Rådets beslut 2009/152/EG, EUT L 57, 2009

Avdelning III – Handelsordning för varor
Kapitel 1 – Tullar och icke-tariffära åtgärder
Artikel 13 – Ursprungsregler
1. Med med ursprung i avses i detta kapitel varor som överensstämmer med de
ursprungsregler som gällde den 1 januari 2008 på parternas territorium.
2. AEP-kommittén ska till detta avtal foga en bilaga med en gemensam ömsesidig ordning för
ursprungsregler, som ska träda i kraft när detta avtal börjar tillämpas provisoriskt.
3. Senast tre år efter att detta avtal trätt i kraft ska parterna se över gällande
ursprungsregler i syfte att förenkla begreppen och metoderna för att fastställa ursprunget
mot bakgrund av Centralafrikas utvecklingsmål. Vid denna översyn ska parterna beakta
utvecklingen av tekniker, produktionsprocesser och alla andra faktorer, inklusive pågående
reformer av ursprungsreglerna som kan medföra att den ömsesidiga ordning som förhandlats
fram behöver ändras. Varje sådan ändring eller ersättning ska göras genom ett beslut av
AEP-kommittén.

Artikel 14 – Tullar
Med tull avses varje form av tull eller annan avgift, inbegripet varje form av extraskatt eller
annat tillägg, som påförs i samband med import eller export av varor. Tullar omfattar inte
a) inhemska skatter och andra inhemska avgifter som påförs i enlighet med artikel 23,
b) antidumpings-, utjämnings- eller skyddsåtgärder som vidtas i enlighet med
bestämmelserna i kapitlet om handelspolitiska skyddsåtgärder,
c) andra avgifter som påförs i enlighet med artikel 18.

Artikel 15 – Avskaffande av exporttullar
1. Från och med den dag då detta avtal träder i kraft får det inte införas några nya
exporttullar i handeln mellan parterna, och de tullar som redan tillämpas får inte höjas.
2. Om det uppstår stora problem för de offentliga finanserna eller om miljöskyddet behöver
stärkas, får Centralafrika emellertid efter samråd med gemenskapen införa exporttullar på ett
begränsat antal ytterligare varor.
3. AEP-kommittén ska regelbundet utvärdera effekter och relevans när det gäller exporttullar
inom ramen för denna artikel.

Artikel 16 – Rörlighet för varor
1. Tullar får påföras varor med ursprung i gemenskapen eller i Centralafrika endast en gång
på den andra partens territorium.
2. Den tull som ska betalas enligt detta avtal för varor med ursprung i gemenskapen ska tas
ut av den centralafrikanska signatärstat där varan kommer att förbrukas.
3. Centralafrika ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att bestämmelserna i denna
artikel faktiskt tillämpas, och för att främja den fria rörligheten för varor i de
centralafrikanska signatärstaterna. De båda parterna är överens om att samarbeta på detta
område inom ramen för artiklarna 7 och 8. Detta samarbete ska anpassas till den ordning
som Centralafrika slutgiltigt antar.
4. Parterna är överens om att samarbeta för att underlätta rörligheten för varor och förenkla
tullförfarandena i enlighet med vad som föreskrivs i kapitel 3 i avdelning III.
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