
KAPITEL TVÅ 

Nationell behandling och marknadstillträde för varor 

Artikel 2.1 

Syfte 

Parterna ska gradvis liberalisera varuhandeln i enlighet med bestämmelserna i detta avtal under en övergångsperiod som 
inleds när detta avtal träder i kraft. 

Artikel 2.2 

Tillämpningsområde 

Detta kapitel är, om inte annat anges i detta avtal, tillämpligt på handel med varor från en part enligt definitionen 
i kapitel ett (Allmänna definitioner och inledande bestämmelser). 

Artikel 2.3 

Nationell behandling 

1. Varje part ska bevilja varor från den andra parten nationell behandling i enlighet med artikel III i Gatt 1994. 
I detta syfte införlivas artikel III i Gatt 1994 i detta avtal och görs till en del av detta. 

2. Punkt 1 innebär, när det gäller en myndighet i Kanada, annan än på federal nivå, och en myndighet i en 
medlemsstat i Europeiska unionen, en behandling som inte är mindre gynnsam än den som myndigheten i fråga beviljar 
en vara av samma eller direkt konkurrerande slag eller en utbytbar vara från Kanada respektive medlemsstaten i fråga. 

3. Denna artikel är inte tillämplig på åtgärder, inbegripet fortsättning, direkt förnyande och ändringar av dessa, 
avseende Kanadas punktskatter på absolut alkohol som anges under tulltaxenummer 2207 10 90 i Kanadas lista över 
medgivanden (lista V) som är fogad till Marrakech-protokollet till Allmänna tull- och handelsavtalet 1994, upprättat 
den 15 april 1994 (nedan kallat Marrakech-protokollet), och som används vid tillverkning enligt bestämmelserna i Excise 
Act, 2001, S.C. 2002, c. 22 (punktskattelagen). 

Artikel 2.4 

Sänkning och avveckling av importtullar 

1. Varje part ska sänka eller avveckla sina tullar på varor med ursprung i någon av parterna i enlighet med de 
tidsplaner för avveckling av tullar som anges i bilaga 2-A. I detta kapitel avses med ”ursprungsvara” att varan har 
ursprung i en av parterna enligt ursprungsreglerna i protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden. 

2. För varje vara ska den bastullsats på vilken de gradvisa sänkningarna enligt punkt 1 ska tillämpas vara den som 
anges i bilaga 2-A. 

3. För varor som omfattas av förmånstull enligt förteckningen i en parts tidsplan för avveckling av tullar i bilaga 2-A 
ska varje part på den andra partens ursprungsvaror tillämpa den lägsta av de tullar som erhålls vid en jämförelse mellan 
tullsatsen enligt den partens lista och dess tillämpade mest-gynnad-nations-tullsats (nedan kallad MGN-tullsats). 
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4. Om en part så begär får parterna samråda för att överväga om avvecklingen av importtullar mellan parterna ska 
påskyndas eller utvidgas. Om Gemensamma Ceta-kommittén fattar ett beslut om påskyndande av avvecklingen av, eller 
om avveckling av, tullen på en vara, har detta beslut företräde framom varje tullsats eller avvecklingskategori som 
fastställts i enlighet med parternas listor i bilaga 2-A för varan i fråga, efter det att varje part lämnat sitt godkännande 
i enlighet med sina tillämpliga rättsliga förfaranden. 

Artikel 2.5 

Begränsning av program för tullrestitution, anstånd med betalning av tull och tillfälligt upphävande 
av tull 

1. Om inte annat följer av punkterna 2 och 3 ska en part inte återbetala, ge anstånd med betalningen av eller 
tillfälligt upphäva en tull som betalats eller ska betalas för en icke-ursprungsvara som importerats till dess territorium på 
det uttryckliga villkoret att varan, eller en identisk, likvärdig eller liknande ersättningsvara, ska användas som material 
vid tillverkningen av en annan vara som därefter ska exporteras till den andra partens territorium inom ramen för 
förmånlig tullbehandling i enlighet med detta avtal. 

2. Punkt 1 gäller inte för en parts ordningar för nedsättning, upphävande eller eftergift av tull, oavsett om 
nedsättningen, upphävandet eller eftergiften är permanent eller tillfällig, om nedsättningen, upphävandet eller eftergiften 
inte uttryckligen endast sker på villkor att varan ska exporteras. 

3. Punkt 1 ska inte tillämpas förrän tre år efter dagen för detta avtals ikraftträdande. 

Artikel 2.6 

Tullar, skatter eller andra avgifter samt avgifter vid export 

Ingen av parterna får införa eller upprätthålla tullar, skatter eller andra avgifter eller avgifter vid, eller i samband med, 
export av en vara till den andra parten och inte heller interna avgifter och pålagor för varor som exporteras till den 
andra parten, utöver dem som skulle ha påförts varan om den varit avsedd för försäljning på den inhemska marknaden. 

Artikel 2.7 

Frysningsklausul 

1. Från och med det att detta avtal träder i kraft får en part inte höja en tull som är gällande vid ikraftträdandet eller 
införa en ny tull på en vara med ursprung i någon av parterna. 

2. Utan hinder av punkt 1 får en part 

a)  ändra en tull utanför detta avtal för en vara för vilken ingen tullförmån begärs enligt detta avtal, 

b)  efter en ensidig sänkning höja en tull till den nivå som fastställs i dess lista i bilaga 2-A, eller 

c)  upprätthålla eller höja en tull i enlighet med vad som är tillåtet enligt detta avtal eller något annat avtal inom ramen 
för WTO-avtalet. 

3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får endast Kanada tillämpa en särskild skyddsåtgärd enligt artikel 5 
i WTO:s jordbruksavtal. En sådan särskild skyddsåtgärd får endast tillämpas för varor som klassificeras enligt 
tulltaxenummer med beteckningen ”SSÅ” i Kanadas lista i bilaga 2-A. Denna särskilda skyddsåtgärd används endast för 
import som inte är föremål för förmånstull och, när det gäller import som omfattas av en tullkvot, import över 
åtagandet om tillträde. 
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