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Artikel 42 – Bristklausul
1. Om iakttagandet av bestämmelserna i denna avdelning leder till
a) allvarlig brist eller risk för brist på livsmedel eller andra produkter som är väsentliga för
den exporterande parten, eller
b) återexport till ett tredjeland av en produkt för vilken den exporterande parten tillämpar
kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder eller avgifter med motsvarande
verkan, och om de situationer som avses ovan medför eller sannolikt kommer att medföra
allvarliga svårigheter för den exporterande parten, får den parten vidta lämpliga åtgärder på
de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i denna artikel.
2. Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets
tillämpning. Åtgärderna får inte tillämpas på ett sätt som under samma omständigheter
skulle utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering eller skulle utgöra en
förtäckt begränsning av handeln, och de ska avskaffas när omständigheterna inte längre
motiverar dem.
3. Innan åtgärder vidtas enligt punkt 1, eller så snart som möjligt i de fall som omfattas av
punkt 4, ska gemenskapen eller Serbien, beroende på vem som berörs, förse stabiliseringsoch associeringsrådet med alla relevanta upplysningar, i syfte att nå en för båda parter
godtagbar lösning. Parterna får i stabiliserings- och associeringsrådet komma överens om
nödvändiga åtgärder för att undanröja svårigheterna. Om ingen överenskommelse har nåtts
inom 30 dagar efter det att frågan hänsköts till stabiliserings- och associeringsrådet får den
exporterande parten vidta åtgärder enligt denna artikel beträffande exporten av den berörda
produkten.
4. När särskilda eller kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför
att underrättelse eller prövning i förväg inte är möjlig, får gemenskapen eller Serbien genast
tillämpa försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och den ska då
omedelbart underrätta den andra parten.
5. Åtgärder som vidtas enligt denna artikel ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och
associeringsrådet och bli föremål för regelbundet samråd där, särskilt i syfte att fastställa en
tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det.

Artikel 43 – Statliga monopol
Serbien ska gradvis anpassa eventuella statliga handelsmonopol så att det säkerställs att det
tre år efter avtalets ikraftträdande inte förekommer någon diskriminering av medborgare i
Europeiska unionens medlemsstater i förhållande till medborgare i Serbien vad gäller
villkoren för köp och försäljning av varor.

Artikel 44 – Ursprungsregler
De ursprungsregler som ska gälla vid tillämpningen av detta avtal, om något annat inte
föreskrivs i avtalet, fastställs i protokoll 3.

Artikel 45 – Tillåtna restriktioner
Detta avtal ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller
transitering av varor som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän
säkerhet eller intresset att skydda människors, djurs eller växters hälsa och liv, nationella
skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller immateriella, industriella och
kommersiella rättigheter; det ska inte heller hindra regleringar för guld och silver. Förbuden
eller restriktionerna får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta
en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.
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