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II. Tör vé nyek

2010. évi CV. törvény
az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról  szóló
2004. évi XXIX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselõ jogok külkereskedelmi korlátozásaival összefüggõen
a következõ törvényt alkotja:

1.  § Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról  szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 140.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„140.  § (1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselõ jogok kereskedelmi forgalomban történõ kivitelét,
behozatalát, valamint azoknak a Magyar Köztársaság területén történõ átszállítását nemzetközi szerzõdéssel és
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa rendelkezéseivel összhangban
az Országgyûlés vagy a Kormány által alkotott jogszabály korlátozhatja.
(2) Ha a Kormány az (1) bekezdés szerint korlátozást rendel el, akkor rendeletében meghatározza a korlátozásokhoz
kapcsolódó feltételeket, az egyes korlátozásokkal kapcsolatos engedélyezési és más hatósági feladatokat, azok
általános szabályoktól eltérõ eljárási szabályait.
(3) A (2) bekezdés szerinti engedélyezési és más hatósági feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt nemzeti
külkereskedelmi államigazgatási szerv látja el.”

2.  § A Törvény a 140.  §-t követõen a következõ 140/A–140/C.  §-okkal egészül ki:
„140/A.  § A Kormány a 140.  § (1) bekezdése szerinti korlátozást elrendelõ rendeletében elõírhatja, hogy a 140.  §
(1) bekezdése szerinti tevékenység folytatására a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv 140/B.  §-a szerinti
nyilvántartásába felvett természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult.
140/B.  § (1) A nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv nyilvántartja és kezeli – a 140.  § (1) bekezdése alapján
elrendelt korlátozások érvényesítése céljából –
a) a 140.  § (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatására jogosult természetes személy, jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet nevét, székhelyét vagy lakcímét, levelezési címét, cégjegyzékszámát vagy az egyéni vállalkozói
nyilvántartási számát, statisztikai számjelét és adóazonosító számát, egyedi vámazonosító számát,
b) az a) pontban meghatározottak képviseletére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, valamint
kérelmére a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetõségi adatait,
c) az engedélyezési eljárás során birtokába kerülõ és keletkezõ – személyes adatnak nem minõsülõ és
a kormányrendeletben meghatározott – adatokat.
(2) A nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv az érintett (1) bekezdés szerinti személyes adatainak
nyilvántartására legfeljebb az érintettnek a tevékenysége folytatására vonatkozó jogosultsága megszûnésétõl
számított hat hónapig jogosult.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám 24031



140/C.  § (1) A nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv a törvény által kihirdetett nemzetközi szerzõdésben és
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa rendelkezéseiben meghatározott hatósági
feladatai ellátásával összefüggésben birtokába került személyes adatok kezelésére – ha a törvény által kihirdetett
nemzetközi szerzõdés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérõen nem
rendelkezik – legfeljebb az érintettnek a tevékenysége folytatására vonatkozó jogosultsága megszûnésétõl számított
hat hónapig jogosult.
(2) A nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv az általa kezelt vagy nyilvántartott adatokat – ha törvény eltérõen
nem rendelkezik – az alábbi szervek részére, azok megkeresése alapján átadja:
a) az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa rendelkezéseibõl következõ
kötelezettségek teljesítése érdekében az Európai Unió Bizottsága, illetve az Európai Unió tagországainak az egyes
kereskedelmi korlátozások vonatkozásában hatáskörrel rendelkezõ szervei részére,
b) a vámhatóságnak a vámeljáráshoz,
c) a bíróságnak büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
d) a nyomozó hatóságnak és az ügyészségnek bûncselekmények megelõzése, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása
vagy büntetés és intézkedés végrehajtása, valamint a rend õrségrõl  szóló törvényben meghatározott belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítõ feladatokat ellátó szervnek a hatáskörébe tartozó bûncselekmények megelõzése és
felderítése céljából,
e) a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és
elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsõ biztonsági és bûnmegelõzési
ellenõrzési célból,
f) az Állami Számvevõszéknek és a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szervnek jogszabályban meghatározott
ellenõrzési célra,
g) az állami adóhatóságnak adóellenõrzési célra.”

3.  § A Törvény a következõ 140/D.  §-sal egészül ki:
„140/D.  § (1) Aki a 140.  § (1) bekezdése szerinti korlátozásból eredõ, valamint a törvény által kihirdetett nemzetközi
szerzõdésben és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa rendelkezéseiben az Európai
Unión kívüli országokkal folytatott kereskedelemre meghatározott kötelezettségét megszegi, azt a nemzeti
külkereskedelmi államigazgatási szerv bírsággal sújtja.
(2) A bírság mértékét a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv a jogsértés súlyára, idõtartamára, a jogsértõnek
 való felróhatóságára, a jogsértõ magatartás ismétlõdésére, a jogsértéssel elért elõnyre tekintettel, az eset összes
körülményét mérlegelve állapítja meg.
(3) A bírság kiszabásának elévülési ideje az elkövetés idõpontjától számított öt év. Ha a jogsértõ magatartás
folyamatos, az elévülési idõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal  valósul meg, hogy
valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, az elévülési idõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet 
vagy állapot fennáll.
(4) A bírság a Magyar Köztársaság központi költségvetésének bevétele. Beszedésérõl a kirovó hatóság gondoskodik.
(5) A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.”

4.  § A Törvény a következõ 140/E.  §-sal egészül ki:
„140/E.  § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 140.  § (1) bekezdése szerinti – az áruk, szolgáltatások és anyagi
értékeket képviselõ jogok kereskedelmi forgalomban történõ kivitelével, behozatalával, valamint azoknak a Magyar
Köztársaság területén történõ átszállításával összefüggõ – korlátozásokat, az azokhoz kapcsolódó feltételeket,
valamint az egyes korlátozásokkal összefüggõ engedélyezési és más hatósági feladatokat, ezek eljárási szabályait
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervet.”

5.  § A Törvény 140/E.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 140/D.  § szerinti bírság mértékére, a bírságolási eljárásra vonatkozó
szabályokat rendeletben határozza meg.”

24032 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



6.  § (1) A közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16.  § (6) bekezdés v) pont va) alpontjában
a „külkereskedelmi államigazgatási hatóságot” szövegrész helyébe a „nemzeti külkereskedelmi államigazgatási
szervet” szöveg lép.

(2) A közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló 2003. évi CXXVI. törvény 76.  §-ában a „külkereskedelmi államigazgatási
szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv” szöveg lép.

(3) A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 26.  § (3) bekezdés b) pontjában a „külkereskedelmi
államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv” szöveg lép.

7.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E törvény 3. és 5.  §-a az e törvény kihirdetését követõ 46. napon lép hatályba.
(3) A Törvény e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévõ hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

8.  § (1) Az e törvény kihirdetését követõ 47. napon hatályát veszti az 1–6.  §.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CVI. törvény

az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl az Albán Köztársaság közötti

stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való

csatlakozásának figyelembevételérõl szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

(A Jegyzõkönyv 2009. április 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl az Albán Köztársaság közötti

stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának

figyelembevételérõl szóló Jegyzõkönyvet (a továbbiakban: a Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV
az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl az Albán Köztársaság
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai
Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság,

egyrészrõl, és

AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG,

másrészrõl,

tekintettel a csatlakozási szerzõdés 6. cikk (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl az Albán Köztársaság között létrejött stabilizációs és

társulási megállapodást (a továbbiakban: STM) 2006. június 12-én Luxembourgban aláírták.

(2) A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) 2007. január 1-jén csatlakoztak az Európai

Unióhoz.

(3) Az STM-et módosítani kell az új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(4) Az STM 36. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációt folytattak annak biztosítása céljából, hogy a Közös-ségnek

és az Albán Köztársaságnak az említett megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételre

kerüljenek,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ
A SZERZÕDÕ FELEK

1. cikk
A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl az Albán Köztársaság

közötti stabilizációs és társulási megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást 2006. június 12-én írták alá

Luxembourgban, továbbá a Közösség többi tagállamával megegyezõ módon elfogadják és tudomásul veszik

a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képezõ együttes nyilatkozatok és

egyoldalú nyilatkozatok szövegét.

AZ STM SZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MELLÉKLETEKET ÉS A JEGYZÕKÖNYVEKET IS
II. SZAKASZ
IPARI TERMÉKEK

2. cikk
Az STM I. melléklete helyébe az e jegyzõkönyv I. mellékletében szereplõ szöveg lép.

III. SZAKASZ
MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK

3. cikk
Mezõgazdasági termékek szûkebb értelemben (sensu stricto)

(1) Az STM IIa. melléklete helyébe az e jegyzõkönyv II. mellékletében szereplõ szöveg lép.

(2) Az STM IIb. melléklete helyébe az e jegyzõkönyv III. mellékletében szereplõ szöveg lép.

(3) Az STM IIc. melléklete helyébe az e jegyzõkönyv IV. mellékletében szereplõ szöveg lép.

4. cikk

Halászati termékek
Az STM III. melléklete helyébe az e jegyzõkönyv V. mellékletében szereplõ szöveg lép.
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5. cikk

Feldolgozott mezõgazdasági termékek
Az STM 2. jegyzõkönyvének helyébe az e jegyzõkönyv VI. mellékletében szereplõ szöveg lép.

IV. SZAKASZ
SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

6. cikk
Az STM 4. jegyzõkönyvének helyébe az e jegyzõkönyv VII. mellékletében szereplõ szöveg lép.

V. SZAKASZ
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

7. cikk

WTO
Az Albán Köztársaság vállalja, hogy nem támaszt semmilyen igényt, kérést vagy beterjesztést és nem módosít vagy

von vissza semmilyen, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1994.) XXIV. cikke (6) bekezdése

és XXVIII. cikke szerinti engedményt a Közösség jelenlegi bõvítésével kapcsolatban.

8. cikk

Származási igazolás és közigazgatási együttmûködés
(1) Az Albán Köztársaság vagy valamelyik új tagállam által a preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások vagy

önálló megegyezések keretében megfelelõen kiállított származási igazolások elfogadásra kerülnek az érintett

országokban, feltéve, hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az STM-ben található preferenciális vámtarifa intézkedések alapján

eredményez kedvezményes vámkezelést;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésõbb a csatlakozás idõpontját megelõzõ napon adták ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás idõpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az áruk importálását akár az Albán Köztársaságban, akár pedig valamelyik új tagállamban a csatlakozás

idõpontját megelõzõen jelentették be, az Albánia és az adott új tagállam között akkor alkalmazott preferenciális

megállapodások vagy önálló megállapodások szerint, akkor az e rendelkezések vagy megállapodások szerint utólag

kiadott származási igazolás is elfogadható, feltéve, hogy azokat a csatlakozás idõpontjától számított négy hónapon

belül nyújtották be a vámhatóságok felé.

(2) Az Albán Köztársaság és az új tagállamok jogosultak fenntartani azokat az engedélyeket, amelyek esetében

az „engedélyezett exportõr” státus a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm

megállapodások szerint került kiadásra, feltéve hogy:

a) a csatlakozás napját megelõzõen az Albán Köztársaság és a Közösség között megkötött megállapodásban szintén

ilyen rendelkezést írnak elõ; valamint

b) az elfogadott exportõrök az azon megállapodás szerint hatályban lévõ származási szabályokat alkalmazzák.

Ezeket az engedélyeket legkésõbb 2008. január 1-jéig az STM feltételei szerint kiadott új engedélyekkel kell

helyettesíteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm megállapodások szerint kiadott

származási igazolások késõbbi ellenõrzése iránti kérelmeket elfogadják mind Albánia, mind pedig a tagállamok

illetékes vámhatóságai az adott származási igazolás kiadását követõ három éven át, és e hatóságok ilyen kérelmeket

nyújthatnak be a behozatali vámáru-nyilatkozatok alátámasztása céljából hozzájuk benyújtott származási igazolás

kibocsátását követõ hároméves idõszakon keresztül.
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9. cikk

Tranzitáruk
(1) Az STM rendelkezései mind az Albán Köztársaságból az új tagállamok valamelyikébe exportált, illetve az új tagállamok

valamelyikébõl az Albán Köztársaságba exportált olyan árukra vonatkozóan alkalmazhatók, amelyek megfelelnek

az STM-hez csatolt 4. jegyzõkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás napján tranzitforgalomban úton voltak,

vagy amelyeket ideiglenes vámraktárban, vagy az Albán Köztársaság, vagy pedig az érintett új tagállam vámszabad

területén tároltak.

(2) Ilyen esetekben kedvezményes bánásmód akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás

napját követõ négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenõlegesen kibocsátott

származási igazolást.

VI. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk
Ez a jegyzõkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.

11. cikk
(1) Ezt a jegyzõkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és az Albán Köztársaság – saját

eljárásuknak megfelelõen – jóváhagyják.

(2) A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.

12. cikk
(1) Ez a jegyzõkönyv a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve, hogy addig

a napig a jegyzõkönyv jóváhagyásához szükséges minden dokumentumot letétbe helyeztek.

(2) Abban az esetben, ha azt a napot megelõzõen ennek a jegyzõkönyvnek a jóváhagyásához szükséges összes

dokumentumot nem helyezték letétbe, akkor ez a jegyzõkönyv a jóváhagyásához szükséges utolsó okmány letétbe

helyezésének hónapját követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

13. cikk
Ez a jegyzõkönyv egy-egy eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland,

lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint albán

nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

14. cikk
Az STM szövegének, beleértve az annak szerves részét képezõ mellékleteket és jegyzõkönyveket, valamint

a záróokmány és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegének el kell készíteni bolgár és román nyelvû

változatát, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. Ezeket a szövegeket a vegyes bizottság

hagyja jóvá.
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Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.  

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.  

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.  

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.  

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.  

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.  

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.  

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.  

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.  

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.  

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.  

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.  

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.  

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.  

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.  

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.  

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.  

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.  

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.  

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.  

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.  

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë. 

За държавите-членки  

Por los Estados miembros  

Za členské státy  

For medlemsstaterne  

Für die Mitgliedstaaten  

Liikmesriikide nimel  

Για τα κράτη μέλη  

For the Member States  

Pour les États membres  

Per gli Stati membri  

Dalībvalstu vārdā  

Valstybių narių vardu  

A tagállamok részéről  

Għall-Istati Membri  

Voor de lidstaten  

W imieniu państw Członkowskich  

Pelos Estados-Membros  

Pentru statele membre  

Za členské štáty  

 

Za države članice  

Jäsenvaltioiden puolesta  

På medlemsstaternas vägnar  

Për Vendet Anëtare  

За Европейската общност  

Por las Comunidades Europeas  

Za Evropská společenství  

For De Europæiske Fællesskaber  

Für die Europäischen Gemeinschaften  

Euroopa ühenduste nimel  

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες  

For the European Communities  

Pour les Communautés européennes  

Per le Comunità europee  

Eiropas Kopienu vārdā  

Europos Bendrijų vardu  

Az Európai Közösségek részéről  

Għall-Komunitajiet Ewropej  

Voor de Europese Gemeenschappen  

W imieniu Wspólnot Europejskich  

Pelas Comunidades Europeias  

Pentru Comunitatea Europeană  

Za Európske spoločenstva  

Za Evropske skupnosti  

Euroopan yhteisöjen puolesta  

På Europeiska gemenskapernas vägnar  

Për Komunitetet Europiane  

За Република Албания  

Por la República de Albania  

Za Albánskou republiku  

På Republikken Albaniens vegne  

Für die Republik Albanien  

Albaania Vabariigi nimel  

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας  

For the Republic of Albania  

Pour la République d'Albanie  

Per la Repubblica di Albania  

Albānijas Republikas vārdā  

Albanijos Respublikos vardu  

Az Albán Köztársaság részéről  

Għar-Repubblika tal-Albanija  

Voor de Republiek Albanië  

W imieniu Republiki Albanii  

Pela República da Albânia  

Pentru Republica Albania  

Za Albánsku republiku  

Za Republiko Albanijo  

Albanian tasavallan puolesta  

För Republiken Albanien  

Për Republikën e Shqipërosë



I. MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE
(a 19. cikkben említettek szerint)

A vámtételek a következõképpen csökkennek:

– 2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60%-ára csökken,

– 2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken,

– 2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20%-ára csökken,

– 2010. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 10%-ára csökken,

– 2011. január 1-jén megszûnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód Árumegnevezés

250100 Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban
vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elõsegítõ anyaggal; tengervíz:

– Közcélú só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes
oldatban vagy hozzáadott, csomósodást gátló vagy gördülékenységet elõsegítõ anyaggal is:

– – Egyéb

– – – Egyéb

25010091 – – – – Emberi fogyasztásra alkalmas só

2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus
cement festve vagy klinker formában is

2710 Kõolaj és bitumenes ásványokból elõállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan
készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kõolajat vagy bitumenes ásványokból
elõállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olajhulladék;

– Kõolaj és bitumenes ásványokból elõállított olaj (a nyers kivételével) és másutt nem említett
olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kõolajat vagy bitumenes
ásványokból elõállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze,
az olajhulladék kivételével:

271011 – – Könnyûpárlatok és készítmények:

– – – Más célokra:

– – – – Speciális benzinek:

27101125 – – – – – Más

– – – – Más:

– – – – Motorbenzin:

– – – – – – Más benzin, amelynek ólomtartalma:

– – – – – – – Legfeljebb 0,013 g/liter:

27101141 – – – – – – – – 95-nél kisebb oktánszámú (RON)

27101170 – – – – – Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag

271019 – – Más:

– – – Középpárlatok:

– – – – Más célokra:

– – – – – Kerozin:

27101921 – – – – – – Üzemanyag-petróleum

27101925 – – – – – – Más

27101929 – – – – – Más

– – – Nehézpárlatok:

– – – – Gázolajok:

27101931 – – – – – Meghatározott eljárások céljára

27101935 – – – – – Vegyi átalakításra a 27101931 alszám alatt említett eljárások kivételével

– – – – – Más célokra:

27101941 – – – – – – Legfeljebb 0,05 tömegszázalék kéntartalommal

27101945 – – – – – – 0,05 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,2 tömegszázalék kéntartalommal
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KN-kód Árumegnevezés

27101949 – – – – – – 0,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal

– – – – Fûtõolajok:

– – – – – Más célokra:

27101969 – – – – – – 2,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal

2713 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kõolaj vagy bitumenes ásványból elõállított olaj más
maradéka

– Ásványolajkoksz:

27131200 – – Kalcinálva

27132000 – Ásványolaj-bitumen

271390 – Kõolaj vagy bitumenes ásványból elõállított olaj más maradéka

3103 Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer:

310310 – Szuperfoszfátok

3304 Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bõrápoló készítmények (a gyógyszerek
kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédõ készítményeket; manikûr- vagy
pedikûrkészítmények:

– Más:

33049100 – – Púderek, préselve is

33049900 – – Más

3305 Hajápoló szerek:

33051000 – Samponok

33053000 – Hajlakkok

330590 – Más

3306 Száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a mûfogsorrögzítõ pasztát és port is; fogtisztításra
szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben:

33061000 – Fogtisztító szer

3307 Borotválkozás elõtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok,
fürdõhöz való készítmények, szõrtelenítõk és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy
testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertõtlenítõ tulajdonságúak is:

33071000 – Borotválkozás elõtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények

33072000 – Dezodorok és izzadás elleni készítmények

3401 Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy
más formába öntve, szappantartalommal is; bõr (testfelület) mosására szolgáló szerves
felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi
forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel
impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szõtt textília:

– Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy egyéb öntött vagy
darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír,
vatta, nemez és nem szõtt textília:

34011100 – – Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is)

34011900 – – Más

340120 – Szappan más formában:

3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény,
mosókészítmények (beleértve a kiegészítõ mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények,
szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:

340220 – Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:

340290 – Más:

34029010 – – Felületaktív készítmények

3405 Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítõk vagy fémpolírozók, krémek,
súrolókrémek és -porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy
beborított papír, vatta, nemez, nem szõtt textília, porózus mûanyag vagy szivacsgumi is),
a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével:

34052000 – Fabútor, padló és más faáru kezelésére szolgáló fényesítõk, krémek és hasonló készítmények

34053000 – Fényesítõk és hasonló készítmények autókarosszériához, a fémpolírozók kivételével

340590 – Más:

34059090 – – Más
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3923 Mûanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; mûanyag dugó, fedõ, kupak és más
lezáró:

39231000 – Doboz, láda, ládakeret és hasonló áruk

– Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is):

39232100 – – Etilénpolimerekbõl

392329 – – Más mûanyagból:

39232910 – – – Poli(vinil-klorid)-ból

39232990 – – – Más

3924 Mûanyag edények, evõeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai
vagy tisztálkodási áruk

3925 Máshol nem említett, építkezésnél használt mûanyag áruk:

39251000 – Tartály, kád és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó ûrtartalommal

3926 Mûanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk

4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs,
gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlõvédõ szalag:

– – Újrafutózott abroncs:

40121100 – – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)

40121200 – – Autóbuszhoz vagy tehergépjármûhöz

40121300 – – Légi jármûhöz

ex40121300 – – – A polgári légi jármûveken használtakat kivéve

40122000 – Használt légabroncs

ex40122000 – – A polgári légi jármûveken használtakat kivéve

401290 – Más:

40129020 – – Tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy mûanyag külsõ talppal és felsõrésszel, ha a felsõrész a talphoz
sem tûzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs
hozzáerõsítve vagy összeállítva

6402 Más lábbeli gumi- vagy mûanyag külsõ talppal és felsõrésszel:

– Más lábbeli:

640299 – – Más:

– – – Más:

– – – – Mûanyag felsõrésszel

64029950 – – – – – Papucs és más házicipõ

6404 Lábbeli gumi-, mûanyag, bõr- vagy mesterséges bõr külsõ talppal és textilanyag felsõrésszel

– Lábbeli, gumi- vagy mûanyag külsõ talppal:

640419 – – Más:

64041990 – – – Más

640420 – Lábbeli bõr- vagy mesterséges bõr külsõ talppal

6405 Más lábbeli:

6406 Lábbelirész (beleértve a felsõrészt is, a belsõ talphoz erõsítve is); kiemelhetõ talpbélés,
sarokemelõ és hasonló áru; lábszárvédõ, bokavédõ és hasonló áru és ezek részei:

640610 – Felsõrész és részei, a kéreg kivételével:

6904 Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló:

6905 Tetõcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti
kerámiaáru:

6907 Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan
kerámiamozaik, kockakõ és hasonló áru, alátéten is:

6908 Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik,
kockakõ és hasonló áru, alátéten is

7213 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben:

72131000 – Hengerelésbõl eredõ bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel,
kiemelkedésekkel

– Más:

721391 – – Kör alakú keresztmetszetének átmérõje kevesebb mint 14 mm

721399 – – Más:
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72139910 – – – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal

7214 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy
-extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva:

72141000 – Kovácsolva

72142000 – Hengerelésbõl eredõ bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel,
kiemelkedésekkel vagy hengerelés után csavarva

– Más:

721491 – – Téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel

721499 – – Más

7306 Más csõ és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy
hasonlóan zárva):

– Más, nem kör keresztmetszetû hegesztett termék:

730661 – – Négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel

730669 – – Más, nem kör keresztmetszetû

73069000 – Más

7326 Más cikk vasból vagy acélból:

732690 – Más:

– – Más cikk vasból vagy acélból:

73269098 – – – Más

7408 Rézhuzal:

– Finomított rézbõl:

74081100 – – Ha legnagyobb keresztmetszeti átmérõje meghaladja a 6 mm-t

740819 – – Más

741300 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézbõl, az elektromos szigetelésû kivételével:

74130020 – Finomított rézbõl:

ex74130020 – – A polgári légi jármûveken használtakat kivéve

8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is)
és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai
szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is:

– Tekercselõhuzal:

854411 – – Rézbõl:

854419 – – Más

85442000 – Koaxiális kábel és más koaxiális elektromos vezeték

– Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez:

854449 – – Más:

– – – Más:

85444991 – – – – Vezeték és kábel 0,51 mm-t meghaladó egyéni vezetékátmérõvel

– – – – Más:

85444995 – – – – – 80 V-ot meghaladó de kevesebb mint 1000 V feszültségig

85444999 – – – – – 1000 V feszültségre

854460 – Más elektromos vezeték, 1000 V-ot meghaladó feszültségre:

9403 Más bútor és részei:

940330 – Hivatali fabútor:

940340 – Fa konyhabútor:

940360 – Más fabútor:

94036030 – – Üzletekben használt fabútor”
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II. a) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBÕL SZÁRMAZÓ ELSÕDLEGES MEZÕGAZDASÁGI

TERMÉKEKRE
A 27. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETTEK SZERINT

Korlátlan mennyiségben vámmentesen behozható

KN-kód Árumegnevezés

0101 Élõ ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:

010110 – Fajtatiszta tenyészállat:

0102 Élõ szarvasmarhafélék:

010210 – Fajtatiszta tenyészállat:

010290 – Más:

– – Háziasított fajták:

– – – 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegû:

01029029 – – – – Más

0103 Élõ sertés

0104 Élõ juh és kecske

0105 Élõ baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:

– Legfeljebb 185 g tömegû:

010511 – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:

01051200 – – Pulyka

010519 – – Más:

– Más:

01059400 – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok

ex01059400 – – – Legfeljebb 2000 g tömegû

0106 Más élõ állat:

– Emlõsök:

01061100 – – Fõemlõsök

010619 – – Más

01062000 – Hüllõk (kígyók és teknõsbékák is)

– Madarak:

01063100 – – Ragadozó madarak

01063200 – – Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is).

010639 – – Más

01069000 – Más

020500 Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hûtve vagy fagyasztva

0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési
célra alkalmas vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva:

020610 – Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hûtve:

02061010 – – Gyógyászati termékek gyártására

– Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:

020629 – – Más:

02062910 – – – Gyógyászati termékek gyártására

02063000 – Sertésbõl frissen vagy hûtve

– Sertésbõl fagyasztva:

02064100 – – Máj

020680 – Más frissen vagy hûtve:

02068010 – – Gyógyászati termékek gyártására

020690 – Más fagyasztva:

02069010 – – Gyógyászati termékek gyártására

0404 Tejsavó sûrítve vagy cukrozva vagy más édesítõanyag hozzáadásával is; másutt nem említett,
természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával
is:
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040410 – Tejsavó és módosított savó sûrítve is, vagy cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával is:

– – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

– – – Cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

04041002 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041004 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04041006 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

04041012 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041014 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04041016 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

040700 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy fõzve:

– Baromfitojás:

– – Keltetésre:

04070011 – – – Pulyka- vagy libatojás

04070019 – – – Más

04100000 Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetû termék

05040000 Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen,
hûtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

0601 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban,
fejlõdésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212
vámtartifaszám alá tartozó gyökér kivételével

0602 Más élõ növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra:

060210 – Nem gyökeres dugvány és oltvány:

06021090 – – Más

060220 – Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termõ fa, bokor és cserje oltva is:

06022090 – – Más

06023000 – Rododendron és azálea oltva is

060240 – Rózsa oltva is

060290 – Más

0701 Burgonya frissen vagy hûtve:

07011000 – Vetõmag

0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy
hûtve:

07032000 – Fokhagyma

0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hûtve:

– Cikória:

07052100 – – Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus var. foliosum)

0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra
alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hûtve:

070690 – Más:

07069030 – – Torma (Cochlearia armoracia)

0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hûtve:

07082000 – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709 Más zöldség frissen vagy hûtve:

– Ehetõ gomba és szarvasgomba:

07095100 – – Az Agaricus nemhez tartozó ehetõ gombák

070959 – – Más:

07095910 – – – Rókagomba

07095930 – – – Vargánya

07095990 – – – Más

0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más
tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

– Ehetõ gomba és szarvasgomba:
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07115100 – – Az Agaricus nemhez tartozó ehetõ gombák

071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

07119010 – – – A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika
kivételével

07119050 – – – Vöröshagyma

07119080 – – – Más

0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:

– Ehetõ gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és
szarvasgomba:

07123100 – – Az Agaricus nemhez tartozó ehetõ gombák

07123200 – – Fafülgomba (Auricularia spp.)

07123300 – – Kocsonyás gomba (Tremella spp.)

07123900 – – Más

0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:

071310 – Borsó (Pisum sativum):

07131010 – – Vetésre

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):

07133100 – – A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab

071333 – – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):Vesebab, ideértve a fehér babot is
(Phaseolus vulgaris):

07133310 – – – Vetésre

07134000 – Lencse

07135000 – Nagy szemû disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var.
minor)

07139000 – Más

0714 Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítõ- vagy
inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hûtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben,
szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Brazildió:

08012200 – – Héj nélkül

0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Mandula:

080211 – – Héjastól

080212 – – Héj nélkül

– Dió:

08023100 – – Héjastól

08023200 – – Héj nélkül

08026000 – Makadámia dió

080290 – Más:

08029020 – – Aréka (vagy bétel), kóla- és hikori dió

08029050 – – Fenyõdió

080300 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:

08030090 – Szárítva

0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:

08044000 – Avokádó

0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva:

08054000 – Grépfrút, beleértve a pomelót

08059000 – Más

0806 Szõlõ frissen vagy szárítva:

080620 – Szárítva

0810 Más gyümölcs frissen:

081040 – Tõzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs:
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08104010 – – Áfonya, vörös áfonya vagy hegyi áfonya (Vaccinium vitis – idaea faj gyümölcse)

08106000 – Durián

081090 – Más:

– – Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

08109060 – – – Piros ribiszke

0811 Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gõzöléssel vagy vízben forrázással fõzve is) fagyasztva,
cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával is:

081120 – Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

– – Cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával:

08112011 – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

08112019 – – – Más

– – Más:

08112039 – – – Fekete ribiszke

081190 – Más:

– – Cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával:

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

08119011 – – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék

– – – Más:

08119031 – – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék

0812 Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben
vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

081290 – Más:

08129010 – – Kajszibarack

08129030 – – Papaya

08129040 – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

08129070 – – Guajava, mangó, mangosztán, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil
(sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya és trópusi diófélék

08129098 – – Más:

ex08129098 – – – Fekete ribiszke

ex08129098 – – – Málna

0813 Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe
az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

081350 – Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:

08135019 – – – Aszalt szilvát tartalmazó

– – Kizárólag a 0801 és 0802 vámtartifaszám alá tartozó szárított diófélék keveréke:

08135031 – – – Trópusi diófélékbõl

08135039 – – – Más

– – Más keverékek:

08135091 – – – Aszalt szilvát vagy fügét nem tartalmazó

08140000 Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva,
szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva

0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi
kávét tartalmazó pótkávé:

090190 – Más:

09019010 – – Kávéhéj és -burok

0908 Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom

1001 Búza és kétszeres:

100190 – Más:

10019010 – – Tönköly vetésre

1006 Rizs

100700 Cirokmag

1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle

1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:
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110290 – Más:

11029030 – – Zabliszt

1103 Durva õrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:

– Durva õrlemény és dara:

110319 – – Más gabonából:

11031910 – – – Rozsból

11031930 – – – Árpából

11031940 – – – Zabból

11031950 – – – Rizsbõl

110320 – Labdacs (pellet)

1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy
durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben,
lapítva, pelyhesítve vagy õrölve:

– Lapított vagy pelyhesített gabona:

110412 – – Zabból:

11041210 – – – Lapított

110419 – – Más gabonából:

11041930 – – – Rozsból

– – – Árpából:

11041961 – – – – Lapított

11041969 – – – – Pelyhesített

– – – Más:

11041991 – – – – Pelyhesített rizs

– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona:

110422 – – Zabból

110423 – – Kukoricából:

11042330 – – – Fényezett

11042390 – – – Kizárólag durván darált

110429 – – Más gabonából:

– – – Árpából:

11042901 – – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított)

11042903 – – – – Hántolt és szeletelt vagy durván darált (»Grütze« vagy »grutten«)

11042905 – – – – Fényezett

11042907 – – – – Kizárólag durván darált

11042909 – – – – Más

– – – Más:

– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is:

11042911 – – – – – Búzából:

11042918 – – – – – Más

11042930 – – – – Fényezett:

ex11042930 – – – – – Búzából:

ex11042930 – – – – – Rozsból

– – – – Kizárólag durván darált:

11042951 – – – – – Búzából:

11042955 – – – – – Rozsból

11042959 – – – – – Más

– – – – Más:

11042981 – – – – – Búzából:

11042985 – – – – – Rozsból

110430 – Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy õrölve:

11043010 – – Búzából:

1105 Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából
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1106 Liszt, dara és por a 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségbõl, a 0714
vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérbõl vagy gumóból; vagy a 8. árucsoportba
tartozó termékekbõl

1107 Maláta, pörkölve is

1108 Keményítõ; inulin:

– Keményítõ:

110819 – – Más keményítõ:

11081910 – – – Rizskeményítõ

11082000 – Inulin

11090000 Búzasikér, szárítva is

120100 Szójabab, törve is:

1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem fõzve, héjában vagy törve is:

120210 – Héjastól:

12021010 – – Vetésre

12030000 Kopra

120400 Lenmag, törve is

1205 Olajrepce- vagy repcemag, törve is

120600 Napraforgómag, törve is

1207 Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is

1208 Olajosmagliszt és -dara, vagy olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara
kivételével

1209 Mag, gyümölcs és spóra vetési célra

1210 Komlótoboz frissen vagy szárítva, õrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin:

1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsõsorban illatszer, gyógyszer
vagy rovarírtószer, gombaölõszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva
vagy porítva is:

121190 – Más:

12119085 – – Más:

ex12119085 – – – Más, az édesgyökér kivételével

1212 Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hûtve,
fagyasztva vagy szárítva, õrölve is; másutt nem említett, elsõsorban emberi fogyasztásra
szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta
nem pörkölt cikóriagyökereket is):

– Más:

121291 – – Cukorrépa

121299 – – Más

12130000 Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, õrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is

1214 Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere,
baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs
(pellet) alakban is

1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi
anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

– Növényi nedv és kivonat:

13021100 – – Ópium

130219 – – Más

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

130232 – – Szentjánoskenyérbõl, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító
modifikálva (átalakítva) is:

13023290 – – – Guarmagból

13023900 – – Más

150100 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

– Sertészsír (zsiradék is):

15010011 – – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás kivételével

15010090 – Baromfizsír
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150200 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
150300 Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve

vagy más módon nem elkészítve
1504 Halból vagy tengeri emlõsbõl nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem

átalakítva
1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
150810 – Nyersolaj:
15081010 – – Mûszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás

kivételével
150890 – Más:
15089010 – – Mûszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás

kivételével
1511 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1512 Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de

vegyileg nem átalakítva
1513 Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg

nem átalakítva
1514 Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de

vegyileg nem átalakítva:
– Lenmagolaj és frakciói:

15151100 – – Nyersolaj
151519 – – Más

– Kukoricaolaj és frakciói:
151521 – – Nyersolaj
151529 – – Más
151530 – Ricinusolaj és frakciói
151550 – Szezámolaj és frakciói
151590 – Más:
15159011 – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:
ex15159011 – – – Tungolaj és frakciói

– – Dohánymagolaj és frakciói:
– – – Nyersolaj:

15159021 – – – – Mûszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás
kivételével

15159029 – – – – Más
– – – Más:

15159031 – – – – Mûszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás
kivételével

15159039 – – – – Más
– – Más olajok és frakcióik:
– – – Nyersolaj:

15159040 – – – – Mûszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás
kivételével
– – – – Más:

15159051 – – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegû kiszerelésben
15159059 – – – – – Szilárd, más; folyékony

– – – Más:
15159060 – – – – Mûszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás

kivételével
– – – – Más:

15159091 – – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegû kiszerelésben
15159099 – – – – – Szilárd, más; folyékony
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1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesõen
észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

151610 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói

151620 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

– – Más:

15162091 – – – Legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben

– – – Más:

15162095 – – – – Repce-, lenmag-, olajrepcemag-, napraforgómag-, illipe-, vajfa-, makore-,touloucouna-
vagy babassuolaj mûszaki vagy ipari felhasználásra az emberi fogyasztásra alkalmas
élelmiszer-elõállítás kivételével

– – – – Más:

15162096 – – – – – Földimogyoró-, gyapotmag-, szójabab- vagy napraforgómagolaj; más olaj, 50
tömegszázaléknál kevesebb szabad zsírsavtartalommal, a pálmamagbél-, illipe-, kókusz-,
repce-, olajrepcemag- vagy copaibaolaj kivételével.

15162098 – – – – – Más

1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különbözõ
zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516
vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

151710 – Margarin, a folyékony margarin kivételével:

15171090 – – Más

151790 – Más:

– – Más:

15179091 – – – Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék

15179099 – – – Más

151800 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói fõzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva,
hõvel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva,
a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem
említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különbözõ zsírok és olajok frakcióinak étkezésre
alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

– Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, mûszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi
fogyasztásra alkalmas élelmiszer-elõállítás kivételével:

15180031 – – Nyers

15180039 – – Más

152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– – Olívaolajra jellemzõ tulajdonságokkal rendelkezõ olajtartalommal:

15220031 – – – Semlegesítési iszap (soapstock)

1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsõség vagy vér:

– Sertésbõl:

160249 – – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – Házi sertésbõl:

– – – – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy belsõségtartalommal, beleértve
bármely fajta vagy eredetû zsírt is:

16024911 – – – – – Tarja, karaj (kivéve a szügyet) és részei, beleértve a tarja, karaj vagy a sonka keverékeit
is

16024915 – – – – – Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy szügy és ezek részeibõl készült
tartalommal

16024950 – – – – 40 tömegszázaléknál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy belsõségtartalommal,
beleértve bármely fajta vagy eredetû zsírt is

160250 – Szarvasmarhafélékbõl:

16025010 – – Fõzés nélküli; fõtt hús vagy belsõség és fõzés nélküli hús vagy belsõség keveréke

160290 – Más, beleértve az állati vérbõl készült termékeket is:

16029010 – – Állati vérbõl készült termékek

160300 Kivonat és lé húsból, halból vagy rákfélébõl puhatestû vagy más gerinctelen víziállatból

1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:

– Nyerscukor ízesítõ- vagy színezõanyagok hozzáadása nélkül:
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170111 – – Nádcukor

170112 – – Répacukor

1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szõlõcukrot és gyümölcscukrot is,
szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítõ- vagy színezõanyagok nélkül, mûméz,
természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

170220 – Juharcukor és juharcukorszirup:

17022010 – – Juharcukor szilárd állapotban, ízesítõ- vagy színezõanyagok hozzáadásával

170230 – Szõlõcukor és szõlõcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál
kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

170240 – Szõlõcukor és szõlõcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével

170260 – Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével

170290 – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

17029030 – – Izoglükóz

17029050 – – Maltodextrin és maltodextrinszirup

17029080 – – Inulinszirup

17029099 – – Más

1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz

18020000 Kakaóhéj, kakaóhártya, -bõr és más kakaóhulladék

1902 Tészta, fõzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl.
spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása)
elkészítve is:

190220 – Töltött tészta fõzve vagy másképp elkészítve is:

19022030 – – 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló, bármely fajta hús- vagy
belsõségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetû zsírt is

2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehetõ növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy
tartósítva (savanyúság):

200190 – Más:

20019099 – – Más

2003 Ehetõ gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

200600 Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett,
cukrozott vagy kandírozott)

20060010 – Gyömbér

2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehetõ
növényrész, cukor vagy más édesítõanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

200819 – – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegû kiszerelésben:

20081991 – – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi
gyümölcstartalommal

200820 – Ananász:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20082011 – – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegû kiszerelésben:

20082031 – – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

20082039 – – – – Más

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20082059 – – – – Más

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegû kiszerelésben:

20082079 – – – – Más

20082090 – – – Cukor hozzáadása nélkül
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200840 – Körte:

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

20084090 – – – Cukor hozzáadása nélkül

200870 – Õszibarack (beleértve a nektarint is):

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

20087098 – – – – 5 kg-nál kisebb

200880 – Földieper:

– – Alkohol hozzáadásával:

20088090 – – – Cukor hozzáadása nélkül

– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével:

200892 – – Keverékek:

– – – Alkohol hozzáadásával:

– – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

– – – – – Más:

20089216 – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – – Más:

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:

20089232 – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

20089234 – – – – – – Más

– – – – – Más:

20089236 – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadásával:

– – – – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20089251 – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – – – Más:

– – – – – – Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes
tömeg 50 százalékát:

20089272 – – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – – – – Más

20089276 – – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

20089278 – – – – – – – Más

– – – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

– – – – – Legalább 5 kg:

20089292 – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

20089293 – – – – – – Más

– – – – – 5 kg-nál kevesebb, de legalább 4,5 kg:

20089294 – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

20089296 – – – – – – Más

– – – – – 4,5 kg-nál kisebb

20089297 – – – – – – Trópusi gyümölcsbõl (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi
dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

200899 – – Más:

– – – Alkohol hozzáadásával:

– – – – Gyömbér:

20089911 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
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– – – – Más:

– – – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:

20089924 – – – – – – – Trópusi gyümölcs:

ex20089924 – – – – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse,
szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

– – – – – – Más

20089931 – – – – – – – Trópusi gyümölcs

20089934 – – – – – – – Más

– – – – – Más:

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:

20089937 – – – – – – – Más

– – – – – – Más

20089938 – – – – – – – Trópusi gyümölcs

20089940 – – – – – – – Más

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20089941 – – – – – Gyömbér

20089946 – – – – – Passiógyümölcs, guajava és tamarind

20089947 – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil
(sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

– – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegû kiszerelésben:

20089951 – – – – – Gyömbér

20089961 – – – – – Maracuja és guajava

20089962 – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil
(sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

20089967 – – – – – Más

2009 Gyümölcslé (beleértve a szõlõmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott
alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával is:

– Grépfrút-, (beleértve a pomelót) lé:

200929 – – Más:

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

20092991 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 € és hozzáadott cukortartalma
meghaladja a 30 tömegszázalékot

– Bármilyen más egynemû citrusgyümölcs leve:

200931 – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel:

– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:

20093111 – – – – Cukor hozzáadásával

200939 – – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

20093911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:

20093931 – – – – – Cukor hozzáadásával

20093939 – – – – – Cukor hozzáadása nélkül

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:

– – – – – Citromlé:

20093951 – – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

20093955 – – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

20093959 – – – – – – Cukor hozzáadása nélkül

– – – – – Más citrusgyümölcs leve:

20093991 – – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

20093995 – – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

– Ananászlé:
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200941 – – Legfeljebb 20 Brix-értékkel:

20094110 – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor hozzáadásával

– – – Más:

20094191 – – – – Cukor hozzáadásával

200949 – – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

20094911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

20094930 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor hozzáadásával

– – – – Más:

20094991 – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

20094993 – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

210690 – Más:

– – Ízesített vagy színezett cukorszirup:

21069030 – – – Izoglükózszirup

– – – Más:

21069051 – – – – Tejcukorszirup

21069055 – – – – Szõlõcukorszirup és maltodextrinszirup

21069059 – – – – Más

220600 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok
és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei:

22060010 – Pikett

– Más:

– – Habzóbor:

22060031 – – – Almából és körtébõl

– – Nem habzóbor:

– – – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban):

22060051 – – – – Almából és körtébõl

2301 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékbõl,
puhatestûbõl vagy más gerinctelen víziállatokból; tepertõ:

23011000 – Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból vagy vágási melléktermékbõl, belsõségbõl; tepertõ

2302 Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, õrlésébõl vagy egyéb megmunkálása során
keletkezõ korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is

2303 Keményítõ gyártásánál keletkezõ maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet,
kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék,
labdacs (pellet) alakban is

23040000 Szójababolaj kivonásakor keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, õrölve vagy labdacs
(pellet) alakban is

2306 Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, õrölve
vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vámtartifaszám alá tartozó termékek
kivételével

230800 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi
maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:

23080040 – Makk és vadgesztenye; seprõ vagy törköly gyümölcsbõl, a szõlõ kivételével

2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény:

230910 – Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:

– – A 17023051–17023099, a 17024090, a 17029050 és a 21069055 alszámok alá tartozó keményítõ-,
szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:

– – – Keményítõ-, szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinszirup-tartalommal:

– – – – Keményítõtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítõtartalommal:

23091013 – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

23091019 – – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítõtartalommal:
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23091033 – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

23091039 – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítõtartalommal:

23091053 – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

23091070 – – – Keményítõ-, szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinsziruptartalom nélkül, de tejterméktartalommal

230990 – Más:

23099010 – – Hal vagy tengeri emlõs részeit tartalmazó oldat

23099020 – – Az ezen árucsoporthoz tartozó kiegészítõ megjegyzések 5. pontjában említett termékek

– – Más, beleértve az elõkeveréket is:

– – – A 17023051–17023099, a 17024090, a 17029050 és a 21069055 alszámok alá tartozó
keményítõ-, szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy
tejterméktartalommal:

– – – – Keményítõ-, szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinszirup-tartalommal:

– – – – – Keményítõtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítõtartalommal:

23099031 – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék
tejterméktartalommal

23099033 – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítõtartalommal:

23099043 – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

23099049 – – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – Más:

– – – – Más:

23099099 – – – – – Más

2401 Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék:

240110 – Leveles dohány:

– – Mesterséges hõvel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley
típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland
típusú és füstöléssel szárított dohány:

24011010 – – – Mesterséges hõvel szárított Virginia típusú

24011020 – – – Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley hibrideket is)

24011030 – – – Természetes úton szárított világos Maryland típusú

– – – Füstöléssel szárított dohány:

24011041 – – – – Kentucky típusú

24011049 – – – – Más

– – Más:

24011050 – – – Természetes úton szárított világos dohány

24011070 – – – Természetes úton sötét világos dohány

24011080 – – – Mesterséges hõvel szárított dohány

24011090 – – – Más dohány

240120 – Dohány részben vagy teljesen kocsány nélkül:

– – Mesterséges hõvel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley
típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland
típusú és füstöléssel szárított dohány:

24012010 – – – Mesterséges hõvel szárított Virginia típusú

24012020 – – – Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley hibrideket is)

24012030 – – – Természetes úton szárított világos Maryland típusú

– – – Füstöléssel szárított dohány:

24012041 – – – – Kentucky típusú

24012049 – – – – Más

– – Más:

24012050 – – – Természetes úton szárított világos dohány

24012070 – – – Természetes úton sötét világos dohány

24012080 – – – Mesterséges hõvel szárított dohány
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24012090 – – – Más dohány

24013000 – Dohányhulladék

3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek;
illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg
abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert
terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

– Illóolajok citrusgyümölcsbõl:

330112 – – Narancsból:

330113 – – Citromból:

330119 – – Más

– Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsbõl készülteket:

330124 – – Borsmentából (Mentha piperita)

330125 – – Más mentából

330129 – – Más

33013000 – Rezinoidok

3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy
vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más
illatanyag-készítmények italgyártáshoz:

330210 – Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

– – Az italgyártásban használt fajták:

33021040 – – – Más

33021090 – – Az élelmiszeriparban használt fajták

3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

350190 – Más:

35019010 – – Kazeinenyvek

3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra
számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más
albuminszármazékok:

350300 Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú lapokat is, felületi megmunkálással vagy
színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetû enyv, a 3501 vámtartifaszám
alá tartozó kazeinenyvek kivételével:

35040000 Peptonok és ezek származékai; másutt nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai;
nyersbõr pora krómtartalommal is

3505 Dextrinek és más átalakított keményítõk (pl.: elõkocsonyásított vagy észterezett keményítõ);
keményítõ-, dextrin- vagy más átalakított keményítõ alappal készített enyvek:

350510 – Dextrinek és más átalakított keményítõk:

– – Más átalakított keményítõk:

35051050 – – – Észterezett vagy éterezett keményítõk

4101 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék nyers bõre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva,
meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább
kikészített bõrök kivételével), szõrtelenítve vagy hasítva is

4102 Juh- vagy báránybõr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy
másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bõrök kivételével),
gyapjasan vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában felsoroltak
kivételével

4103 Más nyersbõr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva,
a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bõrök kivételével), szõrtelenítve vagy hasítva
is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. b) és c) pontjában felsoroltak kivételével

4301 Nyers szõrme (beleértve a szûcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy
vágott darabokat is), a 4101, 4102 és a 4103 vámtartifaszám alá tartozó nyers szõrös bõr
kivételével

50010000 Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

50020000 Nyersselyem (nem sodorva)

50030000 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott
anyagot is)

5101 Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve
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5102 Finom vagy durva állati szõr, nem kártolva, nem fésülve

5103 Gyapjú vagy finom vagy durva állati szõr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott
anyag kivételével

520100 Pamut nem kártolva, vagy nem fésülve

5202 Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

52030000 Pamut kártolva vagy fésülve

5301 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve
a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és
-hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)”

III. MELLÉKLET

II. b) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBÕL SZÁRMAZÓ ELSÕDLEGES MEZÕGAZDASÁGI

TERMÉKEKRE
A 27. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN EMLÍTETTEK SZERINT

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok a következõ ütemezés szerint csökkennek, illetve szûnnek

meg:

– 2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 80%-ára csökken,

– 2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60%-ára csökken,

– 2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken,

– 2010. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 0%-ára csökken.

KN-kód Árumegnevezés

0101 Élõ ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:

010190 – Más

0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési
célra alkalmas vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva:

020610 – Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hûtve:

– – Más:

02061091 – – – Máj

02061095 – – – Sovány és zsíros dagadó

02061099 – – – Más

– Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:

02062100 – – Nyelv

02062200 – – Máj

020629 – – Más:

– – – Más:

02062991 – – – – Sovány és zsíros dagadó

02062999 – – – – Más

– Sertésbõl fagyasztva:

020649 – – Más

020680 – Más frissen vagy hûtve:

– – Más:

02068091 – – – Lóból, szamárból, lóöszvérbõl (muliból) és szamáröszvérbõl

02068099 – – – Juhból és kecskébõl

020690 – Más fagyasztva:

– – Más:

02069091 – – – Lóból, szamárból, lóöszvérbõl (muliból) és szamáröszvérbõl

02069099 – – – Juhból és kecskébõl

0208 Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsõség frissen, hûtve vagy fagyasztva:

020810 – Házi, üregi vagy mezei nyúlból
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020840 – Bálnából, delfinbõl és barna delfinbõl [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlõsbõl];
lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlõsbõl]:

02084010 – – Bálnahús

020890 – Más

020900 Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott
vagy másképpen nem kivont, frissen, hûtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy
füstölve

0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sûrítve vagy
cukrozva vagy más édesítõanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó
hozzáadásával is:

040390 – Más:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

– – – – Cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma:

04039011 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04039013 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04039019 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – Más, zsírtartalma:

04039031 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04039033 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04039039 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más:

– – – – Cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma:

04039051 – – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal

04039053 – – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

04039059 – – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

– – – – Más, zsírtartalma:

04039061 – – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal

04039063 – – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

04039069 – – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0404 Tejsavó sûrítve vagy cukrozva vagy más édesítõanyag hozzáadásával is; másutt nem említett,
természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával is:

040410 – Tejsavó és módosított savó sûrítve is, vagy cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával is:

– – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

04041026 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041028 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04041032 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

04041034 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041036 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04041038 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – Más:

– – – Cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

04041048 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041052 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04041054 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

04041056 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041058 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04041062 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

04041072 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041074 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
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04041076 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

04041078 – – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04041082 – – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04041084 – – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

040490 – Más

0405 Vaj és tejbõl nyert más zsír és olaj; kenhetõ tejkészítmények (vajkrém):

040520 – Kenhetõ tejkészítmények (vajkrém):

04052090 – – Legalább 75 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalommal

040590 – Más

0406 Sajt és túró:

040610 – Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró

040620 – Mindenféle reszelt vagy õrölt sajt

040630 – Ömlesztett sajt nem reszelve vagy nem õrölve

040640 – Kék erezetû sajt és más sajtok, amelyek erezetét a Penicillium roqueforti hozta létre

040690 – Más sajt:

04069001 – – Feldolgozásra

– – Más:

04069013 – – – Ementáli

04069015 – – – Gruy�re, Sbrinz

04069017 – – – Bergkäse, Appenzell

04069018 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or és T�te de Moine

04069019 – – – Fölözött tejbõl készített, és finoman õrölt fûszerekkel kevert Glarus herb (Schabziger néven
ismert) sajt

04069021 – – – Cheddar

04069023 – – – Edam

04069025 – – – Tilsit

04069027 – – – Butterkäse

04069029 – – – Kashkaval

04069035 – – – Kefalo-Tyri

04069037 – – – Finlandia

04069039 – – – Jarlsberg

– – – Más:

04069050 – – – – Juh- vagy bivalytejbõl, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh- vagy kecskebõrben

– – – – Más:

– – – – – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva:

– – – – – – Legfeljebb 47 tömegszázalék:

04069061 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

04069069 – – – – – – – Más

– – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék:

04069073 – – – – – – – Provolone

04069075 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

04069076 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsc

04069078 – – – – – – – Gouda

04069079 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

04069081 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby,
Monterey

04069082 – – – – – – – Camembert

04069084 – – – – – – – Brie

04069085 – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Más sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva:

04069086 – – – – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 52 tömegszázalék

04069087 – – – – – – – – 52 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömegszázalék

04069088 – – – – – – – – 62 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék

04069093 – – – – – – 72 tömegszázalékot meghaladó

04069099 – – – – – Más
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0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gõzben vagy forró vízben megfõzve,
formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával is

0511 Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem
alkalmas élettelen állat:

05111000 – Szarvasmarhafélék spermája

– Más:

051199 – – Más:

05119910 – – – Porcok vagy inak; nyesedék és a nyers bõr vagy irha hasonló hulladékai

05119985 – – – Más:

ex05119985 – – – – Lószõr és lószõrhulladéktól különbözõ, más anyagból való alátéten is, megerõsítõ anyaggal
is

0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve,
festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

0604 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó
nélkül és fû, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más
módon kikészítve:

060410 – Moha és zuzmó:

06041010 – – Rénzuzmó

– Más:

060491 – – Frissen:

06049140 – – – Tûlevelû ágak

ex06049140 – – – – Nordmann fenyõbõl (Abie nordmanniana (Stev.) Spach) és nemes fenyõbõl (Abie procera
Rehd.)

0701 Burgonya frissen vagy hûtve:

070190 – Más:

07019010 – – Keményítõgyártásához

– – Más:

07019090 – – – Más

0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hûtve:

070310 – Vöröshagyma és gyöngyhagyma:

07031090 – – Gyöngyhagyma

07039000 – Póréhagyma és más hagymaféle

0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hûtve:

– Saláta:

07051100 – – Fejes saláta

07051900 – – Más

– Cikória:

07052900 – – Más

0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra
alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hûtve:

070690 – Más:

07069010 – – Zeller (gumós vagy német zeller)

07069090 – – Más

070700 Uborka és apró uborka frissen vagy hûtve:

07070090 – Apró uborka

0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hûtve:

07081000 – Borsó (Pisum sativum)

07089000 – Más hüvelyes zöldség

0709 Más zöldség frissen vagy hûtve:

07092000 – Spárga

07093000 – Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

07094000 – Zeller, a gumós zeller kivételével

– Ehetõ gomba és szarvasgomba:

070959 – – Más:

07095950 – – – Szarvasgomba

070960 – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse

07097000 – Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)
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070990 – Más

0710 Zöldség (nyersen, vagy gõzöléssel vagy vízben forrázással fõzve is) fagyasztva:

07101000 – Burgonya

– Hüvelyes zöldség kifejtve is:

07102100 – – Borsó (Pisum sativum)

07102200 – – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

07102900 – – Más

07103000 – Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)

071080 – Más zöldség

07109000 – Zöldségkeverék

0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más
tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

071120 – Olajbogyó

07114000 – Uborka és apró uborka

– Ehetõ gomba és szarvasgomba:

07115900 – – Más

071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

07119070 – – – Kapribogyó

07119090 – – Zöldségkeverék

0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:

07122000 – Vöröshagyma

071290 – Más zöldség; zöldségkeverék

0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:

071310 – Borsó (Pisum sativum):

07131090 – – Más

07132000 – Csicseriborsó

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):

07133200 – – Kis szemû, vörös színû (Adzuki) bab (Phaseolus or Vigna angularis)

071333 – – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris): Vesebab, ideértve a fehér babot is
(Phaseolus vulgaris):

07133390 – – – Más

07133900 – – Más

0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Kókuszdió:

08011100 – – Szikkasztott

08011900 – – Más

– Brazildió:

08012100 – – Héjastól

– Fenyõdió

08013100 – – Héjastól

0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Mogyoró (Corylus spp.):

08022100 – – Héjastól

08022200 – – Héj nélkül

08024000 – Gesztenye (Castanea spp.)

08025000 – Pisztácia

080290 – Más:

08029085 – – Más

080300 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:

– Frissen:

08030011 – – Plantain

08030019 – – Más

0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:

080420 – Füge:

08042010 – – Frissen:
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08043000 – Ananász

08045000 – Guajava, mangó és mangosztán

0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva:

080510 – Narancs

080520 – Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló
citrushibridek

080550 – Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806 Szõlõ frissen vagy szárítva:

080610 – Frissen:

08061010 – – Csemegeszõlõ

0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen:

08072000 – Papaya

0808 Alma, körte és birs frissen

0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, õszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen:

0810 Más gyümölcs frissen:

081020 – Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna

081040 – Tõzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs:

08104030 – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

08104050 – – A Vaccinium macrocarpon és a Vaccinium corymbosum faj gyümölcse

08104090 – – Más

08105000 – Kiwi

081090 – Más:

08109030 – – Tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva

08109040 – – Passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

– – Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

08109050 – – – Fekete ribiszke

08109070 – – – Más

08109095 – – Más

0811 Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gõzöléssel vagy vízben forrázással fõzve is) fagyasztva, cukor
vagy más édesítõanyag hozzáadásával is:

081110 – Földieper

081120 – Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

– – Más:

08112031 – – – Málna

08112051 – – – Piros ribiszke

08112059 – – – Földi szeder és faeper

08112090 – – – Más

081190 – Más:

– – Cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával:

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

08119019 – – – – Más

– – – Más:

08119039 – – – – Más

– – Más:

08119050 – – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

08119070 – – – A Vaccinium myrtilloides és a Vaccinium angustifolium faj gyümölcse

– – – Cseresznye és meggy

08119075 – – – – Meggy (Prunus cerasus)

08119080 – – – – Más

08119085 – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék

08119095 – – – Más

0812 Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy
más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

08121000 – Cseresznye és meggy

081290 – Más:

08129020 – – Narancs
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08129098 – – Más

0813 Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe
az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

08131000 – Kajszibarack

08132000 – Aszalt szilva

08133000 – Alma

081340 – Más gyümölcs

081350 – Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:

– – – Aszalt szilvát nem tartalmazó:

08135012 – – – – Papayából, tamarindból, kesualmából, licsibõl, kenyérfa gyümölcsébõl, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsbõl, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából

08135015 – – – – Más

– – Más keverékek:

08135099 – – – Más

0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi
kávét tartalmazó pótkávé:

– Nyers kávé:

09011100 – – Koffeintartalmú

09011200 – – Koffeinmentes

– Pörkölt kávé:

09012100 – – Koffeintartalmú

09012200 – – Koffeinmentes

090190 – Más:

09019090 – – Valódi kávét tartalmazó pótkávé

0904 Bors a Piper; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva
vagy õrölve:

090420 – A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy
õrölve is:

– – Nem zúzott, nem õrölt:

09042030 – – – Más

0909 Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó

0910 Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfû, babérlevél, curry és más fûszer

1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:

11021000 – Rozsliszt

110220 – Kukoricaliszt:

110290 – Más:

11029010 – – Árpaliszt

11029050 – – Rizsliszt

11029090 – – Más

1103 Durva õrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:

– Durva õrlemény és dara:

110311 – – Búzából

110313 – – Kukoricából

110319 – – Más gabonából:

11031990 – – – Más

1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván
darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve
vagy õrölve:

– Lapított vagy pelyhesített gabona:

110412 – – Zabból:

11041290 – – – Pelyhesített

110419 – – Más gabonából:

11041910 – – – Búzából

11041950 – – – Kukoricából

– – – Más:
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11041999 – – – – Más

– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona:

110423 – – Kukoricából:

11042310 – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is

11042399 – – – Más

110429 – – Más gabonából:

– – – Más:

11042930 – – – – Fényezett:

ex11042930 – – – – – kivéve búzából vagy rozsból

– – – – Más:

11042989 – – – – – Más

110430 – Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy õrölve:

11043090 – – Más gabonából

1108 Keményítõ; inulin

– Keményítõ:

11081100 – – Búzakeményítõ

11081200 – – Kukoricakeményítõ

11081300 – – Burgonyakeményítõ

11081400 – – Manióka- (kasszava-) keményítõ

110819 – – Más keményítõ:

11081990 – – – Más

1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem fõzve, héjában vagy törve is:

120210 – Héjastól:

12021090 – – Más

12022000 – Héj nélkül, törve is

1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsõsorban illatszer, gyógyszer vagy
rovarírtószer, gombaölõszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy
porítva is:

12112000 – Ginzenggyökér

12113000 – Kokalevél

12114000 – Mákszalma

121190 – Más:

12119085 – – Más:

ex12119085 – – – Édesgyökér

150100 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

– Sertészsír (zsiradék is):

15010019 – – Más

1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

150810 – Nyersolaj

15081090 – – Más

150890 – Más:

15089090 – – Más

151000 Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
beleértve a 1509 vámtartifaszám alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is

152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– – Olívaolajra jellemzõ tulajdonságokkal rendelkezõ olajtartalommal:

15220039 – – – Más

– – Más:

15220091 – – – Az olaj alja és olajseprõ (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock)

15220099 – – – Más

1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsõség vagy vér:

16021000 – Homogenizált készítmények

– A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfiból készült termékek:

160231 – – Pulykából:

– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsõségtartalommal:
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16023111 – – – – Kizárólag fõzés nélküli pulykahústartalommal

16023119 – – – – Más

16023190 – – – Más

160232 – – Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból:

– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsõségtartalommal:

16023211 – – – – Fõzés nélkül

16023219 – – – – Más

16023290 – – – Más

160239 – – Más:

– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsõségtartalommal:

16023921 – – – – Fõzés nélkül

16023929 – – – – Más

16023980 – – – Más

– Sertésbõl:

160241 – – Sonka és részei

160242 – – Lapocka és részei

160249 – – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – Házi sertésbõl:

– – – – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy belsõségtartalommal, beleértve
bármely fajta vagy eredetû zsírt is:

16024913 – – – – – Szügy és részei, beleértve a szügy és lapocka keverékeit is

16024919 – – – – – Más

16024990 – – – Más

160250 – Szarvasmarhafélékbõl:

– – Más:

– – – Légmentes csomagolásban:

16025031 – – – – Fõtt, pácolt marhahús (corned beef)

16025039 – – – – Más

16025080 – – – Más

160290 – Más, beleértve az állati vérbõl készült termékeket is:

– – Más:

16029031 – – – Vadból vagy nyúlból

16029041 – – – Rénszarvasból

– – – Más:

16029051 – – – – Házisertéshús- vagy belsõségtartalommal

– – – – Más:

– – – – – Szarvasmarhahús- vagy belsõségtartalommal:

16029061 – – – – – – Fõzés nélküli; fõtt hús vagy belsõség és fõzés nélküli hús vagy belsõség keveréke

– – – – – Más:

– – – – – – Birkából vagy kecskébõl:

– – – – – – – Fõzés nélküli; fõtt hús vagy belsõség és fõzés nélküli hús vagy belsõségkeveréke

16029072 – – – – – – – – Birkából

16029074 – – – – – – – – Kecskébõl

– – – – – – – Más:

16029076 – – – – – – – – Birkából

16029078 – – – – – – – – Kecskébõl

1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:

– Más:

17019100 – – Ízesítõ- vagy színezõanyagok hozzáadásával

170199 – – Más

1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szõlõcukrot és gyümölcscukrot is,
szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítõ- vagy színezõanyagok nélkül, mûméz,
természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

– Tejcukor és tejcukorszirup:

17021100 – – Legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva,
szárazanyagra számítva
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17021900 – – Más

170220 – Juharcukor és juharcukorszirup:

17022090 – – Más

170290 – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

17029060 – – Mûméz, természetes mézzel keverve is

– – Égetett cukor:

17029071 – – – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, szárazanyagra számítva

– – – Más:

17029075 – – – – Por alakban, összetömörítve is

17029079 – – – – Más

18010000 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám
alá tartozó termékek kivételével:

200410 – Burgonya:

20041010 – – Fõzve, máshogy nem elkészítve

– – Más:

20041099 – – – Más

2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006
vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével::

200520 – Burgonya:

– – Más:

20052020 – – – Vékony szeletek zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes
csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas

20052080 – – – Más

2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehetõ
növényrész, cukor vagy más édesítõanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

200811 – – Földimogyoró:

– – – Más, kiszerelésének nettó tömege:

– – – – Meghaladja az 1 kg-ot:

20081192 – – – – – Pörkölt

20081194 – – – – – Más

– – – – Legfeljebb 1 kg:

20081196 – – – – – Pörkölt

20081198 – – – – – Más

200819 – – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20081911 – – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi
gyümölcstartalommal

– – – – Más:

20081913 – – – – – Pörkölt mandula és pisztácia

20081919 – – – – – Más

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegû kiszerelésben:

20081991 – – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi
gyümölcstartalommal

ex20081991 – – – – – Pörkölt trópusi diófélék kivételével

– – – – Más:

– – – – – Pörkölt dióféle:

20081993 – – – – – – Mandula és pisztácia

20081995 – – – – – – Más

20081999 – – – – – Más

200820 – Ananász:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:
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20082019 – – – – Más

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20082051 – – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegû kiszerelésben:

20082071 – – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

200830 – Citrusfélék:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

20083011 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20083051 – – – – Grépfrutszeletek, beleértve a pomelót

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegû kiszerelésben:

20083071 – – – – Grépfrutszeletek, beleértve a pomelót

20083075 – – – – Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló
citrusféle hibridek:

20083090 – – – Cukor hozzáadása nélkül

200840 – Körte:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

20084011 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – – – Más:

20084021 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegû kiszerelésben:

20084031 – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben

20084051 – – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegû kiszerelésben:

20084071 – – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

20084079 – – – – Más

200850 – Kajszibarack:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

20085011 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – – – Más:

20085031 – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

20085039 – – – – – Más

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20085069 – – – – Más

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

20085094 – – – – Legalább 4,5 kg, de 5 kg-nál kevesebb

20085099 – – – – 4,5 kg-nál kevesebb

200860 – Cseresznye és meggy:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – Más:

20086031 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, kiszerelésének nettó tömege:

20086050 – – – – Meghaladja a 1 kg-t

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

20086070 – – – – Legalább 4,5 kg:
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20086090 – – – – 4,5 kg-nál kevesebb

ex20086090 – – – – – Meggy (Prunus cerasus)

200880 – Földieper:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

20088011 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

20088019 – – – – Más

– – – Más:

20088031 – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

20088050 – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben

– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével::

200899 – – Más:

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegû kiszerelésben:

20089945 – – – – – Szilva és szilvafélék

– – – – Cukor hozzáadása nélkül:

– – – – – Szilva és szilvaféle, kiszerelésének nettó tömege

20089972 – – – – – – Legalább 5 kg

20089978 – – – – – – 5 kg-nál kisebb

2009 Gyümölcslé (beleértve a szõlõmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott
alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával is:

– Narancslé:

200911 – – Fagyasztva

200919 – – Más:

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

20091998 – – – – Más

– Szõlõlé (beleértve a szõlõmustot is):

200969 – – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

20096911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €

– – – Több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 €-t:

20096951 – – – – – Koncentrált

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 €:

– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal:

20096971 – – – – – – Koncentrált

20096979 – – – – – – Más

– Almalé:

200979 – – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

20097911 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – – Más:

20097991 – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

20097999 – – – – – Cukor hozzáadása nélkül

200990 – Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék:

– – Több mint 67 Brix-értékkel:

– – – Alma- és körtelé keveréke:

20099011 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €

20099019 – – – – Más

– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – Alma- és körtelé keveréke:

20099031 – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 € és hozzáadott cukortartalma meghaladja
a 30 tömegszázalékot

– – – Más:
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– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:

– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:

20099041 – – – – – – Cukor hozzáadásával

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:

– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:

20099079 – – – – – – Cukor hozzáadása nélkül

23050000 Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, õrölve vagy labdacs
(pellet) alakban is

230700 Borseprõ; nyers borkõ:

230800 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi
maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:

– Szõlõtörköly:

23080011 – – Teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3 térfogatszázalék és szárazanyag-tartalma legalább 40
tömegszázalék

23080019 – – Más

23080090 – Más

2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény:

230990 – Más:

– – Más, beleértve az elõkeveréket is:

– – – A 17023051 – 17023099 a 17024090 a 17029050 és a 21069055 alszámok alá tartozó
keményítõ-, szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy
tejterméktartalommal:

– – – – Keményítõ-, szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy
maltodextrinszirup-tartalommal:

– – – – – Keményítõtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítõtartalommal:

23099035 – – – – – – Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

23099039 – – – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítõtartalommal:

23099041 – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítõtartalommal:

23099051 – – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

23099053 – – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

23099059 – – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

23099070 – – – – Keményítõ-, szõlõcukor-, szõlõcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinsziruptartalom
nélkül, de tejterméktartalommal

– – – Más:

23099091 – – – – Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal

– – – – Más:

23099095 – – – – – Szerves vagy szervetlen bázison legalább 49 tömegszázalék kolin kloridot tartalmazó”
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IV. MELLÉKLET

II. c) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBÕL SZÁRMAZÓ ELSÕDLEGES MEZÕGAZDASÁGI

TERMÉKEKRE
a 27. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említettek szerint

A megállapodás hatálybalépésének idõpontjától a kontingensen belül vámmentesen behozható termékek

KN-kód Árumegnevezés
Vámkontingens

(tonnában)

10019091 Közönséges búza, kétszeres és tönköly, kivéve tönköly vetésre 20 000”

10019099

V. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

AZ ALBÁNIÁBÓL SZÁRMAZÓ HALAKRA ÉS HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI

ENGEDMÉNYEK
Az Európai Közösségbe importált következõ albániai termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények

alkalmazandók:

KN-kód Árumegnevezés 2007. január 1-jétõl kezdõdõen
2008. január 1-jétõl és az azt

követõ évektõl

03019110
03019190
03021110
03021120
03021180
03032110
03032120
03032180
03041915
03041917
ex03041919
ex03041991
03042915
03042917
ex03042919
ex03049921
ex03051000
ex03053090
03054945
ex03055980
ex03056980

Pisztráng (Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache és
Oncorhynchus
chrysogaster): élõ; frissen
vagy hûtve; fagyasztva;
szárítva, sózva vagy sós
lében tartósítva, füstölve;
filé és más halhús; emberi
fogyasztásra alkalmas liszt,
dara és labdacs (pellet)

VK: 50 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 80%-a

VK: 50 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 70%-a

03019300
03026911
03037911
ex03041919
ex03041991
ex03042919
ex03049921
ex03051000
ex03053090
ex03054980
ex03055980
ex03056980

Ponty: élõ; frissen vagy
hûtve; fagyasztva; szárítva,
sózva vagy sós lében
tartósítva, füstölve; filé és
más halhús; emberi
fogyasztásra alkalmas liszt,
dara és labdacs (pellet)

VK: 20 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 80%-a

VK: 20 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 70%-a
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KN-kód Árumegnevezés 2007. január 1-jétõl kezdõdõen
2008. január 1-jétõl és az azt

követõ évektõl

ex03019980
03026961
03037971
ex03041939
ex03041999
ex03042999
ex03049999
ex03051000
ex03053090
ex03054980
ex03055980
ex03056980

Tengeri fogas (Dentex
dentex és Pagellus spp.):
élõ; frissen vagy hûtve;
fagyasztva; szárítva, sózva
vagy sós lében tartósítva,
füstölve; filé vagy más
halhús; emberi
fogyasztásra alkalmas liszt,
dara és labdacs (pellet)

VK: 20 t 0%-on
VK felett:
Az MFN vám 55%-a

VK: 20 t 0%-on
VK felett:
Az MFN vám 30%-a

ex03019980
03026994
ex03037700
ex03041939
ex03041999
ex03042999
ex03049999
ex03051000
ex03053090
ex03054980
ex03055980
ex03056980

Tengeri sügér
(Dicentrarchus labrax): élõ;
frissen vagy hûtve;
fagyasztva; szárítva, sózva
vagy sós lében tartósítva,
füstölve; filé vagy más
halhús; emberi
fogyasztásra alkalmas liszt,
dara és labdacs (pellet)

VK: 20 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 55%-a

VK: 20 t 0%-kal
VK felett:
Az MFN vám 30%-a

KN-kód Árumegnevezés Eredeti kontingens-mennyiség Vámtétel

16041311
16041319
ex16042050

Elkészített vagy tartósított
szardínia

100 tonna 6%1

16041600
16042040

Elkészített vagy tartósított
szardella

1000 tonna2 0%3

Az elkészített vagy konzervált szardínia és szardella kivételével a 1604 HR-vámtarifaszám alá tartozó minden termék

esetében a vámtétel a következõk szerint csökken:

Év 2006. december 1. 2007. január 1. 2008. január 1. és azt követõ évek

Vám Az MFN 80%-a Az MFN 65%-a Az MFN 50%-a”

1 A kontingensmennyiségre a teljes MFN-vámtétel alkalmazandó.
2 A megállapodás hatálybalépésének idõpontját követõ elsõ év január 1-tõl a kontinensmennyiség 200 tonnával emelkedik, feltéve hogy a korábbi

kontingens legalább 80%-át felhasználták az elõzõ év december 31-ig. Ez a mechanizmus érvényben marad mindaddig, amíg az éves

kontingensmennyiség eléri az 1600 tonnát, illetve amíg a megállapodás felei más intézkedésekben állapodnak meg.
3 A kontingensmennyiségre a teljes MFN-vámtétel alkalmazandó.
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VI. MELLÉKLET

2. JEGYZÕKÖNYV

A FELDOLGOZOTT MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK A KÖZÖSSÉG ÉS ALBÁNIA KÖZÖTTI

KERESKEDELMÉRÕL
(STM 2. Jegyzõkönyv)

1. cikk
(1) A Közösség és Albánia az I. és IIa, IIb., IIc. és IId. mellékletben felsorolt feldolgozott mezõgazdasági termékekre

a mellékletekben említett feltételekkel összhangban alkalmazza a vámokat, függetlenül attól, hogy korlátozza-e õket

vámkontingens vagy sem.

(2) A stabilizációs és társulási tanács az alábbiakról határoz:

– az e jegyzõkönyv szerinti feldolgozott mezõgazdasági termékek jegyzékének kibõvítése,

– az I. és IIb., IIc. és IId. mellékletben említett vámok módosítása,

– a vámkontingensek növelése vagy megszüntetése.

2. cikk
A stabilizációs és társulási tanács határozatával csökkenthetõk az 1. cikk alapján alkalmazott vámok:

– amikor a Közösség és Albánia közötti kereskedelemben csökkennek az alaptermékekre alkalmazott vámok, vagy

– a feldolgozott mezõgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös engedményekbõl származó csökkentésekre

adott válaszul.

Az elsõ francia bekezdésben elrendelt csökkentéseket az adott feldolgozott mezõgazdasági termékek gyártásánál

ténylegesen használt mezõgazdasági termékeknek megfelelõ mezõgazdasági alkotóelemre megadott vámra

vonatkoztatva kell kiszámítani, és ezt le kell vonni az ezekre a mezõgazdasági alaptermékekre alkalmazott vámból.

3. cikk
A Közösség és Albánia tájékoztatja egymást a jegyzõkönyv hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban elfogadott

közigazgatási intézkedésekrõl. Ezen intézkedéseknek egyenlõ elbánást kell biztosítaniuk minden érintett fél számára,

és a lehetõ legegyszerûbbnek és legrugalmasabbnak kell lenniük.

I. melléklet

Az Albániából származó feldolgozott mezõgazdasági termékekre a Közösségbe történõ behozatalkor

alkalmazandó vámok
Az Albániából származó, alább felsorolt feldolgozott mezõgazdasági termékeknek a Közösségbe történõ behozatalára

nulla vámtétel vonatkozik.

KN-kód Árumegnevezés

0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sûrítve vagy
cukrozva vagy más édesítõanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy
kakaó hozzáadásával is:

040310 – Joghurt:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

04031051 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04031053 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04031059 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

04031091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

04031093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

04031099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

040390 – Más:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
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KN-kód Árumegnevezés

04039071 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04039073 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04039079 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

04039091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

04039093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

04039099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0405 Vaj és tejbõl nyert más zsír és olaj; kenhetõ tejkészítmények (vajkrém):

040520 – Kenhetõ tejkészítmények (vajkrém):

04052010 – – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

04052030 – – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

05010000 Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0502 Sertés- és vaddisznószõr és sörte; borzszõr és kefegyártásra alkalmas más szõr; a sörte vagy
a szõr hulladéka

0505 Madárbõr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely
tisztítva, fertõtlenítve vagy tartósításra elõkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és
toll- vagy tollrész hulladéka

0506 Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerûen elõkészítve (de nem alakra
vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka

0507 Elefántcsont, teknõsbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszõr, szarv, pata, agancs, köröm, karom
és csõr, megmunkálatlanul vagy egyszerûen elõkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és
hulladéka

05080000 Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerûen elõkészítve, de tovább nem
megmunkálva; puhatestû állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbõrû állatok héja és
a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerûen elõkészítve, de nem alakra vágva, ezek
pora és hulladéka

05100000 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kõrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék
készítésére használt más állati szerv frissen, hûtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen
tartósítva

0511 Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra
nem alkalmas élettelen állat:

– Más:

051199 – – Más:

– – – Állati eredetû természetes szivacs:

05119931 – – – – Nyers

05119939 – – – – Más

05119985 – – – Más:

ex05119985 – – – – Lószõr és lószõrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerõsítõ anyaggal is

0710 Zöldség (nyersen, vagy gõzöléssel vagy vízben forrázással fõzve is) fagyasztva:

07104000 – Csemegekukorica

0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más
tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

07119030 – – – Csemegekukorica

09030000 Matétea

1212 Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hûtve,
fagyasztva vagy szárítva, õrölve is; másutt nem említett, elsõsorban emberi fogyasztásra
szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta
nem pörkölt cikóriagyökereket is):

12122000 – Tengeri moszat és más alga

1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi
anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

– Növényi nedv és kivonat:

13021200 – – Édesgyökérbõl

13021300 – – Komlóból
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130219 – – Más:

13021980 – – – Más

130220 – Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

13023100 – – Agar-agar

130232 – – Szentjánoskenyérbõl, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító
modifikálva (átalakítva) is

13023210 – – – Szentjánoskenyérbõl vagy szentjánoskenyérmagból

1401 Elsõsorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád,
gyékény, kosárfûz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1404 Másutt nem említett növényi eredetû termék

150500 Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)

15060000 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva:

151590 – Más:

15159011 – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:

ex15159011 – – – jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik

1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve,
közbeesõen észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem
elkészítve:

151620 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

15162010 – – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. »opálviasz«

1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy
különbözõ zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye,
a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

151710 – Margarin, a folyékony margarin kivételével:

15171010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

151790 – Más:

15179010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

– – Más:

15179093 – – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütõforma kenésére

151800 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói fõzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva,
hõvel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva,
a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem
említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különbözõ zsírok és olajok frakcióinak
étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

15180010 – Linoxin

– Más:

15180091 – – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói fõzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva,
fújva, hõvel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp
átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével

– – Más:

15180095 – – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és
ezek frakcióiból

15180099 – – – Más

15200000 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

1521 Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelõ finomítva vagy
színezve is:

152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

15220010 – Degras

1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is

18040000 Kakaóvaj, -zsír és -olaj

18050000 Kakaópor, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása nélkül
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1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

1901 Malátakivonat; lisztbõl, darából, durva õrleménybõl, keményítõbõl vagy malátakivonatból
elõállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz;
a 0401–0404 vámtartifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan
élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5
tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902 Tészta, fõzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl.
spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása)
elkészítve is:

– Nem fõtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

19021100 – – Tojástartalommal

190219 – – Más

190220 – Töltött tészta fõzve vagy másképp elkészítve is:

– – Más:

19022091 – – – Fõzve

19022099 – – – Más

190230 – Más tészta:

190240 – Kuszkusz (búzadarakása)

19030000 Tápióka és keményítõbõl készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy
hasonló formában

1904 Gabonából vagy gabonatermékekbõl puffasztással vagy pirítással elõállított, elkészített
élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem
formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva
õrlemény kivételével) elõfõzve vagy másképp elkészítve

1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is;
áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételõostya, rizspapír és hasonló termék

2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehetõ növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy
tartósítva (savanyúság):

200190 – Más:

20019030 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

20019040 – – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei,
legalább 5 tömegszázalék keményítõtartalommal

20019060 – – Pálmafacsúcsrügy

2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006
vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

200410 – Burgonya:

– – Más

20041091 – – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

200490 – Más zöldség és zöldségkeverék:

20049010 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006
vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

200520 – Burgonya:

20052010 – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

20058000 – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehetõ
növényrész, cukor vagy más édesítõanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

200811 – – Földimogyoró:

20081110 – – – Amerikai mogyoróvaj

– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével:

20089100 – – Pálmafacsúcsrügy

200899 – – Más:

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadása nélkül:
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20089985 – – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

20089991 – – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas
részei, legalább 5 tömegszázalék keményítõtartalommal

2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy
kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé,
valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

2102 Élesztõ (aktív vagy nem aktív); más egysejtû, nem élõ mikroorganizmus (a 3002
vámtartifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütõpor

2103 Mártás (szósz) és ennek elõállítására szolgáló készítmény; ételízesítõ keverék; mustárliszt és
-dara, elkészített mustár

2104 Leves és erõleves és ezek elõállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett
élelmiszer-készítmény

210500 Fagylalt és más ehetõ jégkrém, kakaótartalommal is

2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

210610 – Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

210690 – Más:

21069020 – – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok elõállításához

– – Más:

21069092 – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szõlõcukor- vagy keményítõtartalom nélkül vagy 1,5
tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy
izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szõlõcukor- vagy keményítõtartalommal

21069098 – – – Más

2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy
más édesítõanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy
más édesítõanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009
vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

220300 Malátából készült sör

2205 Vermut és friss szõlõbõl készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és
más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz,
likõr és más szeszes ital

2402 Szivar, mindkét végén levágott végû szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és
cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált vagy »visszanyert«
dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia

2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

– Más többértékû alkoholok:

29054300 – – Mannit

290544 – – Szorbit (D-glucit)

29054500 – – Glicerin

3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek;
illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet
hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert
terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

330190 – Más

3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy
vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más
illatanyag-készítmények italgyártáshoz:

330210 – Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

– – Az italgyártásban használt fajták:

– – – Egy italfajtára jellemzõ összes ízesítõ anyagot tartalmazó készítmények:

33021010 – – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

– – – – Más:
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33021021 – – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szõlõcukor- vagy keményítõtartalom nélkül vagy 1,5
tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy
izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szõlõcukor- vagy keményítõtartalommal

33021029 – – – – – Más

3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

350110 – Kazein

350190 – Más:

35019090 – – Más

3505 Dextrinek és más átalakított keményítõk (pl.: elõkocsonyásított vagy észterezett keményítõ);
keményítõ-, dextrin- vagy más átalakított keményítõ alappal készített enyvek:

350510 – Dextrinek és más átalakított keményítõk:

35051010 – – Dextrinek

– – Más átalakított keményítõk:

35051090 – – – Más

350520 – Enyvek

3809 Textil-, papír-, bõr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítõ szerek,
festést gyorsító és elõsegítõ, színtartóságot növelõ anyagok, valamint más termékek és
készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

380910 – Keményítõtartalommal:

3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol

3824 Elkészített kötõanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és
rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

382460 – Szorbit, a 290544 alszám alá tartozó kivételével

IIa. melléklet

A Közösségbõl származó feldolgozott megzõgazdasági termékekre az Albániába történõ behozatalkor

alkalmazott vámok
Az alább felsorolt Közösségbõl származó áruknak Albániába történõ behozatalára nulla vámtétel vonatkozik.

KN-kód Árumegnevezés

05010000 Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0502 Sertés- és vaddisznószõr és sörte; borzszõr és kefegyártásra alkalmas más szõr; a sörte vagy
a szõr hulladéka

0505 Madárbõr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely
tisztítva, fertõtlenítve vagy tartósításra elõkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és
toll- vagy tollrész hulladéka

0506 Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerûen elõkészítve (de nem alakra
vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka

0507 Elefántcsont, teknõsbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszõr, szarv, pata, agancs, köröm, karom
és csõr, megmunkálatlanul vagy egyszerûen elõkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és
hulladéka

05080000 Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerûen elõkészítve, de tovább nem
megmunkálva; puhatestû állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbõrû állatok héja és
a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerûen elõkészítve, de nem alakra vágva, ezek
pora és hulladéka

05100000 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kõrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék
készítésére használt más állati szerv frissen, hûtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen
tartósítva

0511 Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra
nem alkalmas élettelen állat:

– Más:

051199 – – Más:

– – – Állati eredetû természetes szivacs:
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05119931 – – – – Nyers

05119939 – – – – Más

05119985 – – – Más:

ex05119985 – – – – Lószõr és lószõrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerõsítõ anyaggal is

09030000 Matétea

1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi
anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

– Növényi nedv és kivonat:

13021200 – – Édesgyökérbõl

13021300 – – Komlóból

130219 – – Más:

13021980 – – – Más

130220 – Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

13023100 – – Agar-agar

130232 – – Szentjánoskenyérbõl, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító
modifikálva (átalakítva) is:

13023210 – – – Szentjánoskenyérbõl vagy szentjánoskenyérmagból

1401 Elsõsorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád,
gyékény, kosárfûz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1404 Másutt nem említett növényi eredetû termék

150500 Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)

15060000 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva:

151590 – Más:

15159011 – – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:

ex15159011 – – – jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik

1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesõen
észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

151620 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

15162010 – – Hidrogénezett ricinusolaj, ún »opálviasz«

1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különbözõ
zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516
vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

151710 – Margarin, a folyékony margarin kivételével:

15171010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

151790 – Más:

15179010 – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

– – Más:

15179093 – – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütõforma kenésére

151800 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói fõzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva,
hõvel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva,
a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem
említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különbözõ zsírok és olajok frakcióinak étkezésre
alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

15180010 – Linoxin

– Más:

15180091 – – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói fõzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva,
hõvel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva,
a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével

– – Más:

15180095 – – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és
ezek frakcióiból

15180099 – – – Más
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15200000 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

1521 Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelõ finomítva vagy
színezve is:

152200 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

15220010 – Degras

1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szõlõcukrot és gyümölcscukrot is,
szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítõ- vagy színezõanyagok nélkül, mûméz,
természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

17025000 – Vegytiszta gyümölcscukor

170290 – Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

17029010 – – Vegytiszta malátacukor

1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is

18040000 Kakaóvaj, -zsír és -olaj

18050000 Kakaópor, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása nélkül

19030000 Tápióka és keményítõbõl készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy
hasonló formában

1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is;
áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételõostya, rizspapír és hasonló termék

2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén,
teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint
ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

210120 – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy teán vagy
matéteán alapuló készítmények:

– – Készítmények:

21012092 – – – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú

2103 Mártás (szósz) és ennek elõállítására szolgáló készítmény; ételízesítõ keverék; mustárliszt és
-dara, elkészített mustár:

210330 – Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

21033010 – – Mustárliszt és -dara

21033090 – – Elkészített mustár

210390 – Más:

21039010 – – Mangóból készült folyékony, fûszeres ízesítõ (chutney)

21039030 – – Keserû aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6
tömegszázalék közötti tárnicsgyökér- (gencián), fûszer- és különbözõ
fûszerkeveréktartalommal, és 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5
literes tárolóedényben kiszerelve

2104 Leves és erõleves és ezek elõállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett
élelmiszer-készítmény

2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

210610 – Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

210690 – Más:

21069020 – – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok elõállításához

– – Más:

21069092 – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szõlõcukor- vagy keményítõtartalom nélkül vagy 1,5
tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-,
5 tömegszázaléknál kevesebb szõlõcukor- vagy keményítõtartalommal:

21069098 – – – Más

220300 Malátából készült sör

2205 Vermut és friss szõlõbõl készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és
más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likõr
és más szeszes ital
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2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert«
dohány (dohányfólia); dohánykivonat és –eszencia:

240310 – Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségû dohánypótló-tartalommal is:

24031090 – – Más

2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

– Más többértékû alkoholok:

29054300 – – Mannit

290544 – – Szorbit (D-glucit)

29054500 – – Glicerin

3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek;
illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg
abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert
terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

330190 – Más

3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy
vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más
illatanyag-készítmények italgyártáshoz:

330210 – Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

– – Az italgyártásban használt fajták:

– – – Egy italfajtára jellemzõ összes ízesítõ anyagot tartalmazó készítmények:

33021010 – – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

– – – – Más:

33021021 – – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szõlõcukor- vagy keményítõtartalom nélkül vagy 1,5
tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-,
5 tömegszázaléknál kevesebb szõlõcukor- vagy keményítõtartalommal

33021029 – – – – – Más

3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

350110 – Kazein

350190 – Más:

35019090 – – Más

3505 Dextrinek és más átalakított keményítõk (pl.: elõkocsonyásított vagy észterezett keményítõ);
keményítõ-, dextrin- vagy más átalakított keményítõ alappal készített enyvek:

350510 – Dextrinek és más átalakított keményítõk:

35051010 – – Dextrinek

– – Más átalakított keményítõk:

35051090 – – – Más

350520 – Enyvek

3809 Textil-, papír-, bõr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítõ szerek,
festést gyorsító és elõsegítõ, színtartóságot növelõ anyagok, valamint más termékek és
készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

380910 – Keményítõtartalommal:

3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol

3824 Elkészített kötõanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és
rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

382460 – Szorbit, a 290544 alszám alá tartozó kivételével
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A Közösségbõl származó feldolgozottmezõgazdasági termékekre vonatkozó Albániai engedmények
Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok a következõ ütemezés szerint csökkennek, illetve szûnnek

meg:

– 2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 80%-ára csökken,

– 2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60%-ára csökken,

– 2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken,

– 2010. január 1-jén megszûnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód Árumegnevezés

0710 Zöldség (nyersen, vagy gõzöléssel vagy vízben forrázással fõzve is) fagyasztva:

07104000 – Csemegekukorica

0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más
tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

071190 – Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

07119030 – – – Csemegekukorica

1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

1901 Malátakivonat; lisztbõl, darából, durva õrleménybõl, keményítõbõl vagy malátakivonatból
elõállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz;
a 0401–0404 vámtartifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan
élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5
tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902 Tészta, fõzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl.
spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása)
elkészítve is:

– Nem fõtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

19021100 – – Tojástartalommal

190219 – – Más

190220 – Töltött tészta fõzve vagy másképp elkészítve is:

– – Más:

19022091 – – – Fõzve

19022099 – – – Más

190230 – Más tészta:

190240 – Kuszkusz (búzadarakása)

1904 Gabonából vagy gabonatermékekbõl puffasztással vagy pirítással elõállított, elkészített
élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem
formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva
õrlemény kivételével) elõfõzve vagy másképp elkészítve

2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehetõ növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy
tartósítva (savanyúság):

200190 – Más:

20019030 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

20019040 – – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei,
legalább 5 tömegszázalék keményítõtartalommal

20019060 – – Pálmafacsúcsrügy

2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006
vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

200410 – Burgonya:

– – Más:

20041091 – – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

200490 – Más zöldség és zöldségkeverék:

20049010 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
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KN-kód Árumegnevezés

2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006
vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

200520 – Burgonya:

20052010 – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

20058000 – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehetõ
növényrész, cukor vagy más édesítõanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

200811 – – Földimogyoró:

20081110 – – – Amerikai mogyoróvaj

– Más, beleértve a keverékeket is, a 200819 alszám alá tartozó keverékek kivételével:

20089100 – – Pálmafacsúcsrügy

200899 – – Más:

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadása nélkül:

20089985 – – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

20089991 – – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei,
legalább 5 tömegszázalék keményítõtartalommal

2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén,
teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint
ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

– Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló
készítmények:

210111 – – Kivonat, eszencia és koncentrátum

210112 – – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények

210120 – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán vagy
matéteán alapuló készítmények:

21012020 – – Kivonat, eszencia és koncentrátum

– – Készítmények:

21012098 – – – Más

210130 – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma

2102 Élesztõ (aktív vagy nem aktív); más egysejtû, nem élõ mikroorganizmus (a 3002vámtartifaszám
alatti vakcinák kivételével); elkészített sütõpor

2103 Mártás (szósz) és ennek elõállítására szolgáló készítmény; ételízesítõ keverék; mustárliszt és
-dara, elkészített mustár:

21031000 – Szójamártás

210390 – Más:

21039090 – – Más

210500 Fagylalt és más ehetõ jégkrém, kakaótartalommal is

2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy
más édesítõanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy
más édesítõanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009
vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

2402 Szivar, mindkét végén levágott végû szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és
cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert«
dohány (dohányfólia); dohánykivonat és –eszencia:

240310 – Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségû dohánypótló-tartalommal is:

24031010 – – Legfeljebb 500 g nettó tömegû kiszerelésben

– Más:

24039100 – – »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia)

240399 – – Más
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IIc. melléklet

Az e mellékletben felsorolt feldolgozott mezõgazdasági termékek esetében a megállapodás hatálybelépésének

idõpontját követõen továbbra is alkalmazni kell az MFN-vámtételeket.

KN-kód Árumegnevezés

0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sûrítve vagy
cukrozva vagy más édesítõanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy
kakaó hozzáadásával is:

040310 – Joghurt:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

04031051 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04031053 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04031059 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

04031091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

04031093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

04031099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

040390 – Más:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

04039071 – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

04039073 – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

04039079 – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

04039091 – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

04039093 – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

04039099 – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0405 Vaj és tejbõl nyert más zsír és olaj; kenhetõ tejkészítmények (vajkrém):

040520 – Kenhetõ tejkészítmények (vajkrém):

04052010 – – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

04052030 – – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

2103 Mártás (szósz) és ennek elõállítására szolgáló készítmény; ételízesítõ keverék; mustárliszt és
-dara, elkészített mustár:

21032000 – Paradicsomketchup és más paradicsommártás
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IId. melléklet

A Közösségbõl származó feldolgozott mezõgazdasági termékek Albániába történõ behozatalára

alkalmazandó éves vámkontingensek
A Közösségbõl származó alábbi termékek Albániába történõ behozatalára nulltarifás vám alkalmazandó

az alábbiakban meghatározott vámkontingenseken belül. E vámkontingenseket meghaladó mennyiségek esetén

a IIa,, IIb és IIc. mellékletben foglalt feltételek alkalmazandók.

KN-kód Árumegnevezés Éves vámmentes kontingens

1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény 150 tonna

1904 Gabonából vagy gabonatermékekbõl puffasztással vagy pirítással
elõállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem
említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy
pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és
a durva õrlemény kivételével) elõfõzve vagy másképp elkészítve

100 tonna

2103 Mártás (szósz) és ennek elõállítására szolgáló készítmény; ételízesítõ
keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár

60 tonna

210500 Fagylalt és más ehetõ jégkrém, kakaótartalommal is 100 tonna

2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és
a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadása és
ízesítés nélkül; jég és hó

3700 hl

2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és
a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával
vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá
tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

VII. MELLÉKLET

4. JEGYZÕKÖNYV

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZÖSSÉG ÉS ALBÁNIA

ÁLTAL KÖTÖTT JELEN MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA TERÉN ZAJLÓ

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS MÓDSZEREIRÕL

TARTALOMJEGYZÉK
I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk Fogalommeghatározások

II. CÍM A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk Általános követelmények

3. cikk Kumuláció a Közösségben

4. cikk Kumuláció Albániában

5. cikk Teljes egészében elõállított termékek

6. cikk Kielégítõen megmunkált vagy feldolgozott termékek

7. cikk Nem kielégítõ megmunkálás vagy feldolgozás

8. cikk Minõsítési egység

9. cikk Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

10. cikk Készletek

11. cikk Semleges elemek

III. CÍM TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk A területiség elve

13. cikk Közvetlen szállítás

14. cikk Kiállítások

IV. CÍM VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

V. CÍM SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk Általános követelmények
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17. cikk Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

18. cikk Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

19. cikk Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

20. cikk Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kibocsátott vagy kiállított származási igazolás alapján

21. cikk Könyvelés szerinti elkülönítés

22. cikk A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

23. cikk Elfogadott exportõr

24. cikk A származási igazolás érvényessége

25. cikk A származási igazolás benyújtása

26. cikk Részletekben történõ behozatal

27. cikk A származási igazolás alóli mentességek

28. cikk Igazoló okmányok

29. cikk A származási igazolás és az igazoló okmányok megõrzése

30. cikk Eltérések és alaki hibák

31. cikk Euróban kifejezett összegek

VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

32. cikk Kölcsönös segítségnyújtás

33. cikk A származási igazolások ellenõrzése

34. cikk Vitarendezés

35. cikk Büntetések

36. cikk Vámszabad területek

VII. CÍM CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk A jegyzõkönyv alkalmazása

38. cikk Különös feltételek

VIII. CÍM ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk A jegyzõkönyv módosításai

MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA
I. melléklet: Bevezetõ megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

II. melléklet: A nem származó anyagokon végrehajtandó olyan megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke, amelyek

eredményeként az elõállított termék elérheti a származó minõsítést

III. melléklet: Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

IV. melléklet: A számlanyilatkozat szövege

V. melléklet: A 3. és 4. cikkben foglalt kumulációba nem tartozó termékek

I. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások
E jegyzõkönyv alkalmazásában:

a) „elõállítás”: bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy az egyedi mûveleteket is;

b) „anyag”: a termék elõállítása során felhasznált bármilyen összetevõ, nyersanyag, alkatrész vagy rész stb.;

c) „termék”: az elõállított termék, akkor is, ha egy másik elõállítási mûveletben történõ késõbbi felhasználásra

szánják;

d) „áruk”: az anyagok és a termékek egyaránt;

e) „vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO egyezmény a vámérték megállapításáról)

VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodás szerint megállapított érték;

f) „gyártelepi ár”: a termékért a Közösségben vagy Albániában annak a gyártónak a gyártelepen fizetett ár, akinek

a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve hogy az ár magában foglalja

az összes felhasznált anyag értékét, levonva abból az elõállított termék kivitelekor visszatérítendõ vagy

visszatéríthetõ belsõ adókat;
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g) „anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok behozatalkori vámértéke, illetve ha ez nem ismert, és nem

határozható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Albániában fizetett elsõ megállapítható ár;

h) „a származó anyagok értéke”: az ilyen anyagok értéke, a g) pont meghatározásának értelemszerû alkalmazásával;

i) „hozzáadott érték”: a gyártelepi ár, melybõl levonásra kerül minden egyes beépített anyag vámértéke, amelyek

a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokból származnak, illetve amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem

állapítható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Albániában fizetett elsõ megállapítható ár;

j) „árucsoport” és „vámtarifaszám”: a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszert – e jegyzõkönyvben „Harmonizált

Rendszer” vagy „HR” – alkotó nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyû kód);

k) „besorolt”: valamely termék vagy anyag adott vámtarifaszám alá történõ besorolására vonatkozik;

l) „szállítmány”: olyan termékek, amelyeket egyidejûleg szállítanak egy exportõrtõl egy címzett részére, vagy

amelynek az exportõrtõl a címzetthez történõ szállítása egyetlen fuvarokmánnyal, illetve ilyen okmány hiányában

egyetlen számlával történik;

m) „területek”: a felségvizeket is magukban foglalják.

II. CÍM
A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények
(1) A megállapodás alkalmazása során a következõ termékeket kell a Közösségbõl származó termékeknek tekinteni:

a) teljes egészében a Közösségben létrejött vagy elõállított termékek az 5. cikk értelmében;

b) olyan termékek, amelyek elõállítására a Közösség területén, de nem teljes egészében ott elõállított anyagok

felhasználásával került sor, feltéve hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítõ megmunkáláson vagy

feldolgozáson mentek keresztül a Közösség területén.

(2) A megállapodás alkalmazása során a következõ termékeket kell Albániából származó termékeknek tekinteni:

a) teljes egészében Albániában létrejött vagy elõállított termékek az 5. cikk értelmében;

b) olyan termékek, amelyek elõállítására Albánia területén, de nem teljes egészében ott elõállított anyagok

felhasználásával került sor, feltéve hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítõ megmunkáláson vagy

feldolgozáson mentek keresztül Albánia területén.

3. cikk

Kumuláció a Közösségben
(1) A 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek a Közösségbõl származó termékeknek

minõsülnek, ha azokat a Közösségben állítják elõ olyan anyagokból, amelyek Albániából, a Közösségbõl vagy

az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában4 részt vevõ bármely országból vagy területrõl származnak,

illetve olyan anyagokból, amelyek Törökországból származnak és amelyekre az EK–Törökország Társulási Tanács 1995.

december 22-i 1/95 határozata5 alkalmazandó, feltéve hogy az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás

meghaladja a 7. cikkben említett mûveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítõ megmunkáláson vagy

feldolgozáson menjenek keresztül.

4 Az Általános Ügyek Tanácsa 1997. áprilisi következtetéseiben és a Nyugat-Balkán országaival megvalósított stabilitási és társulási folyamat

megteremtésérõl szóló 1999. májusi bizottsági közleményben meghatározottak szerint.
5 Az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i 1/95 határozata az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról

szóló megállapodásban meghatározott mezõgazdasági termékektõl eltérõ termékekre, valamint az Európai Szén- és Acélközösség és a Török

Köztársaság között az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés hatálya alá tartozó termékek kereskedelmérõl szóló megállapodásban

meghatározott szén és acéltermékektõl eltérõ termékekre alkalmazandó.
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(2) Amennyiben a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett

mûveleteket, az elõállított termék kizárólag akkor minõsül a Közösségbõl származónak, amennyiben az ott hozzáadott

érték nagyobb, mint az (1) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez

nem így van, az elõállított termék abból az országból származónak tekintendõ, amely esetében a legmagasabb

a Közösségben történõ elõállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(3) Az (1) bekezdésben említett országok vagy területek valamelyikébõl származó olyan termékek, amelyek nem mennek

keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson a Közösség területén, megtartják származásukat,

amennyiben ezeknek az országoknak vagy területeknek valamelyikébe exportálják azokat.

(4) Az e cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a) az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi

megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és területek, valamint

a rendeltetési ország között;

b) az anyagok és a termékek az ebben a jegyzõkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok

alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

valamint

c) a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítésérõl szóló értesítéseket az Európai Unió Hivatalos

Lapjában (C sorozat), illetve Albániában az ország saját eljárásai szerint közzétették.

Az e cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott

naptól kell alkalmazni.

A Közösség az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja Albániát a megállapodások részleteirõl, valamint

a vonatkozó származási szabályaikról, amelyeket az (1) bekezdésben hivatkozott egyéb országokkal vagy területekkel

kapcsolatosan alkalmaznak.

Az V. mellékletben szereplõ termékek nem tartoznak az e cikkben foglalt kumulációba.

4. cikk

Kumuláció Albániában
(1) A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek Albániából származó termékeknek

minõsülnek, ha azokat Albániában állítják elõ olyan anyagokból, amelyek a Közösségbõl, Albániából vagy az Európai

Unió stabilizációs és társulási folyamatában6 részt vevõ bármely országból vagy területrõl származnak, illetve olyan

anyagokból, amelyek Törökországból származnak és amelyekre az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december

22-i 1/95 határozata7 alkalmazandó, feltéve hogy az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja

a 7. cikkben említett mûveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítõ megmunkáláson vagy

feldolgozáson menjenek keresztül.

(2) Amennyiben az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett

mûveleteket, az elõállított termék kizárólag akkor minõsül Albániából származónak, amennyiben az ott hozzáadott

érték nagyobb, mint az (1) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez

nem így van, az elõállított termék abból az országból származónak tekintendõ, amely esetében a legmagasabb

az Albániában történõ elõállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(3) Az (1) bekezdésben említett országok vagy területek valamelyikébõl származó olyan termékek, amelyek nem mennek

keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson Albánia területén, megtartják származásukat, amennyiben

ezeknek az országoknak vagy területeknek valamelyikébe exportálják azokat.

6 Az Általános Ügyek Tanácsa 1997. áprilisi következtetéseiben és a Nyugat-Balkán országaival megvalósított stabilitási és társulási folyamat

megteremtésérõl szóló 1999. májusi bizottsági közleményben meghatározottak szerint.
7 Az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i 1/95 határozata az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról

szóló megállapodásban meghatározott mezõgazdasági termékektõl eltérõ termékekre, valamint az Európai Szén- és Acélközösség és a Török

Köztársaság között az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés hatálya alá tartozó termékek kereskedelmérõl szóló megállapodásban

meghatározott szén és acéltermékektõl eltérõ termékekre alkalmazandó.
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(4) Az e cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a) az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi

megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és területek, valamint

a rendeltetési ország között;

b) az anyagok és a termékek az ebben a jegyzõkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok

alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

valamint

c) a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítésérõl szóló értesítéseket az Európai Unió Hivatalos

Lapjában (C sorozat), illetve Albániában az ország saját eljárásai szerint közzétették.

Az e cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott

naptól kell alkalmazni.

Albánia az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja a Közösséget a megállapodások részleteirõl,

ideértve azok hatálybalépésének idejét és a vonatkozó származási szabályokat is, amelyeket az (1) bekezdésben

említett egyéb országokkal vagy területekkel kapcsolatosan alkalmaznak.

Az V. mellékletben szereplõ termékek nem tartoznak az e cikkben foglalt kumulációba.

5. cikk

Teljes egészében elõállított termékek
(1) Az alábbiak minõsülnek teljes egészében a Közösségben vagy Albániában létrejött vagy elõállított termékeknek:

a) az érintett országok földjébõl vagy a hozzájuk tartozó tengerfenékrõl kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termények;

c) az ott született és felnevelt élõ állatok;

d) az ott nevelt élõ állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) a tengeri halászat termékei és a Közösség vagy Albánia vízi jármûi által a felségvizeik határain kívül a tengerbõl

kinyert egyéb termékek;

g) feldolgozó hajóikon a kizárólag az f) pontban említett termékekbõl elõállított termékek;

h) kizárólag nyersanyagok visszanyerésére hasznosítható, ott összegyûjtött használt cikkek, beleértve a használt

gumiabroncsokat újrafutózásra vagy hulladékként való hasznosításra;

i) az ott végzett feldolgozási mûveletekbõl visszamaradt hulladék és törmelék;

j) a felségvizeiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve hogy kizárólagos joggal

bírnak az abból a talajból vagy altalajból történõ kitermelésre;

k) a kizárólag az a)–j) pontban meghatározott termékekbõl ott elõállított áruk.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt „hajóik” és „feldolgozó hajóik” kifejezést csak olyan hajókra és feldolgozó

hajókra kell alkalmazni, amelyek:

a) a Közösség valamely tagállamában vagy Albániában vannak bejegyezve és nyilvántartva;

b) a Közösség valamely tagállama vagy Albánia zászlaja alatt hajóznak;

c) legalább 50 százalékban a Közösség valamely tagállama vagy Albánia állampolgárainak, vagy egy olyan

vállalkozásnak a tulajdonában állnak, amelynek a székhelye ezen országok valamelyikében van; amelynek

az igazgatója vagy igazgatói, az igazgatótanácsi vagy felügyelõ-bizottsági elnöke, valamint e bizottságok

tagságának a többsége a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának az állampolgára; továbbá,

ahol – társulások vagy korlátolt felelõsségû társaságok esetében – a tõke legalább felerészben ezen államok,

köztestületek vagy az említett államok állampolgárainak a tulajdonát képezi;

d) amelyeknek a parancsnoka és tisztjei a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának állampolgárai;

valamint

e) amelyeknek az esetében a legénység legalább 75%-a a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának

az állampolgára.
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6. cikk

Kielégítõen megmunkált vagy feldolgozott termékek
(1) A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy elõállított termékeket akkor kell kielégítõen

megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a II. melléklet jegyzékében meghatározott feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi termék tekintetében feltüntetik a nem

származó anyagokon az elõállítás során kötelezõen végrehajtandó megmunkálást vagy feldolgozást, amely csak

az ilyen anyagokra vonatkozik. Ebbõl következik, hogy ha egy termék elõállítása során olyan terméket használnak fel,

amely a jegyzékben szereplõ feltételek teljesítése révén megszerezte a származó minõsítést, az ezt felhasználó

termékre vonatkozó feltételek rá nézve nem alkalmazhatók, és figyelmen kívül kell hagyni azokat a nem származó

anyagokat, amelyek felhasználására a termék elõállítása folyamán esetleg sor került.

(2) Az (1) bekezdéstõl függetlenül azok a nem származó anyagok, amelyeket a jegyzékben meghatározott feltételeknek

megfelelõen egy adott termék gyártásában nem szabad felhasználni, ennek ellenére felhasználhatók, feltéve hogy:

a) összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 százalékát;

b) e bekezdés alkalmazásával a nem származó anyagok legnagyobb értékére a jegyzékben megadott

százalékértékeket nem haladják meg.

Ez a bekezdés a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportja alá tartozó termékek esetében nem alkalmazható.

(3) Az (1) és a (2) bekezdést a 7. cikk rendelkezéseire figyelemmel kell alkalmazni.

7. cikk

Nem kielégítõ megmunkálás vagy feldolgozás
(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a származó termék minõsítés megszerzéséhez nem kielégítõ megmunkálásnak vagy

feldolgozásnak kell tekinteni a következõket, függetlenül attól, hogy a 6. cikk követelményei teljesülnek-e:

a) a szállítás és tárolás során az áru jó állapotban való megõrzését biztosító mûveletek;

b) csomagok szétbontása és összeállítása;

c) mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más külsõ réteg eltávolítása;

d) textíliák vasalása vagy gyûrtelenítése;

e) egyszerû festési és fényezési mûveletek;

f) gabonafélék és rizs hántolása, részleges vagy teljes fehérítése, fényezése és glazúrozása;

g) cukor színezését vagy formázását szolgáló mûveletek;

h) gyümölcs-, dió- és zöldségfélék hámozása, kimagozása, feltörése és kifejtése;

i) élezés, egyszerû köszörülés vagy egyszerû vágás;

j) szitálás, rostálás, válogatás, osztályozás, méret szerinti osztályozás, összepárosítás; (ideértve a készletek

összeállítását is);

k) egyszerû palackozás, üvegekbe, zsákokba, ládákba, dobozokba helyezés, lapokon vagy táblákon való rögzítés

stb., és minden más egyszerû csomagolási mûvelet;

l) jelölések, címkék, logók és más hasonló megkülönböztetõ jelzések elhelyezése a termékeken vagy

csomagolásukon;

m) termékek egyszerû vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül; cukor vegyítése bármely más anyaggal;

n) árucikkek alkatrészeinek egyszerû összeszerelése teljes kész termékké, vagy termékek szétválasztása részekre;

o) az a)–n) pontokban meghatározott két vagy több mûvelet kombinációja;

p) állatok levágása.

(2) Annak megállapítása során, hogy a terméken végzett megmunkálást vagy feldolgozást az (1) bekezdés értelmében

nem kielégítõnek kell-e tekinteni, az adott terméken akár a Közösség területén, akár Albániában végrehajtott összes

mûveletet együttesen kell vizsgálni.

8. cikk

Minõsítési egység
(1) E jegyzõkönyv rendelkezései alkalmazásának szempontjából a minõsítési egység az az adott termék, amelyet

a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája segítségével történõ besorolás meghatározásakor alapegységnek kell

tekinteni.

Ebbõl következik, hogy:

a) ha egy cikkek csoportjából vagy összeállításából álló terméket a Harmonizált Rendszer feltételei szerint egyetlen

vámtarifaszám alá sorolnak be, a termék egésze alkotja a minõsítési egységet;
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b) ha egy szállítmány számos azonos, a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá besorolt termékbõl áll,

minden egyes terméket külön kell figyelembe venni e jegyzõkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2) Amennyiben a harmonizált rendszer 5. általános szabálya szerint a csomagolást a besorolás szempontjából a termék

részének kell tekinteni, azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok
A berendezéssel, géppel, készülékkel vagy jármûvel együtt szállított olyan tartozékok, amelyek a szokásos berendezés

részét képezik és belefoglaltatnak a berendezés, gép, készülék vagy jármû árába, vagy amelyeket nem számláznak le

külön, a kérdéses berendezéssel, géppel, készülékkel vagy jármûvel egynek kell tekinteni.

10. cikk

Készletek
A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint a készleteket akkor kell származónak tekinteni, ha a készletet

alkotó összes termék is származó. Mindazonáltal, olyan esetekben, amikor valamely készlet származó és nem származó

termékeket egyaránt tartalmaz, a készletet a maga egészében származónak kell tekinteni, ha a nem származó

termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának a 15 százalékát.

11. cikk

Semleges elemek
Annak eldöntéséhez, hogy valamely termék származó-e, az elõállítása során felhasznált alábbi tételek származási

helyét nem szükséges vizsgálni:

a) energia és tüzelõanyag;

b) üzem és berendezése;

c) gépek és szerszámok;

d) olyan áruk, amelyek a termék végsõ összetételébe nem épülnek be, és azokat nem is arra szánták.

III. CÍM
TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve
(1) A 3. és 4. cikkben, valamint e cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével a II. címben meghatározott,

a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a Közösségben,

valamint Albániában.

(2) A 3. és 4. cikkben foglaltak kivételével, amennyiben a Közösségbõl vagy Albániából más országba exportált származó

árukat visszaszállítják, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlõen

bizonyítható, hogy:

a) a visszaszállított áruk megegyeznek a kivitt árukkal; valamint

b) nem mentek keresztül az adott országban vagy kivitelük során a jó állapotban való megõrzéshez szükségest

meghaladó mûveleteken.

(3) A származó minõsítésnek a II. cím alatt felsorolt feltételekkel összhangban történõ megszerzését nem befolyásolja

az a megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet a Közösségen vagy Albánián kívül a Közösségbõl vagy Albániából

exportált anyagokkal végeztek, majd oda ismételten behozták, feltéve hogy:

a) az említett anyagokat teljes egészében a Közösségben vagy Albániában állították elõ, vagy a kivitel elõtt olyan

megmunkálást vagy feldolgozást végeztek rajtuk, amely túlmegy a 7. cikkben említett mûveleteken; valamint

b) a vámhatóságok számára hitelt érdemlõen igazolják, hogy

i) az újból behozott árukat az exportált anyagok megmunkálásával vagy feldolgozásával állították elõ;

valamint

ii) a Közösségen vagy Albánián kívül az e cikk elõírásainak betartása mellett a teljes hozzáadott érték nem

haladja meg a származó minõsítésre pályázó végtermék gyártelepi árának a 10 százalékát.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a származó minõsítés megszerzéséhez a II. cím alatt felsorolt feltételek nem

alkalmazhatók a Közösségen vagy Albánián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra. Olyan esetekben
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azonban, amikor a végtermék származó helyzetének a meghatározásához a II. mellékletben szereplõ jegyzék szabályai

közül olyannak az alkalmazására kerül sor, amely a beépített összes nem származó anyag maximális értékét határozza

meg, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok teljes értéke a Közösségen vagy Albánián kívül az e cikk

rendelkezéseinek alkalmazása mellett megszerzett teljes hozzáadott értékkel együtt nem haladhatja meg

a megállapított százalékos értéket.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásában a „teljes hozzáadott érték” fogalmát úgy kell érteni, hogy

az a Közösségen vagy Albánián kívül felmerülõ összes költséget felöleli, ideértve az ott beépített anyagok értékét is.

(6) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az olyan termékekre, amelyek nem tesznek eleget

a II. mellékletben szereplõ listában felsorolt feltételeknek, vagy amelyeket a 6. cikk (2) bekezdésében rögzített

általános tolerancia alkalmazása mellett lehet csak kielégítõen megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni.

(7) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjaiban szereplõ termékekre nem

vonatkoznak.

(8) Minden olyan megmunkálást vagy feldolgozást, amelyre ennek a cikknek a rendelkezései vonatkoznak, és amelyre

a Közösségen vagy Albánián kívül kerül sor, a passzív feldolgozásra vonatkozó intézkedések vagy más hasonló

intézkedések alapján kell elvégezni.

13. cikk

Közvetlen szállítás
(1) A megállapodásban elõírt kedvezményes elbánás kizárólag olyan termékekre vonatkozik, amelyek megfelelnek

e jegyzõkönyv követelményeinek, és amelyeket közvetlenül a Közösség, valamint Albánia között vagy a 3. és 4. cikkben

említett egyéb országokon vagy területeken keresztül szállítanak. Ugyanakkor az egyetlen szállítmányt alkotó

termékek átszállíthatók más területeken keresztül is – adott esetben átrakodással vagy ideiglenes raktározással

az adott területeken –, feltéve hogy a tranzitország vagy raktározás szerinti ország vámhatóságának felügyelete alatt

maradnak, és a kirakodáson, újbóli berakodáson és a jó állapotuk megõrzésére irányuló bármilyen mûveleten kívül

semmilyen más mûveleten nem esnek át.

Csõvezetéken lehet származó termékeket a Közösség vagy Albánia területén kívül esõ területeken keresztül szállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott következõ

okmányokkal kell bizonyítani:

a) egységes fuvarokmány, amely kiterjed a exportáló országból a tranzitországon keresztül történõ áthaladásra;

vagy

b) a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely:

i. pontos leírást ad a termékekrõl;

ii. tartalmazza a termékek lerakásának és újbóli felrakásának az idõpontját, és, ahol az alkalmazható,

az igénybe vett hajók vagy egyéb szállítóeszközök nevét; valamint

iii. tanúsítja a termékek tranzitországban való tartózkodásának feltételeit; vagy

c) a fentiek hiányában bármilyen bizonyító erejû okmány.

14. cikk

Kiállítások
(1) Azok a származó termékek, amelyeket kiállítás céljából a 3. és 4. cikkben említett országoktól vagy területektõl eltérõ

országba küldtek, majd a kiállítást követõen a Közösségbe vagy Albániába irányuló behozatal céljából értékesítettek,

behozataluk alkalmával jogosultak e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekre, amennyiben

a vámhatóságok számára hitelt érdemlõen igazolják, hogy:

a) ezeket a termékeket egy exportõr a Közösségbõl vagy Albániából küldte a kiállítást rendezõ országba és ott

kiállította azokat;

b) a termékeket ez az exportõr Albánia területén levõ személy részére értékesítette vagy más módon adta tovább;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána elszállították, ugyanabban az állapotban, ahogy azokat

a kiállításra küldték; valamint

d) a termékeket a kiállításra történõ kiszállításuk után nem használták semmilyen más célra, mint a kiállításon

történõ bemutatásra.

(2) A származási igazolást a V. cím rendelkezéseinek megfelelõen kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell

benyújtani a behozatali ország vámhatóságainak. Ezen fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ahol szükséges, külön

írásos bizonyíték benyújtása követelhetõ meg azokról a feltételekrõl, amelyek alapján a termékeket kiállították.
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(3) Az (1) bekezdést kell alkalmazni minden olyan kereskedelmi, ipari, mezõgazdasági vagy kézmûves kiállításra, vásárra

vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra, külföldi termékek boltokban vagy

üzlethelyiségekben való értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt

maradnak.

IV. CÍM
VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma
(1) A Közösségbõl, Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett országok vagy területek valamelyikébõl származó

termékek elõállítása során felhasznált olyan nem származó anyagokra, amelyekre az V. címben foglalt

rendelkezéseknek megfelelõen származási igazolást állítanak vagy adnak ki, semmiféle vámvisszatérítés vagy

vámmentesség nem alkalmazható a Közösségben vagy Albániában.

(2) Az (1) bekezdésben szereplõ tilalom a Közösség területén vagy Albániában folyó gyártás során felhasznált anyagokra,

valamint az alkalmazott vámilletékek vagy az azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszatérítésével,

elengedésével vagy meg nem fizetésével kapcsolatos minden intézkedésre vonatkozik, amennyiben a szóban forgó

visszatérítés, vámelengedés vagy a vámilleték meg nem fizetése, kifejezetten vagy gyakorlatilag, az ilyen anyagokból

elõállított termékek exportja, nem pedig azok hazai használatra történõ visszatartása során érvényesül.

(3) A származási igazolás hatálya alá tartozó termékek exportõre a vámhatóságok kérésére bármikor köteles benyújtani

minden szükséges okmányt annak bizonyítására, hogy az érintett termékek elõállításában felhasznált nem származó

anyagok tekintetében visszatérítésre nem került sor, valamint hogy az ilyen anyagokra vonatkozó valamennyi vámot

és azonos hatású díjat megfizették.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a 8. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolás, a 9. cikk szerinti tartozékok,

pótalkatrészek és szerszámok, és a 10. cikk szerinti, készletet alkotó termékek tekintetében alkalmazni kell,

amennyiben e tételek nem származók.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései kizárólag olyan anyagok tekintetében alkalmazandók, amelyekre a megállapodás

vonatkozik. Továbbá nem zárják ki a mezõgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer

alkalmazását, amely az e megállapodás rendelkezéseivel összhangban történõ kivitel esetében alkalmazandó.

V. CÍM
SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények
(1) Közösségbõl származó termékek Albániába történõ behozatalkor, és az Albániából származó termékek a Közösségbe

történõ behozatalkor részesülnek a megállapodás által biztosított elõnyökbõl, amennyiben azokhoz bemutatják:

a) az EUR.1 szállítási bizonyítványt, amelynek mintáját a III. melléklet tartalmazza; vagy

b) a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az exportõr által a számlán, szállítólevélen vagy más,

az érintett termék azonosítására alkalmas, kellõen részletezett leírást tartalmazó kereskedelmi okmányon kiadott

nyilatkozatot (a továbbiakban: számlanyilatkozat); a számlanyilatkozat szövegét a IV. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérve a 27. cikkben meghatározott esetekben a jegyzõkönyv szerinti származó termékek anélkül

részesülnek a megállapodás szerinti kedvezményekben, hogy az abban a bekezdésben említett okmányok

benyújtására szükség lenne.

17. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás
(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportõr vagy – az exportõr

felelõsségére – meghatalmazott képviselõje által írásban benyújtott kérelemre.

(2) E célból az exportõr vagy meghatalmazott képviselõje kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet,

amelyek mintáit a III. melléklet tartalmazza. Ezeket a formanyomtatványokat e megállapodás nyelveinek egyikén kell

kitölteni, az exportáló ország hazai joga rendelkezéseinek megfelelõen. Kézírással történõ kitöltés esetén

a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betûvel kell kitölteni. Az árumegnevezést az e célra szolgáló rovatban
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úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni

a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérõ exportõrnek az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító exportáló ország

vámhatóságainak kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelõ okmányt, amely igazolja az érintett

termékek származó helyzetét, valamint az e jegyzõkönyv egyéb követelményeinek teljesülését.

(4) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a Közösség egy tagállamának vagy Albániának a vámhatósága adja ki, amennyiben

az adott termékek a Közösségbõl vagy Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok vagy területek

valamelyikébõl származó termékeknek tekinthetõk, és teljesítik a jegyzõkönyv egyéb követelményeit.

(5) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadó vámhatóság megtesz minden szükséges intézkedést a termékek származó

minõsítésének és e jegyzõkönyv egyéb követelményei teljesítésének ellenõrzésére. E célból jogukban áll bármely

bizonyítékot bekérni, az exportõr könyvelését ellenõrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelõnek tartott ellenõrzést

elvégezni. Továbbá biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok megfelelõen legyenek kitöltve.

Különösen ellenõrzik, hogy az árumegnevezésre fenntartott helyet mindenfajta hamis kiegészítés lehetõségét kizárva

töltötték-e ki.

(6) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának dátumát a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

(7) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóság kiállítja és az exportõr rendelkezésére bocsátja, amint a tényleges

kivitel megtörténik vagy az biztosított.

18. cikk

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány
(1) A 17. cikk (7) bekezdésétõl függetlenül az EUR.1 szállítási bizonyítvány kivételesen az adott termékek kivitele után is

kibocsátható, ha:

a) a kivitelkor tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem állították ki; vagy

b) a vámhatóságok számára kielégítõen bizonyítják, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállították, de technikai

okokból a behozatalkor nem fogadták el.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásához az exportõrnek jeleznie kell kérelmében azon termékek kivitelének helyét és

idõpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3) A vámhatóságok csak akkor állíthatják ki utólag az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha ellenõrizték, hogy az exportõr

kérelmében foglalt adatok megegyeznek a megfelelõ okmányokban foglaltakkal.

(4) Az utólagosan kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi angol nyelvû szöveggel kell érvényesíteni: „ISSUED

RETROSPECTIVELY”

(5) A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

19. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása
(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány eltulajdonítása, elveszítése vagy megsemmisülése esetén az exportõr az azt kiállító

vámhatóságtól kérelmezheti, hogy a hatóság birtokában lévõ kiviteli okmányok alapján másodlatot állítson ki.

(2) Az ily módon kibocsátott másolatot az alábbi angol szóval kell érvényesíteni: „DUPLICATE”

(3) A (2) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának „Megjegyzések” rovatába kell

bejegyezni.

(4) A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásának dátumát, és a másodlat ettõl

a naptól érvényes.

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kibocsátott vagy kiállított származási igazolás alapján
Amikor a származó termékeket a Közösség területén vagy Albániában vámhivatal ellenõrzése alá helyezik, az eredeti

származási igazolást egy vagy több EUR.1 szállítási igazolással lehet helyettesíteni, hogy az adott termékek egészét

vagy azoknak csupán egy részét a Közösség vagy Albánia területén belül más helyre lehessen szállítani. A helyettesítõ

EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenõrzése alá helyezték a termékeket.
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21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés
(1) Amennyiben az azonos és felcserélhetõ származó és nem származó anyagok elkülönített raktározása jelentõs

költséggel vagy nehézséggel járna, a vámhatóságok az érintettek írásos kérelmére engedélyezhetik az úgynevezett

„könyvelés szerinti elkülönítés” módszerének alkalmazását az ilyen raktározás alkalmazása során.

(2) E módszernek biztosítania kell egy bizonyos referencia-idõszakon keresztül, hogy a „származónak” tekinthetõ

termékek száma megegyezzen azzal a számmal, amelyet a raktározás fizikai elválasztásával nyertek volna.

(3) A vámhatóságok adhatnak ilyen engedélyt a szükségesnek ítélt feltételek betartása mellett.

(4) E módszer nyilvántartására és alkalmazására a termék elõállításának helye szerinti országban alkalmazandó általános

számviteli alapelvek szerint kerül sor.

(5) E könnyítés kedvezményezettje a helyzettõl függõen kiállíthat, vagy kérelmezhet származási igazolást a termékek

azon mennyiségére, amely származónak tekinthetõ. A vámhatóságok kérésére a kedvezményezettnek nyilatkozatot

kell tennie arról, hogy a készleteket hogyan kezelték.

(6) A vámhatóság a felhatalmazás alkalmazását figyelemmel kíséri, és azt bármikor visszavonhatja, ha a kedvezményezett

bármilyen formában szabálytalanul él a felhatalmazással, vagy nem tesz eleget az e jegyzõkönyvben meghatározott

feltételek bármelyikének.

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei
(1) A 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlanyilatkozatot kiállíthatja:

a) a 23. cikk értelmében az elfogadott exportõr, vagy

b) egy vagy több csomagból álló és 6000 EUR összértéket meg nem haladó, származó terméket tartalmazó bármely

szállítmány exportõre.

(2) Számlanyilatkozatot akkor lehet kiállítani, ha az érintett termékek a Közösségbõl vagy Albániából, illetve a 3.

és 4. cikkben említett országokból vagy területekrõl származó termékeknek tekinthetõk, és megfelelnek

e jegyzõkönyv egyéb követelményeinek.

(3) A számlanyilatkozatot kiállító exportõrnek késznek kell lennie arra, hogy az exportáló ország vámhatóságának

kérelmére bármikor bemutassa az érintett termék származó minõsítését, valamint e jegyzõkönyv egyéb

követelményeinek teljesítését igazoló megfelelõ okmányokat.

(4) Az exportõr a számlanyilatkozatot – amelynek szövegét a IV. melléklet tartalmazza – a számlára, a szállítólevélre vagy

más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, az említett mellékletben meghatározott

nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával és az exportáló ország hazai joga rendelkezéseinek megfelelõen

állítja ki. Ha a nyilatkozatot kézírással töltik ki, tintát és nyomtatott betûket kell használni.

(5) A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportõr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 23. cikk értelmében elfogadott

exportõrnek azonban nem szükséges ezeket a nyilatkozatokat aláírnia, amennyiben az exportáló ország

vámhatóságánál írásos formában kötelezettséget vállal arra, hogy minden õt megjelölõ számlanyilatkozatért

ugyanúgy teljes felelõsséget vállal, mintha azokat saját kezûleg aláírta volna.

(6) A számlanyilatkozatot az exportõr az érintett termékek kivitelekor vagy azt követõen állíthatja ki, azzal a feltétellel,

hogy azt a termékek behozatalát követõen legkésõbb két éven belül bemutatja az importáló országban.

23. cikk

Elfogadott exportõr
(1) Az exportáló ország vámhatóságai engedélyezhetik bármely exportõrnek (a továbbiakban: elfogadott exportõr), aki

gyakran szállít e megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, hogy az érintett termékek értékétõl függetlenül

számlanyilatkozatot állítson ki. Az ilyen felhatalmazás megszerzése iránt érdeklõdõ exportõrnek a vámhatóságokat

kielégítõ összes olyan biztosítékot meg kell adni, ami a termékek származóvá történõ minõsítésének, valamint

az e jegyzõkönyvben foglalt követelmények teljesítésének az ellenõrzéséhez szükséges.

(2) A vámhatóságok az általuk megfelelõnek ítélt feltételekkel adhatják meg az elfogadott exportõr státust.

(3) A vámhatóság az elfogadott exportõrnek vámfelhatalmazási számot ad, amelyet fel kell tüntetni

a számlanyilatkozaton.

(4) A vámhatóság nyomon követi, hogy az elfogadott exportõr hogyan használja fel az felhatalmazást.
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(5) A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Így kell eljárnia abban az esetben, ha az elfogadott exportõr

már nem nyújtja az (1) bekezdésben említett garanciákat, már nem teljesíti a (2) bekezdésben említett feltételeket,

vagy más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

24. cikk

A származási igazolás érvényessége
(1) A származási igazolás a kiviteli országban történõ kiállítás napjától számított négy hónapig érvényes, és azt ezen

idõszak alatt be kell nyújtani a behozatali ország vámhatóságának.

(2) Az importáló ország vámhatóságának az (1) bekezdésben meghatározott bemutatási határidõ után benyújtott

származási igazolásokat akkor lehet elfogadni a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha ezen okmányok

megállapított határidõre történõ benyújtását kivételes körülmények akadályozták meg.

(3) A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatósága akkor fogadhatja el a származási igazolást,

ha a termékeket az említett határidõ elõtt benyújtották.

25. cikk

A származási igazolás benyújtása
A származási igazolásokat az importáló ország vámhatóságai részére az ezen országban alkalmazandó eljárásoknak

megfelelõen kell benyújtani. Az említett hatóság elõírhatja, hogy a származási igazolásról fordítást kell készíteni, és

megkövetelheti azt is, hogy a behozatali nyilatkozathoz csatolják az importõr arra vonatkozó megállapítását, miszerint

a termékek eleget tesznek a megállapodás végrehajtása szempontjából megkívánt feltételeknek.

26. cikk

Részletekben történõ behozatal
Olyan esetben, amikor az importõr kérésének és az importáló ország vámhatósága által meghatározott feltételeknek

megfelelõen, a Harmonizált Rendszer 2(a) általános szabályának értelmében, a Harmonizált Rendszer XVI. és

XVII. áruosztálya, vagy a 7308 és a 9406 vámtarifaszáma alá besorolt termékeket szétszerelt vagy nem összeszerelt

állapotban, részletekben importálják, az ilyen termékekre vonatkozóan egyetlen származási igazolást kell

a vámhatósághoz az elsõ részlet behozatalakor benyújtani.

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek
(1) A magánszemélytõl magánszemélynek kis csomagként küldött, vagy az utasok személyes poggyászának részét

képezõ termékeket származási igazolás benyújtása nélkül származó termékekként kell vámkezelni, feltéve hogy

az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be és e jegyzõkönyv feltételeinek megfelelõ termékként

jelentették be azokat, továbbá nem fér kétség ahhoz, hogy ez a nyilatkozat megfelel a valóságnak. A postán küldött

termékek esetében ezt a nyilatkozatot a CN22/CN23 jelû vámnyilatkozaton, vagy az eme okmányhoz csatolt

papírlapon lehet megtenni.

(2) Az esetenkénti és kizárólag a címzett, az utas vagy családjuk személyes használatára szánt termékek behozatala nem

tekinthetõ kereskedelmi behozatalnak, ha a termékek jellegébõl és mennyiségébõl nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak

kereskedelmi célokat.

(3) A fentieken túlmenõen e termékek összértéke kis csomagok esetében nem haladhatja meg az 500 EUR-t, az utasok

személyes poggyászának részét képezõ termékek esetében pedig az 1200 EUR-t.

28. cikk

Igazoló okmányok
A 17. cikk (3) bekezdésében és a 22. cikk (3) bekezdésében említett, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy

az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek a Közösségbõl vagy Albániából, illetve

a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokból vagy területekrõl származó termékeknek tekinthetõk, és megfelelnek

e jegyzõkönyv egyéb követelményeinek, többek között a következõkbõl állhatnak:

a) közvetlen bizonyíték az exportõr vagy a beszállító által az érintett áruk beszerzése érdekében végrehajtott

eljárásokról, amely például elszámolásaiban vagy belsõ könyvelésében található;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám 24095



b) olyan okmányok, amelyek a felhasznált anyagok származási minõsítését igazolják, és amelyeket a Közösségben

vagy Albániában bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezeket az okmányokat a hazai jognak megfelelõen használják

fel;

c) olyan okmányok amelyek az anyagoknak a Közösségben vagy Albániában történõ megmunkálását vagy

feldolgozását igazolják, és amelyeket a Közösségben vagy Albániában bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezeket

az okmányokat a hazai jognak megfelelõen használják fel;

d) a Közösségben vagy Albániában ennek a jegyzõkönyvnek megfelelõen – vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb

országok vagy területek valamelyikében az ebben a jegyzõkönyvben foglaltakkal azonos származási

szabályoknak megfelelõen – kiállított vagy kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy számlanyilatkozat,

amely igazolja a felhasznált anyagok származó helyzetét;

e) a Közösségen vagy Albánián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra vonatkozó megfelelõ bizonyíték

a 12. cikk alkalmazásakor, amely igazolja, hogy az abban a cikkben foglalt követelmények teljesültek.

29. cikk

A származási igazolás és az igazoló okmányok megõrzése
(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérõ exportõr köteles legalább három évig megõrizni a 17. cikk

(3) bekezdésében említett okmányokat.

(2) A számlanyilatkozatot kiállító exportõr köteles legalább három évig megõrizni e számlanyilatkozat másolatát,

valamint a 22. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(3) A kiviteli ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kibocsátotta, köteles legalább három évig

megõrizni a 17. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4) A behozatali ország vámhatósága köteles legalább három évig megõrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási

bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

30. cikk

Eltérések és alaki hibák
(1) A származási igazoláson szereplõ adatok és a termékek behozatalához szükséges vámkezelés elvégzése céljából

a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi

a származási igazolást eleve érvénytelenné vagy semmissé, ha hitelt érdemlõen megállapítást nyer, hogy ez

az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

(2) Az olyan nyilvánvaló alaki hibák, mint például a származási igazoláson elõforduló gépelési hibák, nem vezetnek

szükségszerûen az okmányok visszautasításához, ha ezek a hibák nem olyan jellegûek, hogy kétségessé tennék

az okmányon tett nyilatkozat helyességét.

31. cikk

Euróban kifejezett összegek
(1) A 22. cikk (1) bekezdése b) pontja és a 27. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása érdekében azokban

az esetekben, amikor a termékeket eurótól eltérõ pénznemben számlázzák, a Közösség tagállamai és Albánia, valamint

a 3. és 4. cikkben említett más országok vagy területek nemzeti valutájában kifejezett, az euróban kifejezett

összegekkel egyenértékû összegeket évente kell rögzíteni.

(2) Egy szállítmány a 22. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy a 27. cikk (3) bekezdésének rendelkezései szerinti

kedvezményben a kiállított számla pénzneme alapján részesülhet, az érintett ország által meghatározott összegeknek

megfelelõen.

(3) A felhasználandó, bármely adott nemzeti pénznemben kifejezett összegek megegyeznek az október elsõ

munkanapján az euróban kifejezett összegek ilyen valutában számított értékével. Az összegeket október 15-ig kell

az Európai Közösségek Bizottságával közölni, és azok a következõ év január 1-jétõl alkalmazandók. A vonatkozó

összegekrõl az Európai Közösségek Bizottsága az összes érintett országot tájékoztatja.

(4) Az egyes országok az euróban kifejezett összeg nemzeti pénznemre történõ átszámítása eredményeként keletkezõ

összeget kerekíthetik akár felfelé, akár lefelé. A kerekített összeg 5 százalékot meghaladó mértékben nem térhet el

az átszámítással kapott összegtõl. Az egyes országok változtatás nélkül is megtarthatják az euróban kifejezett összeg

nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékét, amennyiben – a (3) bekezdésben elõírt éves kiigazítás idõpontjában –

ennek az összegnek az átváltása a kerekítések elõtt nem haladja meg a 15 százalékos emelkedést a nemzeti
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pénznemben kifejezett egyenérték tekintetében. A nemzeti pénznemben kifejezett egyenérték változtatás nélkül

megtartható, ha az átváltás csökkenést eredményez az egyenérték tekintetében.

(5) Az euróban kifejezett összegeket a Közösség vagy Albánia kérésére a stabilizációs és társulási bizottság vizsgálja felül.

A felülvizsgálat során a stabilizációs és társulási bizottság megfontolás tárgyává teszi, hogy kívánatos-e az érintett

korlátok hatását reálértékben továbbra is fenntartani. Ebbõl a célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban

kifejezett összegeket.

VI. CÍM
KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás
(1) A közösségi tagállamok, valamint Albánia vámhatóságai az Európai Közösségek Bizottságán keresztül megküldik

egymásnak a vámhivatalaikban az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításához használt bélyegzõk mintáit, valamint

az e bizonyítványok és számlanyilatkozatok ellenõrzéséért felelõs vámhatóságaik címét.

(2) E jegyzõkönyv megfelelõ alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség és Albánia az illetékes vámigazgatásokon

keresztül segítik egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok és a számlanyilatkozatok valódiságának, valamint az ezen

okmányokon megadott információk helyességének ellenõrzésében.

33. cikk

A származási igazolások ellenõrzése
(1) A származási igazolások utólagos ellenõrzését szúrópróbaszerûen vagy akkor kell elvégezni, ha az importáló ország

vámhatóságainak alapos okuk van kételkedni az ilyen okmányok valódiságában vagy az érintett termékek származó

minõsítésében, illetve e jegyzõkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az importáló ország vámhatóságai visszaküldik az EUR.1

szállítási bizonyítványt és – ha benyújtották – a számlát, a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát

az exportáló ország vámhatóságainak, szükség szerint megadva a vizsgálat okát. Az ellenõrzésre irányuló kérelem

alátámasztásaként ugyancsak meg kell küldeni minden olyan rendelkezésre álló okmányt és információt, amely

a származási igazoláson megadott információk helytelen voltára utalnak.

(3) Az ellenõrzést az exportáló ország vámhatóságai végzik el. E célból jogukban áll bármely bizonyítékot bekérni,

az exportõr könyvelését ellenõrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelõnek tartott ellenõrzést elvégezni.

(4) Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik

az érintett termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást, az importõrnek felajánlják a termékek kiadását

a szükségesnek ítélt elõvigyázatossági intézkedések mellett.

(5) Az ellenõrzést kérõ vámhatóságokat a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatni kell ezen ellenõrzés eredményeirõl.

Az eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, valamint hogy az adott termékek

a Közösségbõl, Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok vagy területek valamelyikébõl

származónak tekinthetõk-e, és hogy teljesítik-e a jegyzõkönyv egyéb követelményeit.

(6) Amennyiben alapos gyanúra okot adó esetekben az ellenõrzés iránti kérelem napjától számított 10 hónapon belül

nem érkezik válasz, vagy ha a válasz nem tartalmaz elegendõ információt a szóban forgó okmány valódiságának vagy

a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérelmet elõterjesztõ vámhatóságok – kivéve ha kivételes

körülmények állnak fenn – visszautasítják a kedvezményes elbánásra való jogosultságot.

34. cikk

Vitarendezés
Ha a 33. cikk szerinti ellenõrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket az ellenõrzést kérõ

vámhatóságok és az ellenõrzés végrehajtásáért felelõs vámhatóságok között nem lehet rendezni, vagy ha ezek

a jegyzõkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdést vetnek fel, az ilyen vitákat a stabilizációs és társulási bizottság elé

kell terjeszteni.

Az importõr és az importáló ország vámhatóságai között felmerülõ valamennyi vita az említett ország

jogrendszerének a hatálya alá tartozik.
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35. cikk

Büntetések
Minden olyan személyt, aki olyan okmányt állít vagy állíttat ki, amely különbözõ termékek részére a kedvezményes

elbánás biztosítása céljából helytelen információkat tartalmaz, büntetéssel kell sújtani.

36. cikk

Vámszabad területek
(1) A Közösség és Albánia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a származási igazolás mellett

kereskedelem tárgyát képezõ olyan termékek, amelyek szállítás közben igénybe veszik a területükön lévõ vámszabad

területeket, ne legyenek más termékekkel kicserélhetõk, valamint, hogy az állapotromlás megelõzéséhez szükséges

szokásos eljáráson kívül semmilyen más mûvelet végrehajtására ne kerülhessen sor rajtuk.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, olyan esetekben amikor a Közösség területérõl vagy

Albániából származó termékeket származási igazolás fedezete mellett vámszabad területekre hoznak be, és ezek

a termékek ott valamilyen kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az exportõr kérésére az érintett hatóságok,

amennyiben a végrehajtott kezelés vagy feldolgozás az e jegyzõkönyvben meghatározott rendelkezések betartása

mellett történt, új EUR.1 szállítási bizonyítványt adnak ki.

VII. CÍM
CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzõkönyv alkalmazása
(1) A 2. cikkben használt „Közösség” kifejezés nem vonatkozik Ceutára és Melillára.

(2) Az Albániából származó termékek, amikor azokat Ceutába vagy Melillába importálják, minden szempontból

ugyanolyan vámeljárásban részesülnek, mint amelyet a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Európai

Közösségekhez való csatlakozási okmánya 2. jegyzõkönyve alapján a Közösség vámterületérõl származó termékek

esetében alkalmaznak. A megállapodás hatálya alá tartozó, és Ceutából, valamint Melillából származó termékek

importja esetében Albánia ugyanolyan vámeljárást köteles alkalmazni, mint amelyet a Közösségbõl behozott és

onnan származó termékek esetében alkalmaz.

(3) A (2) bekezdésnek a Ceutáról és Melilláról származó termékek tekintetében történõ alkalmazása érdekében ezt

a jegyzõkönyvet értelemszerûen kell alkalmazni, a 38. cikkben meghatározott különös feltételekre is figyelemmel.

38. cikk

Különös feltételek
(1) Feltéve, hogy azokat a 13. cikk rendelkezéseinek megfelelõen közvetlenül szállították, a következõk tekintendõk:

1. Ceutáról és Melilláról származó termékeknek:

a) a teljes egészében Ceután és Melillán elõállított termékek;

b) azok a Ceután és Melillán elõállított termékek, amelyek elõállításában az a) pontban említettektõl eltérõ

termékeket használnak fel, feltéve hogy:

i. az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítõ megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii. ezek a termékek Albániából, vagy a Közösségbõl származó termékek, feltéve hogy olyan megmunkálásnak

vagy feldolgozásnak vetették azokat alá, amely túlmutat a 7. cikkben említett mûveleteken.

2. Albániából származó termékeknek:

a) a teljes egészében Albániában elõállított termékek;

b) azok az Albániában elõállított termékek, amelyek elõállításában az a) pontban említettektõl eltérõ termékeket

használnak fel, feltéve hogy:

i. az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítõ megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii. ezek a termékek Ceutából és Melillából, vagy a Közösségbõl származó termékek, feltéve hogy olyan

megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vetették azokat alá, amely túlmutat a 7. cikkben említett

mûveleteken.

(2) Ceuta és Melilla egységes területnek minõsül.
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(3) Az exportõrnek vagy meghatalmazott képviselõjének az EUR.1 szállítási bizonyítványok 2. rovatában vagy

a számlanyilatkozatokon fel kell tüntetnie a „Albánia” és a „Ceuta és Melilla” szavakat. Ezen felül a Ceutáról és Melilláról

származó termékek esetében ezt az EUR.1 szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a számlanyilatkozaton is jelezni kell.

(4) E jegyzõkönyvnek Ceuta és Melilla területén való alkalmazásáért a spanyol vámhatóságok felelnek.

VIII. CÍM
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzõkönyv módosításai
A Stabilizációs és Társulási Tanács határozhat az e jegyzõkönyvben foglalt rendelkezések módosításáról.

I. melléklet

Bevezetõ megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához
1. megjegyzés

A lista azokat a feltételeket sorolja fel, amelyek minden termék esetében követelményként jelentkeznek ahhoz, hogy

a jegyzõkönyv 6. cikke értelmében kielégítõen megmunkáltnak vagy feldolgozottnak lehessen tekinteni.

2. megjegyzés

2.1. A lista elsõ két oszlopa az elõállított terméket ismerteti. Az elsõ oszlop megadja a Harmonizált Rendszerben

használt vámtarifa- vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig a rendszerben e vámtarifaszámhoz vagy

árucsoporthoz besorolt árukról ad leírást. Az elsõ két oszlopban szereplõ minden egyes bejegyzéssel kapcsolatban

a 3. vagy a 4. oszlop tartalmaz szabályt. Abban a néhány esetben, amikor az elsõ oszlopban lévõ számot egy „ex” szó

elõzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplõ szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban

meghatározott részére vonatkozik.

2.2. Amennyiben az 1. oszlopban vámtarifaszámok csoportja vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlop

a termékeket általános kifejezésekkel nevezi meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplõ szabály mindazokra

a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy

az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá tartoznak.

2.3. Amennyiben a listában egy vámtarifaszámon belüli különbözõ termékekre különbözõ szabályok vonatkoznak,

minden egyes francia bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének megnevezését, amelyre a 3. vagy 4. oszlop

azonos sorában szereplõ szabály vonatkozik.

2.4. Amennyiben az elsõ két oszlopban szereplõ tételre mind a 3., mind a 4. oszlop meghatároz egy szabályt,

az exportõr választhat, hogy a 3. vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs megadva

származási szabály, a 3. oszlopban megadott szabályt kell alkalmazni.

3. megjegyzés

3.1. A jegyzõkönyv 6. cikkében szereplõ rendelkezéseket, amelyek a más termékek elõállításához használt olyan

termékekre vonatkoznak, amelyek megszerezték a származó minõsítést, attól függetlenül kell alkalmazni, hogy ennek

a minõsítésnek a megszerzésére abban az üzemben került-e sor, ahol ezeket a termékeket felhasználják, vagy valamely

szerzõdõ fél másik üzemében.

Például:

Egy 8407 vámtarifaszám alá besorolt gép, amelyre vonatkozóan a szabály megállapítja, hogy a beépített nem

származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át, az ex 7224 vámtarifaszám alá besorolt „egyéb,

kovácsolással durván alakított ötvözött acél”-ból készül.

Amennyiben ezt az anyagot nem a Közösség területérõl származó ingotból kovácsolták, ez az anyag a jegyzékben

az ex 7224 vámtarifaszámra megadott szabály alapján már megszerezte a származó minõsítést. A kovácsdarab ekkor

származónak számíthat a motor értékkalkulációjában, függetlenül attól, hogy ugyanabban a gyárban vagy

a Közösségben egy másik gyárban állították-e elõ. A nem származó ingot értékét a nem származó anyagok értékének

összesítése során így tehát nem kell már figyelembe venni.

3.2. A listán szereplõ szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségû megmunkálást vagy feldolgozást képviseli, több

megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; fordított

esetben, az ennél alacsonyabb szintû megmunkálás vagy feldolgozás nem tud származó minõsítést biztosítani. Így
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tehát, ha valamely szabály lehetõvé teszi, hogy az elõállítás egy bizonyos szintjén nem származó anyagot használjanak
fel, az ilyen anyag felhasználása az elõállításnak egy korábbi szakaszában megengedett, a késõbbi szakaszában viszont
már nem az.
3.3. A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, amikor valamely szabály a „Elõállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt
anyagból” kifejezést használja, akkor a bármely vámtarifaszám alá besorolt anyag (még a termékkel azonos leírással,
azonos vámtarifaszám alatt szereplõ anyagok is) felhasználhatók, figyelembe véve természetesen azokat a konkrét
korlátozásokat, amelyek az adott szabályban ugyancsak szerepelhetnek.
Mindazonáltal, az „Elõállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, ideértve a ... vámtarifaszám alatt szereplõ
egyéb anyagokat is” vagy az »Elõállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, ideértve a termékkel azonos
vámtarifaszám alatt szereplõ egyéb anyagokat is« azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszám alá besorolt anyag
felhasználható, kivéve a lista 2. oszlopában a termékre megadott leírással azonos leírásút.
3.4. Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egynél több anyagból is elõ lehet állítani, ez azt
jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ebbõl nem következik, hogy mindegyik
anyagot fel kell használni.
Például:
Az 5208–5212 vámtarifaszámok alatt szereplõ szövetekre vonatkozó szabály megállapítja, hogy azok elõállításához
természetes szálak használhatók, valamint, hogy – az egyéb anyagok mellett – vegyi anyagok is felhasználhatók.
Ez nem jelenti azt, hogy mindkettõt használni kell; használható akár az egyik, akár a másik, akár pedig mindkettõ.
3.5. Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell elõállítani, a feltétel
nyilván valóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek jellegüknél fogva nem felelhetnek meg
a szabálynak. (A textíliákra vonatkozóan lásd az alábbi 6.2. megjegyzést.)
Például:
Az 1904 vámtarifaszám alá besorolt élelmiszerekre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabona és
származékai használatát, nem tiltja az ásványi sók, vegyi anyagok és más olyan adalékanyagok használatát, amelyek
nem gabonából elõállított termékek.
Ez azonban nem vonatkozik az olyan termékekre, amelyek – noha a jegyzékben meghatározott konkrét anyagokból
nem gyárthatók – egy ugyanilyen természetû anyagból a gyártásnak egy korábbi szakaszában elõállíthatók.
Például:
Az ex 62. árucsoport alá besorolt egyik olyan ruházati cikk esetében, amelyet nem szövött anyagokból állítanak elõ, ha
az ilyen osztályba tartozó ruházati cikkhez kizárólag nem származó fonalat szabad használni, nem lehet nem szövött
textilanyagból kiindulni – még abban az esetben sem, ha nem szövött anyagokat szokásos körülmények között nem
lehet fonalból elõállítani. Ilyen esetben a kiinduló anyag rendszerint a fonal elõtti, azaz a rost állapot.
3.6. Ha a lista valamely szabályában két százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok
maximális értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, a felhasznált összes nem származó
anyag maximális értéke semmiképpen nem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet
továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyes százalékos arányokat sem.
4. megjegyzés
4.1. A listában használt „természetes szálak” kifejezés a mesterséges és szintetikus szálaktól eltérõ szálakra vonatkozik. 
Használata a fonás elõtti szakaszok jelölésére korlátozott, a hulladékot is ideértve, és – hacsak más kikötés nincs –
a kártolt, fésült vagy más módon feldolgozott, de nem megfont szálakat öleli fel.
4.2. A „természetes szálak” fogalma a 0503 vámtarifaszám alá besorolt lószõrt, az 5002 és 5003 vámtarifaszám alá
besorolt selymet, továbbá az 5101–5105 vámtarifaszámok alá besorolt gyapjúszálat, a finom és durva állati szõrt,
az 5201–5203 vámtarifaszámok alá besorolt pamutszálat, valamint az 5301–5305 vámtarifaszámok alá besorolt egyéb
növényi szálat foglalja magában.
4.3. A listában használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papír elõállítására szolgáló anyagok” kifejezések
a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak elõállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportba nem
sorolt anyagok megnevezésére szolgálnak.
4.4. A listában használt „szintetikus vagy mesterséges vágott szálak” kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszám alá tartozó 
szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.
5. megjegyzés
5.1. Amennyiben a jegyzék egy adott termékével kapcsolatban erre a megjegyzésre hivatkoznak, a 3. oszlopban
meghatározott feltételek nem alkalmazandók az e termék elõállítása során felhasznált textilalapanyagokra, amelyek
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együttesen a felhasznált textilalapanyagok teljes tömegének legfeljebb 10%-át teszik ki. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4.

megjegyzést is.)

5.2. Az 5.1. megjegyzésben említett tolerancia azonban csak az olyan vegyes termékek esetében alkalmazható,

amelyek két vagy több alapvetõ textilanyagból készültek.

Az alapvetõ textilanyagok a következõk:

– selyem,

– gyapjú,

– durva állati szõr,

– finom állati szõr,

– lószõr,

– pamut,

– papír elõállítására szolgáló anyagok és papír,

– len,

– valódi kender,

– juta és más textilháncsrost,

– szizál és az Agave nemhez tartozó más növények rostjai,

– kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetû textilrost,

– szintetikus végtelen szálak,

– mesterséges végtelen szálak,

– áramvezetõ végtelen szál,

– szintetikus vágott mûszál polipropilénbõl,

– szintetikus vágott mûszál poliészterbõl,

– szintetikus vágott mûszál poliamidból,

– szintetikus vágott mûszál poliakrilnitrilbõl,

– szintetikus vágott mûszál poliimidbõl,

– szintetikus vágott mûszál politetrafluor-etilénbõl,

– szintetikus vágott mûszál poli(fenilén-szulfid)-ból,

– szintetikus vágott mûszál poli(vinil-klorid)-ból,

– egyéb szintetikus vágott mûszál,

– mesterséges vágott mûszál viszkózból,

– egyéb mesterséges vágott mûszál,

– rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

– rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

– az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek egy legfeljebb 5 mm széles,

alumíniumfólia-magból vagy mûanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két mûanyagfilm-réteg

között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmaznak,

– az 5605 vámtarifaszám alá tartozó más termékek.

Például:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó olyan fonal, amely az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506

vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készült, kevert fonal. Ezért az olyan nem származó szintetikus

vágott szál, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek azt írják elõ, hogy vegyi anyagból vagy

textilipari pépbõl kell gyártani) akkor használható fel, ha az összsúlya a fonal súlyának legfeljebb a 10%-át teszi ki.

Például:

Az 5112 vámtarifaszám alá besorolt olyan gyapjúszövet, amelyet az 5107 vámtarifaszám alá besorolt gyapjúfonalból

és az 5509 vámtarifaszám alá besorolt szintetikus vágott szálból készült szintetikus fonalból készítettek, kevert szövet.

Tehát az olyan szintetikus fonal, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek azt írják elõ, hogy vegyi

anyagból vagy textilipari pépbõl kell gyártani), vagy olyan gyapjúszövet, amely nem tesz eleget a származási

szabályoknak (amelyek azt írják elõ, hogy nem kártolt vagy fésült, vagy fonásra másként elõ nem készített természetes

szálakból kell gyártani), vagy a két anyag kombinációja akkor használható, ha azok összsúlya nem haladja meg a szövet

súlyának a 10%-át.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá besorolt olyan tûzött textilszövet, amelyet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó

pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetbõl állítottak elõ, csak akkor számít kevert
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terméknek, ha a pamutszövet maga is két különálló vámtarifaszám alá besorolt fonalból álló kevert szövet, vagy ha

a felhasznált pamutfonalak maguk is kevertek.

Például:

Ha a szóban forgó tûzött szövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá

tartozó szintetikus szövetbõl készült, a felhasznált két fonal nyilvánvalóan két különbözõ textil alapanyag, így a tûzött

szövet ennek megfelelõen kevert termék.

5.3. A „rugalmas poliéter szegmensekkel elõállított poliuretán fonal, paszományozott is” megnevezéshez tartozó

fonalat tartalmazó termék esetén ez a tolerancia e fonal tekintetében 20%.

5.4. Az olyan termékek esetében, amelyek „egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy

mûanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két mûanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett

ragasztóval összeillesztett szalagot” tartalmaznak, ez a tolerancia 30% az érintett szalagban.

6. megjegyzés

6.1. Amennyiben a listában erre a megjegyzésre történik hivatkozás, az érintett konfekcionált termékekre a jegyzék

3. oszlopában meghatározott szabálynak nem megfelelõ textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével)

felhasználhatók, azzal a feltétellel, hogy a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá tartoznak, és hogy értékük nem haladja

meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. A 6.3. megjegyzés sérelme nélkül, az 50–63. árucsoportba nem tartozó anyagok szabadon felhasználhatók

a textiltermékek elõállítása során, textiltartalmuktól függetlenül.

Például:

Ha a lista valamely szabálya azt írja elõ, hogy egy bizonyos textiltermék (például nadrág) elõállításához fonalat kell

használni, ez nem akadályozza meg a fémrészek – például gombok – használatát, mivel a gombok nem sorolandók

az 50–63. árucsoportba. Ugyanilyen okoknál fogva, ez a szabály nem zárja ki a villámzárak használatát, noha

a villámzárak rendszerint textilanyagot is tartalmaznak.

6.3. Amennyiben százalékos szabály érvényes, az 50–63. árucsoportba nem tartozó anyagokat figyelembe kell venni

a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításakor.

7. megjegyzés

7.1. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában a „speciális célú eljárások”

a következõk:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a folyamat az összes következõ mûveletet felöleli: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavhidriddel;

semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált

faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” a következõk:

a)vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a folyamat a következõ összes mûveletet felöleli: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavhidriddel;

semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktívát faszénnel

vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás;
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j) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében, hidrogénnel történõ kéntelenítés, amelynek

eredményeként a kezelt termék kéntartalma legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266–59 T

módszer);

k) csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében paraffinmentesítés a szûréstõl eltérõ mûvelettel;

l) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében, hidrogénnel több mint 20 bar nyomáson és

több mint 250 °C hõmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi

folyamat aktív szereplõje. Az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt kenõolajoknak hidrogénnel történõ további

kezelése (pl. hidrogénkikészítés vagy színtelenítés), különösen a szín és a stabilitás céljából, azonban nem számít

különleges eljárásnak;

m) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fûtõolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy

ezeknek a termékeknek az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve, kevesebb mint 30

térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

n) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében, a gázolajok és fûtõolajok kivételével, kezelés

nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

o) csak az ex 2712 vámtarifaszám alá (a súlyát tekintve 0,75%-nál kevesebb olajat tartalmazó vazelin, ozokerit,

lignitviasz vagy tõzegviasz, paraffinviasz kivételével) besorolt nyerstermékek esetében, olajmentesítés frakcionált

kristályosítással.

7.3. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902, valamint ex 3403 vámtarifaszámok alkalmazásában, az egyszerû

eljárások, például a tisztítás, dekantálás, sóeltávolítás, vízelválasztás, szûrés, színezés, jelölés, a kéntartalom

megállapítása különbözõ kéntartalmú termékekkel történõ keverés révén, vagy az e vagy ehhez hasonló mûveletek

bármilyen kombinációja nem eredményeznek származást.

II. melléklet

A nem származó anyagokon végrehajtandó olyan megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke,

amelyek eredményeként az elõállított termék elérheti a származó minõsítést

A listán említett termékek nem mindegyike szerepel feltétlenül a megállapodásban. A megállapodás egyéb részeit is

szükséges tehát áttanulmányozni.

HR vámtarifaszám Árumegnevezés
A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy

feldolgozás, amely származó minõsítést eredményez

1. árucsoport Élõ állatok Az 1. árucsoport alá besorolt állatoknak
teljes egészében elõállítottnak kell lenni

2. árucsoport Hús és élelmezési célra alkalmas
belsõségek

Elõállítás, amelyben a 1. és 2. árucsoport
alá tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

3. árucsoport Halak és rákok, puhatestû és
más gerinctelen víziállatok

Elõállítás, amelyben a 3. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

ex 4. árucsoport Tejtermékek; madártojás;
természetes méz; másutt nem
említett, élelmezési célra
alkalmas állati eredetû
élelmiszer; kivéve:

Elõállítás, amelyben a 4. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított
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HR vámtarifaszám Árumegnevezés
A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy

feldolgozás, amely származó minõsítést eredményez

0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt,
kefir és más erjesztett vagy
savanyított tej, tejföl sûrítve,
cukrozva vagy más
édesítõanyag hozzáadásával
vagy ízesítve vagy gyümölcs,
diófélék vagy kakaó
hozzáadásával is

Elõállítás, amelyben:
– a 4. árucsoport alá besorolt összes
felhasznált anyag teljes egészében
elõállított,
– a 2009 vámtarifaszám alá besorolt
összes felhasznált gyümölcslé (az
ananász, zöld citrom és a grapefruit-lé
kivételével) származó és
– a 17. árucsoport alá besorolt
felhasznált anyagok értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi értékének
a 30%-át

–

ex 5. árucsoport Másutt nem említett állati
eredetû termékek; kivéve:

Elõállítás, amelyben a 5. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

ex 0502 Kikészített sertés- és
vaddisznószõr, sörte

A sörte és a szõr tisztítása, fertõtlenítése,
válogatása és egyenesítése

6. árucsoport Élõ fák és egyéb növények;
hagymák, gumók, gyökerek és
hasonlók; vágott virágok és
díszítõlombozat

Elõállítás, amelyben:
– a 6. árucsoport alá besorolt összes
felhasznált termék teljes egészében
elõállított, és
– a felhasznált anyagok értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
az 50%-át

–

7. árucsoport Élelmezési célra alkalmas
zöldségfélék, gyökerek és
gumók

Elõállítás, amelyben a 7. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

8. árucsoport Élelmezési célra alkalmas
gyümölcs és diófélék, citrusfélék
vagy a dinnyefélék héja

Elõállítás, amelyben:
– a felhasznált összes gyümölcs és
dióféle teljes egészében elõállított, és
– a 17. árucsoport alá besorolt összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi értékének
a 30%-át

–

ex 9. árucsoport Kávé, tea, matétea és fûszerek,
kivéve:

Elõállítás, amelyben a 9. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy
koffeinmentesen is; kávéhéj és
burok; bármilyen arányban
valódi kávét tartalmazó pótkávé

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból

0902 Tea, aromásítva is Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból

ex 0910 Fûszerkeverékek Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból

10. árucsoport Gabonafélék Elõállítás, amelyben a 10. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

ex 11. árucsoport Malomipari termékek; maláta;
keményítõk; inulin, búzasikér;
kivéve:

Elõállítás, amelyben a 0714
vámtarifaszám alá besorolt összes
felhasznált gabonaféle, élelmezési célra
alkalmas növény, gyökér és gumó,
illetõleg gyümölcs teljes egészében
elõállított

ex 1106 Liszt, dara és por a 0713
vámtarifaszám alá tartozó
szárított, kifejtett hüvelyes
zöldségbõl

A 0708 vámtarifaszám alá tartozó
hüvelyes zöldségek szárítása és õrlése
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12. árucsoport Olajos magvak és olajtartalmú
gyümölcsök; különféle magvak
és gyümölcsök; ipari és
gyógynövények, szalma és
takarmány

Elõállítás, amelyben a 12. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

1301 Sellak; természetes mézga,
gyanta, mézgagyanta és
oleorezin (például balzsam)

Elõállítás, amelynek során a 1301
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

1302 Növényi nedv és kivonat;
pektintartalmú anyag, pektinát
és pektát; agar-agar és más
növényi anyagból nyert nyálka
és dúsító modifikálva (átalakítva)
is:

– Növényi anyagokból nyert
nyálka és dúsító modifikálva
(átalakítva) is

Elõállítás módosítatlan nyálkából és
dúsítóból

– Más Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

14. árucsoport Növényi eredetû nyersanyag
fonásra; másutt nem említett
növényi termékek

Elõállítás, amelyben a 14. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

ex 15. árucsoport Állati vagy növényi zsír és olaj,
és ezek bontási termékei;
elkészített ételzsír; állati vagy
növényi eredetû viasz; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

1501 Sertészsír (zsiradék is) és
baromfizsír a 0209 és a 1503
vámtarifaszám alá tartozók
kivételével

– Zsír csontokból vagy
hulladékból

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
besorolt anyagból, kivéve a 0203-as, 0206
és 0207 vámtarifaszám alá besoroltakat,
illetve a 0506 vámtarifaszám alá besorolt
csontokat

– Más Elõállítás a 0203 vagy 0206
vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból
vagy élelmezési célra alkalmas
belsõségbõl, vagy a 0207 vámtarifaszám
alá tartozó baromfihúsból és élelmezési
célra alkalmas belsõségbõl

1502 Szarvasmarhafaggyú, birka-
vagy kecskefaggyú, a 1503
vámtarifaszám alá tartozók
kivételével

– Zsír csontokból vagy
hulladékból

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202,
0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá
tartozó anyagból vagy a 0506
vámtarifaszám alá tartozó csontból

– Más Elõállítás, amelyben a 2. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított
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1504 Halból vagy tengeri emlõsbõl
nyert zsír, olaj és ezek frakciói
finomítva is, de vegyileg nem
átalakítva:
– Szilárd frakciók Elõállítás bármely vámtarifaszám alá

tartozó anyagból a 1504 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

– Más Elõállítás, amelyben a 2. és 3. árucsoport
alá tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

ex 1505 Finomított lanolin Elõállítás a 1505 vámtarifaszám alá
tartozó nyers gyapjúzsírból

1506 Más állati zsír, olaj és ezek
frakciói finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva:
– Szilárd frakciók Elõállítás bármely vámtarifaszám alá

tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

– Más Elõállítás, amelyben a 2. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

1507–1515 Növényi olajok és ezek frakciói
– Szójabab-, földimogyoró-,
pálma-, kókuszdió- (kopra-),
pálmamagbél-, babassu-, tung-
(kínaifa-) és oiticicaolaj,
mirtuszviasz és japánviasz,
jojobaolaj frakciói és olajok
mûszaki vagy ipari
felhasználásra, az emberi
fogyasztásra alkalmas
élelmiszer-elõállítás kivételével

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

– Szilárd frakciók, a jojobaolaj
szilárd frakcióinak kivételével

Elõállítás az 1507–1515 vámtarifaszám alá 
tartozó egyéb anyagból

– Más Elõállítás, amelynek során valamennyi
felhasznált növényi anyag teljes
egészében elõállított

1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és 
ezek frakciói részben vagy
teljesen hidrogénezve,
közbeesõen észterezve,
újraészterezve vagy
elaidinizálva, finomítva is, de
tovább nem elkészítve

Elõállítás, amelyben:
– a 2. árucsoport alá besorolt összes
felhasznált termék teljes egészében
elõállított, és
– a felhasznált összes növényi eredetû
anyag teljes egészében elõállított.
Az 1507, 1508, 1511 és 1513
vámtarifaszámok alá besorolt anyagok
azonban felhasznál hatók

–

1517 Margarin; ebbe az árucsoportba
tartozó állati vagy növényi zsírok 
vagy olajok vagy különbözõ
zsírok vagy olajok frakcióinak
étkezésre alkalmas keveréke
vagy készítménye, a 1516
vámtarifaszám alá tartozó
étkezési zsír vagy olaj és ezek
frakciói kivételével:

Elõállítás, amelyben:
– a 2. és a 4. árucsoport alá besorolt
összes felhasznált anyag teljes egészében 
elõállított, és
– a felhasznált összes növényi eredetû
anyag teljes egészében elõállított.
Az 1507, 1508, 1511 és 1513
vámtarifaszámok alá besorolt anyagok
azonban felhasználhatók

–
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16. árucsoport Húsból, halból, vagy rákból,
puhatestûbõl, valamint más
gerinctelen víziállatból készült
termékek

Elõállítás:
– az 1. árucsoport alá besorolt állatokból,
és/vagy
– amelyben a 3. árucsoportba besorolt
összes felhasznált anyag teljes egészében
elõállított

–

ex 17. árucsoport Cukrok és cukoráruk; kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 1701 Nád- vagy répacukor és
vegytiszta szacharóz szilárd
állapotban, ízesítõ- vagy
színezõanyagok hozzáadásával

Elõállítás, amelyben a 17. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 30%-át

1702 Más cukor, beleértve
a vegytiszta tejcukrot,
malátacukrot, szõlõcukrot és
gyümölcscukrot is, szilárd
állapotban; cukorszirup
hozzáadott ízesítõ- vagy
színezõanyagok nélkül, mûméz,
természetes mézzel keverve is,
égetett cukor:

– Vegytiszta maltóz és fruktóz Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból a 1702 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

– Más cukor szilárd állapotban,
ízesítõ- vagy színezõanyagok
hozzáadásával

Elõállítás, amelyben a 17. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 30%-át

– Más Elõállítás, amelynek során valamennyi
felhasznált anyag származó

ex 1703 Cukor kivonása vagy finomítása
során nyert melasz, ízesítõ- vagy
színezõanyagok hozzáadásával

Elõállítás, amelyben a 17. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 30%-át

1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér
csokoládét is), kakaótartalom
nélkül

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–

18. árucsoport Kakaó és kakaókészítmények Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifa-szám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–
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1901 Malátakivonat; lisztbõl, darából,
durva õrleménybõl,
keményítõbõl vagy
malátakivonatból elõállított,
másutt nem említett
élelmiszer-készítmény, amely
kakaót nem, vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva
40 tömegszázaléknál kisebb
mennyiségben tartalmaz;
a 0401–0404 vámtarifaszám alá
tartozó árukból készített, másutt
nem említett olyan
élelmiszer-készítmény, amely
kakaót nem, vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva
5 tömegszázaléknál kisebb
mennyiségben tartalmaz:

– Malátakivonat Elõállítás a 10. árucsoportba tartozó
gabonafélékbõl

– Más Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifa-szám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–

1902 Tészta, fõzve és töltve (hússal
vagy más anyaggal) vagy
másképp elkészítve is, mint pl.
spagetti, makaróni, metélt,
lasagne, gnocchi, ravioli,
canelloni; kuszkusz
(búzadarakása) elkészítve is:

– 20 tömegszázalékot nem
meghaladó hús-, belsõség-, hal-,
rák- vagy
puhatestû-tartalommal

Elõállítás, amelyben az összes felhasznált
gabonaféle és azok származékai (a
durumbúza és származékai kivételéve)
teljes egészében elõállított

– 20 tömegszázalékot
meghaladó hús-, belsõség-, hal-,
rák- vagy
puhatestû-tartalommal

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált gabonaféle és
azok származékai (a durumbúza és
származékai kivételével) teljes egészében
elõállított, továbbá
– a 2. és 3. árucsoport alá besorolt összes
felhasznált anyag teljes egészében
elõállított

1903 Tápióka és keményítõbõl készült
tápiókapótló, mindezek
keményítõbõl pehely, szemcse,
gyöngy, átszitált vagy hasonló
formában

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
besorolt anyagból, kivéve a 1108
vámtarifaszám alá besorolt
burgonyakeményítõt

24108 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



HR vámtarifaszám Árumegnevezés
A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy

feldolgozás, amely származó minõsítést eredményez

1904 Gabonából vagy
gabonatermékekbõl
puffasztással vagy pirítással
elõállított, elkészített élelmiszer
(pl. kukoricapehely); másutt nem
említett gabona (a kukorica
kivételével) szem formában
vagy pehely vagy más
megmunkált szem formában (a
liszt, a dara és a durva õrlemény
kivételével) elõfõzve vagy
másképp elkészítve

Elõállítás:
– a 1806 vámtarifaszám alá besoroltak
kivételével bármely vámtarifaszám alá
besorolt anyagokból,
– amelyben az összes felhasznált
gabonaféle és liszt (a durumbúza és a Zea
indurata kukorica, valamint ezek
származékai kivételével) teljes egészében
elõállított, továbbá
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–

1905 Kenyér, cukrászsütemény,
kalács, keksz (biscuit) és más
pékáru kakaótartalommal is;
áldozóostya, üres
gyógyszerkapszula,
pecsételõostya, rizspapír és
hasonló termék

Elõállítás a 11. árucsoport alá besoroltak
kivételével bármely vámtarifaszám alá
besorolt anyagból

ex 20. árucsoport Zöldségfélékbõl, gyümölcsbõl,
diófélékbõl vagy más
növényrészekbõl elõállított
készítmények, kivéve:

Elõállítás, amelyben az összes felhasznált
gyümölcs, dióféle és más növényrész
teljes egészében elõállított

ex 2001 Yamgyökér, édesburgonya
(batáta) és a növények hasonló,
étkezésre alkalmas részei,
legalább 5 tömegszázalék
keményítõtartalommal, ecettel
vagy ecetsavval elkészítve vagy
tartósítva

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 2004 és
ex 2005

Burgonya liszt, dara vagy
pelyhesített formában, ecet
vagy ecetsav nélkül elkészítve
vagy tartósítva

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

2006 Zöldség, gyümölcs, dióféle,
gyümölcshéj és más növényrész,
cukorral tartósítva (drénezett,
cukrozott vagy kandírozott)

Elõállítás, amelyben a 17. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 30%-át

2007 Dzsem, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcsíz, püré és krém
gyümölcsbõl vagy diófélékbõl,
fõzéssel készítve, cukorral vagy
más édesítõanyag
hozzáadásával is

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–

ex 2008 – Diófélék, cukor vagy alkohol
hozzáadása nélkül

Elõállítás, amelynek során a 0801, 0802 és
1202–1207 vámtarifaszám alá tartozó
valamennyi felhasznált származó dióféle
és olajos mag értéke meghaladja
a termék gyártelepi árának 60%-át

– Mogyoróvaj; gabonaalapú
keverékek; Pálmafacsúcsrügy;
kukorica

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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– Más, kivéve a más módon
fõzött, nem gõzölt vagy vízben
nem forrázott gyümölcsök és
diófélék, cukor hozzáadása
nélkül, fagyasztva

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–

2009 Gyümölcslé (beleértve
a szõlõmustot is) és zöldséglé,
nem erjesztve és hozzáadott
alkoholtartalom nélkül, cukor
vagy más édesítõanyag
hozzáadásával is

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–

ex 21. árucsoport Különféle ehetõ készítmények;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

2101 Kávé-, tea- vagy
matétea-kivonat, -eszencia és
-koncentrátum és ezen
termékeken vagy kávén, teán
vagy matéteán alapuló
készítmények; pörkölt cikória és
más pörkölt pótkávé, valamint
ezeknek kivonata, eszenciája,
koncentrátuma:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben az összes cikória teljes
egészében elõállított

–

2103 Mártás (szósz) és ennek
elõállítására szolgáló
készítmény; ételízesítõ keverék;
mustárliszt és -dara, elkészített
mustár:

– Mártás (szósz) és ennek
elõállítására szolgáló
készítmény; ételízesítõ keverék

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített
mustár azonban felhasználható

– Mustárliszt és -dara, elkészített
mustár

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból

ex 2104 Leves és erõleves és ezek
elõállítására szolgáló készítmény

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból a 2002–2005
vámtarifaszám alá tartozó elkészített
vagy tartósított zöldség kivételével

2106 Másutt nem említett
élelmiszer-készítmény

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át

–

ex 22. árucsoport Italok, alkoholtartalmú
folyadékok és ecet; kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben a felhasznált összes szõlõ,
vagy szõlõszármazék teljes egészében
elõállított

–
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2202 Víz, beleértve a természetes
vagy mesterséges ásványvizet és
a szénsavas vizet is, cukor vagy
más édesítõanyag
hozzáadásával vagy ízesítve és
más alkoholmentes ital, a 2009
vámtarifaszám alá tartozó
gyümölcs- vagy zöldséglevek
kivételével

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben a 17. árucsoport alá tartozó
összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át, továbbá
– amelyben a felhasznált összes
gyümölcslé (az ananász, a zöld citrom és
grépfrutlé kivételével) származó

–

2207 Nem denaturált etilalkohol,
legalább 80 térfogatszázalék
alkoholtartalommal; etilalkohol
és más szesz denaturálva,
bármilyen alkoholtartalommal

Elõállítás:
– a 2207 és 2208 vámtarifaszám
kivételével bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból, továbbá
– amelyben az összes felhasznált szõlõ
vagy szõlõbõl származó anyag teljes
egészében elõállított, vagy, ha
a felhasznált összes többi anyag már
eleve származó, térfogatszázalékban
megadva legfeljebb 5% rizspálinka
használható

–

2208 Nem denaturált etil-alkohol,
kevesebb mint 80
térfogatszázalék
alkoholtartalommal; szesz, likõr
és más szeszes ital

Elõállítás:
– a 2207 és 2208 vámtarifaszám
kivételével bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból, továbbá
– amelyben az összes felhasznált szõlõ
vagy szõlõbõl származó anyag teljes
egészében elõállított, vagy, ha
a felhasznált összes többi anyag már
eleve származó, térfogatszázalékban
megadva legfeljebb 5% rizspálinka
használható

–

ex 23. árucsoport Az élelmiszeripar
melléktermékei és hulladékai;
elkészített állati takarmány;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 2301 Bálnaliszt; emberi fogyasztásra
alkalmatlan liszt, dara és labdacs
(pellet) halból vagy rákból és
rákfélékbõl, puhatestûbõl vagy
más gerinctelen víziállatokból

Elõállítás, amelyben a 2. és 3. árucsoport
alá tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

ex 2303 Kukoricakeményítõ
elõállításánál keletkezõ maradék
(kivéve
az áztatólé-koncentrátumot),
amelynek szárazanyagra
számított fehérjetartalma
meghaladja
a 40 tömegszázalékot

Elõállítás, amelyben az összes felhasznált
kukorica teljes egészében elõállított

ex 2306 Olívaolaj kivonásakor keletkezõ
olajpogácsa és más szilárd
maradék, 3%-ot meghaladó
olívaolaj-tartalommal

Elõállítás, amelyben a felhasznált összes
olíva teljes egészében elõállított
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2309 Állatok etetésére szolgáló
készítmény

Elõállítás, amelyben:
– a felhasznált összes gabonaféle, cukor
vagy melasz, hús vagy tej származó,
továbbá
– a 3. árucsoport alá tartozó összes
felhasznált anyag teljes egészében
elõállított

–

ex 24. árucsoport Dohány és feldolgozott
dohánypótló; kivéve:

Elõállítás, amelyben a 24. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag teljes
egészében elõállított

2402 Szivar, mindkét végén levágott
végû szivar (manillaszivar), kis
alakú szivar (cigarillos) és
cigaretta dohányból vagy
dohánypótlóból

Elõállítás, amelynek során
a feldolgozatlan dohány vagy a 2401
vámtarifaszám alá tartozó
dohányhulladék legalább 70
tömegszázaléka származó

ex 2403 Fogyasztási dohány Elõállítás, amelynek során
a feldolgozatlan dohány vagy a 2401
vámtarifaszám alá tartozó
dohányhulladék legalább 70
tömegszázaléka származó

ex 25. árucsoport Só; kén; földek és kövek; gipsz,
mész és cement; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 2504 Természetes kristályos grafit,
dúsított széntartalommal,
tisztítva és õrölve

A széntartalom dúsítása, a nyers
kristályos grafit tisztítása és õrlése

ex 2515 Márvány, fûrésszel vagy más
módon egyszerûen vágva, tömb
vagy téglalap (beleértve
a négyzet) alakú tábla formában,
legfeljebb 25 cm vastagságú

A márvány fûrészeléssel vagy másként
legfeljebb 25 cm vastag darabokra
vágása (még abban az esetben is, ha
az már eleve fûrészelve van)

ex 2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkõ
és más emlékmûvi vagy építõkõ,
fûrésszel vagy más módon
egyszerûen vágva, tömb vagy
téglalap (beleértve a négyzet)
alakú tábla formában, legfeljebb
25 cm vastagságú

A kõ fûrészeléssel vagy másként
legfeljebb 25 cm vastag darabokra
vágása (még abban az esetben is, ha
az már eleve fûrészelve van)

ex 2518 Kalcinált dolomit A nem kalcinált dolomit kalcinálása

ex 2519 Zúzott természetes
magnézium-karbonát
(magnezit), légmentesen lezárt
konténerekben, és
magnézium-oxid, vegyileg
tisztán is, az olvasztott
magnézián és a kiégetett
(szinterezett) magnézián kívül

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
Természetes magnézium-karbonát
(magnezit) azonban felhasználható

ex 2520 Gipsz kifejezetten fogászati célra Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 2524 Természetes azbesztszálak Elõállítás azbesztkoncentrátumból

ex 2525 Csillámpor A csillám vagy csillámhulladék õrlése

ex 2530 Földfestékek, kalcinálva vagy
por alakban

A földfestékek kalcinálása vagy õrlése

26. árucsoport Ércek, salakok és hamu Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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ex 27. árucsoport Ásványi tüzelõanyagok, ásványi
olajok és ezek desztillációs
termékei, bitumenes anyagok,
ásványi viaszok, kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 2707 Kõszénkátrány magas hõfokon
történõ lepárlásából nyert
olajok, amelyekben az aromás
alkotórészek tömege
meghaladja a nem aromás
alkotórészek tömegét, ha
legalább 65 térfogatszázalékuk
250 °C hõmérsékleten
átdesztillál (beleértve
a könnyûbenzin és benzol
keverékét is), energetikai vagy
fûtõanyagként történõ
felhasználásra

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

ex 2709 Bitumenes ásványokból
elõállított nyersolaj

A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása

2710 Kõolaj és bitumenes
ásványokból elõállított olaj,
a nyers kivételével; másutt nem
említett olyan készítmény,
amely legkevesebb 70
tömegszázalékban kõolajat vagy
bitumenes ásványokból
elõállított olajat tartalmaz, és
amelynek ez az olaj lényeges
alkotórésze; olajhulladék

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

2711 Földgáz és gázhalmazállapotú
más szénhidrogén

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

2712 Vazelin; paraffinviasz,
mikrokristályos kõolajviasz,
paraffingács, ozokerit,
lignitviasz, tõzegviasz, más
ásványi viasz és szintézissel vagy
más eljárással elõállított hasonló
termék, színezve is

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át
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2713 Ásványolajkoksz,
ásványolaj-bitumen és kõolaj
vagy bitumenes ásványból
elõállított olaj más maradéka

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

2714 Természetes bitumen és aszfalt;
bitumenes vagy olajpala és
kátrányos homok; aszfaltit és
aszfaltkõ

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

2715 Természetes aszfaltot,
természetes bitument,
ásványolaj-bitument, ásványi
kátrányt vagy ásványi
kátrányszurkot tartalmazó
bitumenes keverék (pl.
bitumenes masztix, lepárlási
maradvány)

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

ex 28. árucsoport Szervetlen vegyi anyagok,
szervetlen vagy szerves
vegyületek nemesfémbõl,
ritkaföldfémbõl, radioaktív
elemekbõl vagy izotópokból,
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 2805 Kevert fém („Mischmetall”) Elõállítás elektrolízissel vagy hõkezeléssel,
amelynek során valamennyi felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 50%-át

ex 2811 Kéntrioxid Elõállítás kéndioxidból Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 2833 Aluminium-szulfát Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át
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ex 2840 Nátriumperborát Elõállítás
dinátrium-tetraborát-pentahidrátból

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 2852 Telített, aciklikus, egybázisú
karbonsavak és ezek
anhidridjeinek, halogenidjeinek,
peroxidjainak és peroxisavainak
higanyvegyületei; ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2852, a 2915 és
a 2916 vámtarifaszám alá tartozó
valamennyi felhasznált anyag értéke
azonban nem haladhatja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

Belsõ éterek és ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékainak
higanyvegyületei

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám
alá tartozó valamennyi felhasznált anyag
értéke azonban nem haladhatja meg
a termék gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

Csak nitrogén-heteroatomos
heterociklikus vegyületek
higanyvegyületei

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2852, a 2932 és
a 2933 vámtarifaszám alá tartozó
valamennyi felhasznált anyag értéke
azonban nem haladhatja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

Nukleinsavak és sóik
higanyvegyületei; vegyileg nem
meghatározottak is; más
heterociklikus vegyületek

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2852, 2932, 2933 és
2934 vámtarifaszám alá tartozó
felhasznált anyagok összértéke azonban
nem haladhatja meg a termék gyártelepi
árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

Nafténsavak, ezek vízben
oldhatatlan sóinak és
észtereinek higanyvegyületei

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

Elkészített kötõanyagok öntödei
formához vagy maghoz másutt
nem említett vegyipari és rokon
ipari termékek és készítmények
(beleértve a természetes
termékek keverékét is)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át
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ex 29. árucsoport Szerves vegyi anyagok, kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 2901 Aciklikus szénhidrogének,
energetikai vagy fûtõanyagként
történõ felhasználásra

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

ex 2902 Ciklánok, ciklének (az
azuléneken kívül), benzol, toluol,
xilolok, energetikai vagy
fûtõanyagként történõ
felhasználásra

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

ex 2905 Az e vámtarifaszám alá tartozó
alkoholok és az etanol
fémalkoholátjai

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve.
Az e vámtarifaszám alá tartozó
fémalkoholátok azonban felhasználhatók,
ha összértékük nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

2915 Telített, aciklikus, egybázisú
karbonsavak és ezek anhidridjei,
halidjai, peroxidjai és
peroxisavai; ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2915 és a 2916
vámtarifaszám alá tartozó valamennyi
felhasznált anyag értéke azonban nem
haladhatja meg a termék gyártelepi
árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 2932 – Belsõ éterek és ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám
alá tartozó valamennyi felhasznált anyag
értéke azonban nem haladhatja meg
a termék gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át
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– Ciklikus acetálok és belsõ
félacetálok és ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

2933 Csak nitrogén-heteroatomos
heterociklikus vegyületek

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2932 és a 2933
vámtarifaszám alá tartozó valamennyi
felhasznált anyag értéke azonban nem
haladhatja meg a termék gyártelepi
árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

2934 Nukleinsavak és sóik, vegyileg
nem meghatározottak is; más
heterociklikus vegyületek

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból. A 2932, a 2933 és
a 2934 vámtarifaszám alá tartozó
valamennyi felhasznált anyag értéke
azonban nem haladhatja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 2939 Mákszalma-koncentrátum,
amely legalább 50
tömegszázalék alkaloidot
tartalmaz

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 30. árucsoport Gyógyszeripari termékek;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

3002 Emberi vér; állati vér terápiás,
megelõzési vagy diagnosztikai
célra elõkészítve; ellenszérumok
és más vérfrakciók, valamint
módosult immunológiai
termékek biotechnológiai
eljárással elõállítva is; vakcinák,
toxinok, mikrobiológiai kultúrák
(az élesztõk kivételével) és
hasonló termékek:

– Két vagy több alkotóelembõl
álló termékek, amelyeket
terápiás vagy megelõzési célból
kevertek össze, vagy ezen célból
össze nem kevert termékek,
kimért adagokban vagy
formában, vagy
a kiskereskedelemben szokásos
kiszerelésben

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve.
A termékével azonos árumegnevezésû
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

– Más
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– – Emberi vér Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve.
A termékével azonos árumegnevezésû
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

– – Állati vér terápiás vagy
megelõzési célra elõkészítve

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve.
A termékével azonos árumegnevezésû
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

– – Vérfrakciók
az ellenszérumok, a hemoglobin 
és a szérumglobulin kivételével

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve.
A termékével azonos árumegnevezésû
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

– – Hemoglobin, vérglobulin és
szérumglobulin

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve.
A termékével azonos árumegnevezésû
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

– – Más Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve.
A termékével azonos árumegnevezésû
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

3003 és 3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy
3006 vámtarifaszám alá tartozó
áruk kivételével):
– A 2941 vámtarifaszám alá
tartozó amikacinból elõállítva

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 3003 és 3004 vámtarifaszám alá tartozó 
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

– Más Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 3003 és 3004 vámtarifaszám alá tartozó 
anyagok azonban felhasználhatók, ha
azok összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 20%-át,
továbbá
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 3006 – Az árucsoporthoz tartozó
megjegyzések 4. k) pontjában
meghatározott
gyógyszerhulladék

A termék eredeti besorolása szerinti
származását meg kell tartani
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– Steril sebészeti vagy fogászati
tapadásgátlók, a nem
felszívódók is:

– mûanyagból Elõállítás, amelyben a 39. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 20%-át 5

– textíliából Elõállítás (7):
– természetes szálakból,
– Vágott mûszálak, nem kártolt, nem
fésült vagy fonásra más módon elõ nem
készített természetes szálakból,
vagy
vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– otomia esetén történõ
használatra szánt eszköz

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 31. árucsoport Trágyázószerek; kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3105 A nitrogén, foszfor és kálium
közül két vagy három
trágyázóelemet tartalmazó
ásványi vagy vegyi trágyázószer;
más trágyázószer; ebbe
az árucsoportba tartozó
termékek tablettázva vagy
hasonló formában, illetve
legfeljebb 10 kg bruttó tömegû
csomagolásban, kivéve:
– nátriumnitrát
– kálciumciánamid
– káliumszulfát
– kálium-magnézium-szulfát

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével vámtarifaszám alá tartozó
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 32. árucsoport Cserzõ- vagy színezõkivonatok;
tanninok és származékaik;
festõanyagok, pigmentek és
más színezékek; festékek és
lakkok; gitt és masztix (simító- és
tömítõanyagok); tinták; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3201 Tanninok és sóik, étereik,
észtereik és más származékaik

Elõállítás növényi eredetû
cserzõkivonatból

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át
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3205 Színes lakkfesték;
az árucsoporthoz tartozó
megjegyzések 3. pontjában
meghatározott színes lakkfesték
alapú készítmények

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205
vámtarifaszám kivételével. A 3205
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 33. árucsoport Illóolajok és rezinoidok;
illatszerek, szépség- vagy
testápoló készítmények, kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

3301 Szilárd és vízmentes illóolajok
(terpénmentesek is); rezinoidok;
kivont oleorezinek;
illóolaj-koncentrátum zsírban,
szilárd olajban, viaszban vagy
hasonló anyagban, amelyet
hideg abszorpció vagy
macerálás útján nyernek;
illóolajok terpénmentesítésekor
nyert terpéntartalmú
melléktermék; illóolajok vizes
desztillátuma és vizes oldata

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, beleértve
az e vámtarifaszám alatt különbözõ
„csoportok”-ba tartozó anyagokat is.
A termékével azonos csoportba tartozó
anyagok azonban felhasználhatóak, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 34. árucsoport Szappan, szerves felületaktív
anyagok, mosószerek,
kenõanyagok, mûviaszok,
elkészített viaszok, fényesítõ
vagy polírozó anyagok, gyertyák
és hasonló termékek,
mintázópaszta, „fogászati viasz”
és gipsz alapú fogászati
készítmények; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3403 Kenõanyag-készítmények 70
tömegszázaléknál kevesebb
kõolaj- vagy bitumenes
ásványból nyert olajtartalommal

Finomítási mûveletek és/vagy egy vagy
több különleges eljárás alkalmazása
vagy
Más mûveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag
a termékétõl eltérõ vámtarifaszám alá
tartozik. A termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

3404 Mûviaszok és elkészített viaszok:

– Paraffin alapú, ásványolajviasz,
bitumenes ásványi anyagból
nyert viasz, paraffingács,
izzasztott préselt paraffinviasz
alapú

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
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– Más Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, kivéve:
– az 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz
jellegû hidrogénezett olajok,
– vegyileg meg nem határozott zsírsavak
vagy ipari zsíralkoholok, amelyek
hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá
tartozó viaszokhoz;
– a 3404 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok
Ezek az anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 35. árucsoport Fehérjeanyagok; átalakított
keményítõk; enyvek; enzimek;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

3505 Dextrinek és más átalakított
keményítõk (pl.:
elõkocsonyásított vagy
észterezett keményítõ);
keményítõ-, dextrin- vagy más
átalakított keményítõ alappal
készített enyvek:

– Észterezett és éterezett
keményítõk

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból a 3505 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

– Más Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám
alá tartozók kivételével

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3507 Másutt nem említett elkészített
enzimek

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

36. árucsoport Robbanóanyagok; pirotechnikai
készítmények; gyufák; piroforos
ötvözetek; gyúlékony anyagok

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át
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ex 37. árucsoport Fényképészeti vagy
mozgófényképészeti termékek;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

3701 Fényérzékeny, megvilágítatlan
fényképészeti lemez és síkfilm
bármilyen anyagból, a papír,
a karton vagy a textil kivételével;
fényérzékeny, megvilágítatlan,
azonnal elõhívó síkfilm,
csomagolva is:

– Azonnal elõhívó film
színesfényképészethez,
csomagolva

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3701 és 3702
vámtarifaszám alá tartozók kivételével.
A 3702 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 30%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

– Más Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3701 és 3702
vámtarifaszám alá tartozók kivételével.
A 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan
fényképészeti film tekercsben,
bármilyen anyagból a papír,
a karton vagy a textil kivételével;
fényérzékeny, megvilágítatlan,
azonnal elõhívó film tekercsben:

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3701 és 3702
vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

3704 Megvilágított, de nem elõhívott
fényképészeti lemez, film, papír,
karton és textil

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 3701–3704
vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 38. árucsoport A vegyipar különféle termékei;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3801 – Kolloid grafit olajos
szuszpenzióban és szemikolloid
grafit; szénmassza
elektródokhoz

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át
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– Legalább 30
tömegszázalékban grafit és
kõolaj keverékébõl álló grafit,
paszta formában

Elõállítás, amelynek során a 3403
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3803 Finomított tallolaj Nyers tallolaj finomítása Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3805 Tisztított szulfátterpentin
alkohol

A nyers szulfátterpentinalkohol tisztítása
desztillálással vagy finomítással

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3806 Észtergyanta Elõállítás gyantasavból Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 3807 Faszurok (fakátrány szurok) Fakátrány desztillációja Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

3808 Rovarölõk, patkányirtók,
gombaölõk, gyomirtók,
csírázásgátló termékek, és
növénynövekedés-szabályozó
szerek, fertõtlenítõk és hasonló
készítmények,
a kiskereskedelemben szokásos
formában vagy csomagolásban
kiszerelve, vagy mint
készítmények vagy készáruk (pl.
kénezett szalag, kénezett kanóc,
és kéngyertya, légyfogó papír)

Elõállítás, amelynek során valamennyi
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át
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3809 Textil-, papír-, bõr- vagy hasonló
iparban használt, másutt nem
említett végkikészítõ szerek,
festést gyorsító és elõsegítõ,
színtartóságot növelõ anyagok,
valamint más termékek és
készítmények (pl.
appretálószerek és pácanyagok)

Elõállítás, amelynek során valamennyi
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3810 Fémfelület-marató szerek;
folyósítószerek és más
segédanyagok hegesztéshez
vagy forrasztáshoz; forrasztó-,
vagy hegesztõporok és -paszták,
fém- vagy más
anyagtartalommal;
hegesztõelektródák vagy
-pálcák mag és bevonó anyagai

Elõállítás, amelynek során valamennyi
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3811 Kopogásgátló szerek,
antioxidánsok,
gyantásodásgátlók, viszkozitást
javítók, korróziógátló
készítmények és egyéb hasonló
adalékanyagok ásványolajhoz
(beleértve a benzinhez valót is)
vagy egyéb, hasonló céllal
használt folyadékokhoz:

– Kenõolaj-adalékok kõolaj-
vagy bitumenes ásványokból
nyert olajtartalommal

Elõállítás, amelynek során a 3811
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

– Más Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3812 Elkészített vulkanizálást
gyorsítók; másutt nem említett
gumi- vagy mûanyaglágyítók;
Antioxidáns készítmények és
egyéb gumi- vagy
mûanyag-stabilizátorok

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3813 Készítmények és töltetek tûzoltó
készülékekhez; töltött
tûzoltógránátok

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3814 Másutt nem említett szerves
oldószerkeverékek és hígítók;
lakk- vagy festékeltávolítók

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3818 Elektronikai célokra kémiai
elemekkel átitatott korong,
ostya vagy hasonló forma;
kémiai vegyületekkel átitatott
anyagok elektronikai célokra

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3819 Hidraulikus fékfolyadék és más
folyadék hidraulikus
hajtómûhöz, amely kõolajat
vagy bitumenes ásványokból
nyert olajat nem, vagy 70
tömegszázaléknál kisebb
arányban tartalmaz

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át
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3820 Fagyásgátló és jegesedésgátló
készítmények

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 3821 Elkészített táptalajok
mikroorganizmusok (beleértve
a vírusokat és hasonlókat is)
vagy növényi, emberi vagy állati
sejtek fenntartására

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3822 Hordozóra felvitt diagnosztikai
vagy laboratóriumi reagensek,
elkészített diagnosztikai vagy
laboratóriumi reagensek
hordozón is, a 3002 vagy 3006
vámtarifaszám alá tartozók
kivételével; tanúsítvánnyal
ellátott referenciaanyagok

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3823 Ipari monokarboxil-zsírsav;
finomításból nyert olajsav: ipari
zsíralkohol:

– Ipari monokarboxil-zsírsav;
finomításból nyert olajsav:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

– Ipari zsíralkohol Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból a 3823 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

3824 Elkészített kötõanyagok öntödei
formához vagy maghoz; másutt
nem említett vegyipari és rokon
ipari termékek és készítmények
(beleértve a természetes
termékek keverékét is):

– Az e vámtarifaszám alá
tartozók közül a következõk:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok azonban
felhasználhatók, ha összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

– – Természetes gyantatartalmú
termékeken alapuló elkészített
kötõanyagok öntödei formához
vagy maghoz

– – Nafténsavak, ezek vízben
oldhatatlan sói és észterei

– – Szorbit, a 2905
vámtarifaszám alá tartozó
kivételével:

– – Kõolajszulfonátok
az alkálifémek, az ammónium
vagy az etanol-aminok
kõolajszulfonátjai kivételével;
bitumenes ásványokból nyert
olajok tiofénezett szulfonsavai
és ezek sói

– – Ioncserélõk

– – Getter vákuumcsövekhez

– – Alkáli vasoxid gáztisztításhoz
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– – Ammóniákvíz és
a gáztisztítás folyamán kimerült
oxid

– – Szulfonafténsavak, vízben
oldhatatlan sóik és észtereik

– – Kozma- és Dippel-olaj;

– – Különbözõ anionokat
tartalmazó sókeverékek

– – Zselatin alapú másolópaszta
papír vagy textil alapra is

– Más Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

3901–3915 Mûanyagok alapanyag
formájában, hulladék, forgács és
törmelék; kivéve az ex 3907 és
3912 vámtarifaszám alá
tartozókat, amelyekre az alább
meghatározott szabályok
vonatkoznak:

– Addíciós homopolimerizációs
termékek, amelyekben egyetlen
monomer a teljes
polimertartalom több mint 99
tömegszázalékát teszi ki

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át, és
– a fenti korlátozáson belül, a 39.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– Más Elõállítás, amelyben a 39. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

ex 3907 – Polikarbonátból és
akrilnitril-butadiénsztirol
kopolimerbõl (ABS) készült
kopolimer

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
Azonban a termékével azonos
vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is
használni lehet, ha azok összértéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át

– Poliészter Elõállítás, amelynek során az összes, a 39.
árucsoportba tartozó valamennyi
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 20%-át
és/vagy a elõállítás tetrabromo-(biszfenol
A)-polikarbonátból történik

3912 Másutt nem említett cellulóz és
kémiai származékai, alapanyag
formájában

Elõállítás, amelynek során a termékével
azonos vámtarifaszám alá tartozó
valamennyi felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át
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3916–3921 Mûanyag félgyártmányok és
árucikkek; kivéve az ex 3916,
ex 3917, ex 3920 és ex 3921
vámtarifaszám alá tartozókat,
amelyekre az alább
meghatározott szabályok
vonatkoznak:

– Sík termékek, amelyek
feldolgozottsági foka
meghaladja a felületi
megmunkálást vagy
a négyszögletesre vágást (a
négyzetet is beleértve); egyéb
termékek, amelyek
feldolgozottsági foka
meghaladja az egyszerû
felületkezelést

Elõállítás, amelyben a 39. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– Más:

– – Addíciós
homopolimerizációs termékek,
amelyekben egyetlen monomer
a teljes polimertartalom több
mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át, és
– a fenti korlátozáson belül, a 39.
árucsoport alá tartozó összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– – Más Elõállítás, amelyben a 39. árucsoport alá
tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

ex 3916 és
ex 3917

Profil és csõ Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel
azonos vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 20%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

ex 3920 – Ionomer lap vagy film Elõállítás hõre lágyuló parciális sóból,
amely fémionokkal, fõleg cink- és
nátriumionokkal részben semlegesített
etilén és metakrilsav kopolimere

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– Regenerált cellulóz, poliamid
vagy polietilén lap

Elõállítás, amelynek során a termékével
azonos vámtarifaszám alá tartozó
valamennyi felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át
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ex 3921 Fémezett mûanyag fólia Elõállítás kevesebb mint 23 mikron
vastagságú, különösen átlátszó
poliészterfóliából

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

3922–3926 Mûanyag cikkek Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 40. árucsoport Gumi és ebbõl készült áruk;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 4001 Rétegelt kreppgumi lap
lábbelihez

Természetes gumilemezek laminálása

4005 Vulkanizálatlan gumikeverék
alapanyag formában vagy lap,
lemez vagy szalag alakban

Elõállítás, amelynek során valamennyi
felhasznált anyag értéke, a természetes
gumi kivételével, nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

4012 Újrafutózott vagy használt gumi
légabroncs; tömör vagy
kisnyomású gumiabroncs,
gumiabroncs-futófelület és
gumiabroncs-tömlõvédõ szalag:

– Újrafutózott tömör vagy
kisnyomású gumi légabroncs

A használt gumiabroncsok újrafutózása

– Más Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 4011 és 4012
vámtarifaszám alá tartozók kivételével

ex 4017 Keménygumiból készült áruk Elõállítás keménygumiból

ex 41. árucsoport Nyersbõr (a szõrme kivételével)
és kikészített bõr; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 4102 Juh- és báránybõr nyersen,
gyapjú nélkül

A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és
báránybõrrõl

4104–4106 Szõrtelen vagy gyapjú nélküli,
cserzett vagy crust bõr, hasítva
is, de tovább nem megmunkálva

A cserzett bõr újracserzése
vagy
Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

4107, 4112 és
4113

Szõrtelen, cserzés vagy
kérgesítés után tovább
kikészített bõr, beleértve
a pergamentált bõrt, hasítva is,
a 4114 vámtarifaszám alá
tartozó bõr kivételével

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 4104–4113
vámtarifaszám alá tartozók kivételével

ex 4114 Lakkbõr és laminált lakkbõr;
metallizált bõr

Elõállítás a 4104–4106, a 4107, a 4112
vagy a 4113 vámtarifaszám alá tartozó
anyagból, feltéve hogy összértékük nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át

42. árucsoport Bõráruk; nyerges- és
szíjgyártóáruk; utazási cikkek,
kézitáskák és hasonló tartók;
állati bélbõl készült áruk (a
selyemhernyóbélbõl készült
áruk kivételével)

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 43. árucsoport Szõrme és mûszõrme; ezekbõl
készült áruk; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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ex 4302 Cserzett vagy kikészített szõrme,
összeállítva:

– Lap, kereszt és más hasonló
formák

A nem összeállított cserzett vagy
kikészített szõrme fehérítése vagy festése
a vágáson és összeállításon felül

– Más Elõállítás össze nem állított, cserzett vagy
kikészített szõrmébõl

4303 Ruházati cikkek, ruházati
tartozékok és más szõrmeáruk

Elõállítás a 4302 vámtarifaszám alá
tartozó, nem összeállított, cserzett vagy
kikészített szõrmébõl

ex 44. árucsoport Fa és faipari termékek; faszén;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 4403 Gömbfa, négy oldalán durván
faragva

Elõállítás gömbfából, kérgezetten is, vagy
pusztán durvára faragva

ex 4407 Hosszában fûrészelt vagy
szélezett, vágott vagy hántolt 6
mm-nél vastagabb fa, gyalulva,
csiszolva vagy végillesztéssel
összeállítva

Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

ex 4408 Furnérlap (beleértve a rétegelt
fa szeletelésével készítettet is),
és rétegelt lemez legfeljebb 6
mm vastagságban, lapolva, és
hosszában fûrészelt, vágott vagy
hántolt más falemez, legfeljebb
6 mm vastagságban, gyalulva,
csiszolva vagy végillesztéssel
összeállítva

Lapolás, csiszolás, gyalulás vagy
végillesztés

ex 4409 Fa, bármelyik széle vagy felülete
mentén összefüggõ
(folytatólagos) összeillesztésre
elõkészítve, gyalulva, csiszolva
vagy végillesztéssel összeállítva
is:

– Csiszolt vagy végillesztéssel
összeállított

Csiszolás vagy végillesztés

– Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás

ex 4410 – ex 4413 Szegélyléc és gyöngyléc,
beleértve a padló szegélylécet
és más szegélylemezt is

Peremezés vagy mintázás

ex 4415 Fából készült láda, doboz,
rekesz, dob és hasonló
csomagolóanyag

Elõállítás méretre nem vágott falemezbõl

ex 4416 Hordó, kád, dézsa és fából
készült más kádáripari termék és
azok elemei

Elõállítás hasított dongákból, a két
fõfelület fûrészelésén túl nem
megmunkálva

ex 4418 – Ács- és épületasztalos-ipari
termék

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
Üreges fapanel és zsindely azonban
felhasználható

– Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás

ex 4421 Gyufaszál, cipész faszeg vagy
facsap

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá
tartozó fadrót kivételével

ex 45. árucsoport Parafa és parafa áruk; kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

4503 Természetes parafából készült
áru

Elõállítás a 4501 vámtarifaszám alá
tartozó parafából
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46. árucsoport Szalmából, eszpartófûbõl és más
fonásanyagból készült áruk;
kosárkötõ- és fonásáruk

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

47. árucsoport Papíripari rostanyag fából vagy
más cellulóztartalmú anyagból;
visszanyert (hulladék és
használt) papír vagy karton

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 48. árucsoport Papír és karton; papíripari
rostanyagból, papírból vagy
kartonból készült áruk; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 4811 Vonalazott, margózott vagy
négyzethálós papír és karton

Elõállítás a 47. árucsoportba tartozó papír
elõállítására szolgáló anyagból

4816 Karbonpapír, önmásolópapír, és
más másoló- vagy átírópapír (a
4809 vámtarifaszám alá tartozók
kivételével), a sokszorosító
stencil- és az ofszet
nyomólemezpapír dobozba
kiszerelve is

Elõállítás a 47. árucsoportba tartozó papír
elõállítására szolgáló anyagból

4817 Boríték, zárt levelezõlap, postai
levelezõlap és más levelezõlap
papírból vagy kartonból;
levelezõpapír-készletet
tartalmazó, papírból vagy
kartonból készült doboz, tasak,
tárca és mappa

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 4818 Toalett- (WC-) papír Elõállítás a 47. árucsoportba tartozó papír
elõállítására szolgáló anyagból

ex 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más
csomagolóeszköz papírból,
kartonból, cellulózvattából vagy
cellulózszálból álló szövedékbõl

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 4820 Írótömb Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 4823 Más papír, karton, cellulózvatta
és cellulózszálból álló szövedék
méretre vagy alakra vágva

Elõállítás a 47. árucsoportba tartozó papír
elõállítására szolgáló anyagból

ex 49. árucsoport Könyvek, újságok, képek és más
nyomdaipari termékek;
kéziratok, gépírásos szövegek és
tervrajzok; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

4909 Nyomtatott vagy illusztrált
postai képes levelezõlap;
nyomtatott lapok személyes
üdvözlettel, üzenettel vagy
bejelentéssel, illusztrálva,
díszítve és borítékkal is

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 4909 és 4911
vámtarifaszám alá tartozók kivételével

4910 Bármilyen nyomtatott naptár,
beleértve a naptárblokkot is:

– Nem papír vagy karton alapú
öröknaptár vagy cserélhetõ
lapos naptár

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–
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– Más Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 4909 és 4911
vámtarifaszám alá tartozók kivételével

ex 50. árucsoport Selyem, kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 5003 Selyemhulladék (beleértve a le
nem gombolyítható
selyemgubót, fonalhulladékot,
a foszlatott anyagot is), kártolt
vagy fésült

A selyemhulladék kártolása vagy fésülése

5004 – ex 5006 Selyemfonal és
selyemhulladékból készült fonal

Elõállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként
elõkészített nyers selyembõl vagy
selyemhulladékból,
– egyéb, nem kártolt, fésült vagy fonásra
másként elõkészített természetes
szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5007 Szövet selyembõl vagy
selyemhulladékból:

– Gumifonalat tartalmazó Elõállítás egyágú fonalból

– Más Elõállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át

ex 51. árucsoport Gyapjú, finom és durva állati
szõr; Lószõr fonal és szövet;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

5106–5110 Gyapjúból, finom vagy durva
állati szõrbõl vagy lószõrbõl
készült fonal

Elõállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként
elõkészített nyers selyembõl vagy
selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített
természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5111–5113 Szövet gyapjúból, finom vagy
durva állati szõrbõl vagy
lószõrbõl:
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– Gumifonalat tartalmazó Elõállítás egyágú fonalból

– Más Elõállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át

ex 52. árucsoport Pamut; kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

5204–5207 Pamutfonal és cérna Elõállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként
elõkészített nyers selyembõl vagy
selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített
természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5208–5212 Pamutszövet:

– Gumifonalat tartalmazó Elõállítás egyágú fonalból

– Más Elõállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át

ex 53. árucsoport Más növényi textilszálak,
papírfonal és papírfonalból szõtt
szövet; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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5306–5308 Fonal más növényi textilszálból;
papírfonal

Elõállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként
elõkészített nyers selyembõl vagy
selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített
természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5309–5311 Szövet más növényi
textilrostból; szövet
papírfonalból:

– Gumifonalat tartalmazó Elõállítás egyágú fonalból

– Más Elõállítás:
– kókuszrostfonalból,
– jutafonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át

5401–5406 Fonal, szál és cérna végtelen
mûszálból

Elõállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként
elõkészített nyers selyembõl vagy
selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített
természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5407 és 5408 Végtelen mûszálból készült
szövet

– Gumifonalat tartalmazó Elõállítás egyágú fonalból
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– Más Elõállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át

5501–5507 Vágott mûszálak Elõállítás vegyi anyagból vagy
textilpépbõl

5508–5511 Szintetikus vagy mesterséges
vágott szálból készült fonal és
varrócérna

Elõállítás:
– kártolt, fésült, vagy fonásra másként
elõkészített nyers selyembõl vagy
selyemhulladékból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített
természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5512–5516 Szövet vágott mûszálból:

– Gumifonalat tartalmazó Elõállítás egyágú fonalból

– Más Elõállítás:
– Kókuszrost-fonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papírból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át
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ex 56. árucsoport Vatta, nemez és nem szõtt
textília; különleges fonalak;
zsineg, kötél, hajókötél és kábel,
valamint ezekbõl készült áruk;
kivéve:

Elõállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5602 Nemez, impregnált, bevont,
beborított vagy rétegelt is:

– Tûnemez Elõállítás:
– természetes fonalból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl
Azonban:
– az 5402 vámtarifaszám alá tartozó
polipropilén végtelen szál,
– az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám
alá tartozó polipropilén szál, vagy
– az 5501 vámtarifaszám alá tartozó
polipropilén fonókábel,
ha az egyágú végtelen fonal vagy vágott
fonal értéke minden esetben kevesebb,
mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 40%-át

– Más Elõállítás:
– természetes szálakból,
– mesterséges, kazeinbõl elõállított
vágott mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

5604 Gumifonal és -zsineg
textilanyaggal bevonva; az 5404
vagy az 5405 vámtarifaszám alá
tartozó textilszál, -szalag és
hasonlók gumival vagy
mûanyaggal impregnálva,
bevonva, beborítva vagy
burkolva:

– Gumifonal és zsineg,
textilanyaggal bevonva

Elõállítás textilanyaggal be nem vont
gumifonalból és zsinegbõl

– Más Elõállítás:
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített
természetes szálakból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

5605 Fémezett fonal, paszományozott
is, az 5404 vagy az 5405
vámtarifaszám alá tartozó olyan
textilszálból, szalagból vagy
hasonló termékbõl is, amelyet
fémszállal, fémcsíkkal vagy
fémporral kombináltak vagy
fémmel bevontak

Elõállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–
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5606 Paszományozott fonal, az 5404
és az 5405 vámtarifaszám alá
tartozó szalag és hasonló áru
paszományozva (az 5605
vámtarifaszám alá tartozó fonal
és paszományozott lószõrfonal
kivételével); zseníliafonal
(beleértve a pelyhes
zseníliafonalat is); hurkolt,
bordázott fonal

Elõállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl,
vagy
– papír elõállítására szolgáló anyagból

–

57. árucsoport Szõnyegek és más textil
padlóborítók:

– Tûnemezbõl Elõállítás:
– természetes fonalból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl
Azonban:
– az 5402 vámtarifaszám alá tartozó
polipropilén végtelen szál,
– az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám
alá tartozó polipropilén szál, vagy
– az 5501 vámtarifaszám alá tartozó
polipropilén fonókábel,
ha az egyágú végtelen fonal vagy vágott
fonal értéke minden esetben kevesebb,
mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 40%-át
Jutaszövet hátoldalként felhasználható

– Más nemezbõl Elõállítás:
– nem kártolt, nem fésülve vagy fonásra
más módon elõ nem készített
természetes szálakból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

– Más Elõállítás:
– kókuszrost- vagy jutafonalból,
– szintetikus vagy mesterséges végtelen
szálból készült fonalból,
– természetes fonalból, vagy
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból
Jutaszövet hátoldalként felhasználható

ex 58. árucsoport Különleges szövetek; bolyhos
szövetek; csipke; kárpit;
paszomány; hímzés; kivéve:

– Gumifonallal kombinált Elõállítás egyágú fonalból
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– Más Elõállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át

5805 Kézi szövésû faliszõnyeg, kárpit,
mint pl. Gobelin, Flanders,
Aubusson, Beauvais és hasonló
fajták és a tûvarrással
(pl. pontöltéssel, keresztöltéssel)
elõállított faliszõnyeg, kárpit,
konfekcionálva is

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

5810 Hímzés méteráruban, szalagban,
vagy mintázott darabokban

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

5901 Szövetek mézgával vagy
keményítõtartalmú anyaggal
bevonva, amelyeket külsõ
könyvborítónak vagy hasonló
célokra használnak;
pauszvászon; elõkészített
festõvászon; kalapvászon
(kanavász) és hasonló merevített
textilszövet kalapkészítéshez

Elõállítás fonalból

5902 Kerékköpeny kordszövet magas
szakítószilárdságú nejlon- vagy
más poliamid, poliészter vagy
viszkóz mûselyem fonalból:

– Legfeljebb 90 tömegszázalék
textilanyag-tartalommal

Elõállítás fonalból

– Más Elõállítás vegyi anyagból vagy
textilpépbõl

5903 Textilszövet mûanyaggal
impregnálva, bevonva,
beborítva vagy laminálva,
az 5902 vámtarifaszám alá
tartozó szövetek kivételével

Elõállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át
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5904 Linóleum, kiszabva is;
padlóborító, amely textilalapra
alkalmazott bevonatból vagy
borításból áll, kiszabva is

Elõállítás fonalból

5905 Textil falborító:

– Gumival, mûanyaggal vagy
más anyaggal impregnált,
bevont, beborított vagy laminált
szövet

Elõállítás fonalból

– Más Elõállítás:
– kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át

5906 Gumizott textilszövet, az 5902
vámtarifaszám alá tartozó
kivételével:

– Kötött vagy hurkolt kelmék Elõállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

– Szintetikus végtelen szálból
készült más szövet több mint
90 tömegszázalék
textilanyag-tartalommal

Elõállítás vegyi anyagból

– Más Elõállítás fonalból

5907 Más módon impregnált, bevont
vagy beborított textilszövet;
festett kanavász színházi vagy
stúdió- (mûtermi) díszletek,
vagy hasonlók számára

Elõállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két elõkészítõ
vagy befejezõ mûvelet társul (pl.
szennyezõdés eltávolítása, fehérítés,
mercerezés, hõrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, zsugorodás mentesítés,
tartós kikészítés, avatás, impregnálás,
javítás és a csomók eltávolítása), feltéve
hogy a felhasznált nem nyomott szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 47,5%-át
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5908 Textilalapanyagból szõtt, font
vagy kötött bél lámpához,
tûzhelyhez, öngyújtóhoz,
gyertyához vagy hasonlóhoz;
fehérizzású gázharisnya és
annak elõállítására csõszerûen
kötött gázharisnyaszövet,
impregnálva is:

– Fehérizzású gázharisnya,
impregnált

Elõállítás csõszerûen kötött
gázharisnyaszövetbõl

– Más Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

5909–5911 Ipari felhasználásra alkalmas
textiltermékek:

– Polírozó korong vagy -gyûrû
az 5911 vámtarifaszám alá
tartozó, nemezbõl készítettek
kivételével

Elõállítás fonalból vagy a 6310
vámtarifaszám alá tartozó
textilhulladékból vagy rongyból

– Az 5911 vámtarifaszám alá
tartozó, papírgyártásnál vagy
más mûszaki céllal általánosan
használt, csõszerû vagy
végtelenített egyszeres vagy
többszörös lánc- és/vagy
vetülékfonallal, vagy
laposszövésû, többszörös lánc-
és/vagy vetülékfonallal szõtt
textilszövet, nemezelve,
impregnálva vagy bevonva is

Elõállítás:
– Kókuszrostfonalból,
– a következõ anyagokból:
– politetrafluor-etilén fonalból,
– fenolgyantával bevont, impregnált
vagy beborított, többágú poliamid
fonalból,
– mfeniléndi-aminból és izoftálsavból
polikondenzációval elõállított aromás
poliamid szálból készült szintetikus
fonalból,
– politetrafluor-etilén monofilbõl,
– poli(pfenilén tetraftalamid) szintetikus
textilszálból álló fonalból,
– fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal
paszományozott üvegrost fonalból,
– poliészter-bõl, valamint tereftálsav és
1,4-ciklohexan-dimetanol és izoftálsav
gyantából készült kopoliészter
monofilbõl,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
más módon elõ nem készített vágott
mûszálból,
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

– Más Elõállítás:
– Kókuszrostfonalból,
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

60. árucsoport Kötött vagy hurkolt kelmék Elõállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

61. árucsoport Kötött vagy hurkolt ruházati
cikkek, kellékek és tartozékok:
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– Két vagy több formára vágott
vagy mindjárt formára készített
kötött vagy hurkolt anyagdarab
összevarrásával vagy más
módon történõ összeállításával
elkészítve

Elõállítás fonalból

– Más Elõállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

ex 62. árucsoport Ruházati cikkek, kellékek és
tartozékok, a kötött és hurkolt
áruk kivételével; kivéve:

Elõállítás fonalból

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
és ex 6211

Nõi, leányka és csecsemõruha,
valamint csecsemõruha és
tartozékai, hímzéssel

Elõállítás fonalból
vagy
Elõállítás hímzés nélküli szövetbõl, feltéve
hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át

ex 6210 és
ex 6216

Tûzálló felszerelés
alumíniumozott poliészter
fóliával borított szövetbõl

Elõállítás fonalból
vagy
Elõállítás nem bevont szövetbõl, azzal
a feltétellel, hogy a felhasznált nem
bevont szövet értéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

6213 és 6214 Zsebkendõ, kendõ, sál, nyaksál,
mantilla, fátyol és hasonló:

– Hímzett Elõállítás fehérítetlen egyágú fonalból
vagy
Elõállítás hímzés nélküli szövetbõl, feltéve
hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át

– Más Elõállítás fehérítetlen egyágú fonalból
vagy
A kikészítést nyomás követi, amelyhez
legalább két elõkészítõ vagy két befejezõ
mûvelet társul (pl. mosás, fehérítés,
bolyhozás, mercerizálás, hõrögzítés,
mángorlás, gyûrtelenítés, kikészítés,
avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók
eltávolítása), feltéve hogy a 6213 és
a 6214 vámtarifaszám alá tartozó
felhasznált nem nyomott áruk összértéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 47,5%-át

6217 Más konfekcionált ruházati
kellékek és tartozékok; ruhák,
ruházati kellékek és tartozékok
részei, a 6212 vámtarifaszám alá
tartozók kivételével:

– Hímzett Elõállítás fonalból
vagy
Elõállítás hímzés nélküli szövetbõl, feltéve
hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át
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– Tûzálló felszerelés
alumíniumozott poliészter
fóliával borított szövetbõl

Elõállítás fonalból
vagy
Elõállítás nem bevont szövetbõl, azzal
a feltétellel, hogy a felhasznált nem
bevont szövet értéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

– Közbélés gallérhoz és
mandzsettához, kiszabva

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

–

– Más Elõállítás fonalból
ex 63. árucsoport Más készáru textilanyagból;

készletek; használt ruha és
használt textiláru; rongy; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

6301–6304 Takaró, útitakaró, ágynemû stb.;
függöny stb.; más lakástextília:
– Nemezbõl, nem szõtt
textíliából

Elõállítás:
– természetes fonalból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

– Más:
– – Hímzett Elõállítás fehérítetlen egyágú fonalból

vagy
Elõállítás hímzés nélküli anyagból (a
kötött vagy hurkolt kivételével) feltéve,
hogy a felhasznált hímzés nélküli anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át

– – Más Elõállítás fehérítetlen egyágú fonalból
6305 Zsák és zacskó áruk

csomagolására
Elõállítás:
– természetes szálakból,
– nem kártolt, nem fésült vagy fonásra
másként elõ nem készített vágott
mûszálból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

6306 Ponyva, vászontetõ és
napellenzõ; sátor; csónakvitorla;
szörfvitorla, vagy szárazföldi
jármûvek vitorlája; kempingcikk:
– Nem szõtt textíliából Elõállítás:

– természetes fonalból, vagy
– vegyi anyagokból vagy textilpépbõl

–

– Más Elõállítás fehérítetlen egyágú fonalból
6307 Más készáru, beleértve

a szabásmintát is
Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

6308 Szõnyeg, faliszõnyeg, hímzett
asztalterítõ vagy szalvéta vagy
hasonló textiltermékek
készítésére szolgáló, szövetbõl
és fonalból álló készlet,
tartozékokkal, kellékekkel is,
a kiskereskedelmi forgalomban
szokásos kiszerelésben

A készletben lévõ termékek
mindegyikének ki kell elégítenie
a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha
nem lenne készletbe foglalva. Nem
származó árucikkek azonban
beépíthetõk, ha összértékük nem haladja
meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
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ex 64. árucsoport Lábbeli, lábszárvédõ és hasonló
áru; ezek részei; kivéve:

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 6406 vámtarifaszám
alá tartozó, a talpbéléshez vagy más
talprészhez erõsített
felsõrész-összeállítások kivételével

6406 Lábbelirész (beleértve
a felsõrészt is, a belsõ talphoz
erõsítve is); kiemelhetõ
talpbélés, sarokemelõ és
hasonló áru; lábszárvédõ,
bokavédõ és hasonló áru és ezek
részei

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 65. árucsoport Kalap és más fejfedõk, valamint
ezek részei; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

6505 Kalap és más fejfedõ kötött vagy
hurkolt kelmébõl vagy
csipkébõl, nemezbõl vagy más
textilanyagból (de nem
szalagból) elõállítva, bélelve
vagy díszítve is, hajháló
bármilyen anyagból, bélelve
vagy díszítve is

Elõállítás fonalból vagy textilszálból

ex 6506 Kalap és más fejfedõ nemezbõl,
a 6501 vámtarifaszám alá
tartozó kalaptestbõl,
kalaptompból vagy
nemezkorongból elõállítva,
bélelve vagy díszítve is

Elõállítás fonalból vagy textilszálból

ex 66. árucsoport Esernyõk, napernyõk, sétabotok,
botszékek, ostorok,
lovaglókorbácsok és ezek részei;
kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

6601 Esernyõ, napernyõ (beleértve
a boternyõt, kerti és hasonló
napernyõt is)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

67. árucsoport Kikészített toll és pehely,
valamint ezekbõl készült áruk;
mûvirágok, emberhajból készült
áruk

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 68. árucsoport Kõbõl, gipszbõl, cementbõl,
azbesztbõl, csillámból és
hasonló anyagokból készült
áruk; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 6803 Palakõbõl vagy agglomerált
palából készült áru

Elõállítás megmunkált palakõbõl

ex 6812 Azbesztbõl készült áru; azbeszt
alapú vagy azbeszt és
magnézium-karbonát alapú
keverékekbõl készült áru

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból

ex 6814 Csillámból készült áru, beleértve
az agglomerált vagy
rekonstruált csillámot is, papír-,
karton- vagy más anyagalátéten

Elõállítás megmunkált csillámból (az
agglomerált és rekonstruált csillámot is
beleértve)

69. árucsoport Kerámiatermékek Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 70. árucsoport Üveg és üvegáruk; kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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ex 7003, ex 7004
és ex 7005

Üveg fényvisszaverõdést gátló
réteggel

Elõállítás a 7001 vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból

7006 A 7003, 7004 vagy a 7005
vámtarifaszám alá tartozó
üvegek hajlítva, megmunkált
széllel, metszve, fúrva,
zománcozva vagy másképp
megmunkálva, de nem keretben
vagy más anyaggal nem
összeszerelve:

– Dielektromos vékony filmmel
bevont, a SEMII szabványának
megfelelõ félvezetõ minõségû
üveglapból készült
szubsztrátum

Elõállítás a 7006 vámtarifaszám alá
tartozó nem bevont üveglap
szubsztrátumokból

– Más Elõállítás a 7001 vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból

7007 Biztonsági üveg, szilárdított
(edzett) vagy rétegelt üvegbõl

Elõállítás a 7001 vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból

7008 Többrétegû szigetelõüveg Elõállítás a 7001 vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból

7009 Üvegtükör, beleértve
a visszapillantó tükröt is,
keretezve is

Elõállítás a 7001 vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból

7010 Üvegballon (fonatos is),
üvegpalack, flaska, lombik,
konzervüveg, üvegedény, fiola,
ampulla és más hasonló
üvegtartály, áru szállítására vagy
csomagolására; befõzõüveg;
dugasz, fedõ és más lezáró
üvegbõl

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Üvegáru metszése, feltéve hogy
a felhasznált nem metszett üvegáru
összértéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 50%-át

7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási,
irodai, lakásdíszítési vagy
hasonló célra szolgáló üvegáru
(a 7010 vagy 7018
vámtarifaszám alá tartozók
kivételével)

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Üvegáru metszése, feltéve hogy
a felhasznált nem metszett üvegáru
összértéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 50%-át
vagy
A kézi munkával készült fúvott üveg kézi
díszítése (a szitanyomás kivételével),
feltéve hogy a felhasznált kézi készítésû
fúvott üveg összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 7019 Üvegrostból készült áru (a fonal
kivételével)

Elõállítás:
– színezetlen pászmából, elõfonatból,
fonalból vagy vágott szálból, vagy
– üveggyapotból

–

ex 71. árucsoport Természetes vagy tenyésztett
gyöngyök, drágakövek vagy
féldrágakövek, nemesfémek,
nemesfémmel plattírozott
fémek és ezekbõl készült áruk;
ékszerutánzatok, érmék; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 7101 Természetes vagy tenyésztett
gyöngy, osztályozva és
a szállítás megkönnyítésére
ideiglenesen felfûzve

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át
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ex 7102, ex 7103
és ex 7104

Drágakõ vagy féldrágakõ
megmunkálva (természetes,
szintetikus vagy rekonstruált)

Elõállítás megmunkálatlan drágakõbõl
vagy féldrágakõbõl

7106, 7108 és
7110

Nemesfém:

– Megmunkálatlan Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, kivéve a 7106, 7108 és
7110 vámtarifaszám alá tartozókat
vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám
alá tartozó nemesfémek elektrolitos,
hõkezeléses vagy vegyi szétválasztása
vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám
alá tartozó nemesfémek ötvözése
egymással vagy nem nemesfémmel

– Félgyártmány vagy por
alakban

Elõállítás megmunkálatlan nemesfémbõl

ex 7107, ex 7109
és ex 7111

Nemesfémmel plattírozott nem
nemesfém, félgyártmány

Elõállítás nemesfémmel plattírozott nem
nemesfémbõl, megmunkálatlanul

7116 Természetes vagy tenyésztett
gyöngybõl, drágakõbõl vagy
féldrágakõbõl (természetes,
szintetikus vagy rekonstruált)
készült áru

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

7117 Ékszerutánzat Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Elõállítás nemesfémmel nem plattírozott
vagy bevont nem nemesfém részekbõl,
feltéve hogy a felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át

ex 72. árucsoport Vas és acél, kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7207 Félkész termék vasból vagy
ötvözetlen acélból

Elõállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy
7205 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

7208–7216 Síkhengerelt termék, rúd,
szögvas, idomvas és szelvény
vasból vagy ötvözetlen acélból

Elõállítás a 7206 vámtarifaszám alá
tartozó ingotból vagy más elsõdleges
formából

7217 Huzal vasból vagy ötvözetlen
acélból

Elõállítás a 7207 vámtarifaszám alá
tartozó félkész termékbõl

ex 7218, 7219 –
7222

Félkész termék, síkhengerelt
termék, rúd, szögvas, idomvas és
szelvény rozsdamentes acélból

Elõállítás a 7218 vámtarifaszám alá
tartozó ingotból vagy más elsõdleges
formából

7223 Huzal rozsdamentes acélból Elõállítás a 7218 vámtarifaszám alá
tartozó félkész termékbõl

ex 7224, 7225 –
7228

Félkész termék, síkhengerelt
termék, melegen hengerelt rúd,
szabálytalanul felgöngyölt
tekercsben; szögvas, idomvas és
szelvény más ötvözött acélból;
üreges fúrórúdvas és -rúdacél
ötvözött vagy ötvözetlen
acélból

Elõállítás a 7206, a 7218 vagy a 7224
vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy
más elsõdleges formából

7229 Huzal más ötvözött acélból Elõállítás a 7224 vámtarifaszám alá
tartozó félkész termékbõl
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ex 73. árucsoport Vas- vagy acéláruk; kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 7301 Szádpalló Elõállítás a 7206 vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból

7302 Vasúti vagy villamosvasúti
pályaépítõ anyag vasból vagy
acélból, úgymint: sín, terelõsín,
fogazott sín, váltósín,
sínkeresztezés, váltóállító rúd és
más keresztezési darab, sínaljzat
(keresztkengyel),
csatlakozólemez, sínsaru,
befogópofa, alátétlemez,
sínkapocs, nyomtávlemez,
kengyel, továbbá más, a vasúti
sín összeszereléséhez szükséges
speciális anyag

Elõállítás a 7206 vámtarifaszám alá
tartozó anyagokból

7304, 7305 és
7306

Csõ és üreges profil vasból (az
öntöttvas kivételével) vagy
acélból

Elõállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224
vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

ex 7307 Több részbõl álló csõszerelvény
rozsdamentes acélból (ISO
X5CrNiMo 1712)

A kovácsdarabok esztergálása, fúrása,
dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása
és homokfúvása, feltéve hogy
a felhasznált kovácsdarabok összértéke
nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 35%-át

7308 Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám
alá tartozó elõre gyártott
épületek kivételével) és részei
(pl. híd és hídrész, zsilipkapu,
torony, rácsszerkezetû oszlop,
tetõ, tetõszerkezet, ajtó és ablak
és ezek kerete, ajtóküszöb,
zsaluzat, korlát, pillér és oszlop)
vasból vagy acélból;
szerkezetben való felhasználásra
elõkészített lemez, rúd, szögvas,
idomvas, szelvény, csõ és
hasonló termék vasból vagy
acélból

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
Azonban a 7301 vámtarifaszám alá
tartozó hegesztett szögvas, idomvas és
szelvény nem használható fel

ex 7315 Hólánc Elõállítás, amelynek során a 7315
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 74. árucsoport Réz és ebbõl készült áruk;
kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

7401 Nyers réz (szulfid-fémkeverék);
cementréz (kicsapott réz)

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7402 Finomítatlan réz; rézanód
elektrolízises finomításhoz

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7403 Finomított réz és rézötvözet,
megmunkálatlan:

– Finomított réz Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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– Rézötvözet és más elemeket is
tartalmazó finomított réz

Elõállítás finomított, megmunkálatlan
rézbõl vagy rézhulladékból és
-törmelékbõl

7404 Rézhulladék és -törmelék Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7405 Segédötvözet (mesterötvözet) Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 75. árucsoport Nikkel és ebbõl készült áruk;
kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

7501–7503 Nyers nikkel
(szulfid-fémkeverék), zsugorított
nikkel-oxid és a nikkelkohászat
más közbeesõ terméke;
megmunkálatlan nikkel;
nikkelhulladék és -törmelék

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 76. árucsoport Alumínium és ebbõl készült
áruk; kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

7601 Megmunkálatlan alumínium Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
Elõállítás ötvözetlen alumíniumból vagy
alumíniumhulladékból és -törmelékbõl
hõkezeléssel vagy elektrolízissel

7602 Alumíniumhulladék és -törmelék Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 7616 Alumínium gyártmányok,
az alumíniumhuzalból készült
háló, drótszövet, rács,
sodronyfonat, kerítésfonat,
erõsítõszövet és hasonló
anyagok (a végtelen szalagot is
beleértve) és a terpesztett
alumínium kivételével

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
Azonban az alumíniumhuzalból és
a terpesztett alumíniumhálóból készített
drótszövet, rács, sodronyfonat,
kerítésfonat, betonháló és hasonló anyag
(a végtelenített szalagot is beleértve)
felhasználható; valamint
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

77. árucsoport A Harmonizált Rendszerben
történõ késõbbi felhasználásra
fenntartva

ex 78. árucsoport Ólom és ebbõl készült áruk;
kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–
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7801 Megmunkálatlan ólom:

– Finomított ólom Elõállítás „kohóólomból” vagy
„finomítatlan ólomból”

– Más Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 7802 vámtarifaszám alá tartozó
hulladékot vagy törmeléket azonban
nem lehet felhasználni

7802 Ólomhulladék és -törmelék Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 79. árucsoport Cink és ebbõl készült áruk;
kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

7901 Megmunkálatlan cink Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 7902 vámtarifaszám alá tartozó
hulladékot vagy törmeléket azonban
nem lehet felhasználni

7902 Cinkhulladék és -törmelék Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 80. árucsoport Ón és ebbõl készült áruk; kivéve: Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

8001 Megmunkálatlan ón Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 8002 vámtarifaszám alá tartozó
hulladékot vagy törmeléket azonban
nem lehet felhasználni

8002 és 8007 Ónhulladék és –törmelék, más
áru ónból

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

81. árucsoport Más nem nemesfém; cermet;
ezekbõl készült áruk:

– Más nem nemes fém,
megmunkált; és ezekbõl készült
áruk

Elõállítás, amelynek során a termékével
azonos vámtarifaszám alá tartozó
valamennyi felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át

– Más Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 82. árucsoport Szerszámok, eszközök,
evõeszközök, kanál és villa nem
nemesfémbõl; mindezek részei
nem nemesfémbõl; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

8206 A 8202–8205 vámtarifaszámok
közül két vagy több
vámtarifaszám alá tartozó
szerszámok
a kiskereskedelemben szokásos
kiszerelt készletben

Elõállítás a 8202–8205 kivételével
bármely vámtarifaszám alá tartozó
anyagból. A 8202–8205 vámtarifaszám
alá tartozó szerszámokat azonban be
lehet foglalni a készletbe, ha
az összértékük nem haladja meg a készlet
gyártelepi árának 15%-át
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8207 Cserélhetõ szerszám kézi vagy
gépi mûködtetésû
kéziszerszámhoz vagy
szerszámgéphez (pl. sajtoló,
csákoló, lyukasztó, menetfúró,
menetvágó, fúró,
furatmegmunkáló, üregelõ,
maró, esztergályozó vagy
csavarhúzó szerszám), beleértve
a fém húzásához vagy
extrudálásához való
süllyesztéket és a sziklafúráshoz
vagy talajfúráshoz való
szerszámot is

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

–

8208 Kés és vágópenge géphez vagy
mechanikus készülékhez

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

–

ex 8211 Kés, sima vagy fogazott
pengével (beleértve
a kertészkést is), a 8208
vámtarifaszám alá tartozó kés
kivételével

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem
nemesfémbõl készült késpenge és nyél
azonban felhasználható

8214 Másutt nem említett
késmûvesáru (pl. hajnyíró gép,
mészárosbárd, konyhai bárd,
aprító- és darabolókés,
papírvágó kés); manikûr- vagy
pedikûrkészlet és felszerelés
(körömreszelõ is)

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem
nemesfémbõl készült nyél azonban
felhasználható

8215 Kanál, villa, merõkanál,
szûrõkanál, tortalapát, halkés,
vajkés, cukorfogó és hasonló
konyhai vagy asztali eszköz

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem
nemesfémbõl készült nyél azonban
felhasználható

ex 83. árucsoport Másutt nem említett különféle
áruk nem nemesfémbõl; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 8302 Más vasalás, veret, szerelvény és
hasonló áru épülethez, és
automatikus ajtócsukó

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 8302 vámtarifaszám alá tartozó más
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 20%-át

ex 8306 Kis szobor és más dísztárgy nem
nemesfémbõl

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 8306 vámtarifaszám alá tartozó más
anyagok azonban felhasználhatók, ha
összértékük nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 30%-át

ex 84. árucsoport Atomreaktor, kazán, gépek és
mechanikus berendezések; ezek
alkatrészei, kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át
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ex 8401 Nukleáris fûtõanyagelem Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8402 Vízgõzt vagy más gõzt fejlesztõ
kazán (az alacsony nyomású gõz
elõállítására alkalmas, központi
fûtés céljára szolgáló
forróvíz-kazán kivételével);
túlhevítõ vízkazán

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8403 és ex 8404 Központi fûtés céljára szolgáló
kazán, a 8402 vámtarifaszám alá
tartozó kazán kivételével és
segédberendezés a központi
fûtés céljára szolgáló kazánhoz

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 8403 és 8404
vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

8406 Gõzturbina (víz- vagy más gõz
üzemû)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8407 Szikragyújtású, belsõ égésû,
dugattyús vagy forgódugattyús
motor

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8408 Kompressziós gyújtású, belsõ
égésû, dugattyús motor (dízel
vagy féldízel)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8409 Kizárólag vagy elsõsorban
a 8407 vagy a 8408
vámtarifaszám alá tartozó motor
alkatrésze

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8411 Sugárhajtású gázturbina,
légcsavaros gázturbina és más
gázturbina

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8412 Más erõgép és motor Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

ex 8413 Forgódugattyús
térfogatkiszorításos szivattyú

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át
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ex 8414 Ipari ventilátor és hasonló
ventilátorok

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8415 Légkondicionáló berendezés
motormeghajtású ventilátorral,
valamint hõmérséklet- és
nedvességszabályozó
szerkezettel, beleértve az olyan
berendezést is, amelyben
a nedvesség külön nem
szabályozható

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8418 Hûtõgép, fagyasztógép és más
hûtõ- vagy fagyasztókészülék,
elektromos vagy más mûködésû
is; hõszivattyú a 8415
vámtarifaszám alá tartozó
légkondicionáló berendezés
kivételével

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át, és ahol
az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

ex 8419 Fa-, papíripari rostanyag-, papír
és kartonipari gépek

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel
azonos vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 25%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8420 Kalander vagy más
hengerlõgép, és ezekhez való
henger, a fém- vagy
üveghengermû kivételével

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel
azonos vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 25%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8423 Mérleg, vizsgáló és ellenõrzõ
mérleg is (az 50 mg vagy ennél
nagyobb érzékenységû mérleg
kivételével); súly mindenfajta
mérleghez

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8425–8428 Emelõ, mozgató, be- vagy kirakó
gép

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8431
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át
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8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu,
földgyalu, talajegyengetõ,
földnyesõ (szkréper), lapátos
kotró, exkavátor, kanalas
rakodógép, döngölõgép és
úthenger:

– Úthenger Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

– Más Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8431
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8430 Föld, ásvány vagy érc
mozgatására, gyalulására,
egyengetésére, nyesésére,
kotrására, döngölésére,
tömörítésére, kitermelésére
vagy fúrására szolgáló más gép;
cölöpverõ és cölöpkiemelõ;
hóeke és hókotró

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8431
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 8431 Kizárólag vagy elsõsorban
az úthenger alkatrésze

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8439 Papíripari rostanyag készítésére,
valamint papír vagy karton
elõállítására és kikészítésére
szolgáló gép

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel
azonos vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 25%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8441 Papíripari rostanyag, papír vagy
karton feldolgozására szolgáló
más gép, beleértve a bármilyen
fajta papír- vagy kartonvágó
gépet is

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a termékkel
azonos vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 25%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 8443 Nyomtatók irodai gépekhez
(például automatikus
adatfeldolgozó gépek,
szövegszerkesztõ gépek stb.)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8444–8447 E vámtarifaszámok alá tartozó
textilipari gépek

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

ex 8448 A 8444 és 8445 vámtarifaszám
alá tartozó gépek segédgépei

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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8452 Varrógép, a 8440 vámtarifaszám
alá tartozó könyvkötõgép
(fûzõgép) kivételével; varrógép
beépítésére alkalmas bútor;
állvány és speciálisan
varrógéphez kialakított borító;
varrógéptû:

– Varrógép (csak zárt öltésû)
motor nélkül legfeljebb 16 kg
tömegû fejjel, vagy motorral
legfeljebb 17 kg tömegû fejjel

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át,
– (a motor nélküli) fej összeállítására
felhasznált nem származó anyagok
összértéke nem haladja meg a felhasznált
származó anyagok összértékét, és
– a felhasznált szálfeszítõ, hurkoló és
cikcakk szerkezet már származó

–

– Más Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8456–8466 A 8456–8466 vámtarifaszám alá
tartozó szerszámgépek és
gépek, valamint alkatrészeik és
tartozékaik

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8469–8472 Irodai gépek (pl. írógépek,
számológépek, automatikus
adatfeldolgozó gépek,
sokszorosítógépek, fûzõgépek)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8480 Öntödei formázószekrény
fémöntéshez; öntõformafedõ
lap; öntõminta; öntõforma (a
bugaöntõ forma kivételével)
fém, keményfém, üveg, ásványi
anyag, gumi vagy mûanyag
formázásához

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

8482 Golyós vagy görgõs
gördülõcsapágy

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8484 Két vagy több fém, illetve más
anyagból rétegelt tömítés és
hasonló kötõelem; különbözõ
anyagokból készült tömítés és
hasonló kötõelem, készletben
kiszerelve, tasakban,
burkolatban vagy hasonló
csomagolásban; mechanikus
tömítõelem

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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ex 8486 – Bármilyen anyagot
anyagleválasztással
megmunkáló szerszámgép, ha
lézer- vagy más fény- vagy
fotonsugárral, ultrahanggal,
elektromos kisüléssel
elektrokémiai, elektronsugaras,
ionsugaras vagy plazmasugaras
eljárással mûködik: – nyíró,
hajlító, hajtogató, redõzõ,
simító, egyengetõ, lyukasztó
vagy rovátkáló szerszámgép
(beleértve a présgépet is) fém
megmunkálására – szerszámgép
kõ, kerámia, beton,
azbesztcement vagy hasonló
ásványi anyag, vagy üveg
hidegmegmunkálására

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

– nyíró, hajlító, hajtogató,
redõzõ, simító, egyengetõ,
lyukasztó vagy rovátkáló
szerszámgép (beleértve
a présgépet is) fém
megmunkálására

– szerszámgép kõ, kerámia,
beton, azbesztcement vagy
hasonló ásványi anyag, vagy
üveg hidegmegmunkálására

– a 8456, 8462 és 8464
vámtarifaszám alá tartozó
szerszámgéphez kizárólag vagy
elsõsorban használt alkatrész és
tartozék – olyan jelölõ eszközök,
amelyek mintát létrehozó
készülékek és fényvédõ réteggel
bevont anyagból sablon vagy
hajszálvonal-hálózatos lemez
készítésére használatosak; ezek
alkatrészei és tartozékai –
öntõformák, fröccsöntéshez
vagy kompressziós öntéshez

– olyan jelölõ eszközök, amelyek
mintát létrehozó készülékek és
fényvédõ réteggel bevont
anyagból sablon vagy
hajszálvonal-hálózatos lemez
készítésére használatosak; ezek
alkatrészei és tartozékai

– öntõformák, fröccsöntéshez
vagy kompressziós öntéshez

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

– egyéb emelõ, mozgató, be-
vagy kirakógép

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg az összes
felhasznált származó anyag értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át
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– kizárólag vagy elsõsorban
a 8428 vámtarifaszám alá
tartozó gépek alkatrészei

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

– fényképezõgép nyomólemez
vagy henger készítésére
használt mintát létrehozó
készülékek, amelyek fényvédõ
réteggel bevont anyagból
sablon vagy
hajszálvonal-hálózatos lemez
készítésére használatosak; ezek
alkatrészei és tartozékai

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8487 Ebben az árucsoportban másutt
nem említett elektromos
csatlakozót, szigetelõt, tekercset,
érintkezõt és más elektromos
alkatrészt nem tartalmazó
gépalkatrész

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

ex 85. árucsoport Elektromos gépek és elektromos
felszerelések és ezek alkatrészei;
hangfelvevõ és -lejátszó,
televíziós kép- és hangfelvevõ és
-lejátszó készülékek és ezek
alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8501 Elektromotor és elektromos
generátor [az áramfejlesztõ
egység (aggregát) kivételével]

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8503
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8502 Elektromos áramfejlesztõ
egység (aggregát) és forgó
áramátalakító

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8501 és
a 8503 vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 8504 Tápegység az automatikus
adatfeldolgozó gépekhez

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

ex 8517 Emberi hang, kép vagy egyéb
adat továbbítására és vételére
szolgáló egyéb készülékek,
beleértve a vezetékes vagy
vezeték nélküli hálózatok (mint
a helyi vagy a nagy kiterjedésû
hálózat) hírközlõ berendezéseit
a 8443, 8525, 8527 vagy 8528
vámtarifaszám alá tartozó
hangtovábbító vagy
vevõkészülékek kivételével

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át
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ex 8518 Mikrofon és tartószerkezete;
hangszóró, dobozba szerelve is;
hangfrekvenciás elektromos
erõsítõ; elektromos hangerõsítõ
egység

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8519 Hangfelvevõ vagy -lejátszó
készülék

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8521 Videofelvevõ vagy -lejátszó
készülék, videotunerrel
egybeépítve is

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8522 Kizárólag vagy elsõsorban
a 8519–8521 vámtarifaszám alá
tartozó készülékek alkatrésze és
tartozéka

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8523 – Felvételt nem tartalmazó
lemezek, szalagok, szilárd,
állandó nem felejtõ tároló
eszközök és más adathordozók
hang vagy más jel rögzítésére,
beleértve a matricát és
a mesterlemezt lemezek
gyártásához, a 37. árucsoportba
tartozó termékek kivételével;

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

– Felvételt tartalmazó lemezek,
szalagok, szilárd, állandó nem
felejtõ tároló eszközök és más
adathordozók hang vagy más jel
rögzítésére, beleértve a matricát
és a mesterlemezt lemezek
gyártásához, a 37. árucsoportba
tartozó termékek kivételével;

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határon belül, a 8523
vámtarifaszám alá tartozó felhasznált
anyagok összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át
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– a két vagy több integrált
elektromos áramkörrel
rendelkezõ proximity kártyák és
„intelligens kártyák”

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8541 és
a 8542 vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 10%-át
– vagy
– A diffúziós mûvelet (amelynek során
az integrált áramkört a félvezetõ
szubsztrátumon a megfelelõ adalékanyag
szelektív hozzáadásával alakítják ki),
függetlenül attól, hogy összeszerelést
és/vagy tesztelést a 3. és a 4. cikkekben
nem említett országban végezték

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– „intelligens kártyák” egy
integrált áramkörrel

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át;

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8525 Rádió- vagy
televíziómûsor-adókészülék,
-vevõkészülékkel vagy
hangfelvevõ vagy -lejátszó
készülékkel egybeépítve is;
televíziós kamerák (felvevõk),
digitális fényképezõgépek és
videokamera-felvevõk;

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8526 Radarkészülék, rádiónavigációs
segédkészülék és rádiós
távirányító készülék

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8527 Rádiómûsor-vevõkészülék,
hangfelvevõ vagy -lejátszó
készülékkel vagy órával
kombinálva is, közös házban:

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8528 – Monitorok és kivetítõk,
beépített televízióvevõ-készülék
nélkül; kizárólag vagy
elsõsorban a 8471
vámtarifaszám alá tartozó
automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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– más monitor és kivetítõ,
beépített
televízióvevõ-berendezés nélkül;
televíziós adás vételére alkalmas
készülék rádiómûsor
vevõkészüléket, hang- vagy
képfelvevõ vagy -lejátszó
készüléket magába foglaló is

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8529 Kizárólag vagy elsõsorban
a 8525–8528 vámtarifaszám alá
tartozó készülékek alkatrészei:

– Kizárólag vagy elsõsorban
képfelvevõ vagy -lejátszó
készülékkel való használatra
alkalmas

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

– kizárólag vagy elsõsorban
a 8471 vámtarifaszám alá
tartozó automatikus
adatfeldolgozó rendszerekben
kizárólagosan vagy
elsõdlegesen használt monitor
és kivetítõ, beépített
televízió-berendezés nélkül

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át;

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

– Más Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8535 1000 V-nál nagyobb feszültségû
elektromos áramkör
összekapcsolására, védelmére
vagy elektromos áramkörbe
vagy azon belüli
összekapcsolásra szolgáló
készülék

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8538
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8536 – Legfeljebb 1000 V feszültségû
elektromos áramkör
összekapcsolására vagy
védelmére vagy elektromos
áramkörbe vagy azon belüli
összekapcsolásra szolgáló
készülék

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8538
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

– optikai szálból álló
nyalábokhoz vagy kábelekhez
való csatlakozók

– – mûanyagból Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

– – kerámiából, vasból vagy
acélból

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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– – rézbõl Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó
(konzol), -asztal, -doboz és
egyéb foglalat, amely a 8535
vagy a 8536 vámtarifaszám alá
tartozó készülékbõl legalább
kettõt foglal magában, és
elektromos vezérlésre vagy
az elektromosság elosztására
szolgál, beleértve azt is, amely
a 90. árucsoportba tartozó
szerkezetet vagy készüléket
tartalmaz, és numerikus
vezérlésû készülék, a 8517
vámtarifaszám alá tartozó
kapcsolókészülékek kivételével

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8538
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 8541 Dióda, tranzisztor és hasonló
félvezetõ eszköz; a csipekre még
nem vágott egyben levõ
félvezetõ szelet kivételével

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

ex 8542 Elektronikus integrált áramkör
és mikroszerkezet

– Monolitikus integrált
áramkörök

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8541 és
a 8542 vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 10%-át
vagy
A diffúziós mûvelet (amelynek során
az integrált áramkört a félvezetõ
szubsztrátumon a megfelelõ adalékanyag
szelektív hozzáadásával alakítják ki),
függetlenül attól, hogy összeszerelést
és/vagy tesztelést a 3. és a 4. cikkekben
nem említett országban vagy területen
végezték

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– gépnek vagy készüléknek
ebben az árucsoportban másutt
nem említett elektromos
alkatrésze

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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– Más Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 8541 és
a 8542 vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

8544 Szigetelt elektromos huzal
(zománcozott vagy anódosan
oxidált is), kábel (a koaxiális
kábel is) és egyéb szigetelt
elektromos vezeték,
csatlakozóval vagy anélkül;
önállóan beburkolt optikai
szálakból álló kábel, elektromos
vezetékkel összeállítva vagy
csatlakozóval felszerelve is

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8545 Szénelektróda, szénkefe,
ívlámpaszén, galvánelemhez
való szén és más elektromos
célra szolgáló, szénbõl, grafitból
készült cikk, fémmel vagy
anélkül

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8546 Bármilyen anyagból készült
elektromos szigetelõ

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8547 Szigetelõszerelvény elektromos
géphez, készülékhez vagy
berendezéshez, kizárólag
szigetelõanyagból, eltekintve
bármilyen apróbb fémrésztõl (pl.
belsõmenetes foglalat),
amelyeket az öntésnél csak
a szerelhetõség érdekében
helyeztek az anyagba, a 8546
vámtarifaszám alá tartozó
szigetelõ kivételével;
szigetelõanyaggal bélelt, nem
nemesfémbõl készült
elektromos szigetelõcsõ és ezek
csatlakozó darabjai

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8548 Primer cella, primer elem és
elektromos akkumulátor selejtje
és hulladéka; kimerült primer
cella, kimerült primer elem és
kimerült elektromos
akkumulátor; gépnek vagy
készüléknek ebben
az árucsoportban másutt nem
említett elektromos alkatrésze

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám 24159



HR vámtarifaszám Árumegnevezés
A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy

feldolgozás, amely származó minõsítést eredményez

ex 86. árucsoport Vasúti mozdonyok vagy
villamos-motorkocsik, sínhez
kötött jármûvek és alkatrészeik;
vasúti vagy
villamosvágány-tartozékok, és
-felszerelések és alkatrészeik;
mindenféle mechanikus
(beleértve
az elektromechanikusat is)
közlekedési jelzõberendezés;
kivéve:

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8608 Vasúti és villamosvasúti
vágánytartozék és felszerelés;
mechanikus (beleértve
az elektromechanikusat is)
ellenõrzõ, jelzõ- vagy biztonsági
berendezés, vasút,
villamosvasút, közút, belvízi út,
parkolóhely, kikötõ vagy
repülõtér számára; mindezek
alkatrésze

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 87. árucsoport Jármûvek és ezek alkatrészei,
a vasúti vagy villamosvasúti
sínhez kötött jármûvek
kivételével; kivéve:

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó-
vagy emelõszerkezettel nem
felszerelve, gyárban, áruházban,
kikötõ területén vagy
repülõtéren áru rövid távolságra
történõ szállítására; vasúti
pályaudvar peronján használt
vontató; az idetartozó jármû
alkatrésze

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8710 Harckocsi és más páncélozott
harci jármû motorral,
fegyverzettel vagy anélkül,
valamint az ilyen jármû
alkatrésze

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8711 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt is),
kerékpár kisegítõ motorral
felszerelve, oldalkocsival is;
oldalkocsi:

– Dugattyús, belsõ égésû
motorral, amelynek
hengerûrtartalma

– – 50 cm3-nél kisebb Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
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az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
20%-át

– – 50 cm3-t meghaladó Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

– Más Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 8712 Kerékpár golyóscsapágy nélkül Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból, a 8714 vámtarifaszám
alá tartozók kivételével

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8715 Gyermekkocsi és alkatrésze Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

8716 Pótkocsi (utánfutó) és
félpótkocsi; más jármû géperejû
hajtás nélkül; mindezek
alkatrésze

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 88. árucsoport Légi jármûvek, ûrhajók és ezek
részei; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át
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ex 8804 Forgó (rotáló) ejtõernyõ Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból a 8804 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

8805 Légijármû-indító szerkezet;
fedélzeti leszállásfékezõ
készülék vagy hasonló
fékezõszerkezet; repülõkiképzõ
földi berendezés; mindezek
alkatrésze

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

89. árucsoport Hajók, csónakok és más
úszószerkezetek

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A 8906 vámtarifaszám alá tartozó
hajótesteket azonban nem lehet
felhasználni

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 90. árucsoport Optikai, fényképészeti,
mozgófényképészeti, mérõ-,
ellenõrzõ, precíziós, orvosi vagy
sebészeti mûszerek és
készülékek; mindezek alkatrészei
és tartozékai; kivéve:

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9001 Optikai szál és optikai szálból
álló nyaláb; optikai szálból
készült kábel, a 8544
vámtarifaszám alá tartozó
kivételével; polarizáló anyagból
készült lap és lemez; bármilyen
anyagból készült lencse
(kontaktlencse is), prizma, tükör
és más optikai elem nem
szerelve, az optikailag nem
megmunkált üvegbõl készült
elem kivételével

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9002 Lencse, prizma, tükör és más
optikai elem bármilyen
anyagból, szerelve, amely
a mûszer vagy készülék
alkatrésze vagy szerelvénye,
az optikailag nem megmunkált
üvegbõl készült elem kivételével

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9004 Szemüveg, védõszemüveg és
hasonló, látásjavító, védõ- vagy
más szemüveg

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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ex 9005 Távcsõ, látcsõ (két és egy
szemlencsés) és más optikai
teleszkóp és ezek foglalata;
a prizmás csillagászati távcsövek
és ezek foglalata kivételével

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át; valamint
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 9006 Fényképezõgép (a
mozgófényképészeti
kivételével); fényképészeti
villanófény-készülék és
villanókörte, az elektromos
gyújtású villanókörte kivételével

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9007 Mozgóképfelvevõ (kamera) és
-vetítõ, hangfelvevõ vagy
hanglejatszó készülékkel vagy
anélkül

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9011 Összetett optikai mikroszkóp,
mikrofényképészeti,
mikro-mozgófényképészeti
mikroszkóp vagy mikroképvetítõ
is

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
– amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 40%-át, és
– ahol az összes felhasznált nem
származó anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

ex 9014 Más navigációs eszköz és
készülék

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9015 Földmérõ (a fotogrammetriai
földmérõ is), hidrográfiai,
oceanográfiai, hidrológiai,
meteorológiai vagy geofizikai
mûszer és készülék, az iránytû
kivételével; távolságmérõ

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9016 Mérleg 50 mg vagy ennél
nagyobb érzékenységgel, súllyal
együtt is

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9017 Rajzoló-, jelölõ- vagy
matematikai számolómûszer és
eszköz (pl. rajzológép,
pantográf, szögmérõ,
rajzolókészlet, logarléc,
logartárcsa); ebbe
az árucsoportba más
vámtarifaszám alá nem
besorolható kézi hosszúságmérõ
eszköz (pl. mérõrúd és -szalag,
mikrométer, körzõ)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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9018 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy
állatorvosi mûszer és készülék,
szcintigráf készülék is, más
elektromos gyógyászati és
látásvizsgáló készülék:

– Fogorvosi szék fogászati
felszereléssel felszerelve

Elõállítás bármely vámtarifaszám alá
tartozó anyagból a 9018 vámtarifaszám
alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

– Más Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

9019 Mechanikus gyógyászati
készülék; masszírozó készülék;
pszichológiai képességvizsgáló
készülék; ózon-, oxigén- és
aerosolterápiai készülék,
mesterséges lélegeztetõ vagy
más gyógyászati légzõkészülék

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

9020 Más légzõkészülék és gázálarc,
sem mechanikus részekkel, sem
cserélhetõ szûrõkkel nem
rendelkezõ védõálarc kivételével

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
25%-át

9024 Keménység-, szakító-,
nyomásszilárdság-,
rugalmasságvizsgáló gép és
készülék vagy más mechanikai
anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa,
textil, papír, mûanyag
vizsgálatához)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9025 Fajsúlymérõ és hasonló,
folyadékban úszó mérõmûszer;
hõmérõ, pirométer, barométer,
higrométer és pszichrométer,
regisztrálóval is, és mindezek
egymással kombinálva is

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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9026 Folyadék vagy gáz áramlásának,
szintjének, nyomásának vagy
más változó jellemzõinek
mérésére vagy ellenõrzésére
szolgáló eszköz, mûszer és
készülék (pl. áramlásmérõ,
szintjelzõ, manométer,
hõmennyiségmérõ), a 9014,
9015, 9028 vagy 9032
vámtarifaszám alá tartozó
mûszer és készülék kivételével

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9027 Fizikai vagy vegyi analízisre
szolgáló készülék és mûszer (pl.
polariméter, refraktométer,
spektrométer, füst- vagy
gázanalizátor); viszkozitást,
porozitást, nyúlást, felületi
feszültséget vagy hasonló
jellemzõket mérõ és ellenõrzõ
eszköz és készülék; hõ-, hang- és
fénymennyiségek mérésére
vagy ellenõrzésére szolgáló
eszköz és készülék (a
megvilágítási-idõmérõ is);
mikrotom (metszetkészítõ)

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9028 Gáz, folyadék vagy áram
fogyasztásának vagy
elõállításának mérésére szolgáló
készülék, ezek hitelesítésére
szolgáló mérõeszköz is:

– Alkatrész és tartozék Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

– Más Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9029 Fordulatszámláló,
termékszámláló, taxióra,
kilométerszámláló,
lépésszámláló és hasonló
készülék; sebességmérõ és
tachométer, a 9014 vagy 9015
vámtarifaszám alá tartozó
készülék kivételével;
stroboszkóp

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át
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9030 Oszcilloszkóp,
spektrumanalizátor és
elektromos mennyiségek
mérésére vagy ellenõrzésére
szolgáló más mûszer és
készülék, a 9028 vámtarifaszám
alá tartozó mérõmûszerek
kivételével; alfa-, béta-, gamma-,
rönt-gen-, kozmikus vagy más
ionizáló sugárzás kimutatására
vagy mérésére szolgáló mûszer
és készülék

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9031 Ebben az árucsoportban másutt
nem említett mérõ- vagy
ellenõrzõ mûszer, készülék és
gép; profilvetítõ

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9032 Automata szabályozó- vagy
ellenõrzõ mûszer és készülék

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9033 A 90. árucsoportba tartozó gép,
készülék, mûszer vagy
berendezés (ebben
az árucsoportban másutt nem
említett) alkatrésze és tartozéka

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

ex 91. árucsoport Órák és kisórák és ezek
alkatrészei; kivéve:

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

9105 Más óra Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9109 Óraszerkezet, teljes (komplett)
és összeszerelt

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg
a felhasznált származó anyagok értékét

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9110 Komplett kisóraszerkezet vagy
óraszerkezet, nem összeszerelve
vagy részben összeszerelve
(szerkezetkészlet); nem teljes
kisóraszerkezet vagy
óraszerkezet összeszerelve;
nyers kisóraszerkezet vagy
óraszerkezet

Elõállítás, amelyben:
– az összes felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át, és
– a fenti határértéken belül a 9114
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 10%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9111 Tok kisóraszerkezethez és ennek
részei

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át
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9112 Tok órához és hasonló tok ebbe
az árucsoportba tartozó más
áruhoz és ezek részei

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 40%-át

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
30%-át

9113 Szíj, szalag és karkötõ karórához
és ezek alkatrésze:

– Nem nemesfémbõl, arannyal
vagy ezüsttel lemezelve is, vagy
nemesfémmel plattírozott
fémbõl is

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

– Más Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

92. árucsoport Hangszerek; mindezek
alkatrészei és tartozékai

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 40%-át

93. árucsoport Fegyverek és lõszerek; ezek
alkatrészei és tartozékai

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 94. árucsoport Bútor; ágyfelszerelés, matracok,
ágybetétek, párnák és hasonló
párnázott lakberendezési cikkek;
másutt nem említett lámpák és
világítófelszerelések;
megvilágított jelzések,
reklámfeliratok, névtáblák és
hasonlók; elõre gyártott
épületek; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

ex 9401 és
ex 9403

Nem nemesfémbõl készült, nem
párnázott, legfeljebb 300 g/m2

tömegû pamutszövetet
tartalmazó bútor

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Elõállítás a 9401 vagy 9403
vámtarifaszám alá tartozó, felhasználásra
kész pamutszövetbõl, ha:
– az értéke nem haladja meg a termék
gyártelepi árának 25%-át, és
– valamennyi egyéb felhasznált anyag
származó, és nem a 9401 vagy 9403
vámtarifaszám alá tartozik

Elõállítás, amely
során az összes
felhasznált anyag
értéke nem
haladja meg
a termék
gyártelepi árának
40%-át

9405 Lámpa és világítófelszerelés,
beleértve a keresõlámpát és
spotlámpát is, és mindezek
másutt nem említett alkatrésze;
megvilágított jelzések,
reklámfeliratok, cégtáblák és
hasonlók, állandó jellegû
fényforrással szerelve, valamint
mindezek másutt nem említett
alkatrésze

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

9406 Elõre gyártott épület Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

ex 95. árucsoport Játékok, játékszerek és
sporteszközök; mindezek
alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból
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ex 9503 
[9501, 9502]

Más játék; kicsinyített méretû
(»méretarányos«) modell és
szórakozásra szánt hasonló
modell, mûködõ is; mindenféle
kirakós játék (puzzle)

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

ex 9506 Golfütõ és alkatrészei Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A golfütõfejek készítéséhez azonban
durván megmunkált tömbök
felhasználhatók

ex 96. árucsoport Különbözõ áruk; kivéve: Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 9601 és
ex 9602

Állati, növényi vagy ásványi
eredetû, faragásra alkalmas
anyagból készült áru

Elõállítás azonos vámtarifaszám alá
tartozó „megmunkált” faragásra alkalmas
anyagból

ex 9603 Seprû, kefe és ecset (a nyest- és
a mókusszõrbõl készült seprûk
és hasonlók és kefék kivételével) 
kézi mûködtetésû, mechanikus
padlóseprû motor nélkül,
szobafestõpárna és -henger,
gumibetétes törlõ és nyeles
felmosó

Elõállítás, amely során az összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 50%-át

9605 Utazási készlet testápoláshoz,
varráshoz vagy cipõ- vagy
ruhatisztításhoz

A készletben lévõ termékek
mindegyikének ki kell elégítenie
a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha
nem lenne készletbe foglalva. Nem
származó árucikkek azonban
beépíthetõk, ha összértékük nem haladja
meg a készlet gyártelepi árának 15%-át

9606 Gomb, franciakapocs,
patentkapocs és patent,
gombtest és ezek más részei;
nyers gomb

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–

9608 Golyóstoll, filc- és más,
szivacsvégû toll és jelzõ;
töltõtoll, rajzolótoll és egyéb toll; 
másoló töltõtoll (átírótoll);
töltõceruza vagy csúszóbetétes
ceruza; tollszár,
ceruzahosszabbító és hasonló;
mindezek részei (beleértve
a kupakot és a klipszet is), a 9609 
vámtarifaszám alá tartozó áru
kivételével

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból.
A termékével azonos vámtarifaszám alá
tartozó tollhegy vagy tollhegycsúcs
azonban felhasználható

9612 Írógép- és hasonló szalag,
tintával vagy más anyaggal –
lenyomatkészítésre – átitatva,
orsón vagy kazettában is;
bélyegzõpárna, dobozzal is,
átitatva vagy sem

Elõállítás:
– a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
– amelynek során az összes felhasznált
anyag összértéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át

–
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ex 9613 Öngyújtó, piezoelektromos
gyújtóval

Elõállítás, amelynek során a 9613
vámtarifaszám alá tartozó összes
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 30%-át

ex 9614 Pipa és pipafej Elõállítás durván megmunkált tömbbõl

97. árucsoport Mûvészeti tárgyak,
gyûjteménydarabok és
régiségek

Elõállítás a termékétõl eltérõ bármely
vámtarifaszám alá tartozó anyagból

III. melléklet

EUR.1 jelû szállítási bizonyítvány és az EUR.1 jelû szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintapéldánya

Nyomtatási elõírások

1. Minden egyes ûrlapnak 210 × 297 mm méretûnek kell lennie; a hosszúságban plusz 8 mm, illetve mínusz 5 mm eltérés

megengedett. A felhasznált papírnak meghatározott méretû fehér írópapírnak kell lennie, nem tartalmazhat

mechanikus pépet, és tömege négyzetméterenként nem lehet kevesebb 25 grammnál. A bizonyítványon zöld

nyomtatott guilloche mintájú háttérnek kell lennie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi eszközû hamisítást

szembetûnõvé tesz.

2. A Közösség tagállamai és Albánia illetékes hatóságai fenntarthatják maguknak a jogot, hogy az ûrlapokat maguk

nyomtassák ki, vagy az általuk elfogadott nyomdákkal készíttessék el. Ez utóbbi esetben minden egyes ûrlapon

hivatkozást kell feltüntetni az ilyen elfogadásra. Minden egyes ûrlapon fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét vagy

egy jelet, amely alapján a nyomda beazonosítható. Az ûrlapokat nyomtatott vagy más módon rögzített sorszámmal

kell ellátni, amely alapján beazonosítható.
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IV. melléklet

A számlanyilatkozat szövege

Az alább megadott szövegû számlanyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelõen kell kiállítani. A lábjegyzeteket

azonban nem kell lemásolni.
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Bolgár változat 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …8) 

декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ….9 

преференциален произход 

Spanyol változat 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no 

…10] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial …11. 

Cseh változat 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …12) prohlašuje, že kromě 

zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …13. 

Dán változat 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse 

nr. …14), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i 

…15. 

                                                 
8 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
9 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
10 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
11 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
12 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
13 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
14 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
15 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
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Német változat 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …16) der Waren, auf die sich dieses 

Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, 

präferenzbegünstigte …17 Ursprungswaren sind. 

Észt változat 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr …18) deklareerib, 

et need tooted on …19 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. 

Görög változat 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. 

…20) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής 

καταγωγής …21. 

Angol változat 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No …22) declares 

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …23 preferential origin. 

Francia változat 

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no …24] 

déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …25. 

                                                 
16 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
17 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
18 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
19 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
20 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
21 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
22 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
23 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
24 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
25 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
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Olasz változat 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. 

…26) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …27. 

Lett változat 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …28), deklarē, ka, 

izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …29. 

Litván változat 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …30) deklaruoja, kad, 

jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …31 preferencinės kilmės prekės. 

Magyar változat 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …32) kijelentem, hogy 

eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális …33 származásúak. 

Máltai változat 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …34) 

jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini 

preferenzjali …35. 

                                                 
26 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
27 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
28 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
29 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
30 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
31 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
32 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
33 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
34 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
35 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
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Holland változat 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 

…36), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 

preferentiële … oorsprong zijn37. 

Lengyel változat 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …38) 

deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …39 preferencyjne 

pochodzenie. 

Portugál változat 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização 

aduaneira n.o …40], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de 

origem preferencial …41. 

Román változat 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. …42] declară că, 

exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 

preferențială …43. 

Szlovák változat 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …44) vyhlasuje, že okrem 

zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …45. 

                                                 
36 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
37 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
38 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
39 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
40 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
41 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
42 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
43 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
44 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
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Szlovén változat 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. …46) izjavlja, da, 

razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …47 poreklo. 

Finn változat 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …48) ilmoittaa, että nämä tuotteet 

ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita49. 

Svéd változat 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …50) 

försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … 

ursprung51. 

Albán változat 

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. …52) deklaron 

që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë 

preferenciale53. 

…54 

(hely és kelet) 

…55 

(Az exportőr aláírása, továbbá a nyilatkozatot aláíró személy olvashatóan feltüntetett neve) 

 

                                                                                                                                                                  
45 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
46 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
47 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
48 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
49 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
50 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
51 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
52 Amennyiben a számlanyilatkozatot egy jóváhagyott exportőr állította ki, ide a jóváhagyott exportőr 

engedélyének számát kell bevezetni. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem egy jóváhagyott exportőr állította ki, 

a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni vagy a helyet üresen kell hagyni. 
53 A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy 

részlegesen Ceutából és Mellilában származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek a nyilatkozat kiállításának 

alapjául szolgáló okmányban a „CM” jelzéssel egyértelműen fel kell tüntetni őket. 
54 Feltüntetésük elmaradhat, ha az információ szerepel magán az okmányon. 
55 Amennyiben az exportőrnek nem kötelessége aláírni, az aláírás alól való mentesség egyúttal az aláíró 

nevének feltüntetésétől való mentességet is jelenti. 



V. melléklet

A 3. és 4. cikkben foglalt kumulációba nem tartozó termékek

KN-kód Árumegnevezés

17049099 Más cukorkaáru kakaótartalom nélkül:

18061030 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

– Kakaópor, cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával:

18061090 – – legalább 65, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve
a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal

– – legalább 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett
invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal

18062095 – Más készítmény kakaótartalommal tömb, tábla vagy rúd formában, vagy folyadék, massza, por,
szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál
nagyobb tömegben:

– – Más

– – – Más

19019099 Malátakivonat; lisztbõl, darából, durva õrleménybõl, keményítõbõl vagy malátakivonatból
elõállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz;
a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény,
amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb
mennyiségben tartalmaz

– más

– – más (malátakivonat kivételével)

– – – más

21011298 Kávén alapuló más készítmények.

21012098 Teán vagy matéteán alapuló más készítmények.

21069059 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény

– más

– – más

21069098 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

– más (fehérjekoncentrátumtól és texturált fehérjétõl különbözõ)

– – más

– – – más

33021029 Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy
több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmények
italgyártáshoz:

– Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták

– – Az italgyártásban használt fajták:

– – – Egy italfajtára jellemzõ összes ízesítõ anyagot tartalmazó készítmények:

– – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

– – – – Más:

– – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szõlõcukor- vagy keményítõtartalom nélkül vagy
1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-,
5 tömegszázaléknál kevesebb szõlõcukor- vagy keményítõtartalommal

– – – – – Más

3. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CVII. törvény

az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Azerbajdzsán közötti partnerség

létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt

jegyzõkönyvek kihirdetésérõl*

(A Megállapodás 1999. július 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 1. Jegyzõkönyv 2005. november 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 2. Jegyzõkönyv 2007. november 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 3. Jegyzõkönyv 2009. november 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Azerbajdzsán közötti partnerség

létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás) e törvénnyel

kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Azerbajdzsán közötti
partnerség létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés Szerzõdõ Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség,

egyrészrõl, és

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG,

másrészrõl,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el.

24180 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti kapcsolatokat, valamint

az általuk közösnek tekintett értékeket,

FELISMERVE, hogy a Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság erõsíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá

partnerséget és együttmûködést kívánnak létrehozni, amely megerõsítené és bõvítené a múltban, különösen

az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége

között a kereskedelemrõl, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttmûködésrõl szóló, 1989. december 18-án aláírt

megállapodás által létesített kapcsolatokat,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság elkötelezettségét aziránt, hogy

megerõsítsék azon politikai és gazdasági szabadságokat, amelyek a partnerség valódi alapját képezik,

FELISMERVE ebben az összefüggésben, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság függetlenségének, szuverenitásának és

területi sérthetetlenségének támogatása hozzá fog járulni az európai béke és stabilitás megõrzéséhez,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét aziránt, hogy elõmozdítsák a nemzetközi békét és biztonságot, valamint

a viták békés rendezését, és hogy e célból az Egyesült Nemzetek és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet

(EBESZ) keretében együttmûködjenek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken bátorítsák a szomszédos országokkal való

regionális együttmûködés folyamatát, és ezáltal elõmozdítsák a régió jólétét és stabilitását, és különösen

a Kaukázuson túli régió Független Államai és más szomszédos államok közötti együttmûködés és kölcsönös bizalom

elõsegítését célzó kezdeményezéseket,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság szilárd elkötelezettségét az Európai

Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet (EBEÉ) záróokmányában, a madridi és a bécsi utólagos találkozók

záróokmányaiban, a gazdasági együttmûködésrõl szóló bonni EBEÉ-értekezletnek, a Párizsi Charta egy Új Európáért

címû okmányában és az EBEÉ 1992. évi, A változás kihívásai címû helsinki okmányában, továbbá az EBESZ egyéb

alapvetõ okmányaiban szereplõ valamennyi elv és rendelkezés teljes végrehajtása iránt,

MEGGYÕZÕDVE a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának különösen nagy jelentõségérõl, különösen

a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tekintetében, a szabad és demokratikus választásokon alapuló

többpártrendszer és a piacgazdaság létrehozását célzó gazdasági liberalizáció fontosságáról,

ABBAN A HITBEN, hogy e partnerségi és együttmûködési megállapodás teljes körû végrehajtása az Azerbajdzsán

Köztársaság politikai, gazdasági és jogi reformok folytatásától és megvalósításától, valamint az együttmûködéshez

szükséges feltételek bevezetésétõl függ, és ugyanakkor hozzá is járul ezekhez, különösen az EBEÉ bonni

értekezletének következtetéseit figyelembe véve,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszédet hozzanak létre és alakítsanak ki a kölcsönös érdeklõdésre

számot tartó, kétoldalú, regionális és nemzetközi ügyekben,

FELISMERVE ÉS TÁMOGATVA az Azerbajdzsán Köztársaság azon kívánságát, hogy szoros együttmûködést alakítson ki

az európai intézményekkel,

FIGYELEMBE VÉVE az azerbajdzsáni befektetések támogatásának szükségességét, beleértve az energetikai ágazatot,

és ebben az összefüggésben a Közösség és tagállamai által az energetikai termékek kivitele tekintetében a méltányos

tranzitfeltételeknek tulajdonított jelentõséget; megerõsítve a Közösség és tagállamai, valamint az Azerbajdzsán

Köztársaság elkötelezettségét az Európai Energiacharta, valamint az Energiacharta Szerzõdés, továbbá

az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti szempontokról szóló Energiacharta Jegyzõkönyv teljes

végrehajtása iránt,

FIGYELEMMEL arra, hogy a Közösség hajlandó szükség szerint gazdasági együttmûködést és technikai

segítségnyújtást biztosítani,

SZEM ELÕTT TARTVA azt, hogy e megállapodás elõnyben részesíti az Azerbajdzsán Köztársaság és az európai és

a szomszédos régiók szélesebb együttmûködési területe közötti fokozatos közeledést, valamint a nyitott nemzetközi

rendszerbe való fokozatos beépülését,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a kereskedelemnek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival

összhangban történõ liberalizálása iránt,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy javítani kell az üzleti tevékenységet és a befektetést érintõ feltételeket, és az olyan

területek feltételeit, mint a társaságok létrehozása, a munkaügy, a szolgáltatások nyújtása és a tõkemozgás,

MEGGYÕZÕDVE arról, hogy e megállapodás új légkört teremt a Felek közötti gazdasági kapcsolatok és különösen

a kereskedelem és befektetés fejlõdése számára, amelyek elengedhetetlenek a gazdasági szerkezetváltáshoz és

a technológiai korszerûsítéshez,
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AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy szoros együttmûködést hozzanak létre a környezetvédelem területén, szem elõtt tartva

a Felek között e téren fennálló kölcsönös függõséget,

FELISMERVE, hogy az illegális bevándorlás megelõzésére és csökkentésére irányuló együttmûködés e megállapodás

egyik elsõdleges célkitûzését képezi,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy kulturális együttmûködést hozzanak létre és javítsák az információáramlást,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Egyrészrõl a Közösség és tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság között partnerség jön létre. E partnerség

célkitûzései a következõk:

– megfelelõ keret biztosítása a Felek közötti politikai párbeszédhez, amely lehetõséget nyújt politikai kapcsolatok

továbbfejlesztésére,

– az Azerbajdzsán Köztársaság azon törekvéseinek támogatása, amelyek demokráciájának megszilárdítására és

gazdaságának fejlesztésére, valamint a piacgazdaságra való áttérés befejezésére irányulnak,

– a Felek közötti kereskedelmi, befektetési és a harmonikus gazdasági kapcsolatok elõmozdítása, és ezáltal

a fenntartható gazdasági fejlõdésük elõsegítése,

– a jogalkotási, gazdasági, szociális, pénzügyi, nem katonai tudományos, technológiai és kulturális együttmûködés

alapjának megteremtése.

I. CÍM
ÁLTALÁNOS ELVEK

2. cikk
A demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tiszteletben tartása, különösen az Egyesült Nemzetek

Alapokmányában, a Helsinki Záróokmányban és a Párizsi Charta egy Új Európáért címû okmányban meghatározottak

szerint, valamint a piacgazdaság elvei, beleértve az EBEÉ bonni értekezletének okmányaiban megfogalmazottakat,

a Felek bel- és külpolitikájának, valamint a partnerség és e megállapodás lényeges alkotóelemeit képezik.

3. cikk
A Felek úgy ítélik meg, hogy jövõbeli jólétük és stabilitásuk szempontjából elengedhetetlen, hogy az újonnan

függetlenné vált államok, amelyek a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének (a továbbiakban: Független

Államok) megszûnésekor alakultak ki, a Helsinki Záróokmány és a nemzetközi jog elveivel összhangban, valamint a jó

szomszédi kapcsolatok szellemében együttmûködést tartsanak fenn és alakítsanak ki maguk között; és a Felek

mindent megtesznek e folyamat elõmozdítása érdekében.

4. cikk
A Felek adott esetben felülvizsgálják a változó azerbajdzsáni viszonyokat, különösen a gazdasági feltételek és

a piacorientált gazdasági reformok megvalósítása tekintetében. Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tehet

a Feleknek e megállapodás bármely részének az e körülményekre figyelemmel történõ továbbfejlesztése

tekintetében.

II. CÍM
POLITIKAI PÁRBESZÉD

5. cikk
A Felek egymás között rendszeres politikai párbeszédet alakítanak ki, amelyet fejleszteni és bõvíteni szándékoznak.

E párbeszéd kíséri és szilárdítja meg a Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti közeledést, támogatja

az országban végbemenõ politikai és gazdasági változásokat, és hozzájárul az együttmûködés új formáinak

létrehozásához. A politikai párbeszéd:

– erõsíteni fogja az Azerbajdzsán Köztársaság, valamint a Közösség és tagállamai, és így a demokratikus nemzetek

közösségének egésze közötti kapcsolatokat. Az e megállapodás révén elért gazdasági közeledés intenzívebb

politikai kapcsolatokat fog eredményezni,
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– a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó nemzetközi kérdések tekintetében el fog vezetni az álláspontok fokozatos

közeledéséhez,és így növelni fogja a régión belül a biztonságot és a stabilitást, valamint elõ fogja mozdítani

a Kaukázuson túli terület Független Államainak jövõbeli fejlõdését,

– arra irányul, hogy a Felek törekedjenek az együttmûködésre az európai stabilitás és biztonság megerõsítéséhez,

a demokrácia elveinek betartásához, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásához és elõsegítéséhez

kapcsolódó ügyekben, különösen a kisebbségekhez tartozó személyek tekintetében, és szükség esetén tartsanak

konzultációt a vonatkozó ügyekben. E párbeszédre regionális szinten kerülhet sor azzal a céllal, hogy

hozzájáruljanak a regionális konfliktusok és feszültségek megoldásához.

6. cikk
A miniszteri szintû politikai párbeszédre a 81. cikkben létrehozott Együttmûködési Tanácsban kerül sor, egyéb

esetekben pedig kölcsönös megegyezéssel.

7. cikk
A Felek a politikai párbeszéd egyéb eljárásait és mechanizmusait is bevezetik, különösen a következõ formákban:

– rendszeres megbeszélések a magas beosztású tisztviselõk szintjén, egyrészrõl a Közösség és tagállamainak

képviselõi, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság képviselõi között,

– a Felek közötti diplomáciai csatornák teljes kihasználása, beleértve a megfelelõ kapcsolatfelvételt kétoldalú és

többoldalú szinten, mint például az Egyesült Nemzetek és az EBESZ találkozói keretében, és másutt,

– minden egyéb eszköz, beleértve a szakértõi megbeszélések lehetõségét, amelyek hozzájárulhatnak e párbeszéd

megszilárdításához és fejlesztéséhez.

8. cikk
A politikai párbeszédre parlamenti szinten a 86. cikkben létrehozott parlamenti együttmûködési bizottság keretében

kerül sor.

III. CÍM
ÁRUFORGALOM

9. cikk
(1) A Felek egymás számára minden területen a legnagyobb kedvezmény elvét biztosítják a következõk tekintetében:

– behozatali és kiviteli vámok és díjak, beleértve az ilyen vámok és díjak beszedésének módszerét,

– a vámkezeléshez, az árutovábbításhoz, a raktárakhoz és az átrakodáshoz kapcsolódó rendelkezések,

– a behozott árukra közvetlenül vagy közvetetten kivetett adók és bármilyen egyéb belsõ díjak,

– fizetési módok és a fizetések átutalása,

– az áruk belföldi piacon való értékesítéséhez, megvásárlásához, szállításához, forgalmazásához és

felhasználásához kapcsolódó szabályok.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következõkre:

a) a vámunió vagy szabadkereskedelmi terület létrehozása céljából, illetve ilyen unió vagy terület létrejötte alapján

adott kedvezmények;

b) a WTO-szabályokkal összhangban bizonyos országoknak, illetve egyéb nemzetközi megállapodások alapján

a fejlõdõ országoknak adott kedvezmények;

c) a határforgalom megkönnyítése érdekében a szomszédos országoknak adott kedvezmények.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit egy átmeneti idõszak alatt, amely az Azerbajdzsán Köztársaságnak a WTO-hoz való

csatlakozásakor, de legkésõbb 1998. december 31-én jár le, nem kell alkalmazni az I. mellékletben meghatározott azon

kedvezményekre, amelyeket az Azerbajdzsán Köztársaság a Szovjetunió megszûnésekor keletkezett más államoknak

nyújt.

10. cikk
(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a szabad árutovábbítás elve e megállapodás célkitûzései elérésének

elengedhetetlen feltételét képezi. Ebben a vonatkozásban mindkét Fél biztosítja a másik Fél vámterületérõl származó,

illetve a másik Fél vámterületére irányuló, a területén áthaladó áruk korlátlan továbbítását.

(2) A két Fél között a GATT V. cikkének (2), (3), (4) és (5) bekezdésében leírt szabályokat kell alkalmazni.
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(3) Az e cikkben foglalt szabályok nem sértik a Felek közötti megállapodás alapján meghatározott ágazatokra, így például

különösen a szállításra vagy egyes termékekre vonatkozó különleges szabályokat, illetve a 90. cikk rendelkezéseit.

11. cikk
Ezen túlmenõen az áruk ideiglenes behozatalára vonatkozó, mindkét Felet kötelezõ nemzetközi egyezményekbõl

eredõ jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, mindkét Fél mentességet biztosít a másik Félnek az e kérdésrõl szóló

egyéb, a Félre nézve kötelezõ nemzetközi egyezményben kikötött esetekben és eljárásoknak megfelelõen,

jogszabályaival összhangban ideiglenesen beléptetett áruk behozatali díjai és vámjai alól. Ennek során figyelembe

veszik azokat a feltételeket, amelyek mellett a szóban forgó egyezménybõl eredõ kötelezettségeket a kérdéses Fél

elfogadta.

12. cikk
(1) Az Azerbajdzsán Köztársaságból származó áruk – e megállapodás 14., 17. és 18. cikke rendelkezéseinek sérelme

nélkül – mennyiségi korlátozások nélkül hozhatók be a Közösségbe.

(2) A Közösségbõl származó áruk – e megállapodás 14., 17. és 18. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül – mindenfajta

mennyiségi korlátozás és hasonló hatású intézkedés nélkül hozhatók be az Azerbajdzsán Köztársaságba.

13. cikk
A Felek közötti áruforgalomban a piaci árak érvényesülnek.

14. cikk
(1) Amennyiben az egyik Fél területére olyan növelt mennyiségben vagy olyan feltételek mellett hoznak be valamely

terméket, amely a hasonló vagy közvetlenül versenyzõ termékek belföldi termelõinek kárt okoz, vagy fennáll ennek

veszélye, a Közösség vagy az Azerbajdzsán Köztársaság, amelyikük az érintett, a következõ eljárásokkal és feltételekkel

összhangban megteheti a megfelelõ intézkedéseket.

(2) A Közösség vagy az Azerbajdzsán Köztársaság, az esettõl függõen – mielõtt intézkedéseket tenne, vagy a (4) bekezdés

hatálya alá esõ esetekben az intézkedéseket követõen a lehetõ leghamarabb – biztosítja az Együttmûködési Tanács

számára az összes vonatkozó tájékoztatást, azzal a céllal, hogy a XI. címben meghatározottak szerint mindkét Fél

számára elfogadható megoldást találjanak.

(3) Ha a Feleknek a konzultációk eredményeképpen nem sikerül az Együttmûködési Tanácshoz történõ beterjesztést

követõen 30 napon belül megállapodásra jutniuk a helyzet megoldását célzó lépésekben, úgy az a Fél, amely

konzultációt kért, a kár megelõzéséhez vagy orvoslásához szükséges mértékben és idõtartamon át szabadon

korlátozhatja az érintett termékek behozatalát, vagy más megfelelõ intézkedéseket alkalmazhat.

(4) Kritikus körülmények között, amennyiben a késedelem nehezen helyrehozható károkat okozna, a Felek a konzultációk

elõtt is meghozhatják intézkedéseiket, azzal a feltétellel, hogy e lépés megtételét követõen azonnal konzultációt

ajánlanak fel.

(5) A Felek az e cikk szerinti intézkedések megválasztása során elsõbbséget biztosítanak azon intézkedéseknek, amelyek

a legkisebb zavart okozzák e megállapodás céljainak elérésében.

(6) E cikk egyetlen rendelkezése sem sérti és semmilyen módon nem érinti a Felek valamelyike által a GATT VI. cikkével,

a GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a GATT VI., XVI. és XXIII. cikkének értelmezésérõl és

alkalmazásáról szóló megállapodással vagy kapcsolódó belsõ jogszabállyal összhangban hozott dömpingellenes vagy

kiegyenlítõ intézkedéseket.

15. cikk
A Felek vállalják, hogy amint a körülmények lehetõvé teszik – beleértve az Azerbajdzsán Köztársaság WTO-hoz való

csatlakozásából eredõ helyzetet – megvitatják e megállapodás áruforgalmi rendelkezéseinek továbbfejlesztését.

Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tehet a Feleknek az ilyen továbbfejlesztések tekintetében, amelyeket

elfogadásuk esetén a Felek közötti megállapodás útján, saját eljárásaiknak megfelelõen léptethetnek hatályba.

16. cikk
E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, kivitelre vagy tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat,

amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, állatok és növények egészségének és életének

védelme, a természeti erõforrások védelme, a mûvészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselõ nemzeti kincsek
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védelme, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol, sem az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályokat.

Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti

kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

17. cikk
E címet nem kell alkalmazni a Kombinált Nómenklatúra 50–63. árucsoportjaiba tartozó textiltermékek

kereskedelmére. E termékek kereskedelmét külön megállapodás szabályozza, amelyet 1995. december 18-án

parafáltak és ideiglenesen 1996. január 1-e óta alkalmaznak.

18. cikk
(1) Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés hatálya alá tartozó termékek kereskedelmére a 12. cikk

kivételével e cím rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Egy szénnel és acéllal kapcsolatos ügyekkel foglakozó kapcsolattartó csoportot hoznak létre, amely egyrészrõl

a Közösség, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság képviselõibõl áll. A kapcsolattartó csoport rendszeresen

információt cserél a Felek érdeklõdésére számot tartó, szénnel és acéllal kapcsolatos ügyekben.

19. cikk
A nukleáris anyagok kereskedelmét az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdéssel összhangban fogják

folytatni. Ha szükséges, a nukleáris anyagok kereskedelme az Európai Atomenergia-közösség és az Azerbajdzsán

Köztársaság között megkötendõ külön megállapodás rendelkezéseinek tárgyát fogja képezni.

IV. CÍM
AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOKAT ÉS A BEFEKTETÉST ÉRINTÕ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
MUNKAÜGYI FELTÉTELEK

20. cikk
(1) A Közösség és a tagállamok az egyes tagállamok vonatkozó törvényeire, feltételeire és eljárásaira figyelemmel

törekednek annak biztosítására, hogy a valamely tagállam területén jogszerûen foglalkoztatott azerbajdzsáni

állampolgárokat olyan bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás

tekintetében a saját állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstõl.

(2) Az Azerbajdzsán Köztársaság az Azerbajdzsán Köztársaságban hatályos törvényekre, feltételekre és eljárásokra

figyelemmel biztosítja, hogy a tagállamok az Azerbajdzsán Köztársaság területén jogszerûen foglalkoztatott

állampolgárait olyan bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás

tekintetében a saját állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstõl.

21. cikk
Az Együttmûködési Tanács megvizsgálja, hogyan javíthatók az üzletemberek munkafeltételei a Felek nemzetközi

kötelezettségvállalásaival összhangban, beleértve az EBEÉ bonni értekezletének okmányában rögzített vállalásokat.

22. cikk
Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tesz a 20. és a 21. cikk végrehajtására.

II. FEJEZET
A TÁRSASÁGOK LETELEPEDÉSÉT ÉS MÛKÖDÉSÉT ÉRINTÕ FELTÉTELEK

23. cikk
(1) A Közösség és tagállamai az azerbajdzsáni társaságoknak a 25. cikk d) pontjában meghatározott letelepedése

tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást biztosítanak, mint amilyenben más harmadik országokat részesítenek.

(2) A Közösség és tagállamai, a IV. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, az azerbajdzsáni társaságok

területükön letelepedett leányvállalatainak a mûködésük tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást biztosítanak,

mint amilyenben a közösségi társaságokat részesítik.
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(3) A Közösség és tagállamai az azerbajdzsáni társaságok területükön letelepedett fióktelepeinek a mûködésük

tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást biztosítanak, mint amilyenben harmadik országok társaságainak

fióktelepeit részesítik.

(4) Az Azerbajdzsán Köztársaság, az V. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül és az ott rögzített feltételekre

figyelemmel, a közösségi társaságoknak a 25. cikk d) pontjában meghatározott letelepedése tekintetében legalább

olyan kedvezõ elbánást biztosít, mint amilyenben az azerbajdzsáni társaságok, vagy – amennyiben ez utóbbi

a kedvezõbb – a harmadik országbeli társaságok részesülnek, és mûködésük tekintetében a közösségi társaságok

az Azerbajdzsán Köztársaság területén letelepedett leányvállalatait és fióktelepeit legalább olyan kedvezõ elbánásban

részesíti, mint saját vállalatait és fióktelepeit, vagy – amennyiben ez utóbbi a kedvezõbb – harmadik felek társaságait

és fióktelepeit.

24. cikk
(1) A 23. cikk rendelkezéseit, a 100. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, nem kell alkalmazni a légi közlekedésre, a belvízi

közlekedésre és a tengeri szállításra.

(2) Az alábbiakban feltüntetett olyan tevékenységek tekintetében azonban, amelyeket hajózási ügynökségek végeznek

és nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások nyújtására irányulnak, ideértve azon intermodális szállítási mûveleteket,

amelyek során az út egy részét tengeren teszik meg, mindkét Fél megengedi a másik Fél társaságainak, hogy területén

leányvállalatok vagy fióktelepek formájában kereskedelmi jelenléttel rendelkezzenek, a letelepedés és a mûködés

tekintetében legalább olyan kedvezõ feltételek mellett, mint amelyet a Fél saját társaságainak vagy – ha ez utóbbiak

kedvezõbbek – valamely harmadik ország társaságai leányvállalatainak vagy fióktelepeinek biztosít, az egyes Felek

jogszabályaival és szabályozásával összhangban.

(3) Az ilyen tevékenységek különösen a következõk:

a) tengeri szállítási és kapcsolódó szolgáltatások piacra vitele és értékesítése az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat

útján, az árajánlattól a számlázásig, függetlenül attól, hogy e szolgáltatásokat maga a szolgáltató, vagy olyan

szolgáltatók mûködtetik vagy kínálják fel, amelyekkel a szolgáltatás eladója tartós üzleti megegyezést kötött;

b) bármely szállítási és kapcsolódó szolgáltatás megvásárlása és felhasználása saját számlára vagy ügyfelek számára

(és az ügyfeleiknek történõ viszonteladás), beleértve a belsõ közlekedési szolgáltatásokat bármely olyan

közlekedési móddal, különösen belvízi utakon, közúton és vasúton, amely az integrált szolgáltatás nyújtásához

szükséges;

c) dokumentáció készítése a fuvarokmányok, vámokmányok, valamint a szállított áruk származására és jellegére

vonatkozó egyéb okmányok tekintetében;

d) üzleti információk biztosítása bármilyen eszközzel, beleértve a számítógépes információs rendszereket és

az elektronikus adatcserét (figyelemmel a távközlés tekintetében fennálló, megkülönböztetéstõl mentes

korlátozásokra);

e) üzleti megegyezés létrehozása helyben letelepedett hajózási ügynökséggel, beleértve a társaság tõkéjében való

részesedést és a helyben toborzott személyzet kinevezését (vagy külföldi személyzet esetében figyelemmel

e megállapodás vonatkozó rendelkezéseire);

f) eljárás a társaságok nevében, többek között a hajó kikötésének megszervezésében vagy a rakományok

átvételében, ha szükséges.

25. cikk
E megállapodás alkalmazásában:

a) „közösségi társaság”, illetve „azerbajdzsáni társaság”: olyan társaság, amelyet valamely tagállam, illetve

az Azerbajdzsán Köztársaság törvényeivel összhangban hoztak létre, és amelynek a létesítõ okirat szerinti

székhelye vagy központi ügyvezetése, illetve gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség, illetve

az Azerbajdzsán Köztársaság területén található. Ha azonban a valamely tagállam, illetve az Azerbajdzsán

Köztársaság törvényeivel összhangban létrehozott társaságnak csak a létesítõ okirat szerinti székhelye található

a Közösség, illetve az Azerbajdzsán Köztársaság területén, a társaságot akkor tekintik közösségi, illetve

azerbajdzsáni társaságnak, ha mûködése során tényleges és folyamatos kapcsolatban áll valamely tagállam,

illetve az Azerbajdzsán Köztársaság gazdaságával;

b) valamely társaság „leányvállalata”: az elõbbi által ténylegesen ellenõrzött vállalat;
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c) valamely társaság „fióktelepe”: az üzleti tevékenység folytatásának jogi személyiséggel nem rendelkezõ helye,

amely tartósan jelenik meg, például egy anyavállalat kiterjesztéseként, irányítással és az ahhoz szükséges anyagi

eszközökkel rendelkezik, hogy üzleti tárgyalásokat folytasson harmadik felekkel oly módon, hogy ez utóbbiaknak

– noha annak ismeretében, hogy szükség esetén az anyavállalattal lépnek jogi kapcsolatba, amelynek a központi

irodája külföldön található – nem az anyavállalattal kell közvetlenül tárgyalnia, hanem a kiterjesztésként üzemelõ

üzleti helyszínen köthet ügyleteket;

d) „letelepedés”: az a) pontban említett közösségi vagy azerbajdzsáni társaságoknak azon joga, hogy

az Azerbajdzsán Köztársaságban, illetve a Közösségben leányvállalatok vagy fióktelepek létesítésén keresztül

gazdasági tevékenységet kezdjenek el;

e) „mûködés”: gazdasági tevékenységek folytatása;

f) „gazdasági tevékenységek”: ipari, kereskedelmi és szakmai jellegû tevékenységek.

A nemzetközi tengeri szállítás tekintetében, beleértve az intermodális szállítási mûveleteket, amelyek során az út egy

részét tengeren teszik meg, a tagállamoknak vagy az Azerbajdzsán Köztársaság a Közösségen, illetve az Azerbajdzsán

Köztársaságon kívül letelepedett állampolgárai, valamint a Közösségen vagy az Azerbajdzsán Köztársaságon kívül

letelepedett és a tagállamok állampolgárai, illetve azerbajdzsáni állampolgárok által ellenõrzött hajózási társaságok

szintén kedvezményezettjei e fejezet és a III. fejezet rendelkezéseinek, ha hajóikat a szóban forgó tagállamban, illetve

az Azerbajdzsán Köztársaságban a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tartják nyilván.

26. cikk
(1) E megállapodás egyéb rendelkezései ellenére, az egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy prudenciális okokból

intézkedéseket hozzon a befektetõk, a betétesek, a biztosítottak és az olyan személyek védelme érdekében,

amelyeknek valamely pénzügyi szolgáltató letéteményesi kötelezettséggel tartozik, vagy annak érdekében, hogy

biztosítsa a pénzügyi rendszer sértetlenségét és stabilitását. Amennyiben az ilyen intézkedések nem egyeztethetõk

össze e megállapodás rendelkezéseivel, nem használhatók fel a Fél e megállapodás szerinti kötelezettségeinek

elkerülésére.

(2) E megállapodás egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy az elõírná a Feleknek egyedi vevõk ügyeivel vagy

elszámolásaival összefüggõ, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévõ bizalmas vagy védett információk

kiszolgáltatását.

(3) E megállapodás alkalmazásában a „pénzügyi szolgáltatások” a III. mellékletben leírt tevékenységeket jelentik.

27. cikk
E megállapodás rendelkezései nem sértik bármely olyan intézkedésnek a Felek valamelyike által történõ alkalmazását,

amelyre annak megelõzése érdekében van szükség, hogy e megállapodás rendelkezésein keresztül megkerüljék

valamely Félnek azon intézkedéseit, amelyekkel harmadik országok bejutását szabályozza a saját piacára.

28. cikk
(1) Az Azerbajdzsán Köztársaság, illetve a Közösség területén letelepedett közösségi, illetve azerbajdzsáni társaságnak

e cím I. fejezetének rendelkezései ellenére jogában áll az, hogy a letelepedés szerinti befogadó országban érvényes

jogszabályokkal összhangban az Azerbajdzsán Köztársaságban, illetve a Közösség területén olyan alkalmazottakat

foglalkoztasson, akár leányvállalatai, akár fióktelepei révén, akik valamely közösségi tagállam, illetve az Azerbajdzsán

Köztársaság állampolgárai, azzal a feltétellel, hogy az ilyen alkalmazottak a (2) bekezdésben meghatározott

kulcsfontosságú személyzet tagjai, és hogy kizárólag a társaságok vagy fióktelepek alkalmazásában állnak. Az ilyen

alkalmazottak tartózkodási és munkavállalási engedélyei csak az ilyen foglalkoztatás idõtartamára vonatkoznak.

(2) Az elõbb említett társaságok, a továbbiakban: szervezetek, kulcsfontosságú személyzetét a következõ kategóriák

közül a c) pontban meghatározott „társaságon belül áthelyezett személyek” képezik, feltéve, hogy a szervezet jogi

személy, és az érintett személyek legalább az áthelyezést közvetlenül megelõzõ évben annak alkalmazásában álltak,

vagy üzlettársak voltak benne (a többségi részvényesek kivételével):

a) a szervezetben vezetõ beosztást betöltõ személyek, akik elsõdlegesen a létesítmény vezetését látják el, és akik

elsõsorban a társaság igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ennek megfelelõ személyek általános felügyelete

vagy irányítása alatt állnak, és munkájuk a következõkre terjed ki:

– a létesítmény vagy a létesítmény egyik szervezeti egységének vagy részlegének a vezetése,
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– felügyeleti, szakmai vagy vezetõ szerepet betöltõ más alkalmazottak munkájának felügyelete és

ellenõrzése,

– személyes hatáskör gyakorlása alkalmazottak felvétele és elbocsátása, a felvételre és elbocsátásra tett

ajánlások és egyéb személyzeti intézkedések tekintetében;

b) a szervezetben dolgozó olyan személyek, akik a létesítmény mûködtetéséhez, kutatási felszereléséhez,

technikáihoz vagy vezetéséhez elengedhetetlen, nem mindennapi tudás birtokában vannak. Az ilyen tudás

értékelése a létesítményre jellemzõ tudáson kívül tükrözheti a speciális technikai tudást igénylõ munka vagy

szakma típusához kapcsolódó magas szintû képzettséget, beleértve az engedélyhez kötött szakmához való

tartozást;

c) „társaságon belül áthelyezett személy”: olyan természetes személy, aki valamely Fél területén lévõ szervezetben

dolgozik, és akit a másik Fél területén folytatott gazdasági tevékenységekkel összefüggésben oda ideiglenesen

áthelyeznek; az érintett szervezet székhelyének valamely Fél területén kell lennie, és az áthelyezésnek e szervezet

olyan létesítményére (fióktelep, leányvállalat) kell irányulnia, amely ténylegesen hasonló gazdasági

tevékenységeket folytat a másik Fél területén.

29. cikk
(1) A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan intézkedések vagy lépések megtételét,

amelyek egymás társaságai számára az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá

tennék a letelepedés és a mûködés feltételeit.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a 37. cikk rendelkezéseit: a 37. cikk hatálya alá tartozó eseteket minden más

rendelkezés kizárásával kizárólag a szóban forgó cikk rendelkezései szabályozzák.

(3) A partnerség és az együttmûködés szellemében, és a 43. cikk fényében, az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya

tájékoztatja a Közösséget az olyan új jogszabályok elõterjesztésének vagy új rendelkezések elfogadásának

szándékáról, amelyek a közösségi társaságok kirgiz leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy

mûködési feltételeket az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá tennék.

A Közösség felkérheti az Azerbajdzsán Köztársaságot, hogy közölje az ilyen jogszabályok vagy rendelkezések

tervezetét, és folytasson konzultációt e tervezetekrõl.

(4) Amennyiben az Azerbajdzsán Köztársaságban bevezetett új jogszabály vagy rendelkezés következtében a közösségi

társaságok azerbajdzsáni leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy mûködési feltételek

az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá válnak, az ilyen jogszabály vagy

rendelkezés a vonatkozó törvény hatálybalépésének idõpontjában az Azerbajdzsán Köztársaságban már letelepedett

leányvállalatokra és fióktelepekre a vonatkozó törvény hatálybalépését követõen három éven át nem alkalmazandó.

III. FEJEZET
HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS A KÖZÖSSÉG ÉS AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG
KÖZÖTT

30. cikk
(1) A Felek e fejezet rendelkezéseivel összhangban vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében,

hogy a Felek szolgáltatási ágazatainak fejlõdését szem elõtt tartva fokozatosan engedélyezzék a szolgáltatások

nyújtását olyan közösségi vagy azerbajdzsáni társaságok részérõl, amelyek más Félnek a területén letelepedettek,

mint amelyben a szolgáltatás által megcélzott személy.

(2) Az Együttmûködési Tanács ajánlást tesz az (1) bekezdés végrehajtására.

31. cikk
A Felek együttmûködnek annak érdekében, hogy piacorientált szolgáltatási ágazatot alakítsanak ki az Azerbajdzsán

Köztársaságban.

24188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



32. cikk
(1) A Felek vállalják, hogy kereskedelmi alapon, hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi hajózási piachoz és forgalomhoz

való korlátlan hozzáférés elvét:

a) az elõbbi rendelkezés nem érinti a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexérõl szóló ENSZ-egyezménybõl

eredõ azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az e megállapodásban részes Felek egyikére vagy másikára

vonatkoznak. Vonalhajózási konferenciához nem tartozó szállítók szabadon versenyezhetnek vonalhajózási

konferenciához tartozó szállítókkal, ha betartják a tisztességes kereskedelemi verseny szabályait;

b) a Felek megerõsítik elkötelezettségüket a szabad versenykörnyezet iránt, amely a száraz és folyékony ömlesztett

áruk kereskedelmének elengedhetetlen tényezõje.

(2) Az (1) bekezdés elveinek alkalmazása során a Felek:

a) e megállapodás hatálybalépésétõl kezdve nem alkalmazzák a közösségi tagállamok és a volt Szovjetunió közötti

kétoldalú megállapodások rakománymegosztásra vonatkozó rendelkezéseit;

b) nem vezetnek be rakománymegosztásra vonatkozó záradékokat a harmadik országokkal kötendõ jövõbeli

kétoldalú megállapodásokban, kivéve olyan kivételes körülmények esetén, amennyiben az e megállapodásban

részes egyik vagy másik Fél vonalhajózási társaságainak máskülönben nem lenne tényleges lehetõségük arra,

hogy az érintett harmadik országból érkezõ és oda irányuló kereskedelmi forgalomban részt vegyenek;

c) a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmérõl szóló jövõbeli kétoldalú megállapodásokban megtiltják

a rakománymegosztásra vonatkozó megegyezéseket;

d) e megállapodás hatálybalépésével eltörölnek minden olyan egyoldalú intézkedést, igazgatási, technikai és egyéb

akadályt, amely a nemzetközi tengeri szállításban korlátozó vagy megkülönböztetõ hatást fejthetne ki

a szolgáltatások szabad nyújtásra.

(3) Többek között a nemzetközi forgalom számára nyitott kikötõkhöz való hozzáférés, a kikötõk infrastruktúrájának és

kisegítõ hajózási szolgáltatásainak igénybevétele, a kapcsolódó díjak és költségek alkalmazása, a vámlétesítmények

használata, valamint a kirakodási és berakodási kikötõhelyek és létesítmények kijelölése tekintetében mindkét Fél

legalább olyan kedvezõ elbánásban részesíti a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat, mint

a Fél saját hajóit.

(4) A Közösség, illetve az Azerbajdzsán Köztársaság nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatásokat nyújtó állampolgárai és

társaságai szabadon nyújthatnak nemzetközi tengeri-folyami szolgáltatásokat a Azerbajdzsán Köztársaság, illetve

a Közösség belvízi útjain.

33. cikk
A Felek közötti szállítás összehangolt fejlesztésének biztosítását szem elõtt tartva, amelyet a Felek kereskedelemi

szükségleteikhez igazítanak, a kölcsönös piaci hozzáférés feltételei, valamint a közúti, vasúti és belvízi utakon történõ,

továbbá az esetleges légiközlekedési szolgáltatásnyújtás feltételei adott esetben külön megállapodásokban

szabályozhatók, amelyet a Felek e megállapodás hatálybalépését követõen tárgyalnak meg.

IV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

34. cikk
(1) E cím rendelkezéseit a közrenddel összefüggõ, közbiztonsági és közegészségügyi korlátozásokra figyelemmel kell

alkalmazni.

(2) E cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon tevékenységekre, amelyek valamely Fél területén hivatali hatáskör, akár

alkalmi, gyakorlásával függenek össze.

35. cikk
E cím alkalmazásában e megállapodás egy része sem akadályozza meg a Feleket abban, hogy a belépés és tartózkodás,

a munkavállalás, a munkafeltételek és a természetes személyek letelepedése és a szolgáltatásnyújtás tekintetében

törvényeiket és rendeleteiket alkalmazzák, azzal a feltétellel, hogy ennek során nem alkalmazzák ezeket oly módon,

amely az e megállapodás valamely rendelkezésének feltételei alapján bármely Felet megilletõ elõnyöket semmissé

tenné vagy csökkentené. A fenti rendelkezés nem érinti a 34. cikk alkalmazását.
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36. cikk
Azon társaságok, amelyek azerbajdzsáni társaságok és közösségi társaságok közös ellenõrzése alatt és kizárólagos

tulajdonában vannak, szintén a II., III. és IV. fejezet rendelkezéseinek kedvezményezettjei közé tartoznak.

37. cikk
Az egyik Fél által az e megállapodás alapján a másik Félnek biztosított bánásmód, a szolgáltatások kereskedelmérõl

szóló általános egyezmény (GATS) hatálya alá tartozó ágazatok vagy intézkedések tekintetében a GATS vonatkozó

kötelezettségeinek hatálybalépését egy hónappal megelõzõ naptól kezdve, semmilyen esetben nem lehet

kedvezõbb, mint az elõbbi Fél által a GATS rendelkezései alapján az egyes szolgáltatási ágazatok, alágazatok és

szolgáltatásnyújtási módok tekintetében biztosított bánásmód.

38. cikk
A Közösség, annak tagállamai és az Azerbajdzsán Köztársaság a II., III. és IV. fejezet alkalmazásában nem veszik

figyelembe a GATS V. cikkének elveivel összhangban, gazdasági integrációs megállapodásokban vállalt

kötelezettségek alapján biztosított bánásmódot.

39. cikk
(1) Az e cím rendelkezéseivel összhangban biztosított legnagyobb kedvezmény elvét nem kell alkalmazni azon

adókedvezményekre, amelyeket a Felek a kettõs adóztatás elkerülését szolgáló megállapodások vagy egyéb

adóegyezmények alapján nyújtanak, vagy a jövõben nyújtani fognak.

(2) E cím egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy megakadályozná azt, hogy a Felek a kettõs adóztatás elkerülését szolgáló

megállapodások és más adóegyezmények vagy a belföldi adójogszabályok adórendelkezései alapján olyan

intézkedéseket fogadjanak el vagy érvényesítsenek, amelyek az adókikerülés vagy adókijátszás megelõzésére

irányulnak.

(3) E cím egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy megakadályozná a tagállamokat vagy az Azerbajdzsán Köztársaságot

abban, hogy megkülönböztetést tegyen adójogszabályai vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során olyan

adófizetõk között, amelyek, különösen lakóhelyük tekintetében, nincsenek azonos helyzetben.

40. cikk
A 28. cikk sérelme nélkül, a II., III. és a IV. fejezet egy rendelkezése sem értelmezhetõ úgy, hogy feljogosítaná:

– a tagállamok, illetve az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgárait arra, hogy bármilyen minõségben belépjenek

az Azerbajdzsán Köztársaság, illetve a Közösség területére és ott tartózkodjanak, különösen valamely társaság

részvényeseként vagy tulajdonostársaként, vezetõjeként vagy alkalmazottjaként, illetve szolgáltatások

nyújtójaként vagy kedvezményezettjeként,

– az azerbajdzsáni társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy a Közösség területén

az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgárait alkalmazzák vagy foglalkoztassák,

– a közösségi társaságok azerbajdzsáni leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság

területén a tagállamok állampolgárait alkalmazzák vagy foglalkoztassák,

– az azerbajdzsáni társaságokat vagy azerbajdzsáni társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra,

hogy ideiglenes munkaszerzõdés alapján azerbajdzsáni személyeket biztosítsanak abból a célból, hogy más

személyek számára és ellenõrzése alatt mûködjenek,

– a közösségi társaságokat és a közösségi társaságok azerbajdzsáni leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy

ideiglenes munkaszerzõdés alapján olyan munkavállalókat biztosítsanak, akik a tagállamok állampolgárai.

V. FEJEZET
FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TÕKE

41. cikk
(1) A Felek vállalják, hogy szabadon átváltható valutában engedélyezik a Közösségben és az Azerbajdzsán

Köztársaságban honos személyek közötti, az áruforgalommal, valamint a szolgáltatások és személyek mozgásával

összefüggõ, e megállapodás rendelkezéseivel összhangban teljesített folyó fizetéseket.
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(2) A tõkemozgások mérlegének ügyletei tekintetében e megállapodás hatálybalépésétõl a fogadó ország törvényeivel

összhangban alapított társaságokba irányuló közvetlen befektetésekhez és a II. fejezet rendelkezéseivel összhangban

végzett befektetésekhez, valamint e befektetések és a belõlük származó esetleges nyereség felszámolásához vagy

hazatelepítéséhez kapcsolódó szabad tõkemozgást biztosítani kell.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései nem akadályozzák az Azerbajdzsán Köztársaságot abban, hogy korlátozásokat

alkalmazzon az Azerbajdzsánban honos személyek passzív közvetlen befektetéseire. Ezeket a korlátozások nem kell

alkalmazni a közösségi társaságok leányvállalataira és fióktelepeire. Az e megállapodás hatálybalépése utáni ötödik

évben a Felek megállapodnak abban, hogy a korlátozások fenntartásáról tanácskoznak, figyelembe véve minden

vonatkozó monetáris, adóügyi és pénzügyi megfontolást.

(4) E megállapodás hatálybalépésétõl kezdve, a (2) bekezdés vagy az (6) bekezdés sérelme nélkül nem vezetnek be újabb

devizakorlátozásokat a Közösségben és az Azerbajdzsán Köztársaságban honos személyek közötti tõkemozgásra és

a hozzá kapcsolódó folyó fizetésekre vonatkozóan, és a meglévõ szabályok nem válnak korlátozóbbakká.

(5) A Felek konzultációt folytatnak egymással abból a célból, hogy e megállapodás célkitûzéseinek elõmozdítása

érdekében megkönnyítsék a Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság között a (2) bekezdésben említettektõl eltérõ,

más tõkeformák mozgását.

(6) Hivatkozva e cikk rendelkezéseire, amíg nem vezetik be az azerbajdzsán valutának a Nemzetközi Valutaalap (IMF)

alapokmánya VIII. cikke értelmében vett teljes konvertibilitását, az Azerbajdzsán Köztársaság kivételes körülmények

között devizakorlátozásokat alkalmazhat rövid és hosszú lejáratú hitelek nyújtásával és felvételével összefüggésben,

amennyiben az ilyen hitelek nyújtása esetén az Azerbajdzsán Köztársaság számára ilyen korlátozásokat írnak elõ és

amennyiben e korlátozásokat az Azerbajdzsán Köztársaság jogállása az IMF-ben megengedi. Az Azerbajdzsán

Köztársaság e korlátozásokat megkülönböztetéstõl mentesen alkalmazza. Alkalmazásuk a lehetõ legkisebb

mértékben zavarja e megállapodást. Az Azerbajdzsán Köztársaság az ilyen intézkedések bevezetésérõl és azok

változásairól tájékoztatja az Együttmûködési Tanácsot.

(7) Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben kivételes körülmények között a Közösség és az Azerbajdzsán

Köztársaság közötti tõkemozgás súlyos nehézségeket okoz a Közösségben, illetve az Azerbajdzsán Köztársaságban

az árfolyam-politika vagy a monetáris politika mûködtetésében, vagy fennáll ennek a veszélye, úgy a Közösség, illetve

az Azerbajdzsán Köztársaság legfeljebb hat hónapon át védintézkedéseket hozhat a Közösség és az Azerbajdzsán

Köztársaság közötti tõkemozgás tekintetében, ha az ilyen intézkedések feltétlenül szükségesek.

VI. FEJEZET
A SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON OLTALMA

42. cikk
(1) E cikk és a II. melléklet rendelkezései alapján az Azerbajdzsán Köztársaság folytatja a szellemi, ipari és kereskedelmi

tulajdonjogok oltalmának fejlesztését annak érdekében, hogy e megállapodás hatálybalépését követõ ötödik év

végére a Közösségben fennálló oltalmi szinthez hasonló szintû oltalmat biztosítson, beleértve az ilyen jogok

érvényesítésének hatékony eszközeit.

(2) Az Azerbajdzsán Köztársaság e megállapodás hatálybalépését követõ ötödik év végére csatlakozik a szellemi, ipari és

kereskedelmi tulajdonjogokról szóló, a II. melléklet (1) bekezdésében említett többoldalú egyezményekhez,

amelyekben a tagállamok részesek, vagy amelyeket a tagállamok az ezen egyezményekben foglalt vonatkozó

rendelkezéseknek megfelelõen ténylegesen alkalmaznak.

V. CÍM
JOGALKOTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

43. cikk
(1) A Felek kijelentik, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság és a Közösség közötti gazdasági kapcsolatok megerõsítésének

fontos feltételét képezi az Azerbajdzsán Köztársaság meglévõ és jövõbeli jogszabályainak a Közösség jogszabályaihoz

való közelítése. Az Azerbajdzsán Köztársaság törekszik annak biztosítására, hogy jogszabályai fokozatosan

összeegyeztethetõkké váljanak a Közösség jogszabályaival.
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(2) A jogszabályok közelítése különösen a következõ területekre terjed ki: társasági befektetéseket szabályozó törvények

és rendeletek, vámjog, társasági jog, bankjog, társasági számvitel és adók, szellemi tulajdon, munkavállalók

munkahelyi védelme, pénzügyi szolgáltatások, versenyszabályok, közbeszerzés, emberek, állatok és növények

egészségének és életének védelme, környezetvédelem, a természeti erõforrások kiaknázására vonatkozó

jogszabályok, fogyasztóvédelem, közvetett adózás, mûszaki szabályok és szabványok, nukleáris törvények és

rendeletek, valamint szállítás.

(3) A Közösség ezen intézkedések végrehajtásához technikai segítséget nyújt az Azerbajdzsán Köztársaságnak, amely

többek között a következõket ölelheti fel:

– szakértõk cseréje,

– korai tájékoztatás biztosítása, különösen a vonatkozó jogszabályokról,

– szemináriumok szervezése,

– képzési tevékenységek,

– támogatás a vonatkozó ágazatok közösségi jogszabályainak lefordításához.

(4) A Felek megállapodnak abban, hogy megvizsgálják annak lehetõségét, hogy versenytörvényeiket a közöttük folyó

kereskedelmet érintõ esetekben összehangolt módon alkalmazzák.

VI. CÍM
GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS

44. cikk
(1) A Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság gazdasági együttmûködést hoz létre, amely az Azerbajdzsán Köztársaság

gazdasági reformjához valamint fellendüléséhez és fenntartható fejlõdéséhez való hozzájárulásra irányul. Ezen

együttmûködés mindkét Fél javára erõsíti a fennálló gazdasági kapcsolatokat.

(2) Politikai és egyéb intézkedéseket fognak kialakítani a gazdasági és társadalmi reform, valamint az azerbajdzsáni

gazdasági és kereskedelmi rendszerek átalakítása érdekében, amelyeket a fenntarthatóság és a kiegyensúlyozott

társadalmi fejlõdés követelményei fognak vezérelni; teljes mértékben figyelembe véve a környezeti szempontokat is.

(3) E cél érdekében az együttmûködés különösen a gazdasági és társadalmi fejlõdés, az emberi erõforrás-fejlesztés,

a vállalkozások támogatása (ezen belül a privatizáció, a befektetések és a pénzügyi szolgáltatások fejlesztése),

a mezõgazdaság és az élelmiszeripar, az energetika, a szállítás, a turizmus, a környezetvédelem, a regionális

együttmûködés és a monetáris politika területeire összpontosít.

(4) A régió harmonikus fejlõdését szem elõtt tartva, különös figyelmet szentelnek az olyan intézkedéseknek, amelyek

az Azerbajdzsán Köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban alkalmasak arra, hogy elõsegítsék

az együttmûködést a Kaukázuson túli régió Független Államai között és a szomszédos államokkal.

(5) Az e megállapodásban meghatározott gazdasági együttmûködést és az együttmûködés más formáit adott esetben

a Közösség technikai segítségnyújtással támogathatja, figyelembe véve a Közösség által a Független Államokban

nyújtott technikai segítségre vonatkozó tanácsi rendeletet, az Azerbajdzsán Köztársaságnak nyújtott közösségi

technikai segítséggel kapcsolatos indikatív programban vállalt prioritásokat, valamint a kialakított koordinációs és

végrehajtási eljárásokat.

45. cikk

Együttmûködés az áruforgalom és szolgáltatások kereskedelme területén
A Felek együttmûködésük során biztosítják azt, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság nemzetközi kereskedelme a WTO

szabályaival összhangban bonyolódjon. Ez az együttmûködés a kereskedelem megkönnyítése szempontjából

közvetlenül fontos kérdésekre terjed ki, amelyek a következõk:

– kereskedelmi és kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó politika megfogalmazása, beleértve

a fizetéseket és az elszámolási mechanizmusokat,

– a vonatkozó jogszabályok tervezetének elkészítése,

– segítség az Azerbajdzsán Köztársaság WTO-hoz való esetleges csatlakozásának elõkészítésében.
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46. cikk

Ipari együttmûködés
(1) Az együttmûködés különösen a következõk elõmozdítását célozza:

– üzleti kapcsolatok fejlesztése mindkét oldal gazdasági szereplõi között,

– a Közösség részvétele az Azerbajdzsán Köztársaság erõfeszítéseiben, amelyek iparának átalakítására irányulnak,

– az irányítás javítása,

– megfelelõ piacorientált kereskedelmi szabályok és gyakorlatok kialakítása, illetve a know-how átadása,

– környezetvédelem.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a vállalkozásokra vonatkozó közösségi versenyszabályok végrehajtását.

47. cikk

Építõipar
A Felek együttmûködnek az építõipar területén. Ez az együttmûködés többek között az azerbajdzsáni építõipari

ágazat korszerûsítésére és átalakítására irányul, a piacgazdaság elveivel összhangban, és a vonatkozó egészségügyi,

biztonsági és környezeti szempontok kellõ figyelembevételével.

48. cikk

Beruházásfejlesztés és -védelem
(1) Az együttmûködés a Közösség és a tagállamok vonatkozó hatásköreit és illetékességeit szem elõtt tartva arra irányul,

hogy kedvezõ légkört teremtsen a belföldi és külföldi magánbefektetések számára, különösen a beruházásvédelem,

a tõketranszfer és a befektetési lehetõségekre vonatkozó információcsere jobb feltételei révén.

(2) Az együttmûködés céljai különösen a következõk:

– adott esetben beruházásfejlesztési és -védelmi megállapodások megkötése az Azerbajdzsán Köztársaság és

a tagállamok között,

– adott esetben megállapodások megkötése az Azerbajdzsán Köztársaság és a tagállamok között a kettõs adóztatás

elkerülésérõl,

– kedvezõ körülmények megteremtése, amelyek bátorítják az azerbajdzsáni gazdaságba történõ külföldi

befektetéseket,

– stabil és megfelelõ üzleti jog és üzleti feltételek kialakítása, valamint információcsere a befektetések területén

a törvényekrõl, a rendeletekrõl és a közigazgatási gyakorlatokról,

– információcsere a befektetési lehetõségekrõl többek között kereskedelmi vásárok, kiállítások, kereskedelmi hetek

és egyéb események formájában.

49. cikk

Közbeszerzés
A Felek együttmûködnek azon feltételek kialakításában, amelyek lehetõvé teszik az árukra és szolgáltatásokra

vonatkozó szerzõdések nyílt és versenytárgyaláson alapuló odaítélését, különösen ajánlati felhívások révén.

50. cikk

Együttmûködés a szabványok és a megfelelõségértékelés területén
(1) A Felek közötti együttmûködés elõmozdítja a minõség terén követett, a nemzetközi megállapodásoknak megfelelõ

feltételekhez, elvekhez és iránymutatásokhoz való felzárkózást. A szükséges intézkedések megkönnyítik

a megfelelõségértékelés területén a kölcsönös elismerés irányába tett elõrelépést, valamint az azerbajdzsáni termékek

minõségének javítását.

(2) E célból a Felek arra törekszenek, hogy olyan technikai segítségnyújtási projektek keretében mûködjenek együtt,

amelyek:

– elõmozdítják a megfelelõ együttmûködést az e területekre szakosodott szervezetekkel és intézményekkel,

– elõmozdítják a közösségi technikai szabályok alkalmazását, valamint az európai szabványok és

megfelelõségértékelési eljárások használatát,

– lehetõvé teszik a minõségirányítás területén a tapasztalatok és a technikai információk cseréjét.
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51. cikk

Bányászat és nyersanyagok
(1) A Felek arra törekednek, hogy növeljék a bányászatra és nyersanyagokra irányuló befektetést és kereskedelmet.

(2) Az együttmûködést különösen a következõ területekre összpontosítják:

– információcsere a bányászati és a nemvasfém ágazat kilátásairól,

– az együttmûködés jogi keretrendszerének kialakítása,

– kereskedelmi kérdések,

– környezeti jogszabályok elfogadása és végrehajtása,

– képzés,

– biztonság a bányászatban.

52. cikk

Tudományos és mûszaki együttmûködés
(1) A Felek a kölcsönös elõnyök alapján támogatják az együttmûködést a nem katonai kutatás és technológiai fejlesztés

(KTF) területén, figyelemmel a rendelkezésre álló erõforrásokra, a programjaikhoz való megfelelõ hozzáférésre,

valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok hatékony védelmének megfelelõ szintjére.

(2) A tudományos és technológiai együttmûködés a következõket öleli fel:

– tudományos és mûszaki információcsere,

– közös KTF-tevékenység,

– képzési tevékenységek és mobilitási programok a KTF-fel foglalkozó tudósok, kutatók és szakemberek számára

mindkét oldalon.

Amennyiben az együttmûködés oktatást és/vagy képzést magában foglaló tevékenységek formáját ölti, az 53. cikk

rendelkezéseivel összhangban kell azokat végrehajtani. A Felek kölcsönös megállapodás alapján a tudományos és

technológiai együttmûködés más formáit is kialakíthatják.

(3) Az e cikk hatálya alá esõ együttmûködést az egyes Felek által elfogadott eljárásoknak megfelelõen megtárgyalt és

megkötött külön megegyezések alapján valósítják meg, amelyek többek között a szellemi, ipari és kereskedelmi

tulajdonjogokra vonatkozó különleges rendelkezéseket is rögzítenek.

53. cikk

Oktatás és szakképzés
(1) A Felek együttmûködnek annak érdekében, hogy mind a közszférában, mind a magánszférában növeljék az általános

oktatás és a szakképzettség szintjét az Azerbajdzsán Köztársaságban.

(2) Az együttmûködést különösen a következõ területekre összpontosítják:

– az azerbajdzsáni felsõoktatási és szakképzési rendszerek korszerûsítése, beleértve a felsõoktatási létesítmények és

a felsõoktatási diplomák akkreditálási rendszerét,

– a köz- és a magánszektorbeli vezetõk és köztisztviselõk szakképzése a meghatározásra kerülõ prioritási

területeken,

– együttmûködés az oktatási intézmények, illetve az oktatási intézmények és cégek között,

– a tanárok, felsõfokú képesítéssel rendelkezõk, adminisztrátorok, fiatal tudósok és kutatók, valamint a fiatalok

mobilitása,

– az európai tanulmányok terén folytatott oktatás támogatása a megfelelõ intézményekben,

– közösségi nyelvek oktatása,

– konferenciatolmácsok posztgraduális képzése,

– újságírók szakképzése,

– oktatók szakképzése,

– tanítási módszerek cseréje, a modern oktatási programok használatának és az oktatási technikai eszközök

használatának ösztönzése.

(3) Az egyik Fél lehetséges részvétele a másik Fél oktatási és szakképzési programjaiban a Felek vonatkozó eljárásaival

összhangban vitatható meg, továbbá, adott esetben, intézményi kereteket és együttmûködési terveket fognak

létrehozni, amelyek az Azerbajdzsán Köztársaságnak a közösségi TEMPUS programban való részvételére épülnek.
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54. cikk

Mezõgazdaság és az agráripari ágazat
Az együttmûködés célja e területen a mezõgazdaság reformja, az azerbajdzsáni mezõgazdaság, az agráripari és

a szolgáltatási ágazat korszerûsítése, privatizálása és átalakítása, belföldi és külföldi piacok kialakítása az azerbajdzsáni

termékek számára olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják a környezet védelmét, figyelembe véve

az élelmiszerellátás biztonsága javításának szükségességét, valamint az agrár- és élelmiszeripar, továbbá

a mezõgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának fejlesztése. A Felek arra is törekednek, hogy az ipari és

mezõgazdasági élelmiszertermékek tekintetében fokozatosan közelítsék az azerbajdzsáni szabványokat a közösségi

technikai szabályokhoz, beleértve az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat.

55. cikk

Energia
(1) Az együttmûködésre a piacgazdaság és az Európai Energiacharta alapelvei keretében kerül sor, szem elõtt tartva

az Energiacharta Szerzõdést, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti szempontokról szóló

Energiacharta Jegyzõkönyvet, amelynek hátteréül az európai energiapiacok fokozatos integrációja szolgál.

(2) Az együttmûködés többek között a következõ területekre terjed ki:

– az energetikai politika megfogalmazása és továbbfejlesztése,

– az energetikai ágazat irányításának és szabályozásának javítása a piacgazdasággal összhangban,

– az energiaellátás, ezen belül az ellátás biztonságának gazdaságos és környezetileg elfogadható módon történõ

javítása,

– az energiatakarékosság és a hatékony energiafelhasználás elõmozdítása, valamint az energiahatékonyságról és

a kapcsolódó környezeti szempontokról szóló Energiacharta Jegyzõkönyv végrehajtása,

– az energetikai infrastruktúra korszerûsítése,

– az ellátás és a végfelhasználás területén az energetikai technológiák javítása minden fajta energiatípus esetében,

– irányítói és mûszaki szakképzés az energetikai szektorban,

– energetikai anyagok és termékek szállítása és továbbítása,

– az energiakereskedelem fokozásához és a befektetések ösztönzéséhez szükséges intézményi, jogi, adózási és

egyéb feltételek megteremtése,

– vízenergia és más megújuló energiaforrások fejlesztése.

(3) A Felek kicserélik egymással az energetikai ágazatba történõ befektetésekre vonatkozó információkat, különösen

az olaj- és gázvezetékek, valamint az egyéb energiatermék-szállítóeszközök építése és felújítása tekintetében. A Felek

együttmûködnek annak érdekében, hogy az energetikai ágazatba történõ befektetések tekintetében a lehetõ

leghatékonyabban végrehajtsák a IV. cím és a 48. cikk rendelkezéseit.

56. cikk

Környezet
(1) Az Európai Energiachartát és az 1993. évi luzerni értekezlet nyilatkozatát szem elõtt tartva, figyelembe véve továbbá

az Energiacharta Szerzõdést és különösen annak 19. cikkét, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó

környezeti szempontokról szóló Energiacharta Jegyzõkönyvet, a Felek továbbfejlesztik és erõsítik együttmûködésüket

a környezet és az emberi egészség területén.

(2) Az együttmûködés célja a környezet romlása elleni küzdelem, és különösen a következõk:

– a szennyezettségi szintek hatékony felügyelete és a környezet értékelése; információs rendszer a környezet

állapotáról,

– a helyi, a regionális és az országhatáron átterjedõ levegõ- és vízszennyezés leküzdése,

– az ökológiai egyensúly helyreállítása,

– a fenntartható, hatékony és környezetileg hatékony energiatermelés és -felhasználás,

– az ipari létesítmények ökológiai biztonsága,

– a vegyi anyagok osztályozása és biztonságos kezelése,

– a vízminõség,

– a hulladékcsökkentés, az újrafelhasználás és a biztonságos ártalmatlanítás, a Bázeli Egyezmény végrehajtása,

– a mezõgazdaság környezeti hatása, talajerózió és kémiai szennyezés,

– az erdõk védelme és megújítása,

– a biodiverzitás megõrzése, a védett területek és a biológiai erõforrások fenntartható felhasználása és kezelése,
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– a területrendezés, ezen belül az építõipar és a városfejlesztés,

– a gazdasági és a fiskális eszközök felhasználása,

– a globális éghajlatváltozás,

– a környezeti nevelés és a tudatosság,

– a radioaktivitás által érintett övezetek rehabilitációjával kapcsolatos technikai segítségnyújtás és a kapcsolódó

egészségügyi és szociális problémák kezelése,

– az országhatáron átterjedõ környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény végrehajtása.

(3) Az együttmûködésre különösen a következõk útján kerül sor:

– katasztrófavédelmi tervezés és más vészhelyzetek,

– információk és szakértõk cseréje, többek között a tiszta technológiák átadása, továbbá a biotechnológiák

biztonságos és környezetileg elfogadható felhasználása területén,

– közös kutatási tevékenységek,

– a jogszabályok fejlesztése a közösségi szabványok szintjének elérése érdekében,

– környezeti szakképzés és az intézmények megerõsítése,

– együttmûködés regionális szinten, beleértve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség keretében való

együttmûködést, és nemzetközi szinten,

– stratégiák kialakítása, különös tekintettel a globális és éghajlati kérdésekre, valamint a fenntartható fejlõdés

elérését szem elõtt tartva,

– környezeti hatástanulmányok,

– az ökológiai egyensúly ellenõrzése.

57. cikk

Közlekedés
A Felek a közlekedés területén továbbfejlesztik és megerõsítik együttmûködésüket.

Az együttmûködés többek között az azerbajdzsáni közlekedési rendszerek és hálózatok átalakítására és

korszerûsítésére, valamint adott esetben – a globálisabb közlekedési rendszer kialakításának összefüggésében –

a közlekedési rendszerek összeegyeztethetõségének fejlesztésére és biztosítására irányul. Külön figyelmet fordítanak

a Kaukázuson túli régió Független Államai között és más szomszédos államokkal összeköttetést létesítõ hagyományos

közlekedési kapcsolatokra. Az együttmûködés többek között a következõket öleli fel:

– a közúti szállítás, a vasutak, a kikötõk és a repülõterek irányításának és üzemeltetésének korszerûsítése,

– a vasutak, a vízi utak, a közutak, a kikötõk, a repülõterek és a légi közlekedési infrastruktúra korszerûsítése és

fejlesztése, beleértve a közérdekû fõútvonalak és a fent említett közlekedési módok transzeurópai

összeköttetéseinek korszerûsítését, különösen a Traceca-projekthez kapcsolódóan, továbbá az elõbbiekben

említett területeken folytatott képzés,

– a kombinált szállítás támogatása és fejlesztése,

– a közös kutatási és fejlesztési programok támogatása,

– a politika kialakításához és végrehajtásához szükséges szabályozói és intézményi keretek kidolgozása, beleértve

a szállítási ágazat privatizálását.

58. cikk

Postai szolgáltatások és távközlés
A Felek hatásköreiken és illetékességükön belül kibõvítik és megerõsítik az együttmûködést a következõ területeken:

– politikák és iránymutatások kialakítása a távközlési ágazat és a postai szolgáltatások fejlesztéséhez,

– a díjszabási politika és a forgalmazás elveinek kialakítása a távközlési ágazatban és a postai szolgáltatások terén,

– technológia és know-how átadása, beleértve az európai technikai szabványokra és hitelesítési rendszerekre

vonatkozó ismereteket,

– a távközlés és a postai szolgáltatások terén projektek fejlesztésének ösztönzése és a befektetések számára

vonzóvá tétele,

– a távközlési és postai szolgáltatásnyújtás hatékonyságának és minõségének javítása, többek között az alágazatok

tevékenységeinek liberalizálásán keresztül,

– a távközlés fokozott alkalmazása, különösen az elektronikus fizetési rendszerek területén, távközlési hálózatok

irányítása és azok optimalizálása,

– telekommunikációs hálózatok irányítása és azok „optimalizálása”,
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– megfelelõ szabályozási alap a távközlési és postai szolgáltatásnyújtáshoz, valamint a rádiófrekvencia-spektrum

felhasználásához,

– szakképzés a távközlés és a postai szolgáltatások területén a piaci feltételek mellett történõ üzemeltetés szem

elõtt tartásával.

59. cikk

Pénzügyi szolgáltatások
Az együttmûködés különösen annak megkönnyítésére irányul, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság az általánosan

elfogadott, kölcsönös elszámolási rendszerek részévé váljon. A technikai segítségnyújtás elõterében a következõk

állnak:

– a banki és pénzügyi szolgáltatások egy modern rendszerének, különösen a kereskedelmi bank fejlesztése,

a hitelforrások közös piacának kialakítása, az Azerbajdzsán Köztársaság bevonása valamely általánosan

elfogadott, kölcsönös elszámolási rendszerbe,

– pénzügyi rendszer és intézményeinek kialakítása az Azerbajdzsán Köztársaságban, tapasztalatcsere és

személyzeti képzés,

– biztosítási szolgáltatások kialakítása, amelyek többek között kedvezõ keretet hoznának létre ahhoz, hogy

közösségi társaságok a biztosítási ágazaton belül közös vállalatok létrehozásában vegyenek részt az Azerbajdzsán

Köztársaságban, valamint exporthitel-biztosítás kialakítása.

Ezen együttmûködés különösen ahhoz járul hozzá, hogy a pénzügyi szolgáltató ágazatban elõsegítse az Azerbajdzsán

Köztársaság és a tagállamok közötti kapcsolatok fejlesztését.

60. cikk

Vállalkozások átalakítása és privatizálása
Felismerve, hogy a privatizálás alapvetõ fontosságú a fenntartható gazdasági fellendüléshez, a Felek megegyeznek

abban, hogy együttmûködnek a szükséges intézményi, jogi és metodológiai keret fejlesztéséhez. Ezért technikai

segítséget nyújtanak az Azerbajdzsán Köztársaság parlamentje által elfogadott privatizációs program

megvalósításához. Külön figyelmet szentelnek a privatizációs folyamat rendes és átlátható természetére.

A technikai segítségnyújtás többek között a következõkre összpontosít:

– egy intézményi alap kialakítása az azerbajdzsáni kormányon belül, amely képes meghatározni és levezetni

a privatizációs folyamatot,

– a vállalkozások adatbázisának létrehozása,

– vállalkozási társulások létrehozása,

– egy tömegprivatizációs rendszer kifejlesztése, amelynek célja a lakosság tulajdonban részesítése utalványi

rendszer segítségével,

– a részesedések nyilvántartási rendszerének kifejlesztése,

– bizonyos vállalkozások versenytárgyalás útján történõ értékesítési rendszerének kialakítása, amelyek nem

alkalmasak a tömegprivatizációs programban való részvételre,

– a privatizációra még nem felkészült vállalkozások átalakítása,

– a magánvállalkozások fejlesztése, különösen a kis- és középvállalkozások ágazatában.

Ezen együttmûködés célja, hogy hozzájáruljon az azerbajdzsáni gazdaság újraélesztéséhez, a külföldi befektetések

fejlesztéséhez és az Azerbajdzsán Köztársaság és a tagállamok kapcsolatainak ápolásához.

61. cikk

Regionális fejlesztés
(1) A Felek megerõsítik az együttmûködést a területfejlesztés és a területrendezés területén.

(2) A Felek e célból ösztönzik a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok közötti információcserét a Közösségben és

a tagállamokban, továbbá az Azerbajdzsán Köztársaságban a területfejlesztési és területrendezési politika, valamint

a regionális politikák kialakításának módszerei terén, külön hangsúlyt helyezve a hátrányos helyzetben lévõ területek

fejlesztésére. Ösztönzik a régiók és a területfejlesztésért felelõs közintézmények közötti közvetlen kapcsolatfelvételt is,

többek között azzal a céllal, hogy kicseréljék a területfejlesztés elõmozdításának módszereit és formáit.
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62. cikk

Szociális együttmûködés
(1) Az egészség és a biztonság területén a Felek azzal a céllal alakítanak ki maguk között együttmûködést, hogy javítsák

a munkavállalók egészség- és biztonságvédelmének szintjét.

Az együttmûködés különösen a következõket öleli fel:

– oktatás és szakképzés az egészségügyi és a biztonsági területen, külön figyelmet fordítva a magas kockázatú

tevékenységi területekre,

– megelõzõ intézkedések kialakítása és támogatása a foglalkozási megbetegedések és egyéb munkahelyi ártalmak

leküzdése érdekében,

– a jelentõs balesetek veszélyének megelõzése és a mérgezõ vegyi anyagok kezelése,

– kutatás a munkakörnyezettel, valamint a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos tudásbázis

fejlesztése érdekében.

(2) A foglalkoztatás tekintetében az együttmûködés különösen a következõkre irányuló technikai segítségnyújtásban

nyilvánul meg:

– a munkaerõpiac optimalizálása,

– a munkaközvetítõ és a tanácsadó szolgáltatások korszerûsítése,

– szerkezetváltási programok tervezése és megvalósítása,

– a helyi munkaerõpiacok fejlesztésének ösztönzése,

– a rugalmas foglalkoztatási programokra vonatkozó információk kicserélése, beleértve az önálló foglalkoztatást

ösztönzõ és a vállalkozóvá válást elõmozdító programokat.

(3) A Felek külön figyelmet szentelnek a szociális védelem területén megvalósuló együttmûködésnek, ami többek között

kiterjed az azerbajdzsáni szociális védelmi reformok tervezésében és megvalósításában való együttmûködésre.

E reformoknak az a céljuk, hogy a piacgazdaságokra jellemzõ védelmi módszereket fejlesszenek ki az Azerbajdzsán

Köztársaságban, és a reformok a szociális védelem összes formáját felölelik.

63. cikk

Idegenforgalom
A Felek fokozzák és fejlesztik együttmûködésüket, amely a következõket öleli fel:

– az idegenforgalom megkönnyítése,

– az információáramlás fokozása,

– know-how átadása,

– a közös tevékenységek lehetõségének tanulmányozása,

– együttmûködés a hivatalos idegenforgalmi szervezetek között,

– képzés az idegenforgalom fejlesztése érdekében.

64. cikk

Kis- és középvállalkozások
(1) A Felek arra törekednek, hogy fejlesszék és megerõsítsék a kis és középvállalkozásokat, valamint ezek egyesületeit,

továbbá a közösségi és az azerbajdzsáni KKV-k (a továbbiakban: KKV) közötti együttmûködést.

(2) Az együttmûködés technikai segítségnyújtást foglal magában, különösen a következõ területeken:

– jogalkotási keret kialakítása a KKV-k számára,

– megfelelõ infrastruktúra kifejlesztése (egy ügynökség a KKV-k támogatására, kommunikáció, segítségnyújtás egy

alap megteremtésében a KKV-k számára),

– technológiai parkok kialakítása,

– képzés a marketing, számvitel és termékek minõségellenõrzése területén.

65. cikk

Információ és kommunikáció
A Felek támogatják az információkezelés korszerû módszereinek kifejlesztését, beleértve a médiát, és ösztönzik

a hatékony kölcsönös információcserét. Elsõbbséget kapnak azon programok, amelyeknek az a célja, hogy alapvetõ

tájékoztatással lássák el az általános közvéleményt a Közösségrõl és az Azerbajdzsán Köztársaságról, beleértve, ha

lehetséges, az adatbázisokhoz való hozzáférést, a szellemi tulajdonjogok teljes tiszteletben tartása mellett.
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66. cikk

Fogyasztóvédelem
A Felek szoros együttmûködést alakítanak ki, amelynek az a célja, hogy elérjék a fogyasztóvédelmi rendszereik közötti

összeegyeztethetõséget. Ez az együttmûködés magában foglalhatja a jogalkotói munkára és az intézményi reformra

vonatkozó információk kicserélését, állandó rendszerek létrehozását a veszélyes termékekrõl való kölcsönös

tájékoztatás érdekében, a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás javítását, különösen a felkínált áruk és szolgáltatások

ára, jellemzõi tekintetében, cserekapcsolatok kialakítását a fogyasztói érdekképviseletek között, és a fogyasztóvédelmi

politikák összeegyeztethetõségének fokozását, valamint szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezését.

67. cikk

Vámügy
(1) Az együttmûködés célja a kereskedelemmel és a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatban elfogadni tervezett

összes rendelkezésnek való megfelelés biztosítása, valamint az azerbajdzsáni vámrendszernek a közösségi

vámrendszerhez való közelítése.

(2) Az együttmûködés különösen a következõket öleli fel:

– információcsere,

– munkamódszerek javítása,

– a Kombinált Nómenklatúra és az egységes vámokmány bevezetése,

– a közösségi és az azerbajdzsáni árutovábbítási rendszerek kölcsönös összekapcsolása,

– az ellenõrzések és az alaki követelmények egyszerûsítése az áruforgalom tekintetében,

– támogatás korszerû váminformációs rendszerek bevezetéséhez,

– szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezése,

– szükség esetén technikai segítségnyújtást biztosítanak.

(3) Az e megállapodásban elõirányzott további együttmûködés és különösen a 72. és a 74. cikk sérelme nélkül, a Felek

közigazgatási hatóságai között a vámügyekben való kölcsönös segítségnyújtásra az e megállapodáshoz csatolt

jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

68. cikk

Statisztikai együttmûködés
Az együttmûködés célja e területen olyan hatékony statisztikai rendszer kialakítása, amely biztosítja azon megbízható

statisztikákat, amelyek a gazdasági reform folyamatának támogatásához és figyelemmel kíséréséhez, valamint

az azerbajdzsáni magánvállalkozások fejlõdéséhez szükségesek. Továbbá a titkosság védelmét is kezeli. A Felek

különösen a következõ területeken mûködnek együtt:

– az azerbajdzsáni statisztikai rendszer hozzáigazítása a nemzetközi módszerekhez, szabványokhoz és

osztályozáshoz,

– statisztikai információk cseréje,

– a gazdasági reformok megvalósításához és irányításához szükséges makro- és mikroökonómiai statisztikai

információk biztosítása.

A Közösség e célok eléréséhez az Azerbajdzsán Köztársaságnak nyújtott technikai segítségnyújtással járul hozzá.

69. cikk

Gazdaságtudomány
A Felek azáltal könnyítik meg a gazdasági reform folyamatát és a gazdaságpolitikák összehangolását, hogy

együttmûködnek az egymás gazdaságának alapvetõ jellemzõire, valamint a piacgazdaságok gazdaságpolitikájának

tervezésére és végrehajtására vonatkozó ismereteik szélesítése érdekében. A Felek e célból információt cserélnek

a makrogazdasági teljesítményre és kilátásokra vonatkozóan.

A Közösség technikai segítségnyújtást biztosít a következõk érdekében:

– az Azerbajdzsán Köztársaság támogatása a gazdasági reform folyamatában szakértõi tanácsadás és technikai

segítségnyújtás biztosításával,

– az együttmûködés ösztönzése a közgazdászok között a gazdaságpolitika kialakításához szükséges know-how

átadásának meggyorsítása és az e politika szempontjából fontos kutatási eredmények széles körû elterjesztése

érdekében.
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70. cikk

Monetáris politika
A Közösség az azerbajdzsáni hatóságok kérésére technikai segítségnyújtást biztosít az Azerbajdzsán Köztársaság azon

törekvéseinek támogatása érdekében, amelyek monetáris rendszerének megerõsítésére és valutája teljes

konvertibilitásának bevezetésére irányulnak. Ez technikai segítségnyújtást foglal magában az Azerbajdzsán

Köztársaság monetáris és hitelpolitikájának megtervezéséhez és alkalmazásához, a nemzetközi pénzügyi

intézményekkel teljes mértékben összehangolva, a személyzet szakképzéséhez és a pénzügyi piacok, így

az értéktõzsde fejlesztéséhez. Ennek részét képezi az Európai Monetáris Rendszerre és a pénzpiacokra, valamint

a tõkemozgásokra vonatkozó közösségi elõírások alapelveire és mûködésére vonatkozó informális véleménycsere is.

VII. CÍM
EGYÜTTMÛKÖDÉS A DEMOKRÁCIÁVAL ÉS AZ EMBERI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN

71. cikk
A Felek együttmûködnek a demokratikus intézmények létrehozása vagy megerõsítése szempontjából fontos összes

kérdésben, beleértve azon intézményeket, amelyekre a nemzetközi jognak és az EBESZ elveinek megfelelõen

a jogállamiság, az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmének megerõsítése érdekében van szükség.

Ezen együttmûködés technikai segítségnyújtási programok formájában valósul meg, amelyekkel többek között

a következõkhöz kívánnak támogatást nyújtani: a vonatkozó jogszabályok és elõírások elkészítése, az ilyen

jogszabályok végrehajtása; az igazságszolgáltatás mûködése; az állam igazságügyi kérdésekben játszott szerepe; és

a választási rendszer mûködése. Ez adott esetben képzést is magában foglalhat. A Felek ösztönzik a nemzeti, regionális

és igazságszolgáltatási hatóságaik, országgyûlési képviselõik és nem kormányzati szervezeteik közötti

kapcsolatfelvételt és cseréket.

VIII. CÍM
EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉGEK MEGELÕZÉSÉBEN, VALAMINT AZ ILLEGÁLIS
BEVÁNDORLÁS MEGELÕZÉSÉBEN ÉS ELLENÕRZÉSÉBEN

72. cikk
A Felek együttmûködést alakítanak ki, amely a következõ illegális tevékenységek megelõzésére irányul:

– gazdasági bûncselekmények, ezen belül korrupció,

– különbözõ áruk, ezen belül ipari hulladék illegális kereskedelme,

– hamisítás.

Az elõbb említett területeken az együttmûködés a kölcsönös konzultáción és a szoros interakción alapul. Technikai és

közigazgatási segítség nyújtható a következõ területeken:

– nemzeti jogszabályok megfogalmazása a bûncselekmények megelõzése területén,

– információs központok létrehozása,

– a bûncselekmények megelõzésével foglalkozó intézmények hatékonyságának fokozása,

– a személyzet képzése és kutatási infrastruktúra kialakítása,

– a bûncselekményeket megakadályozó, kölcsönösen elfogadható intézkedések kidolgozása.

73. cikk

Pénzmosás
(1) A Felek egyetértenek abban, hogy erõfeszítésekre és együttmûködésre van szükség annak megelõzése érdekében,

hogy pénzügyi rendszereiket általában a bûncselekményekbõl és különösen a kábítószerrel kapcsolatos

bûncselekményekbõl származó bevételek tisztára mosására használják fel.

(2) Az együttmûködés e területen közigazgatási és technikai segítségnyújtást foglal magában, amelynek az a célja, hogy

olyan alkalmas elõírásokat határozzanak meg a pénzmosás ellen, amelyek egyenértékûek a Közösség és az illetékes

nemzetközi fórumok, beleértve a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadott elõírásokkal.
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74. cikk

Kábítószerek
A Felek hatásköreiken és illetékességeiken belül együttmûködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott

elõállításának, beszerzésének és kereskedelmének megakadályozására irányuló politikák és intézkedések

hatékonyságának és eredményességének fokozásában, beleértve a prekurzorok terjesztésének megakadályozását,

valamint a kábítószer iránti kereslet megelõzésének és csökkentésének elõmozdítását. Az együttmûködés e területen

a Felek közötti, a különbözõ, kábítószerek által érintett területek célkitûzéseire és eljárásaira vonatkozó konzultációkon

és szoros együttmûködésen alapul.

75. cikk

Illegális bevándorlás
(1) A tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság megállapodnak abban, hogy együttmûködnek az illegális bevándorlás

megelõzése és ellenõrzése érdekében. E célból:

– az Azerbajdzsán Köztársaság vállalja, hogy valamely tagállam kérésére további alaki követelmények nélkül

visszafogadja azon állampolgárait, akik illegálisan tartózkodnak az adott tagállam területén, és

– minden tagállam vállalja, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság kérésére további alaki követelmények nélkül

visszafogadja azon állampolgárait, akik illegálisan tartózkodnak az adott tagállam területén.

A tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság megfelelõ azonosító dokumentumokat szolgáltat állampolgárai

számára az ilyen esetekben.

(2) Az Azerbajdzsán Köztársaság kinyilvánítja, hogy a kérelmezõ tagállamokkal kétoldalú megállapodást köt, melyben

rendelkeznek a visszafogadás különleges kötelezettségeirõl, többek között más országok állampolgárainak, illetve

hontalanok visszafogadásáról szóló kötelezettségekrõl, akik az Azerbajdzsán Köztárságból érkeztek egy ilyen tagállam

területére vagy egy ilyen tagállamból érkeztek az Azerbajdzsán Köztársaság területére.

(3) Az Együttmûködési Tanács megvizsgálja, hogy milyen további közös erõfeszítésekre van mód az illegális bevándorlás

megelõzése és ellenõrzése érdekében.

IX. CÍM
KULTURÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉS

76. cikk
A Felek vállalják, hogy támogatják, ösztönzik és megkönnyítik a kulturális együttmûködést. Az együttmûködésbe

adott esetben bevonhatók a közösségi kulturális együttmûködési programok, illetve egy vagy több tagállam kulturális

együttmûködési programjai, és további, kölcsönös érdeklõdésre számot tartó tevékenységek alakíthatók ki.

Az együttmûködés a következõket ölelheti fel:

– információ- és tapasztalatcsere a mûemlékek, a mûemléki területek (építészeti örökség) értékek megõrzése és

védelme területén,

– kulturális csere a kultúra területén mûködõ intézmények, mûvészek és más személyek között.

X. CÍM
PÉNZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TERÜLETÉN

77. cikk
E megállapodás célkitûzéseinek elérése érdekében és a 78., a 79. és a 80. cikkel összhangban, az Azerbajdzsán

Köztársaság technikai segítségnyújtásként, támogatás formájában, ideiglenes pénzügyi támogatásban részesül

a Közösségtõl. E támogatás célja az Azerbajdzsán Köztársaság gazdasági átalakulásának felgyorsítása.

78. cikk
E pénzügyi támogatást a vonatkozó tanácsi rendeletben elõirányzott TACIS-program keretében biztosítják.
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79. cikk
A közösségi pénzügyi támogatás célkitûzéseit és területeit indikatív programban állapítják meg, amely a két Fél között

az Azerbajdzsán Köztársaság igényeinek, ágazati abszorpciós kapacitásának és a reformok terén elért

elõrehaladásának figyelembevételével létrejövõ megállapodás prioritásait tükrözi. A Felek tájékoztatják errõl

az Együttmûködési Tanácsot.

80. cikk
A rendelkezésre álló erõforrások optimális felhasználása érdekében a Felek gondoskodnak arról, hogy a közösségi

technikai segítségnyújtási hozzájárulásokat szorosan összehangolják a más forrásokból, így a tagállamoktól, más

országoktól és nemzetközi szervezetektõl, például a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, valamint az Európai

Újjáépítési és Fejlesztési Banktól származó hozzájárulásokkal.

XI. CÍM
INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

81. cikk
A megállapodással Együttmûködési Tanács jön létre, amely felügyeli e megállapodás végrehajtását.

Az Együttmûködési Tanács miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal, és megvizsgálja a megállapodás

keretében felmerülõ minden nagyobb jelentõségû ügyet, valamint az e megállapodás célkitûzéseinek elérése

szempontjából kölcsönös érdeklõdésre számot tartó egyéb kétoldalú és nemzetközi kérdést. Az Együttmûködési

Tanács a két Fél közötti megállapodással megfelelõ ajánlásokat is tehet.

82. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanács egyrészrõl az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból,

másrészrõl az azerbajdzsáni kormány tagjaiból áll.

(2) Az Együttmûködési Tanács maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(3) Az Együttmûködési Tanács elnökségét felváltva a Közösség egy képviselõje, illetve az azerbajdzsáni kormány egy tagja

látja el.

83. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanácsot feladatainak ellátása során az Együttmûködési Bizottság segíti, amely egyrészrõl

az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselõibõl, másrészrõl az azerbajdzsáni

kormány tagjainak képviselõibõl áll, rendszerint fõtisztviselõi szinten. Az Együttmûködési Bizottság elnöki tisztségét

felváltva a Közösség, illetve az Azerbajdzsán Köztársaság látja el. Az Együttmûködési Tanács eljárási szabályzatában

meghatározza az Együttmûködési Bizottság feladatait, amelyek magukban foglalják az Együttmûködési Tanács

üléseinek elõkészítését és a bizottság mûködésének módját.

(2) Az Együttmûködési Tanács átruházhatja hatásköreit az Együttmûködési Bizottságra, amely biztosítja

az Együttmûködési Tanács ülései közötti folytonosságot.

84. cikk
Az Együttmûködési Tanács dönthet más különbizottság vagy testület felállításáról, amely segíthet feladatainak

végrehajtásában, és meghatározza az ilyen bizottságok vagy testületek feladatait és mûködésének módját.

85. cikk
Az olyan kérdések megvizsgálásakor, amelyek e megállapodás keretében a GATT/WTO valamely cikkét említõ

rendelkezéssel kapcsolatban merülnek fel, az Együttmûködési Tanács a lehetõ legszélesebb körben azt az értelmezést

veszi figyelembe, amelyet a kérdéses GATT/WTO cikk tekintetében a WTO tagjai általánosan alkalmaznak.

86. cikk
A megállapodással Parlamenti Együttmûködési Bizottság jön létre. E fórum az Azerbajdzsán Parlament és az Európai

Parlament tagjai számára biztosít lehetõséget a találkozásra és a véleménycserére. A bizottság az általa meghatározott

idõközönként ül össze.
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87. cikk
(1) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság egyrészrõl az Európai Parlament tagjaiból, másrészrõl pedig az Azerbajdzsáni

Parlament tagjaiból áll.

(2) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(3) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság elnökségét felváltva az Európai Parlament, illetve az Azerbajdzsáni Parlament

látja el az eljárási szabályzatban megállapított rendelkezéseknek megfelelõen.

88. cikk
A Parlamenti Együttmûködési Bizottság tájékoztatást kérhet az Együttmûködési Tanácstól e megállapodás

végrehajtása tekintetében, amely a bizottság számára a kért tájékoztatást megadja. A Parlamenti Együttmûködési

Bizottságot tájékoztatják az Együttmûködési Tanács ajánlásairól. A Parlamenti Együttmûködési Tanács ajánlásokat

tehet az Együttmûködési Tanácsnak.

89. cikk
(1) E megállapodás hatókörében mindkét Fél biztosítja, hogy a másik Fél természetes és jogi személyei saját

állampolgáraihoz viszonyítva megkülönböztetésektõl mentesen fordulhassanak a Felek illetékes bíróságaihoz és

közigazgatási szerveihez személyi és tulajdonjogaik védelmében, ideértve a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonra

vonatkozó jogokat is.

(2) A Felek hatásköreik és illetékességeik korlátain belül:

– ösztönzik a választottbírósági eljárás alkalmazását a Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság gazdasági szereplõi

között megkötött kereskedelmi és együttmûködési ügyletekbõl eredõ viták rendezésében,

– megállapodnak abban, hogy amennyiben a vitát választottbíróság elé terjesztik, mindkét vitás Fél, kivéve, ha

a Felek által választott választottbíróság szabályai másképpen rendelkeznek, maga választhatja meg saját

választottbíróját, függetlenül állampolgárságától, és hogy az elnöklõ harmadik választottbíró vagy az egyéni

választottbíró harmadik állam állampolgára lehet,

– azt fogják ajánlani gazdasági szereplõiknek, hogy kölcsönös egyetértésben válasszák meg a szerzõdéseikre

alkalmazandó jogot,

– ösztönzik az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) által kidolgozott

választottbírósági szabályok alkalmazását és a New Yorkban, 1958. június 10-én létrejött, a külföldi

választottbírósági határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló egyezményt aláíró államok

választottbíróságai által bonyolított választottbírósági eljárás igénybevételét.

90. cikk
E megállapodás egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy meghozza azon intézkedéseket:

a) amelyeket a lényeges biztonsági érdekeivel ellentétes információközlés megelõzése érdekében szükségesnek

tart;

b) amelyek fegyverek, lõszerek és hadianyagok elõállításával vagy kereskedelmével, vagy védelmi célból

elengedhetetlen kutatással, fejlesztéssel vagy termeléssel kapcsolatosak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen

intézkedések a nem kifejezetten katonai célú termékek tekintetében nem befolyásolják hátrányosan

a versenyfeltételeket;

c) amelyeket a közrend fenntartását érintõ, súlyos belsõ zavargások esetén saját biztonsága érdekében, háború

vagy háborús veszéllyel fenyegetõ súlyos nemzetközi feszültség esetén, vagy a béke és a nemzetközi biztonság

fenntartása céljából általa elfogadott kötelezettségek végrehajtása érdekében elengedhetetlennek tart;

d) amelyeket a kettõs felhasználású ipari áruk és technológia ellenõrzése során nemzetközi kötelezettségei és

vállalásai betartásához szükségesnek tart.

91. cikk
(1) Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

– az Azerbajdzsán Köztársaság által a Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek

megkülönböztetéshez a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik, illetve cégeik között,

– a Közösség által az Azerbajdzsán Köztársaság tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek

megkülönböztetéshez az azerbajdzsáni állampolgárok vagy társaságok és cégek között.
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(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a Felek azon jogát, hogy alkalmazzák adójogszabályaik vonatkozó

rendelkezéseit azokra az adózókra, akik lakóhelyük tekintetében nincsenek azonos helyzetben.

92. cikk
(1) Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezésébõl adódó bármely vitát az Együttmûködési Tanács elé

terjeszthet.

(2) Az Együttmûködési Tanács a vitát ajánlással rendezheti.

(3) Abban az esetben, ha a vitát nem lehetséges a (2) bekezdés szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet

egyeztetõ kijelölésérõl; ekkor a másik Fél két hónapon belül köteles egy második választott bírót kijelölni. Ennek

az eljárásnak az alkalmazása szempontjából a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni.

Az Együttmûködési Tanács kijelöl egy harmadik egyeztetõ bírót. Az egyeztetõ bírák ajánlásukat többségi szavazással

hozzák meg. Az ilyen ajánlások a Felekre nézve nem kötelezõk.

(4) Az Együttmûködési Tanács meghatározhatja a vitarendezés eljárási szabályait.

93. cikk
A Felek megállapodnak abban, hogy valamely Fél kérésére a megfelelõ csatornákon keresztül haladéktalanul

konzultálnak annak érdekében, hogy megvitassák az e megállapodás értelmezése vagy végrehajtása, illetve a Felek

közötti kapcsolatok egyéb vonatkozása tekintetében felmerülõ ügyeket. E cikk rendelkezései semmilyen módon nem

érintik és nem sértik a 14., 92. és 98. cikket.

94. cikk
Az e megállapodás alapján az Azerbajdzsán Köztársaság számára biztosított bánásmód semmilyen esetben sem lehet

kedvezõbb, mint a tagállamok által egymás részére biztosított bánásmód.

95. cikk
E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaságot, másrészrõl pedig

hatásköreikkel összhangban a Közösséget vagy a tagállamokat, illetve a Közösséget és a tagállamokat jelenti.

96. cikk
Amennyiben az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyek az Energia Charta Szerzõdés és a hozzá csatolt

jegyzõkönyvek hatálya alá esnek, úgy a hatálybalépéstõl kezdve az említett szerzõdést és jegyzõkönyveket kell

alkalmazni az ilyen ügyekre, azonban csak olyan mértékben, amennyiben ezt e szerzõdés és jegyzõkönyvek

meghatározzák.

97. cikk
E megállapodás az elsõ alkalommal 10 évre jön létre. E megállapodás idõbeli hatálya évrõl évre automatikusan

meghosszabbodik, kivéve ha az egyik Fél a lejárat elõtt hat hónappal írásban értesíti a másik Felet e megállapodás

felmondásáról.

98. cikk
(1) A Felek megteszik azon általános és konkrét intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy teljesíthessék

e megállapodás szerinti kötelezettségeiket. Gondoskodnak arról, hogy az e megállapodásban rögzített célkitûzések

teljesüljenek.

(2) Amennyiben az egyik Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem teljesítette e megállapodás szerinti kötelezettségét,

megfelelõ intézkedéseket tehet. Mielõtt erre sor kerülne, a különösen sürgõs esetek kivételével, az Együttmûködési

Tanács rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges

annak érdekében, hogy a Felek számára kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak. Az intézkedések

megválasztása során elõnyben kell részesíteni azon intézkedéseket, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás

mûködését. Ezen intézkedésekrõl haladéktalanul értesítik az Együttmûködési Tanácsot, ha a másik Fél ezt kéri.

99. cikk
Az I., a II., a III., a IV. és az V. melléklet a jegyzõkönyvvel együtt e megállapodás szerves részét képezi.
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100. cikk
Mindaddig, amíg nem érnek el e megállapodás keretében a magánszemélyek és a gazdasági szereplõk számára

egyenértékû jogokat, e megállapodás nem érinti a számukra a meglévõ, egyrészrõl egy vagy több tagállamot,

másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaságot kötelezõ megállapodásokon keresztül biztosított jogokat, kivéve

a Közösség illetékességébe tartozó területeket, valamint a tagállamok illetékességébe tartozó területeket,

az e megállapodáson alapuló kötelezettségeinek sérelme nélkül.

101. cikk
E megállapodást egyrészrõl azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget, az Európai Szén-

és Acélközösséget, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdések alkalmazandóak, az azokban

a szerzõdésekben meghatározott feltételekkel, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság területén.

102. cikk
E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának fõtitkára.

103. cikk
E megállapodás eredeti példányát, amelynek angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol,

svéd, és azerbajdzsáni szövege egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának fõtitkáránál helyezik letétbe.

104. cikk
E megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelõen hagyják jóvá. E megállapodás az azt a napot követõ második

hónap elsõ napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik az Európai Unió Tanácsának fõtitkárát az elsõ bekezdésben

említett eljárások befejezésérõl. Hatálybalépésétõl, az Azerbajdzsán Köztársaság és a Közösség közötti kapcsolatok

tekintetében, e megállapodás lép az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjetunió

között Brüsszelben, 1989. december 18-án aláírt, a kereskedelemrõl, valamint a gazdasági és kereskedelmi

együttmûködésrõl szóló megállapodás helyébe.

105. cikk
Abban az esetben, ha az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig e megállapodás

bizonyos részeinek rendelkezéseit a Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás révén

életbe léptetik, a Felek megállapodnak abban, hogy ilyen körülmények között az „e megállapodás hatálybalépésének

napja” az ideiglenes megállapodás hatálybalépésének a napját jelenti.
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I. MELLÉKLET

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG ÁLTAL A 9. CIKK (3) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN A FÜGGETLEN

ÁLLAMOKNAK NYÚJTOTT ELÕNYÖK INDIKATÍV JEGYZÉKE

1. Nem vetnek ki behozatali vámokat.

2. Nem vetnek ki kiviteli vámokat az éves kereskedelmi és államközi megállapodásoknak megfelelõen,

az e megállapodásokban meghatározott mennyiségekben szállított áruk tekintetében.

3. A behozatalra nem vetnek ki HÉA-t.

4. Nem vetnek ki jövedéki adót a behozatalra.
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Hecho en Luxemburgo, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis. 

Udfærdiget i Luxembourg, den toogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfems. 

Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundneunzig. 

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. 

Done at Luxembourg on the twenty-second day of April in the year one thousand nine hundred 

and ninety-six. 

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize. 

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentonovantasei. 

Gedaan te Luxemburg, de tweeëntwintigste april negentienhonderd zesennegentig. 

Feito no Luxemburgo, em vinte e dois de Abril de mil novecentos e noventa e seis. 

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna 

tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. 

Som skedde i Luxemburg den tjugoandra april nittonhundranittiosex. 

Pour le Royaume de Belgique 

Voor het Koninkrijk België 

Für das Königreich Belgien 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la 

Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-

Capitale. 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 

Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. 

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische 

Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region 

und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Thar ceann na hÉireann 

For Ireland 

Per la Repubblica italiana 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

Pela República Portuguesa 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 

 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Por las Comunidades Europeas 

For De Europæiske Fællesskaber 

Für die Europäischen Gemeinschaften 

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

For the European Communities 

Pour les Communautés européennes 

Per le Comunità europee 

Voor de Europese Gemeenschappen 

Pelas Comunidades Europeias 

Euroopan yhteisöjen puolesta 

För Europeiska gemenskaperna 

 



II. MELLÉKLET

A 42. CIKKBEN EMLÍTETT, SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDONRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYEK

1. Az 42. cikk (2) bekezdése a következõ többoldalú egyezményeket érinti:

– Berni egyezmény az irodalmi és mûvészeti mûvek védelmérõl (Párizsi okmány, 1971),

– Nemzetközi egyezmény az elõadómûvészek, a hangfelvétel-elõállítók és a mûsorsugárzó szervezetek védelmérõl

(Róma, 1961),

– Jegyzõkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989),

– Nizzai megállapodás az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történõ nemzetközi osztályozásáról

(Genfi okmány, 1977, módosítva 1979-ben),

– Budapesti szerzõdés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi

elismerésérõl (1977, módosítva 1980-ban),

– Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi okmány, 1991).

2. Az Együttmûködési Tanács ajánlhatja, hogy a 42. cikk (2) bekezdését alkalmazzák más többoldalú egyezményre is. Ha

a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén a kereskedelmi feltételeket érintõ problémák fordulnak elõ,

az egyik Fél kérésére sürgõs konzultációt folytatnak a kölcsönösen kielégítõ megoldás elérése érdekében.

3. A Felek megerõsítik, hogy nagy jelentõséget tulajdonítanak a következõ többoldalú egyezményekbõl eredõ

kötelezettségeiknek:

– Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi okmány, 1967, módosítva 1979-ben),

– Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (Stockholmi okmány, 1967, módosítva

1979-ben),

– Szabadalmi együttmûködési szerzõdés (Washington, 1970, módosítva 1979-ben és 1984-ben).

4. E megállapodás hatálybalépésétõl kezdve az Azerbajdzsán Köztársaság a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon

elismerése és védelme tekintetében a közösségi társaságokat és állampolgárokat legalább olyan kedvezõ

bánásmódban részesíti, mint amelyet kétoldalú megállapodások alapján harmadik országoknak biztosít.

5. A 4. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az Azerbajdzsán Köztársaság által tényleges viszonosság alapján

harmadik országoknak biztosított elõnyökre és az Azerbajdzsán Köztársaság által a volt SZSZKSZ valamely országa

részére biztosított elõnyökre.

III. MELLÉKLET

A 26. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

A pénzügyi szolgáltatás a Fél pénzügyi szolgáltatója által felkínált, pénzügyi jellegû szolgáltatás. A pénzügyi

szolgáltatások közé a következõ tevékenységek tartoznak:

A. Valamennyi biztosítási és biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatás

1. Közvetlen biztosítás (beleértve az együttes biztosítást is)

i. életbiztosítás

ii. nem életbiztosítás

2. Viszontbiztosítás és visszaengedményezés

3. Biztosítási közvetítés, úgymint biztosítási alkuszi és ügynöki tevékenység

4. Járulékos biztosítási szolgáltatások, úgymint tanácsadás, biztosításmatematikai, kockázatértékelési és kárrendezési

szolgáltatások

B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítást kivéve)

1. Betétek és más visszafizetendõ pénzeszközök elfogadása az ügyfelektõl

2. Mindenfajta kölcsönnyújtás, beleértve többek között a fogyasztói hitelt, a jelzáloghitelt, a faktorálást és a kereskedelmi

ügyletek finanszírozását

3. Pénzügyi lízing

4. Valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, beleértve a hitelkártyát és a betéti kártyát, az utazási csekket és

a bankcsekket

5. Garanciák és kötelezettségvállalások
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6. Kereskedés saját számlára vagy ügyfelek számlájára, akár tõzsdén, akár tõzsdén kívüli forgalmon vagy más módon,

a következõkkel:

a) pénzpiaci eszközök (csekkek, váltók, letéti jegyek stb.)

b) deviza

c) származékos termékek, de nem kizárólag határidõs és opciós ügyletek

d) árfolyam- és kamatláb instrumentumok, ezen belül olyan termékek, mint a swap, a határidõs

kamatláb-megállapodások stb.

e) átruházható értékpapírok

f) egyéb forgatható instrumentumok és pénzügyi eszközök, ezen belül veretlen arany

7. Részvétel minden fajta értékpapír (akár nyilvános, akár zárt körû) kibocsátásában, beleértve a megbízottként való

jegyzést és elhelyezést, valamint az ilyen kibocsátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

8. Pénzügynöki tevékenység

9. Vagyonkezelés, úgymint készpénz- vagy portfóliókezelés, mindenfajta befektetési alapok kezelése,

nyugdíjalap-kezelés, értékpapír-letétek õrzése és bizalmi vagyonkezelõi szolgáltatások

10. Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolási és klíringszolgáltatások, beleértve az értékpapírokat, a származékos

pénzügyi termékeket és más forgatható értékpapírokat

11. Tanácsadói, közvetítõi és más járulékos pénzügyi szolgáltatások az 1–10. pontban felsorolt összes tevékenység

tekintetében, ezen belül hitelreferencia és -elemzés, befektetés- és portfóliókutatás, illetve -tanácsadás, tanácsadás

társasági felvásárlásokkal, társasági átszervezéssel és stratégiaalkotással kapcsolatban

12. Pénzügyi információk szolgáltatása és továbbítása, pénzügyi adatfeldolgozás és a kapcsolódó szoftverek az egyéb

pénzügyi szolgáltatók részérõl

A pénzügyi szolgáltatások meghatározásából kizárják a következõ tevékenységeket:

a) központi bankok vagy más közintézmények által monetáris vagy árfolyam-politika céljából kifejtett

tevékenységek

b) központi bankok, kormányzati szervek, minisztériumok vagy közintézmények által a kormány számlájára vagy

kezességvállalása mellett folytatott tevékenységek, kivéve akkor, ha e tevékenységeket az állami szervezetekkel

versenyezve pénzügyi szolgáltatók is végezhetik

c) a kötelezõ társadalombiztosítás vagy az állami nyugdíjbiztosítás részét képezõ tevékenységek, kivéve akkor, ha

e tevékenységeket az állami szervekkel vagy magánintézményekkel versenyezve pénzügyi szolgáltatók is

végezhetik

IV. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG FENNTARTÁSAI A 23. CIKK (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

Bányászat

Egyes tagállamokban a nem közösségi ellenõrzésû társaságok számára a bányászat és a kitermelési jogok tekintetében

koncessziót írhatnak elõ.

Halászat

A Közösség tagállamainak szuverenitásán vagy joghatóságán belüli tengeri vizekben található biológiai

erõforrásokhoz és halászterületekhez való hozzáférés és azok felhasználása, eltérõ rendelkezés hiányában, a közösségi

tagállamok valamelyikének lobogója alatt hajózó és a közösségi területen lajstromozott halászhajókra korlátozódik.

Ingatlanvásárlás

A nem közösségi társaságok ingatlanvásárlását egyes tagállamokban korlátozzák.

Audiovizuális szolgáltatások, beleértve a rádiót is

Az elõállítás és a terjesztés, ezen belül a mûsorszórás és a nyilvánosság számára történõ közvetítés egyéb formái

tekintetében a nemzeti bánásmód fenntartható bizonyos származási feltételeknek megfelelõ audiovizuális alkotások

számára.
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Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil- és a mûholdas szolgáltatásokat is

Fenntartott szolgáltatások Egyes tagállamokban a kiegészítõ szolgáltatások és az infrastruktúra tekintetében

korlátozott a piacra való jutás.

Szakmai szolgáltatások

Olyan természetes személyek számára fenntartott szolgáltatások, akik a tagállamok állampolgárai. E személyek

bizonyos feltételek mellett társaságokat alapíthatnak.

Mezõgazdaság

Egyes tagállamokban nem alkalmazható a nemzeti bánásmód az olyan nem közösségi ellenõrzésû társaságokra,

amelyek mezõgazdasági vállalkozást kívánnak indítani. A nem közösségi ellenõrzésû társaságok csak bejelentéssel

vagy, szükség esetén, engedéllyel vásárolhatnak szõlõültetvényt.

Hírügynökségi szolgáltatások

Egyes tagállamokban korlátozzák a kiadó társaságokban és mûsorszóró társaságokban való külföldi részesedést.

V. MELLÉKLET

AZ AZEBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG FENNTARTÁSAI A 23. CIKK (4) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

Az altalaj és a természetes erõforrások használata, a bányászatot, kiaknázást és elõállítását is beleértve

Koncessziót követelhetnek meg külföldi társaságoktól a szénhidrogén erõforrás kiaknázásához és elõállításához.

Halászat

A halászathoz szükséges az illetékes kormányzati testület engedélye.

Vadászat

A vadászathoz szükséges az illetékes kormányzati testület engedélye.

Ingatlanvásárlás

Külföldi társaságok nem juthatnak földterülethez. A külföldi cégek azonban bérelhetnek földterületet hosszú

lejárattal.

Banki szolgáltatások

A külföldi tulajdonban lévõ bankok összes tõkéje nem haladhatja meg a hazai bankrendszer összes tõkéjének egy

bizonyos százalékát. Azerbajdzsán vállalja, hogy nem csökkenti a közösségi társaságok azerbajdzsáni leányvállalatai és

fióktelepei felsõ határát, ezzel korlátozva az azerbajdzsáni bankrendszer külföldi tõkéjének teljes részesedését, amely

e megállapodás parafálásának napján lép életbe, hacsak nem szükséges ezt megváltoztatni az azerbajdzsáni IMF

program keretein belül. A megállapodás aláírásának napjától legkésõbb öt éven belül Azerbajdzsán vállalja annak

a lehetõségét, hogy növeli a felsõ határt, figyelembe véve minden vonatkozó monetáris, adóügyi, pénzügyi és fizetési

mérleg elhatározást, továbbá az azerbajdzsáni bankrendszer állapotát.

Távközlési szolgáltatások és tömegkommunikációs szolgáltatások

A külföldi részvételt részlegesen korlátozhatják.

Szakmai tevékenységek

Néhány tevékenységbõl azokat a természetes személyeket, akik nem azerbajdzsáni állampolgárok, kizárják,

tevékenységüket korlátozzák vagy különleges követelmények elé állítják.
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Történelmi épületek és emlékmûvek

Ezen a területen a tevékenységek korlátozások alá esnek.

Az e mellékletben található fenntartások alkalmazása nem eredményezheti a bármely harmadik országgal szembeni

elbánásnál kevésbé kedvezõ elbánás alkalmazását.

JEGYZÕKÖNYV

a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

1. cikk

Meghatározások
E jegyzõkönyv alkalmazásában:

a) „vámjogszabályok”: a Felek területén alkalmazandó olyan jogi vagy közigazgatási rendelkezések, amely

a behozatalt, a kivitelt, az áruk továbbítását és vámeljárás alá helyezését szabályozzák, beleértve a tiltó, korlátozó

és szabályozó intézkedéseket;

b) „kérelmezõ hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amely vámügyi

segítséget kér;

c) „megkeresett hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amelyhez vámügyi

segítségért folyamodnak;

d) „személyes adat”: minden olyan információ, amely azonosított vagy beazonosítható magánszemélyre vonatkozik.

2. cikk

Hatály
(1) A Felek az illetékességükön belül, az e jegyzõkönyvben meghatározott módon és feltételek mellett segítenek

egymásnak a vámjogszabályokat sértõ tevékenységek megelõzésében, felderítésében és kivizsgálásában.

(2) Az e jegyzõkönyvben meghatározott vámügyi segítségnyújtást kell alkalmazni a Felek azon közigazgatási hatóságaira,

amelyek e jegyzõkönyv alkalmazásában illetékesek. Ez nem sérti a kölcsönös bûnügyi jogsegélyre irányadó

szabályokat. Nem tartoznak a hatálya alá az igazságügyi hatóság kérésére gyakorolt hatáskörök alapján szerzett

információk, kivéve ha a szóban forgó hatóságok ebben állapodnak meg.

3. cikk

Jogsegély megkeresés alapján
(1) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóságot kérésére ellátja az összes vonatkozó információval, amely lehetõvé

teszi számára a vámjogszabályok helyes alkalmazását, beleértve az olyan észlelt vagy tervezett tevékenységekre

vonatkozó információkat, amelyek sértik vagy sérthetik a vámjogszabályokat.

(2) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóságot kérésére tájékoztatja arról, hogy az egyik Fél területérõl kivitt árukat

megfelelõen hozták-e be a másik Fél területére, és adott esetben megadja az árukra alkalmazott vámeljárást.

(3) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóság kérésére törvényeinek keretei között megteszi a szükséges lépéseket

a következõk megfigyelés alá vonásának biztosítása érdekében:

a) olyan természetes vagy jogi személyek, akikrõl alapos okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályokat szegnek

vagy szegtek meg;

b) azon helyek, ahol oly módon tárolnak árukat, amely okot ad a gyanúra, hogy az áruk rendeltetése vámjogszabályt

sértõ tevékenységek ellátása;

c) azon árumozgások, amelyeket azért jelentettek be, mert esetlegesen a vámjogszabályok megsértéséhez

vezethetnek;

d) olyan szállítóeszközök, amelyekrõl okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályt sértõ tevékenységek során

használták vagy használhatják fel.
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4. cikk

Önkéntes jogsegély
A Felek törvényeikkel, szabályaikkal és egyéb jogi eszközeikkel összhangban segítséget nyújtanak egymásnak, ha úgy

ítélik meg, hogy erre a vámjogszabályok helyes alkalmazása érdekében szükség van, amennyiben a következõkre

vonatkozó információkat szereznek:

– olyan tevékenységek, amelyek látszólag vagy ténylegesen vámjogszabályokat sértenek, és amelyek a másik Fél

érdeklõdésére számot tarthatnak,

– az ilyen tevékenységek végrehajtása során használt új eszközök és módszerek,

– olyan áruk, amelyekrõl ismert, hogy vámjogszabály-sértés tárgyát képezik,

– olyan természetes vagy jogi személyek, akikrõl alapos okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályokat szegnek

vagy szegtek meg,

– olyan szállítóeszközök, amelyekrõl okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályt sértõ tevékenységek során

használták vagy használhatják fel.

5. cikk

Kézbesítés/értesítés
A megkeresõ hatóság kérésére a megkeresett hatóság jogszabályaival összhangban megtesz minden szükséges

intézkedést annak érdekében, hogy a területén tartózkodó vagy letelepedett címzettek részére az e jegyzõkönyv

hatókörébe tartozó:

– összes iratot kézbesítse,

– az összes határozatról értesítést küldjön.

Ilyen esetekben magának a kérésnek a tekintetében a 6. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. cikk

A jogsegély iránti megkeresések alakja és tartalma
(1) Az e jegyzõkönyv szerinti megkereséseket írásban kell benyújtani. A megkereséshez mellékelni kell azon iratokat,

amelyek a kérés teljesítéséhez szükségesek. Amennyiben a helyzet sürgõssége megkívánja, a szóbeli kérelem is

elfogadható, de azt haladéktalanul írásban is meg kell erõsíteni.

(2) Az e cikk (1) bekezdése szerinti megkeresések a következõ információkat tartalmazzák:

a) a kérelmet benyújtó megkeresõ hatóság megnevezését;

b) a kért intézkedést;

c) a kérelem tárgyát és indoklását;

d) az érintett törvényeket, szabályokat és más jogi elõírásokat;

e) a vizsgálat célpontját képezõ természetes vagy jogi személyek lehetõ legpontosabb és legrészletesebb

megjelölését;

f) a vonatkozó tények és a már elvégzett vizsgálatok összefoglalását, kivéve az 5. cikkben meghatározott esetekben.

(3) A kérelmeket a megkeresett hatóság valamely hivatalos nyelvén vagy az e hatóság számára elfogadható nyelven kell

benyújtani.

(4) Ha a megkeresés nem felel meg az alaki követelményeknek, kérhetõ javítása vagy kiegészítése; elõvigyázatossági

intézkedések azonban elrendelhetõk.

7. cikk

A megkeresések végrehajtása
(1) A jogsegély iránti megkeresések teljesítése érdekében a megkeresett hatóság illetékességének és rendelkezésre álló

erõforrásainak határain belül úgy jár el, mintha hivatalból vagy ugyanazon Fél más hatóságainak megkeresése alapján

járna el, és átadja a már birtokában lévõ információkat, megfelelõ nyomozást végez, vagy gondoskodik elvégzésükrõl.

Ezt a rendelkezést kell azon igazgatási szervezeti egységre is alkalmazni, amelynek a megkeresett hatóság kérést

címez, ha ez utóbbi saját maga nem tud eljárni.

(2) A jogsegély iránti megkereséseket a megkeresett Fél törvényeivel, szabályaival és más jogi eszközeivel összhangban

hajtják végre.

(3) A Fél kellõen meghatalmazott tisztviselõi a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott

feltételek betartásával beszerezhetik a megkeresett hatóság vagy más olyan hatóság hivatalaitól, amelyért

a megkeresett hatóság felel, a vámjogszabályokat sértõ vagy esetlegesen sértõ tevékenységekre vonatkozó azon
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információkat, amelyekre a megkeresõ hatóságnak az e jegyzõkönyvben meghatározott célok érdekében szüksége

van.

(4) Az egyik Fél tisztviselõi a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott feltételek mellett jelen

lehetnek az utóbbi Fél területén végzett nyomozásoknál.

8. cikk

Az információk közlésének formája
(1) A megkeresett hatóság a vizsgálatok eredményeit iratok, hitelesített iratmásolatok, jelentések és hasonló eszközök

formájában közli a megkeresõ hatósággal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott iratok helyettesíthetõk azonos céllal, bármilyen formában elõállított számítógépes

információkkal.

9. cikk

Kivételek a jogsegélynyújtási kötelezettség alól
(1) A Felek megtagadhatják az e jegyzõkönyvben meghatározott jogsegélynyújtás biztosítását, amennyiben ez:

a) feltehetõen sértené az Azerbajdzsán Köztársaság vagy valamely tagállam szuverenitását, amelytõl e jegyzõkönyv

alapján jogsegélyt kértek; vagy

b) feltehetõen sértené a közrendet, a közbiztonságot vagy más létfontosságú érdeket, különösen a 10. cikk

(2) bekezdésében említett esetekben; vagy

c) a vámjogszabályokon kívüli valutaügyi vagy adózási szabályokat érintene; vagy

d) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2) Amennyiben a megkeresõ hatóság olyan segítséget kér, amelyet maga nem tudna biztosítani, ha erre kérnék, úgy

kérésében erre felhívja a figyelmet. Ezután a megkeresett hatóság eldöntheti azt, milyen választ ad a megkeresésre.

(3) Ha visszautasítják a jogsegélynyújtást, a megkeresõ hatóságot késedelem nélkül értesíteni kell a döntésrõl és okairól.

10. cikk

Információcsere és titoktartás
(1) Az e jegyzõkönyv alapján bármilyen formában közölt információk az egyes Felek vonatkozó szabályaitól függõen

bizalmas vagy korlátozott jellegûek. Az információk a hivatali titoktartás hatálya alá esnek, és élvezik az információt

átvevõ Fél vonatkozó törvényei és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelõ rendelkezések alapján a hasonló

információk számára biztosított védelmet.

(2) Személyes adatok csak akkor cserélhetõk ki, ha az átvevõ Fél vállalja, hogy az adatokat legalább az adatszolgáltató Fél

országában az adott esetre vonatkozó védelemmel egyenértékû módon védi.

(3) A megszerzett információkat kizárólag e jegyzõkönyv alkalmazásában lehet felhasználni. Amennyiben a Felek egyike

az információk más célból való felhasználását kéri, kikéri az információt kiadó hatóság elõzetes írásbeli beleegyezését.

Ezen túlmenõen, a felhasználás az utóbbi hatóság által meghatározott korlátozások hatálya alá esik.

(4) A (3) bekezdés nem akadályozza meg az információknak a vámjogszabályok betartásának elmulasztása miatt

a késõbbiekben indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban való felhasználását. Az illetékes hatóságot, amely

az információkat kiadta, értesítik e felhasználásukról.

(5) A Felek a jegyzõkönyvekben, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint a bírósági eljárások és vádemelések

során bizonyítékként felhasználhatják az e jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban szerzett információkat és

megtekintett iratokat.

11. cikk

Szakértõk és tanúk
(1) A megkeresett hatóság tisztviselõje felhatalmazást kaphat arra, hogy a kapott felhatalmazás korlátain belül a másik Fél

igazságszolgáltatásában szakértõként vagy tanúként megjelenjen az e jegyzõkönyv hatálya alá tartozó ügyeket érintõ

bírósági vagy közigazgatási eljárásban, és bemutassa azokat a tárgyakat, iratokat vagy hitelesített másolataikat,

amelyek az eljáráshoz szükségesek. A megjelenés iránti megkeresésben konkrétan meg kell jelölni, hogy a tisztviselõt

milyen ügyben és milyen minõségben vagy jogosultság alapján kérdezik meg.

(2) A meghatalmazott tisztviselõ a fennálló jogszabályok által a megkeresõ hatóság tisztviselõi számára saját területén

biztosított védelmet élvezi.
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12. cikk

A jogsegélynyújtás költségei
A Felek lemondanak arról, hogy az e jegyzõkönyv alapján felmerült kiadásaik visszatérítését követeljék egymástól,

kivéve adott esetben az olyan szakértõk és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati

jogviszonyban alkalmazottak.

13. cikk

Alkalmazás
(1) E jegyzõkönyv alkalmazásával egyrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság központi vámhatóságait, másrészrõl pedig

az Európai Közösségek Bizottságának illetékes szolgálatait, és adott esetben a tagállamok vámhatóságait bízzák meg.

E hatóságok döntenek az alkalmazásához szükséges gyakorlati intézkedésekrõl és szabályokról, figyelembe véve

az adatvédelem területén érvényben lévõ szabályokat. Ajánlásokat tehetnek az illetékes szerveknek azokra

a módosításokra, amelyeket e jegyzõkönyvben szükségesnek tartanak.

(2) A Felek konzultálnak egymással és a késõbbiekben folyamatosan tájékoztatják egymást a részletes végrehajtási

szabályokról, amelyeket e jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban fogadnak el.

14. cikk

Kiegészítés
A 10. cikk sérelme nélkül, az egy vagy több tagállam és az Azerbajdzsán Köztársaság között megkötött, kölcsönös

jogsegélyre vonatkozó megállapodások nem érintik azokat a közösségi rendelkezéseket, amelyek az Európai

Közösségek Bizottságának illetékes szolgálatai és a tagállamok vámhatóságai között az esetlegesen közösségi érdekû,

vámügyekben szerzett információk közlését szabályozzák.

ZÁRÓOKMÁNY

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

meghatalmazottjai

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és

az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés Szerzõdõ Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG és az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség, teljhatalmú meghatalmazottjai,

egyrészrõl, és

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG teljhatalmú meghatalmazottjai,

másrészrõl,

akik az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság között partnerséget

létrehozó partnerségi és együttmûködési megállapodás, a továbbiakban: megállapodás, aláírása céljából

Luxembourgban, az ezerkilencszázkilencvenhatodik év április hó huszonkettedik napján üléseztek, elfogadták

a következõ szövegeket:
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a megállapodást mellékleteivel és a következõ jegyzõkönyvvel:

Jegyzõkönyv a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság teljhatalmú

meghatalmazottjai elfogadták a következõkben felsorolt és e záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatok

szövegét:

Együttes nyilatkozat e megállapodás preambulumának 12. bekezdése tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 4. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 6. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 15. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a 25. cikk b) pontjában és a 36. cikkben említett „ellenõrzés” fogalma tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 35. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 42. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 55. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 98. cikke tekintetében

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottai, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság teljhatalmú

meghatalmazottai tudomásul vették továbbá a francia kormánynak az e záróokmányhoz csatolt nyilatkozatát

a tengerentúli országokkal és területekkel kapcsolatban.

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottai, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság teljhatalmú

meghatalmazottai tudomásul vették továbbá a következõkben felsorolt és e záróokmányhoz csatolt levélváltás

szövegét: Levélváltás a Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság között társaságok letelepedésével kapcsolatban
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Hecho en Luxemburgo, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis. 

Udfærdiget i Luxembourg, den toogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfems. 

Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundneunzig. 

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. 

Done at Luxembourg on the twenty-second day of April in the year one thousand nine hundred 

and 

ninety-six. 

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize. 

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentonovantasei. 

Gedaan te Luxemburg, de tweeëntwintigste april negentienhonderd zesennegentig. 

Feito no Luxemburgo, em vinte e dois de Abril de mil novecentos e noventa e seis. 

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna 

tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. 

Som skedde i Luxemburg den tjugoandra april nittonhundranittiosex. 

Pour le Royaume de Belgique 

Voor het Koninkrijk België 

Für das Königreich Belgien 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la 

Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-

Capitale. 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 

Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. 

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische 

Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region 

und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Για την Ελληνιχή Δημοχρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Thar ceann na hÉireann 

For Ireland 

Per la Repubblica italiana 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

Pela República Portuguesa 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 

 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Por las Comunidades Europeas 

For De Europæiske Fællesskaber 

Für die Europäischen Gemeinschaften 

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

For the European Communities 

Pour les Communautés européennes 

Per le Comunità europee 

Voor de Europese Gemeenschappen 

Pelas Comunidades Europeias 

Euroopan yhteisöjen puolesta 

För Europeiska gemenskaperna 

 
 



Együttes nyilatkozat e megállapodás preambulumának 12. bekezdése tekintetében
A Felek megerõsítik, hogy e megállapodás preambulumának 12. bekezdése nem tartalmaz semmilyen bírálatot más
országok, mint Azerbajdzsán energiatermékei szállítására.
Együttes nyilatkozat a 4. cikk tekintetében
A 4. cikkben említett változó azerbajdzsáni viszonyok felülvizsgálata során a Felek konzultálnak az olyan fontos
változásokról, amelyek fontosak lehetnek Azerbajdzsán jövõbeli fejlõdése szempontjából. Ez magában foglalhatja
Azerbajdzsánnak a WTO-hoz, az Európa Tanácshoz vagy más nemzetközi szervhez  való csatlakozását, illetve bármilyen 
regionális vámunióhoz vagy más regionális integrációs megállapodáshoz  való csatlakozását.
Együttes nyilatkozat a megállapodás 6. cikke tekintetében
Amennyiben a Felek egyetértenek abban, hogy a körülmények a legmagasabb szintû találkozót indokolják, eseti
alapon megszervezhetõk az ilyen ülések.
Együttes nyilatkozat a 15. cikk tekintetében
Amíg az Azerbajdzsán Köztársaság nem csatlakozik a WTO-hoz, a Felek az Együttmûködési Tanácsban konzultációt
folytatnak behozatali vámpolitikájukról, beleértve a vámvédelem változásait. Ilyen konzultációt ajánlanak fel
különösen a vámvédelem emelése elõtt.
Együttes nyilatkozat a 25. cikk b) pontjában és a 36. cikkben említett „ellenõrzés” fogalma tekintetében

1. A Felek megerõsítik kölcsönös egyetértésüket azzal, hogy az ellenõrzés kérdése az adott eset tényszerû
körülményeitõl függ.

2. A társaságot például a másik társaság ellenõrzése alatt állónak, és így a másik társaság leányvállalatának tekintik, ha:
– a másik társaság közvetlenül vagy közvetetten birtokolja a szavazati jogok többségét, vagy
– a másik társaság joga az igazgatási szerv, a vezetõi testület vagy a felügyeleti szerv többségének kinevezése és

elbocsátása, és ugyanakkor a leányvállalat részvényese vagy tagja.
3. A (2) bekezdésben említett feltételeket a Felek nem kimerítõ feltételeknek tekintik.

Együttes nyilatkozat a 35. cikk tekintetében
Az a puszta tény, hogy egyes Felek természetes személyei számára vízumot írnak elõ, másik Felek esetében pedig nem, 
nem minõsül valamely konkrét kötelezettségvállalás szerinti elõnyök semmissé tételének vagy csökkentésének.
Együttes nyilatkozat a 42. cikk tekintetében
A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon
magában foglalja különösen a szerzõi jogot, ideértve a számítógépes programok szerzõi jogait és a szomszédos
jogokat, valamint a szabadalmakhoz, ipari mintákhoz, földrajzi árujelzõkhöz fûzõdõ jogokat, ideértve
az eredetmegjelöléseket, a védjegyeket és szolgáltatási jegyeket, integrált áramkörök topográfiáit, valamint az ipari
tulajdon oltalmáról  szóló Párizsi Egyezmény 10.a cikkében említett, tisztességtelen verseny elleni védelmet és
a know-how-ra vonatkozó fel nem fedett információkhoz  való jogot.
Együttes nyilatkozat a 55. cikk tekintetében
Az 55. cikk (3) bekezdésének rendelkezései egyik Felet sem kötelezhetik titkos információ átadására.
Együttes nyilatkozat a 98. cikk tekintetében

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a helyes értelmezés és gyakorlati alkalmazás érdekében, a megállapodás 98.
cikkében említett „különösen sürgõs esetek” kifejezés a megállapodásnak a bármelyik Fél részérõl történt súlyos
megsértését jelenti. A megállapodás súlyos megsértésének minõsülnek a következõk:
a) a nemzetközi jog általános szabályai által nem szankcionált elállás a megállapodástól, vagy
b) a megállapodás 2. cikkében szereplõ alapvetõen fontos elem megsértése.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a 98. cikkben említett „megfelelõ intézkedések” a nemzetközi joggal
összhangban hozott intézkedések. Ha valamely Fél különösen sürgõs esetben a 98. cikkben meghatározott
intézkedést hoz, a másik Fél igénybe veheti a vitarendezési eljárást.
A francia kormány nyilatkozata tengerentúli országaival és területeivel kapcsolatban
A Francia Köztársaság megjegyzi, hogy az Azerbajdzsán Köztársasággal kötött partnerségi és együttmûködési
megállapodást az Európai Közösséggel az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés alapján társult tengerentúli
országokra és területekre nem kell alkalmazni.

LEVÉLVÁLTÁS
a Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság között társaságok letelepedésével kapcsolatban

A. Levél az Azerbajdzsán Köztársaság kormányától
Uram!
Hivatkozom az 1995. december 19-én parafált partnerségi és együttmûködési megállapodásra. Amint a tárgyalások
során hangsúlyoztam, az Azerbajdzsán Köztársaság bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban részesíti
az Azerbajdzsán Köztársaságban letelepedõ és mûködõ közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt
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az azerbajdzsáni politikát tükrözi, amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságoknak

az Azerbajdzsán Köztársaságban való letelepedését.

Mindezt szem elõtt tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére

vonatkozó okiratok hatálybalépése közötti idõszak alatt az Azerbajdzsán Köztársaság nem fogad el olyan

intézkedéseket vagy szabályokat, amelyek az azerbajdzsáni társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal

összehasonlítva a közösségi társaságokkal szemben megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás

aláírásának napján fennálló helyzethez képest súlyosabbá tennék a megkülönböztetést.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Az Azerbajdzsán Köztársaság részérõl

B. Az Európai Közösség levele

Uram!

Köszönöm mai levelét, amely a következõképpen szól:

„Hivatkozom az 1995. december 19-én parafált partnerségi és együttmûködési megállapodásra. Amint a tárgyalások

során hangsúlyoztam, az Azerbajdzsáni Köztársaság bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban részesíti

az Azerbajdzsán Köztársaságban letelepedõ és mûködõ közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt

a azerbajdzsáni politikát tükrözi, amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságoknak

az Azerbajdzsán Köztársaságban való letelepedését.

Mindezt szem elõtt tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére

vonatkozó okiratok hatálybalépése közötti idõszak alatt az Azerbajdzsán Köztársaság nem fogad el olyan

intézkedéseket vagy szabályokat, amelyek az azerbajdzsáni társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal

összehasonlítva a közösségi társaságokkal szemben megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás

aláírásának napján fennálló helyzethez képest súlyosabbá tennék a megkülönböztetést.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.”

Igazolom a levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség nevében

3. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság

közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság,

az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai

Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való

csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban: 1. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

4. § Az 1. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti

partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh

Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar

Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság

Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

Egyrészrõl

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,
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AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: „tagállamok”), amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, (a továbbiakban: „Közösségek”), amelyeket

az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,

másrészrõl

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország,

Szlovénia és Szlovákia 2004. május 1-jei, az Európai Unióhoz történõ csatlakozására,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és

Szlovákia az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti

partnerség létrehozásáról szóló, 1996. április 22-én, Luxemburgban aláírt Partnerségi és együttmûködési

megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) részeseivé válnak, így a Közösség többi tagállamához hasonlóan

elfogadják és figyelembe veszik a megállapodás, valamint az ahhoz csatolt dokumentumok szövegét.

2. cikk
Tekintettel az Európai Unión belül a közelmúltban történt intézményi változásokra, a részes államok megállapodnak

abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés lejártát követõen a megállapodásnak az Európai

Szén- és Acélközösségre hivatkozó rendelkezései az Európai Közösségre hivatkozó rendelkezéseknek minõsülnek,

amely Közösség az Európai Szén- és Acélközösség által vállalt minden jogot és kötelezettséget átvett.

3. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk
(1) E jegyzõkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint az Azerbajdzsán

Köztársaság saját eljárásának megfelelõen hagyja jóvá.

(2) A részes államok értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ eljárások megvalósításáról. A jóváhagyó

okiratokat az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.

5. cikk
(1) E jegyzõkönyv a 2003-as csatlakozási szerzõdés hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve, hogy addig

az idõpontig az e jegyzõkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe helyeztek.

(2) Amennyiben eddig az idõpontig nem került sor minden, az e jegyzõkönyvet jóváhagyó okirat letétbe helyezésére,

e jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének idõpontját követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(3) Amennyiben 2004. május 1-jéig nem került sor az e jegyzõkönyvet jóváhagyó minden okirat letétbe helyezésére,

e jegyzõkönyv átmenetileg 2004. május 1-jétõl kezdõdõ hatállyal alkalmazandó.
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6. cikk
A megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,

szlovén és szlovák nyelven készült. Ezek e jegyzõkönyv mellékleteit képezik, és ugyanolyan hitelesek, mint

a megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum más nyelven készült szövegei.

7. cikk
E jegyzõkönyv másolatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,

német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és azerbajdzsáni nyelven készült, amelyek mindegyike egyaránt

hiteles.
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de dos mil cuatro. 

V Bruselu dne osmnáctého května dva tisíce čtyři 

Udfćrdiget i Bruxelles den attende maj to tusind og fire. 

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai zweitausendundvier. 

Kahe tuhande neljanda aasta maikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis 

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες τέσσερα. 

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year two thousand and four. 

Fait ŕ Bruxelles, le dix�huit mai deux mille quatre. 

Fatto a Bruxelles, addě diciotto maggio duemilaquattro. 

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astoņpadsmitajā maijā. 

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gegužės aštuonioliktą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év május havának tizennyolcadik napján. 

Maghmul fi Brussel, nhar it-tmintax ta' Mejju, 2004 

Gedaan te Brussel, de achttiende mei tweeduizend vier. 

Sporządzono w Brukseli, dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące czwartego 

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de dois mil e quatro. 

V Bruseli dňa osemnásteho mája dvetisícštyri 

V Bruslju, dne osemnajstega maja leta dva tisoč štiri. 

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljä. 

Som skedde i Bryssel den artonde maj tjugohundrafyra. 

Brüsseldә iki min dördüncü ilin mayın on sәkkizindә imzalanmışdır. 

 

Por los Estados miembros 

Za členské státy 

For medlemsstaterne 

Für die Mitgliedstaaten 

Liikmesriikide nimel 

Για τα κράτη μέλη 

For the Member States 

Pour les États membres 

Per gli Stati membri 

Dalībvalstu vārdā 

Valstybių narių vardu 

 

A tagállamok részéről 

Għall-Istati Membri 

Voor de lidstaten 

W imieniu Państw Członkowskich 

Pelos Estados-Membros 

Za členské štáty 

Za države članice 

Jäsenvaltioiden puolesta 

Pĺ medlemsstaternas vägnar 

Üzv dövlәtlәr adından 

Por las Comunidades Europeas 

Za Evropská společenství 

For De Europćiske Fćllesskaber 

Für die Europäischen Gemeinschaften 



5. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság

közötti partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együttmûködési megállapodás

rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történõ kiterjesztésérõl szóló, a kétoldalú textilmegállapodások

lejártának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban: 2. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

6. § A 2. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti

partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együttmûködési megállapodás

rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történõ kiterjesztésérõl szóló, a kétoldalú

textilmegállapodások lejártának figyelembevételével történõ megkötésérõl

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, egyrészrõl, és

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG, másrészrõl,

mivel:

(1) Az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi

és együttmûködési megállapodás 1999. július 1-jén lépett hatályba.
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Euroopa ühenduste nimel 

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

For the European Communities 

Pour les Communautés européennes 

Per le Comunitŕ europee 

Eiropas Kopienu vārdā 

Europos Bendrijų vardu 

Az Európai Közösségek részéről 

Għall-Komunitajiet Ewropej 

Voor de Europese Gemeenschappen 

W imieniu Wspólnot Europejskich 

Pelas Comunidades Europeias 

Za Európske spoločenstvá 

Za Evropske skupnosti 

Euroopan yhteisöjen puolesta 

Pĺ Europeiska gemenskapernas vägnar 

Avropa Birliyi adından 

Por la República de Azerbaiyán 

Za Ázerbájdžánskou republiku 

For Republikken Aserbajdsjan 

Für die Republik Aserbaidschan 

Aserbaidžaani Vabariigi nimel 

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν 

For the Republic of Azerbaijan 

Pour la République d'Azerbaďdjan 

Per la Repubblica dell'Azerbaigian 

Azerbaidžānas Republikas vārdā 

AzerbaidŢano Respublikos vardu 

Azerbajdzsán részéről 

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan 

Voor de Republiek Azerbeidzjan 

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej 

Pela República do Azerbaijăo 

Za Azerbajdžanskú republiku 

Za Azerbajdžansko republiko 

Azerbaidžanin tasavallan puolesta 

Pĺ Republiken Azerbajdzjans vägnar 

Azәrbaycan Respublikası adından

 



(2) Tárgyalásokra került sor annak biztosítása érdekében, hogy a partnerségi és együttmûködési megállapodás egyéb

árucikkek kereskedelmére vonatkozó rendelkezéseit hivatalosan a textiltermékek kereskedelmére is kiterjesszék.

(3) A partnerségi és együttmûködési megállapodás megfelelõ módosításait el kell fogadni,

A KÖVETKEZÕKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk
Az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi

és együttmûködési megállapodás a következõknek megfelelõen módosul:

1. a 12. cikkben a 17. cikkre történõ hivatkozást törölni kell;

2. a 17. cikket törölni kell.

2. cikk
Ez a jegyzõkönyv a partnerségi és együttmûködési megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk
Ez a jegyzõkönyv az aláírását követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

4. cikk
Ez a jegyzõkönyv két-két eredeti példányban készült a szerzõdõ felek hivatalos nyelvein, amely szövegek mindegyike

egyaránt hiteles.

7. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti

partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ

csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban: 3. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

8. § A 3. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán Köztársaság közötti

partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai

Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
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ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság jár el,

egyrészrõl, és

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG

másrészrõl,

a továbbiakban e jegyzõkönyv alkalmazásában: a Felek,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt

Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi

Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai

Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén

Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült

Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és

Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés rendelkezéseire, amely szerzõdést 2005.

április 25-én írták alá Luxembourgban, és amelyet 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni,

FIGYELEMBE VÉVE az Azerbajdzsán Köztársaság és az Európai Unió közötti kapcsolatokban a két új tagállam EU-hoz

történõ csatlakozása következtében kialakuló új helyzetet, amely lehetõségeket teremt, valamint kihívást jelent

az Azerbajdzsán Köztársaság és az Európai Unió közötti együttmûködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttmûködési megállapodás célkitûzéseit és elveit elérjék

és végrehajtsák,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Azerbajdzsán

Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodás feleivé válnak,

amely megállapodást 1996. április 22-én írták alá Luxembourgban, és amely 1999. július 1-jén lépett hatályba

(a továbbiakban: a megállapodás), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyezõ módon elfogadják és

tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képezõ együttes

nyilatkozatokat, levélváltásokat és az Azerbajdzsán Köztársaság nyilatkozatának szövegét, valamint a megállapodás

2004. május 18-i jegyzõkönyvét.

2. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. cikk
(1) Ezt a jegyzõkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint az Azerbajdzsán

Köztársaság hagyja jóvá, belsõ rendelkezéseikkel összhangban.

(2) A felek értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ eljárások befejezésérõl. A jóváhagyó okiratokat

az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk
(1) Ez a jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) A jegyzõkönyvet 2007. január 1-tõl a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazzák
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5. cikk
(1) A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum szövege, továbbá a megállapodás

2004. május 18-i jegyzõkönyvének szövege bolgár és román nyelven készült.

(2) E dokumentumok e jegyzõkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi

dokumentum, továbbá a megállapodás 2004. május 18-i jegyzõkönyvének más nyelveken készült szövegével együtt

egyaránt hitelesek.

6. cikk
Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland,

lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint

azerbajdzsán nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
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Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и осма година. 

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil ocho. 

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce osm. 

Udfćrdiget i Bruxelles den niende december to tusind og otte. 

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendacht. 

Kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis. 

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ. 

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eight. 

Fait ŕ Bruxelles, le neuf décembre deux mille huit. 

Fatto a Bruxelles, addě nove dicembre duemilaotto. 

Briselē, divtūkstoš astotā gada devītajā decembrī. 

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év december havának kilencedik napján. 

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tmienja. 

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend acht. 

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące ósmego. 

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e oito. 

Adoptat la Bruxelles la nouă decembrie două mii opt. 

V Bruseli deviateho decembra dvetisícosem. 

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč osem. 

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan. 

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraĺtta. 

 

За дьржавите-членки 

Por los Estados miembros 

Za členské státy 

For medlemsstaterne 

Für die Mitgliedstaaten 

Liikmesriikide nimel 

Για τα κράτη μέλη 

For the Member States 

Pour les États membres 

Per gli Stati membri 

Dalīvalstu vārdā 

Valstybių narių vardu 

A tagállamok részéről 

Għall-Istati Membri 

Voor de lidstaten 

W imieniu państw członkowskich 

Pelos Estados-Membros 

Pentru statele membre 

Za členské štáty 

Za države članice 

Jäsenvaltioiden puolesta 

 

Pĺ medlemsstaternas vägnar 

За Европейската общност 

Por las Comunidades Europeas 

Za Evropská společenství 

For De Europćiske Fćllesskaber 

Für die Europäischen Gemeinschaften 

Euroopa ühenduste nimel 

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

For the European Communities 

Pour les Communautés européennes 

Per le Comunitŕ europee 

Eiropas Kopienu vārdā 

Europos Bendrijų vardu 

Az Európai Közösségek részéről 

Għall-Komunitajiet Ewropej 

Voor de Europese Gemeenschappen 

W imieniu Wspólnot Europejskich 

Pelas Comunidades Europeias 

Pentru Comunitatea Europeană 

Za Európske spoločenstvá 

Za Evropske skupnosti 

Euroopan yhteisöjen puolesta 

Pĺ Europeiska gemenskapernas vägnar 

За Република Азербайджан 

Por la República de Azerbaiyán 

Za Ázerbájdžánskou republiku 

For Republikken Aserbajdsjan 

Für die Republik Aserbaidschan 

Aserbaidžaani Vabariigi nimel 



9. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám 24223

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν 

For the Republic of Azerbaijan 

Pour la République d'Azerbaďdjan 

Per la Repubblica dell'Azerbaigian 

Azerbaidžānas Republikas vārdā 

AzerbaidŢano Respublikos vardu 

Azerbajdzsán részéről 

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan 

Voor de Republiek Azerbeidzjan 

W imieniu Republiki Azerbejdżanu 

Pela República do Azerbaijăo 

Pentru Republica Azerbaidjan 

Za Azerbajdžanskú republiku 

Za Azerbajdžansko republiko 

Azerbaidžanin tasavallan puolesta 

Pĺ Republiken Azerbajdzjans vägnar 



2010. évi CVIII. törvény

az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Grúzia közötti partnerség

létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt

jegyzõkönyvek kihirdetésérõl*

(A Megállapodás 1999. július 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 1. Jegyzõkönyv 2005. március 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 2. Jegyzõkönyv 2008. június 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Grúzia közötti partnerség

létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás) e törvénnyel

kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Grúzia közötti partnerség létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés Szerzõdõ Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség,

egyrészrõl, és

GRÚZIA,

másrészrõl,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Grúzia közötti kapcsolatokat, valamint az általuk közösnek tekintett

értékeket,

FELISMERVE, hogy a Közösség és Grúzia erõsíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá partnerséget és együttmûködést

kívánnak létrehozni, amely megerõsítené és bõvítené a múltban, különösen az Európai Gazdasági Közösség,

az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kereskedelemrõl,

valamint a kereskedelmi és gazdasági együttmûködésrõl szóló, 1989. december 18-án aláírt megállapodás által

létesített kapcsolatokat,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadata el.
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FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint Grúzia elkötelezettségét aziránt, hogy megerõsítsék azon

politikai és gazdasági szabadságokat, amelyek a partnerség valódi alapját képezik,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét aziránt, hogy elõmozdítsák a nemzetközi békét és biztonságot, valamint

a viták békés rendezését, és hogy e célból az Egyesült Nemzetek és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet

(EBESZ) keretében együttmûködjenek,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint Grúzia szilárd elkötelezettségét az Európai Biztonsági és

Együttmûködési Értekezlet (EBEÉ) záróokmányában, a madridi és a bécsi utólagos találkozók záróokmányaiban,

a gazdasági együttmûködésrõl szóló bonni EBEÉ-értekezletnek, a Párizsi Charta egy Új Európáért címû okmányában és

az EBEÉ 1992. évi, A változás kihívásai címû helsinki okmányában továbbá az EBESZ egyéb alapvetõ okmányaiban

szereplõ valamennyi elv és rendelkezés teljes végrehajtása iránt,

FELISMERVE ebben az összefüggésben, hogy Grúzia függetlenségének, szuverenitásának és területi

sérthetetlenségének támogatása hozzá fog járulni az európai béke és stabilitás megõrzéséhez,

MEGGYÕZÕDVE a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának különösen nagy jelentõségérõl, különösen

a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tekintetében, a szabad és demokratikus választásokon alapuló

többpártrendszer és a piacgazdaság létrehozását célzó gazdasági liberalizáció fontosságáról, valamint felismerve

Grúzia törekvéseit, amelyek az ezen elveken alapuló politikai és gazdasági rendszer létrehozására irányulnak,

ABBAN A HITBEN, hogy e partnerségi és együttmûködési megállapodás teljes körû végrehajtása a grúziai politikai,

gazdasági és jogi reformok folytatásától és megvalósításától, valamint az együttmûködéshez szükséges feltételek

bevezetésétõl függ, és ugyanakkor hozzá is járul ezekhez, különösen az EBEÉ bonni értekezletének következtetéseit

figyelembe véve,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken bátorítsák a szomszédos országokkal való

regionális együttmûködés folyamatát, és ezáltal elõmozdítsák a régió jólétét és stabilitását, és különösen

a Kaukázuson túli régió Független Államai és más szomszédos államok közötti együttmûködés és kölcsönös bizalom

elõsegítését célzó kezdeményezéseket,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszédet hozzanak létre és alakítsanak ki a kölcsönös érdeklõdésre

számot tartó, kétoldalú, regionális és nemzetközi ügyekben,

FELISMERVE ÉS TÁMOGATVA Grúzia azon kívánságát, hogy szoros együttmûködést alakítson ki az európai

intézményekkel,

FIGYELEMBE VÉVE a grúziai befektetések támogatásának szükségességét, beleértve az energetikai ágazatot, és ebben

az összefüggésben a Közösség és tagállamai által az energetikai termékek kivitele tekintetében a méltányos

tranzitfeltételeknek tulajdonított jelentõséget; megerõsítve a Közösség és tagállamai, valamint Grúzia

elkötelezettségét az Európai Energiacharta, valamint az Energiacharta Szerzõdés, továbbá az energiahatékonyságról

és a kapcsolódó környezeti szempontokról szóló Energiacharta Jegyzõkönyv teljes végrehajtása iránt,

FIGYELEMMEL arra, hogy a Közösség hajlandó szükség szerint gazdasági együttmûködést és technikai

segítségnyújtást biztosítani,

SZEM ELÕTT TARTVA azt, hogy e megállapodás elõnyben részesíti a Grúzia és az európai és a szomszédos régiók

szélesebb együttmûködési területe közötti fokozatos közeledést, valamint a nyitott nemzetközi rendszerbe való

fokozatos beépülését,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a kereskedelemnek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival

összhangban történõ liberalizálása iránt,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy javítani kell az üzleti tevékenységet és a befektetést érintõ feltételeket, és az olyan

területek feltételeit, mint a társaságok létrehozása, a munkaügy, a szolgáltatások nyújtása és a tõkemozgás,

MEGGYÕZÕDVE arról, hogy e megállapodás új légkört teremt a Felek közötti gazdasági kapcsolatok és különösen

a kereskedelem és befektetés fejlõdése számára, amelyek elengedhetetlenek a gazdasági szerkezetváltáshoz és

a technológiai korszerûsítéshez,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy szoros együttmûködést hozzanak létre a környezetvédelem területén, szem elõtt tartva

a Felek között e téren fennálló kölcsönös függõséget,

FELISMERVE, hogy az illegális bevándorlás megelõzésére és csökkentésére irányuló együttmûködés e megállapodás

egyik elsõdleges célkitûzését képezi,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy kulturális együttmûködést hozzanak létre és javítsák az információáramlást,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:
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1. cikk
Egyrészrõl a Közösség és tagállamai, másrészrõl Grúzia között partnerség jön létre. E partnerség célkitûzései

a következõk:

– megfelelõ keret biztosítása a Felek közötti politikai párbeszédhez, amely lehetõséget nyújt politikai kapcsolatok

továbbfejlesztésére,

– Grúzia azon törekvéseinek támogatása, amelyek demokráciájának megszilárdítására és gazdaságának

fejlesztésére, valamint a piacgazdaságra való áttérés befejezésére irányulnak,

– a Felek közötti kereskedelmi, befektetési és a harmonikus gazdasági kapcsolatok elõmozdítása, és ezáltal

a fenntartható gazdasági fejlõdésük elõsegítése,

– a jogalkotási, gazdasági, szociális, pénzügyi, nem katonai tudományos, technológiai és kulturális együttmûködés

alapjának megteremtése.

I. CÍM
ÁLTALÁNOS ELVEK

2. cikk
A demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tiszteletben tartása, különösen az Egyesült Nemzetek

Alapokmányában, a Helsinki Záróokmányban és a Párizsi Charta egy Új Európáért címû okmányban meghatározottak

szerint, valamint a piacgazdaság elvei, beleértve az EBEÉ bonni értekezletének okmányaiban megfogalmazottakat,

a Felek bel- és külpolitikájának, valamint a partnerség és e megállapodás lényeges alkotóelemeit képezik.

3. cikk
A Felek úgy ítélik meg, hogy jövõbeli jólétük és stabilitásuk szempontjából elengedhetetlen, hogy az újonnan

függetlenné vált államok, amelyek a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének (a továbbiakban: Független

Államok) megszûnésekor alakultak ki, a Helsinki Záróokmány és a nemzetközi jog elveivel összhangban, valamint a jó

szomszédi kapcsolatok szellemében együttmûködést tartsanak fenn és alakítsanak ki maguk között; és a Felek

mindent megtesznek e folyamat elõmozdítása érdekében.

4. cikk
A Felek adott esetben felülvizsgálják a változó grúziai viszonyokat, különösen a gazdasági feltételek és a piacorientált

gazdasági reformok megvalósítása tekintetében. Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tehet a Feleknek

e megállapodás bármely részének az e körülményekre figyelemmel történõ továbbfejlesztése tekintetében.

II. CÍM
POLITIKAI PÁRBESZÉD

5. cikk
A Felek egymás között rendszeres politikai párbeszédet alakítanak ki, amelyet fejleszteni és bõvíteni szándékoznak.

E párbeszéd kíséri és szilárdítja meg a Közösség és Grúzia közötti közeledést, támogatja az országban végbemenõ

politikai és gazdasági változásokat, és hozzájárul az együttmûködés új formáinak létrehozásához. A politikai

párbeszéd:

– erõsíteni fogja a Grúzia, valamint a Közösség és tagállamai, és így a demokratikus nemzetek közösségének egésze

közötti kapcsolatokat. Az e megállapodás révén elért gazdasági közeledés intenzívebb politikai kapcsolatokat fog

eredményezni,

– a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó nemzetközi kérdések tekintetében el fog vezetni az álláspontok fokozatos

közeledéséhez, és így növelni fogja a régión belül a biztonságot és a stabilitást, valamint elõ fogja mozdítani

a Kaukázuson túli terület Független Államainak jövõbeli fejlõdését,

– arra irányul, hogy a Felek törekedjenek az együttmûködésre az európai stabilitás és biztonság megerõsítéséhez,

a demokrácia elveinek betartásához, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásához és elõsegítéséhez

kapcsolódó ügyekben, különösen a kisebbségekhez tartozó személyek tekintetében, és szükség esetén tartsanak

konzultációt a vonatkozó ügyekben. E párbeszédre regionális szinten kerülhet sor azzal a céllal, hogy

hozzájáruljanak a regionális konfliktusok és feszültségek megoldásához.
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6. cikk
A miniszteri szintû politikai párbeszédre a 81. cikkben létrehozott Együttmûködési Tanácsban kerül sor, egyéb

esetekben pedig kölcsönös megegyezéssel.

7. cikk
A Felek a politikai párbeszéd egyéb eljárásait és mechanizmusait is bevezetik, különösen a következõ formákban:

– rendszeres megbeszélések a magas beosztású tisztviselõk szintjén, egyrészrõl a Közösség és tagállamainak

képviselõi, másrészrõl Grúzia képviselõi között,

– a Felek közötti diplomáciai csatornák teljes kihasználása, beleértve a megfelelõ kapcsolatfelvételt kétoldalú és

többoldalú szinten, mint például az Egyesült Nemzetek és az EBESZ találkozói keretében, és másutt,

– minden egyéb eszköz, beleértve a szakértõi megbeszélések lehetõségét, amelyek hozzájárulhatnak e párbeszéd

megszilárdításához és fejlesztéséhez.

8. cikk
A politikai párbeszédre parlamenti szinten a 86. cikkben létrehozott parlamenti együttmûködési bizottság keretében

kerül sor.

III. CÍM
ÁRUFORGALOM

9. cikk
(1) A Felek egymás számára minden területen a legnagyobb kedvezmény elvét biztosítják a következõk tekintetében:

– behozatali és kiviteli vámok és díjak, beleértve az ilyen vámok és díjak beszedésének módszerét,

– a vámkezeléshez, az árutovábbításhoz, a raktárakhoz és az átrakodáshoz kapcsolódó rendelkezések,

– a behozott árukra közvetlenül vagy közvetetten kivetett adók és bármilyen egyéb belsõ díjak,

– fizetési módok és a fizetések átutalása,

– az áruk belföldi piacon való értékesítéséhez, megvásárlásához, szállításához, forgalmazásához és

felhasználásához kapcsolódó szabályok.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következõkre:

a) a vámunió vagy szabadkereskedelmi terület létrehozása céljából, illetve ilyen unió vagy terület létrejötte alapján

adott kedvezmények;

b) a WTO-szabályokkal összhangban bizonyos országoknak, illetve egyéb nemzetközi megállapodások alapján

a fejlõdõ országoknak adott kedvezmények;

c) a határforgalom megkönnyítése érdekében a szomszédos országoknak adott kedvezmények.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit egy átmeneti idõszak alatt, amely Grúziának a WTO-hoz való csatlakozásakor, de

legkésõbb 1998. december 31-én jár le, nem kell alkalmazni az I. mellékletben meghatározott azon kedvezményekre,

amelyeket Grúzia a Szovjetunió megszûnésekor keletkezett más államoknak nyújt.

10. cikk
(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a szabad árutovábbítás elve e megállapodás célkitûzései elérésének

elengedhetetlen feltételét képezi. Ebben a vonatkozásban mindkét Fél biztosítja a másik Fél vámterületérõl származó,

illetve a másik Fél vámterületére irányuló, a területén áthaladó áruk korlátlan továbbítását.

(2) A két Fél között a GATT V. cikkének (2), (3), (4) és (5) bekezdésében leírt szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az e cikkben foglalt szabályok nem sértik a Felek közötti megállapodás alapján meghatározott ágazatokra, így például

különösen a szállításra vagy egyes termékekre vonatkozó különleges szabályokat.

11. cikk
Ezen túlmenõen az áruk ideiglenes behozatalára vonatkozó, mindkét Felet kötelezõ nemzetközi egyezményekbõl

eredõ jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, mindkét Fél mentességet biztosít a másik Félnek az e kérdésrõl szóló

egyéb, a Félre nézve kötelezõ nemzetközi egyezményben kikötött esetekben és eljárásoknak megfelelõen,

jogszabályaival összhangban ideiglenesen beléptetett áruk behozatali díjai és vámjai alól. Ennek során figyelembe

veszik azokat a feltételeket, amelyek mellett a szóban forgó egyezménybõl eredõ kötelezettségeket a kérdéses Fél

elfogadta.
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12. cikk
(1) A Grúziából származó áruk – e megállapodás 14., 17. és 18. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül – mennyiségi

korlátozások nélkül hozhatók be a Közösségbe.

(2) A Közösségbõl származó áruk – e megállapodás 14. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – minden fajta mennyiségi

korlátozás és azonos hatású intézkedés nélkül hozhatók be Grúziába.

13. cikk
A Felek közötti áruforgalomban a piaci árak érvényesülnek.

14. cikk
(1) Amennyiben az egyik Fél területére olyan növelt mennyiségben vagy olyan feltételek mellett hoznak be valamely

terméket, amely a hasonló vagy közvetlenül versenyzõ termékek belföldi termelõinek kárt okoz, vagy fennáll ennek

veszélye, a Közösség vagy Grúzia, amelyikük az érintett, a következõ eljárásokkal és feltételekkel összhangban

megteheti a megfelelõ intézkedéseket.

(2) A Közösség vagy Grúzia, az esettõl függõen – mielõtt intézkedéseket tenne, vagy a (4) bekezdés hatálya alá esõ

esetekben az intézkedéseket követõen a lehetõ leghamarabb – biztosítja az Együttmûködési Tanács számára az összes

vonatkozó tájékoztatást, azzal a céllal, hogy a XI. címben meghatározottak szerint mindkét Fél számára elfogadható

megoldást találjanak.

(3) Ha a Feleknek a konzultációk eredményeképpen nem sikerül az Együttmûködési Tanácshoz történõ beterjesztést

követõen 30 napon belül megállapodásra jutniuk a helyzet megoldását célzó lépésekben, úgy az a Fél, amely

konzultációt kért, a kár megelõzéséhez vagy orvoslásához szükséges mértékben és idõtartamon át szabadon

korlátozhatja az érintett termékek behozatalát, vagy más megfelelõ intézkedéseket alkalmazhat.

(4) Kritikus körülmények között, amennyiben a késedelem nehezen helyrehozható károkat okozna, a Felek a konzultációk

elõtt is meghozhatják intézkedéseiket, azzal a feltétellel, hogy e lépés megtételét követõen azonnal konzultációt

ajánlanak fel.

(5) A Felek az e cikk szerinti intézkedések megválasztása során elsõbbséget biztosítanak azon intézkedéseknek, amelyek

a legkisebb zavart okozzák e megállapodás céljainak elérésében.

(6) E cikk egyetlen rendelkezése sem sérti és semmilyen módon nem érinti a Felek valamelyike által a GATT VI. cikkével,

a GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a GATT VI., XVI. és XXIII. cikkének értelmezésérõl és

alkalmazásáról szóló megállapodással vagy kapcsolódó belsõ jogszabállyal összhangban hozott dömpingellenes vagy

kiegyenlítõ intézkedéseket.

15. cikk
A Felek vállalják, hogy amint a körülmények lehetõvé teszik – beleértve a Grúzia WTO-hoz való csatlakozásából eredõ

helyzetet – megvitatják e megállapodás áruforgalmi rendelkezéseinek továbbfejlesztését. Az Együttmûködési Tanács

ajánlásokat tehet a Feleknek az ilyen továbbfejlesztések tekintetében, amelyeket elfogadásuk esetén a Felek közötti

megállapodás útján, saját eljárásaiknak megfelelõen léptethetnek hatályba.

16. cikk
E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, kivitelre vagy tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat,

amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, állatok és növények egészségének és életének

védelme, a természeti erõforrások védelme, a mûvészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselõ nemzeti kincsek

védelme, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol, sem az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályokat.

Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti

kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

17. cikk
E címet nem kell alkalmazni a Kombinált Nómenklatúra 50–63. árucsoportjaiba tartozó textiltermékek

kereskedelmére. E termékek kereskedelmét külön megállapodás szabályozza, amelyet 1995. december 22-én

parafáltak és ideiglenesen 1996. január 1-je óta alkalmaznak.
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18. cikk
(1) Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés hatálya alá tartozó termékek kereskedelmére a 12. cikk

kivételével e cím rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Egy szénnel és acéllal kapcsolatos ügyekkel foglakozó kapcsolattartó csoportot hoznak létre, amely egyrészrõl

a Közösség, másrészrõl Grúzia képviselõibõl áll. A kapcsolattartó csoport rendszeresen információt cserél a Felek

érdeklõdésére számot tartó, szénnel és acéllal kapcsolatos ügyekben.

19. cikk
A nukleáris anyagok kereskedelmét az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdéssel összhangban fogják

folytatni. Ha szükséges, a nukleáris anyagok kereskedelme az Európai Atomenergia-közösség és Grúzia között

megkötendõ külön megállapodás rendelkezéseinek tárgyát fogja képezni.

IV. CÍM
AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOKAT ÉS A BEFEKTETÉST ÉRINTÕ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
MUNKAÜGYI FELTÉTELEK

20. cikk
(1) A Közösség és a tagállamok az egyes tagállamok vonatkozó törvényeire, feltételeire és eljárásaira figyelemmel

törekednek annak biztosítására, hogy a valamely tagállam területén jogszerûen foglalkoztatott grúz állampolgárokat

olyan bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás tekintetében a saját

állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstõl.

(2) Grúzia a Grúziában hatályos törvényekre, feltételekre és eljárásokra figyelemmel biztosítja, hogy a tagállamok Grúzia

területén jogszerûen foglalkoztatott állampolgárait olyan bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek,

a javadalmazás és az elbocsátás tekintetében a saját állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon

alapuló megkülönböztetéstõl.

21. cikk
Az Együttmûködési Tanács megvizsgálja, hogyan javíthatók az üzletemberek munkafeltételei a Felek nemzetközi

kötelezettségvállalásaival összhangban, beleértve az EBEÉ bonni értekezletének okmányában rögzített vállalásokat.

22. cikk
Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tesz a 20. és a 21. cikk végrehajtására.

II. FEJEZET
A TÁRSASÁGOK LETELEPEDÉSÉT ÉS MÛKÖDÉSÉT ÉRINTÕ FELTÉTELEK

23. cikk
(1) A Közösség és tagállamai a grúz társaságoknak a 25. cikk d) pontjában meghatározott letelepedése tekintetében

legalább olyan kedvezõ elbánást biztosítanak, mint amilyenben más harmadik országokat részesítenek.

(2) A Közösség és tagállamai, a IV. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, a grúz társaságok területükön

letelepedett leányvállalatainak a mûködésük tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást biztosítanak, mint

amilyenben a közösségi társaságokat részesítik.

(3) A Közösség és tagállamai a grúz társaságok területükön letelepedett fióktelepeinek a mûködése tekintetében

legalább olyan kedvezõ elbánást biztosítanak, mint amilyenben harmadik országok társaságainak fióktelepeit

részesítik.

(4) Grúzia, az V. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül és az ott rögzített feltételekre figyelemmel, a közösségi

társaságoknak a 25. cikk d) pontjában meghatározott letelepedése tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást

biztosít, mint amilyenben a grúz társaságok, vagy – amennyiben ez utóbbi a kedvezõbb – a harmadik országbeli

társaságok részesülnek, és mûködésük tekintetében a közösségi társaságok Grúzia területén letelepedett

leányvállalatait és fióktelepeit legalább olyan kedvezõ elbánásban részesíti, mint saját vállalatait és fióktelepeit, vagy

– amennyiben ez utóbbi a kedvezõbb – harmadik felek társaságait és fióktelepeit.
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24. cikk
(1) A 23. cikk rendelkezéseit, a 100. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, nem kell alkalmazni a légi közlekedésre, a belvízi

közlekedésre és a tengeri szállításra.

(2) Az alábbiakban feltüntetett olyan tevékenységek tekintetében azonban, amelyeket hajózási ügynökségek végeznek

és nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások nyújtására irányulnak, ideértve azon intermodális szállítási mûveleteket,

amelyek során az út egy részét tengeren teszik meg, mindkét Fél megengedi a másik Fél társaságainak, hogy területén

leányvállalatok vagy fióktelepek formájában kereskedelmi jelenléttel rendelkezzenek, a letelepedés és a mûködés

tekintetében legalább olyan kedvezõ feltételek mellett, mint amelyet a Fél saját társaságainak vagy – ha ez utóbbiak

kedvezõbbek – valamely harmadik ország társaságai leányvállalatainak vagy fióktelepeinek biztosít, az egyes Felek

jogszabályaival és szabályozásával összhangban.

(3) Az ilyen tevékenységek különösen a következõk:

a) tengeri szállítási és kapcsolódó szolgáltatások piacra vitele és értékesítése az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat

útján, az árajánlattól a számlázásig, függetlenül attól, hogy e szolgáltatásokat maga a szolgáltató, vagy olyan

szolgáltatók mûködtetik vagy kínálják fel, amelyekkel a szolgáltatás eladója tartós üzleti megegyezést kötött;

b) bármely szállítási és kapcsolódó szolgáltatás megvásárlása és felhasználása saját számlára vagy ügyfelek számára

(és az ügyfeleiknek történõ viszonteladás), beleértve a belsõ közlekedési szolgáltatásokat bármely olyan

közlekedési móddal, különösen belvízi utakon, közúton és vasúton, amely az integrált szolgáltatás nyújtásához

szükséges;

c) dokumentáció készítése a fuvarokmányok, vámokmányok, valamint a szállított áruk származására és jellegére

vonatkozó egyéb okmányok tekintetében;

d) üzleti információk biztosítása bármilyen eszközzel, beleértve a számítógépes információs rendszereket és

az elektronikus adatcserét (figyelemmel a távközlés tekintetében fennálló, megkülönböztetéstõl mentes

korlátozásokra);

e) üzleti megegyezés létrehozása helyben letelepedett hajózási ügynökséggel, beleértve a társaság tõkéjében való

részesedést és a helyben toborzott személyzet kinevezését (vagy külföldi személyzet esetében figyelemmel

e megállapodás vonatkozó rendelkezéseire);

f) eljárás a társaságok nevében, többek között a hajó kikötésének megszervezésében vagy a rakományok

átvételében, ha szükséges.

25. cikk
E megállapodás alkalmazásában:

a) „közösségi társaság”, illetve „grúziai társaság”: olyan társaság, amelyet valamely tagállam, illetve Grúzia

törvényeivel összhangban hoztak létre, és amelynek a létesítõ okirat szerinti székhelye vagy központi

ügyvezetése, illetve gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség, illetve Grúzia területén található. Ha

azonban a valamely tagállam, illetve Grúzia törvényeivel összhangban létrehozott társaságnak csak a létesítõ

okirat szerinti székhelye található a Közösség, illetve Grúzia területén, a társaságot akkor tekintik közösségi, illetve

grúziai társaságnak, ha mûködése során tényleges és folyamatos kapcsolatban áll valamely tagállam, illetve

Grúzia gazdaságával;

b) valamely társaság „leányvállalata”: az elõbbi által ténylegesen ellenõrzött vállalat;

c) valamely társaság „fióktelepe”: az üzleti tevékenység folytatásának jogi személyiséggel nem rendelkezõ helye,

amely tartósan jelenik meg, például egy anyavállalat kiterjesztéseként, irányítással és az ahhoz szükséges anyagi

eszközökkel rendelkezik, hogy üzleti tárgyalásokat folytasson harmadik felekkel oly módon, hogy ez utóbbiaknak

– noha annak ismeretében, hogy szükség esetén az anyavállalattal lépnek jogi kapcsolatba, amelynek a központi

irodája külföldön található – nem az anyavállalattal kell közvetlenül tárgyalnia, hanem a kiterjesztésként üzemelõ

üzleti helyszínen köthet ügyleteket;

d) „letelepedés”: az a) pontban említett közösségi vagy grúziai társaságoknak azon joga, hogy Grúziában, illetve

a Közösségben leányvállalatok vagy fióktelepek létesítésén keresztül gazdasági tevékenységet kezdjenek el;

e) „mûködés”: gazdasági tevékenységek folytatása;

f) „gazdasági tevékenységek”: ipari, kereskedelmi és szakmai jellegû tevékenységek.
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A nemzetközi tengeri szállítás tekintetében, beleértve az intermodális szállítási mûveleteket, amelyek során az út egy

részét tengeren teszik meg, a tagállamoknak vagy Grúziának a Közösségen, illetve Grúzián kívül letelepedett

állampolgárai, valamint a Közösségen vagy Grúzián kívül letelepedett és a tagállamok állampolgárai, illetve grúziai

állampolgárok által ellenõrzött hajózási társaságok szintén kedvezményezettjei e fejezet és a III. fejezet

rendelkezéseinek, ha hajóikat a szóban forgó tagállamban, illetve Grúziában a vonatkozó jogszabályokkal

összhangban tartják nyilván.

26. cikk
(1) E megállapodás egyéb rendelkezései ellenére, az egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy prudenciális okokból

intézkedéseket hozzon a befektetõk, a betétesek, a biztosítottak és az olyan személyek védelme érdekében,

amelyeknek valamely pénzügyi szolgáltató letéteményesi kötelezettséggel tartozik, vagy annak érdekében, hogy

biztosítsa a pénzügyi rendszer sértetlenségét és stabilitását. Amennyiben az ilyen intézkedések nem egyeztethetõk

össze e megállapodás rendelkezéseivel, nem használhatók fel a Fél e megállapodás szerinti kötelezettségeinek

elkerülésére.

(2) E megállapodás egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy az elõírná a Feleknek egyedi vevõk ügyeivel vagy

elszámolásaival összefüggõ, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévõ bizalmas vagy védett információk

kiszolgáltatását.

(3) E megállapodás alkalmazásában a „pénzügyi szolgáltatások” a III. mellékletben leírt tevékenységeket jelentik.

27. cikk
E megállapodás rendelkezései nem sértik bármely olyan intézkedésnek a Felek valamelyike által történõ alkalmazását,

amelyre annak megelõzése érdekében van szükség, hogy e megállapodás rendelkezésein keresztül megkerüljék

valamely Félnek azon intézkedéseit, amelyekkel harmadik országok bejutását szabályozza a saját piacára.

28. cikk
(1) A Grúzia, illetve a Közösség területén letelepedett közösségi, illetve grúziai társaságnak e cím I. fejezetének

rendelkezései ellenére jogában áll az, hogy a letelepedés szerinti befogadó országban érvényes jogszabályokkal

összhangban Grúzia, illetve a Közösség területén olyan alkalmazottakat foglalkoztasson, akár leányvállalatai, akár

fióktelepei révén, akik valamely közösségi tagállam, illetve Grúzia állampolgárai, azzal a feltétellel, hogy az ilyen

alkalmazottak a (2) bekezdésben meghatározott kulcsfontosságú személyzet tagjai, és hogy kizárólag a társaságok

vagy fióktelepek alkalmazásában állnak. Az ilyen alkalmazottak tartózkodási és munkavállalási engedélyei csak az ilyen

foglalkoztatás idõtartamára vonatkoznak.

(2) Az elõbb említett társaságok, a továbbiakban: szervezetek, kulcsfontosságú személyzetét a következõ kategóriák

közül a c) pontban meghatározott „társaságon belül áthelyezett személyek” képezik, feltéve, hogy a szervezet jogi

személy, és az érintett személyek legalább az áthelyezést közvetlenül megelõzõ évben annak alkalmazásában álltak,

vagy üzlettársak voltak benne (a többségi részvényesek kivételével):

a) a szervezetben vezetõ beosztást betöltõ személyek, akik elsõdlegesen a létesítmény vezetését látják el, és akik

elsõsorban a társaság igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ennek megfelelõ személyek általános felügyelete

vagy irányítása alatt állnak, és munkájuk a következõkre terjed ki:

– a létesítmény vagy a létesítmény egyik szervezeti egységének vagy részlegének a vezetése,

– felügyeleti, szakmai vagy vezetõ szerepet betöltõ más alkalmazottak munkájának felügyelete és ellenõrzése,

– személyes hatáskör gyakorlása alkalmazottak felvétele és elbocsátása, a felvételre és elbocsátásra tett ajánlások és

egyéb személyzeti intézkedések tekintetében;

b) a szervezetben dolgozó olyan személyek, akik a létesítmény mûködtetéséhez, kutatási felszereléséhez,

technikáihoz vagy vezetéséhez elengedhetetlen, nem mindennapi tudás birtokában vannak. Az ilyen tudás

értékelése a létesítményre jellemzõ tudáson kívül tükrözheti a speciális technikai tudást igénylõ munka vagy

szakma típusához kapcsolódó magas szintû képzettséget, beleértve az engedélyhez kötött szakmához való

tartozást;

c) „társaságon belül áthelyezett személy”: olyan természetes személy, aki valamely Fél területén lévõ szervezetben

dolgozik, és akit a másik Fél területén folytatott gazdasági tevékenységekkel összefüggésben oda ideiglenesen

áthelyeznek; az érintett szervezet székhelyének valamely Fél területén kell lennie, és az áthelyezésnek e szervezet

olyan létesítményére (fióktelep, leányvállalat) kell irányulnia, amely ténylegesen hasonló gazdasági

tevékenységeket folytat a másik Fél területén.
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29. cikk
(1) A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan intézkedések vagy lépések megtételét,

amelyek egymás társaságai számára az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá

tennék a letelepedés és a mûködés feltételeit.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a 37. cikk rendelkezéseit; a 37. cikk hatálya alá tartozó eseteket minden más

rendelkezés kizárásával kizárólag a szóban forgó cikk rendelkezései szabályozzák.

(3) A partnerség és az együttmûködés szellemében, és a 43. cikk fényében, Grúzia kormánya tájékoztatja a Közösséget

az olyan új jogszabályok elõterjesztésének vagy új rendelkezések elfogadásának szándékáról, amelyek a közösségi

társaságok grúziai leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy mûködési feltételeket

az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá tennék. A Közösség felkérheti

Grúziát, hogy közölje az ilyen jogszabályok vagy rendelkezések tervezetét, és folytasson konzultációt e tervezetekrõl.

(4) Amennyiben a Grúziában bevezetett új jogszabály vagy rendelkezés következtében a közösségi társaságok grúziai

leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy mûködési feltételek az e megállapodás aláírásának napján

fennálló helyzethez képest korlátozottabbá válnak, az ilyen jogszabály vagy rendelkezés a vonatkozó törvény

hatálybalépésének idõpontjában Grúziában már letelepedett leányvállalatokra és fióktelepekre a vonatkozó törvény

hatálybalépését követõen három éven át nem alkalmazandó.

III. FEJEZET
HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS A KÖZÖSSÉG ÉS GRÚZIA KÖZÖTT

30. cikk
(1) A Felek e fejezet rendelkezéseivel összhangban vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében,

hogy a Felek szolgáltatási ágazatainak fejlõdését szem elõtt tartva fokozatosan engedélyezzék a szolgáltatások

nyújtását olyan közösségi vagy grúziai társaságok részérõl, amelyek más Félnek a területén letelepedettek, mint

amelyben a szolgáltatás által megcélzott személy.

(2) Az Együttmûködési Tanács ajánlást tesz az (1) bekezdés végrehajtására.

31. cikk
A Felek együttmûködnek annak érdekében, hogy piacorientált szolgáltatási ágazatot alakítsanak ki Grúziában.

32. cikk
(1) A Felek vállalják, hogy kereskedelmi alapon, hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi hajózási piachoz és forgalomhoz

való korlátlan hozzáférés elvét:

a) az elõbbi rendelkezés nem érinti a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexérõl szóló ENSZ-egyezménybõl

eredõ azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az e megállapodásban részes Felek egyikére vagy másikára

vonatkoznak. Vonalhajózási konferenciához nem tartozó szállítók szabadon versenyezhetnek vonalhajózási

konferenciához tartozó szállítókkal, ha betartják a tisztességes kereskedelemi verseny szabályait;

b) a Felek megerõsítik elkötelezettségüket a szabad versenykörnyezet iránt, amely a száraz és folyékony ömlesztett

áruk kereskedelmének elengedhetetlen tényezõje.

(2) Az (1) bekezdés elveinek alkalmazása során a Felek:

a) e megállapodás hatálybalépésétõl kezdve nem alkalmazzák a közösségi tagállamok és a volt Szovjetunió közötti

kétoldalú megállapodások rakománymegosztásra vonatkozó rendelkezéseit;

b) nem vezetnek be rakománymegosztásra vonatkozó záradékokat a harmadik országokkal kötendõ jövõbeli

kétoldalú megállapodásokban, kivéve olyan kivételes körülmények esetén, amennyiben az e megállapodásban

részes egyik vagy másik Fél vonalhajózási társaságainak máskülönben nem lenne tényleges lehetõségük arra,

hogy az érintett harmadik országból érkezõ és oda irányuló kereskedelmi forgalomban részt vegyenek;

c) a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmérõl szóló jövõbeli kétoldalú megállapodásokban megtiltják

a rakománymegosztásra vonatkozó megegyezéseket;

d) e megállapodás hatálybalépésével eltörölnek minden olyan egyoldalú intézkedést, igazgatási, technikai és egyéb

akadályt, amely a nemzetközi tengeri szállításban korlátozó vagy megkülönböztetõ hatást fejthetne ki

a szolgáltatások szabad nyújtásra.
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(3) Többek között a nemzetközi forgalom számára nyitott kikötõkhöz való hozzáférés, a kikötõk infrastruktúrájának és

kisegítõ hajózási szolgáltatásainak igénybevétele, a kapcsolódó díjak és költségek alkalmazása, a vámlétesítmények

használata, valamint a kirakodási és berakodási kikötõhelyek és létesítmények kijelölése tekintetében mindkét Fél

legalább olyan kedvezõ elbánásban részesíti a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat, mint

a Fél saját hajóit.

(4) A Közösség, illetve Grúzia nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatásokat nyújtó állampolgárai és társaságai szabadon

nyújthatnak nemzetközi tengeri-folyami szolgáltatásokat Grúzia, illetve a Közösség belvízi útjain.

33. cikk
A Felek közötti szállítás összehangolt fejlesztésének biztosítását szem elõtt tartva, amelyet a Felek kereskedelemi

szükségleteikhez igazítanak, a kölcsönös piaci hozzáférés feltételei, valamint a közúti, vasúti és belvízi utakon történõ,

továbbá az esetleges légiközlekedési szolgáltatásnyújtás feltételei adott esetben külön megállapodásokban

szabályozhatók, amelyet a Felek e megállapodás hatálybalépését követõen tárgyalnak meg.

IV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

34. cikk
(1) E cím rendelkezéseit a közrenddel összefüggõ, közbiztonsági és közegészségügyi korlátozásokra figyelemmel kell

alkalmazni.

(2) E cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon tevékenységekre, amelyek valamely Fél területén hivatali hatáskör, akár

alkalmi, gyakorlásával függenek össze.

35. cikk
E cím alkalmazásában e megállapodás egy része sem akadályozza meg a Feleket abban, hogy a belépés és tartózkodás,

a munkavállalás, a munkafeltételek és a természetes személyek letelepedése és a szolgáltatásnyújtás tekintetében

törvényeiket és rendeleteiket alkalmazzák, azzal a feltétellel, hogy ennek során nem alkalmazzák ezeket oly módon,

amely az e megállapodás valamely rendelkezésének feltételei alapján bármely Felet megilletõ elõnyöket semmissé

tenné vagy csökkentené. A fenti rendelkezés nem érinti a 34. cikk alkalmazását.

36. cikk
Azon társaságok, amelyek grúziai társaságok és közösségi társaságok közös ellenõrzése alatt és kizárólagos

tulajdonában vannak, szintén a II., III. és IV. fejezet rendelkezéseinek kedvezményezettjei közé tartoznak.

37. cikk
Az egyik Fél által az e megállapodás alapján a másik Félnek biztosított bánásmód, a szolgáltatások kereskedelmérõl

szóló általános egyezmény (GATS) hatálya alá tartozó ágazatok vagy intézkedések tekintetében a GATS vonatkozó

kötelezettségeinek hatálybalépését egy hónappal megelõzõ naptól kezdve, semmilyen esetben nem lehet

kedvezõbb, mint az elõbbi Fél által a GATS rendelkezései alapján az egyes szolgáltatási ágazatok, alágazatok és

szolgáltatásnyújtási módok tekintetében biztosított bánásmód.

38. cikk
A Közösség, annak tagállamai és Grúzia a II., III. és IV. fejezet alkalmazásában nem veszik figyelembe a GATS V. cikkének

elveivel összhangban, gazdasági integrációs megállapodásokban vállalt kötelezettségek alapján biztosított

bánásmódot.

39. cikk
(1) Az e cím rendelkezéseivel összhangban biztosított legnagyobb kedvezmény elvét nem kell alkalmazni azon

adókedvezményekre, amelyeket a Felek a kettõs adóztatás elkerülését szolgáló megállapodások vagy egyéb

adóegyezmények alapján nyújtanak, vagy a jövõben nyújtani fognak.
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(2) E cím egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy megakadályozná azt, hogy a Felek a kettõs adóztatás elkerülését szolgáló

megállapodások és más adóegyezmények vagy a belföldi adójogszabályok adórendelkezései alapján olyan

intézkedéseket fogadjanak el vagy érvényesítsenek, amelyek az adókikerülés vagy adókijátszás megelõzésére

irányulnak.

(3) E cím egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy megakadályozná a tagállamokat vagy Grúziát abban, hogy

megkülönböztetést tegyen adójogszabályai vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során olyan adófizetõk között,

amelyek, különösen lakóhelyük tekintetében, nincsenek azonos helyzetben.

40. cikk
A 28. cikk sérelme nélkül, a II., III. és a IV. fejezet egy rendelkezése sem értelmezhetõ úgy, hogy feljogosítaná:

– a tagállamok, illetve Grúzia állampolgárait arra, hogy bármilyen minõségben belépjenek Grúzia, illetve a Közösség

területére és ott tartózkodjanak, különösen valamely társaság részvényeseként vagy tulajdonostársaként,

vezetõjeként vagy alkalmazottjaként, illetve szolgáltatások nyújtójaként vagy kedvezményezettjeként,

– a grúziai társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy a Közösség területén grúz

állampolgárokat alkalmazzanak vagy foglalkoztassanak,

– a közösségi társaságok grúziai leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy Grúzia területén a tagállamok

állampolgárait alkalmazzák vagy foglalkoztassák,

– a grúz társaságokat vagy grúz társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy ideiglenes

munkaszerzõdés alapján grúz személyeket biztosítsanak abból a célból, hogy más személyek számára és

ellenõrzése alatt mûködjenek,

– a közösségi társaságokat és a közösségi társaságok grúziai leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy ideiglenes

munkaszerzõdés alapján olyan munkavállalókat biztosítsanak, akik a tagállamok állampolgárai.

V. FEJEZET
FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TÕKE

41. cikk
(1) A Felek vállalják, hogy szabadon átváltható valutában engedélyezik a Közösségben és Grúziában honos személyek

közötti, az áruforgalommal, valamint a szolgáltatások és személyek mozgásával összefüggõ, e megállapodás

rendelkezéseivel összhangban teljesített folyó fizetéseket.

(2) A tõkemozgások mérlegének ügyletei tekintetében e megállapodás hatálybalépésétõl a fogadó ország törvényeivel

összhangban alapított társaságokba irányuló közvetlen befektetésekhez és a II. fejezet rendelkezéseivel összhangban

végzett befektetésekhez, valamint e befektetések és a belõlük származó esetleges nyereség felszámolásához vagy

hazatelepítéséhez kapcsolódó szabad tõkemozgást biztosítani kell.

(3) E megállapodás hatálybalépésétõl kezdve, a (2) bekezdés vagy az (5) bekezdés sérelme nélkül nem vezetnek be újabb

devizakorlátozásokat a Közösségben és Grúziában honos személyek közötti tõkemozgásra és a hozzá kapcsolódó

folyó fizetésekre vonatkozóan, és a meglévõ szabályok nem válnak korlátozóbbakká.

(4) A Felek konzultációt folytatnak egymással abból a célból, hogy e megállapodás célkitûzéseinek elõmozdítása

érdekében megkönnyítsék a Közösség és Grúzia között a (2) bekezdésben említettektõl eltérõ, más tõkeformák

mozgását.

(5) Hivatkozva e cikk rendelkezéseire, amíg nem vezetik be a grúz valutának a Nemzetközi Valutaalap (IMF) alapokmánya

VIII. cikke értelmében vett teljes konvertibilitását, Grúzia kivételes körülmények között devizakorlátozásokat

alkalmazhat rövid és hosszú lejáratú hitelek nyújtásával és felvételével összefüggésben, amennyiben az ilyen hitelek

nyújtása esetén Grúzia számára ilyen korlátozásokat írnak elõ és amennyiben e korlátozásokat Grúzia jogállása

az IMF-ben megengedi. Grúzia e korlátozásokat megkülönböztetéstõl mentesen alkalmazza. Alkalmazásuk a lehetõ

legkisebb mértékben zavarja e megállapodást. Grúzia az ilyen intézkedések bevezetésérõl és azok változásairól

tájékoztatja az Együttmûködési Tanácsot.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben kivételes körülmények között a Közösség és Grúzia közötti

tõkemozgás súlyos nehézségeket okoz a Közösségben, illetve Grúziában az árfolyam-politika vagy a monetáris politika

mûködtetésében, vagy fennáll ennek a veszélye, úgy a Közösség, illetve Grúzia legfeljebb hat hónapon át

védintézkedéseket hozhat a Közösség és Grúzia közötti tõkemozgás tekintetében, ha az ilyen intézkedések feltétlenül

szükségesek.
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VI. FEJEZET
A SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON OLTALMA

42. cikk
(1) E cikk és a II. melléklet rendelkezései alapján Grúzia folytatja a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok oltalmának

fejlesztését annak érdekében, hogy e megállapodás hatálybalépését követõ ötödik év végére a Közösségben fennálló

oltalmi szinthez hasonló szintû oltalmat biztosítson, beleértve az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközeit.

(2) Grúzia e megállapodás hatálybalépését követõ ötödik év végére csatlakozik a szellemi, ipari és kereskedelmi

tulajdonjogokról szóló, a II. melléklet (1) bekezdésében említett többoldalú egyezményekhez, amelyekben

a tagállamok részesek, vagy amelyeket a tagállamok az ezen egyezményekben foglalt vonatkozó rendelkezéseknek

megfelelõen ténylegesen alkalmaznak.

V. CÍM
JOGALKOTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

43. cikk
(1) A Felek kijelentik, hogy a Grúzia és a Közösség közötti gazdasági kapcsolatok megerõsítésének fontos feltételét képezi

Grúzia meglévõ és jövõbeli jogszabályainak a Közösség jogszabályaihoz való közelítése. Grúzia törekszik annak

biztosítására, hogy jogszabályai fokozatosan összeegyeztethetõkké váljanak a Közösség jogszabályaival.

(2) A jogszabályok közelítése különösen a következõ területekre terjed ki: társasági befektetéseket szabályozó törvények

és rendeletek, vámjog, társasági jog, bankjog, társasági számvitel és adók, szellemi tulajdon, munkavállalók

munkahelyi védelme, pénzügyi szolgáltatások, versenyszabályok, közbeszerzés, emberek, állatok és növények

egészségének és életének védelme, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, közvetett adózás, mûszaki szabályok és

szabványok, nukleáris törvények és rendeletek, valamint szállítás.

(3) A Közösség ezen intézkedések végrehajtásához technikai segítséget nyújt Grúziának, amely többek között

a következõket ölelheti fel:

– szakértõk cseréje,

– korai tájékoztatás biztosítása, különösen a vonatkozó jogszabályokról,

– szemináriumok szervezése,

– képzési tevékenységek,

– támogatás a vonatkozó ágazatok közösségi jogszabályainak lefordításához.

44. cikk
(1) A 43. cikk alapján a Közösség technikai segítséget nyújt Grúziának a verseny területén érvényes jogszabályok

megszövegezéséhez és végrehajtásához, különösen a következõk tekintetében:

– vállalkozások közötti megállapodások és társulások, valamint összehangolt magatartások, amelyek a verseny

akadályozásához, korlátozásához vagy torzulásához vezethetnek,

– a piaci erõfölénnyel való visszaélés a vállalkozások részérõl,

– állami támogatások, amelyek torzító hatást fejtenek ki a versenyre,

– kereskedelmi jellegû állami monopóliumok,

– közvállalkozások és különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkezõ vállalkozások,

– a versenytörvények alkalmazásának felülvizsgálata és felügyelete, valamint a betartásuk biztosítását szolgáló

eszközök.

(2) A Felek megállapodnak abban, hogy megvizsgálják annak lehetõségét, hogy versenytörvényeiket a közöttük folyó

kereskedelmet érintõ esetekben összehangolt módon alkalmazzák.

VI. CÍM
GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS

45. cikk
(1) A Közösség és Grúzia gazdasági együttmûködést hoz létre, amely Grúzia gazdasági reformjához, valamint

fellendüléséhez és fenntartható fejlõdéséhez való hozzájárulásra irányul. Ezen együttmûködés mindkét Fél javára

erõsíti a fennálló gazdasági kapcsolatokat.
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(2) Politikai és egyéb intézkedéseket fognak kialakítani a gazdasági és társadalmi reform, valamint a grúziai gazdasági és

kereskedelmi rendszerek átalakítása érdekében, amelyeket a fenntarthatóság és a kiegyensúlyozott társadalmi

fejlõdés követelményei fognak vezérelni; teljes mértékben figyelembe véve a környezeti szempontokat is.

(3) E cél érdekében az együttmûködés különösen a gazdasági és társadalmi fejlõdés, az emberi erõforrás-fejlesztés,

a vállalkozások támogatása (ezen belül a privatizáció, a befektetések és a pénzügyi szolgáltatások fejlesztése),

a mezõgazdaság és az élelmiszeripar, az energetika, a szállítás, a turizmus, a környezetvédelem, a regionális

együttmûködés és a monetáris politika területeire összpontosít.

(4) A régió harmonikus fejlõdését szem elõtt tartva, különös figyelmet szentelnek az olyan intézkedéseknek, amelyek

alkalmasak arra, hogy elõsegítsék az együttmûködést a Kaukázuson túli régió Független Államai között és

a szomszédos államokkal.

(5) Az e megállapodásban meghatározott gazdasági együttmûködést és az együttmûködés más formáit adott esetben

a Közösség technikai segítségnyújtással támogathatja, figyelembe véve a Közösség által a Független Államokban

nyújtott technikai segítségre vonatkozó tanácsi rendeletet, a Grúziának nyújtott közösségi technikai segítséggel

kapcsolatos indikatív programban vállalt prioritásokat, valamint a kialakított koordinációs és végrehajtási eljárásokat.

46. cikk

Együttmûködés az áruforgalom és szolgáltatások kereskedelme területén
A Felek együttmûködésük során biztosítják azt, hogy Grúzia nemzetközi kereskedelme a WTO szabályaival

összhangban bonyolódjon. Ez az együttmûködés a kereskedelem megkönnyítése szempontjából közvetlenül fontos

kérdésekre terjed ki, amelyek a következõk:

– kereskedelmi és kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó politika megfogalmazása, beleértve

a fizetéseket és az elszámolási mechanizmusokat,

– a vonatkozó jogszabályok tervezetének elkészítése,

– segítség Grúzia WTO-hoz való esetleges csatlakozásának elõkészítésében.

47. cikk

Ipari együttmûködés
(1) Az együttmûködés különösen a következõk elõmozdítását célozza:

– üzleti kapcsolatok fejlesztése mindkét oldal gazdasági szereplõi között,

– a Közösség részvétele Grúzia erõfeszítéseiben, amelyek iparának átalakítására irányulnak,

– az irányítás javítása,

– megfelelõ kereskedelmi szabályok és gyakorlatok kialakítása,

– környezetvédelem,

– a hadiipari létesítmények átalakítása.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a vállalkozásokra vonatkozó közösségi versenyszabályok végrehajtását.

48. cikk

Építõipar
A Felek együttmûködnek az építõipar területén.

Ez az együttmûködés többek között a grúziai építõipari ágazat korszerûsítésére és átalakítására irányul,

a piacgazdaság elveivel összhangban, és a vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezeti szempontok kellõ

figyelembevételével.

49. cikk

Beruházásfejlesztés és -védelem
(1) Az együttmûködés a Közösség és a tagállamok vonatkozó hatásköreit és illetékességeit szem elõtt tartva arra irányul,

hogy kedvezõ légkört teremtsen a belföldi és külföldi magánbefektetések számára, különösen a beruházásvédelem,

a tõketranszfer és a befektetési lehetõségekre vonatkozó információcsere jobb feltételei révén.

(2) Az együttmûködés céljai különösen a következõk:

– adott esetben beruházásfejlesztési és -védelmi megállapodások megkötése Grúzia és a tagállamok között,

– adott esetben megállapodások megkötése Grúzia és a tagállamok között a kettõs adóztatás elkerülésérõl,

– kedvezõ körülmények megteremtése, amelyek bátorítják a grúz gazdaságba történõ külföldi befektetéseket,
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– stabil és megfelelõ üzleti jog és üzleti feltételek kialakítása, valamint információcsere a befektetések területén

a törvényekrõl, a rendeletekrõl és a közigazgatási gyakorlatokról,

– információcsere a befektetési lehetõségekrõl többek között kereskedelmi vásárok, kiállítások, kereskedelmi hetek

és egyéb események formájában.

50. cikk

Közbeszerzés
A Felek együttmûködnek azon feltételek kialakításában, amelyek lehetõvé teszik az árukra és szolgáltatásokra

vonatkozó szerzõdések nyílt és versenytárgyaláson alapuló odaítélését, különösen ajánlati felhívások révén.

51. cikk

Együttmûködés a szabványok és a megfelelõségértékelés területén
(1) A Felek közötti együttmûködés elõmozdítja a minõség terén követett, a nemzetközi megállapodásoknak megfelelõ

feltételekhez, elvekhez és iránymutatásokhoz való felzárkózást. A szükséges intézkedések megkönnyítik

a megfelelõségértékelés területén a kölcsönös elismerés irányába tett elõrelépést, valamint a grúz termékek

minõségének javítását.

(2) E célból a Felek arra törekszenek, hogy olyan technikai segítségnyújtási projektek keretében mûködjenek együtt,

amelyek:

– elõmozdítják a megfelelõ együttmûködést az e területekre szakosodott szervezetekkel és intézményekkel,

– elõmozdítják a közösségi technikai szabályok alkalmazását, valamint az európai szabványok és

megfelelõségértékelési eljárások használatát,

– lehetõvé teszik a minõségirányítás területén a tapasztalatok és a technikai információk cseréjét.

52. cikk

Bányászat és nyersanyagok
(1) A Felek arra törekednek, hogy növeljék a bányászatra és nyersanyagokra irányuló befektetést és kereskedelmet.

(2) Az együttmûködést különösen a következõ területekre összpontosítják:

– információcsere a bányászati és a nemvasfémágazat kilátásairól,

– az együttmûködés jogi keretrendszerének kialakítása,

– kereskedelmi kérdések,

– környezeti jogszabályok elfogadása és végrehajtása,

– képzés,

– biztonság a bányászatban.

53. cikk

Tudományos és mûszaki együttmûködés
(1) A Felek a kölcsönös elõnyök alapján támogatják az együttmûködést a nem katonai kutatás és technológiai fejlesztés

(KTF) területén, figyelemmel a rendelkezésre álló erõforrásokra, a programjaikhoz való megfelelõ hozzáférésre,

valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok hatékony védelmének megfelelõ szintjére.

(2) A tudományos és technológiai együttmûködés a következõket öleli fel:

– tudományos és mûszaki információcsere,

– közös KTF-tevékenység,

– képzési tevékenységek és mobilitási programok a KTF-fel foglalkozó tudósok, kutatók és szakemberek számára

mindkét oldalon.

Amennyiben az együttmûködés oktatást és/vagy képzést magában foglaló tevékenységek formáját ölti, az 54. cikk

rendelkezéseivel összhangban kell azokat végrehajtani. A Felek kölcsönös megállapodás alapján a tudományos és

technológiai együttmûködés más formáit is kialakíthatják. Az együttmûködési tevékenységek során külön figyelmet

kell fordítani az olyan tudósok, mérnökök, kutatók és mûszaki szakemberek más területen történõ foglalkoztatására,

akik tömegpusztító fegyverek kutatásával és/vagy elõállításával foglalkoznak vagy foglalkoztak.

(3) Az e cikk hatálya alá esõ együttmûködést az egyes Felek által elfogadott eljárásoknak megfelelõen megtárgyalt és

megkötött külön megegyezések alapján valósítják meg, amelyek többek között a szellemi, ipari és kereskedelmi

tulajdonjogokra vonatkozó különleges rendelkezéseket is rögzítenek.
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54. cikk

Oktatás és szakképzés
(1) A Felek együttmûködnek annak érdekében, hogy mind a közszférában, mind a magánszférában növeljék az általános

oktatás és a szakképzettség szintjét Grúziában.

(2) Az együttmûködést különösen a következõ területekre összpontosítják:

– a grúziai felsõoktatási és szakképzési rendszerek korszerûsítése, beleértve a felsõoktatási létesítmények és

a felsõoktatási diplomák akkreditálási rendszerét,

– a köz- és a magánszektorbeli vezetõk és köztisztviselõk szakképzése a meghatározásra kerülõ prioritási

területeken,

– együttmûködés az oktatási intézmények, illetve az oktatási intézmények és cégek között,

– a tanárok, felsõfokú képesítéssel rendelkezõk, adminisztrátorok, fiatal tudósok és kutatók, valamint a fiatalok

mobilitása,

– az európai tanulmányok terén folytatott oktatás támogatása a megfelelõ intézményekben,

– közösségi nyelvek oktatása,

– konferenciatolmácsok posztgraduális képzése,

– újságírók szakképzése,

– oktatók szakképzése.

(3) Az egyik Fél lehetséges részvétele a másik Fél oktatási és szakképzési programjaiban a Felek vonatkozó eljárásaival

összhangban vitatható meg, továbbá, adott esetben, intézményi kereteket és együttmûködési terveket fognak

létrehozni, amelyek Grúziának a közösségi TEMPUS-programban való részvételére épülnek.

55. cikk

Mezõgazdaság és az agráripari ágazat
Az együttmûködés célja e területen a mezõgazdaság reformja, a grúziai mezõgazdaság, az agráripari és a szolgáltatási

ágazat korszerûsítése, privatizálása és átalakítása, belföldi és külföldi piacok kialakítása a grúz termékek számára olyan

feltételek mellett, amelyek biztosítják a környezet védelmét, figyelembe véve az élelmiszerellátás biztonsága

javításának szükségességét, valamint az agrár- és élelmiszeripar, továbbá a mezõgazdasági termékek feldolgozásának

és forgalmazásának fejlesztése. A Felek arra is törekednek, hogy az ipari és mezõgazdasági élelmiszertermékek

tekintetében fokozatosan közelítsék a grúz szabványokat a közösségi technikai szabályokhoz, beleértve

az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat.

56. cikk

Energia
(1) Az együttmûködésre a piacgazdaság és az Európai Energiacharta alapelvei keretében kerül sor, szem elõtt tartva

az Energiacharta Szerzõdést, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti szempontokról szóló

Energiacharta Jegyzõkönyvet, amelynek hátteréül az európai energiapiacok fokozatos integrációja szolgál.

(2) Az együttmûködés többek között a következõ területekre terjed ki:

– az energetikai politika megfogalmazása és továbbfejlesztése,

– az energetikai ágazat irányításának és szabályozásának javítása a piacgazdasággal összhangban,

– az energiaellátás, ezen belül az ellátás biztonságának gazdaságos és környezetileg elfogadható módon történõ

javítása,

– az energiatakarékosság és a hatékony energiafelhasználás elõmozdítása, valamint az energiahatékonyságról és

a kapcsolódó környezeti szempontokról szóló Energiacharta Jegyzõkönyv végrehajtása,

– az energetikai infrastruktúra korszerûsítése,

– az ellátás és a végfelhasználás területén az energetikai technológiák javítása minden fajta energiatípus esetében,

– irányítói és mûszaki szakképzés az energetikai szektorban,

– energetikai anyagok és termékek szállítása és továbbítása,

– az energiakereskedelem fokozásához és a befektetések ösztönzéséhez szükséges intézményi, jogi, adózási és

egyéb feltételek megteremtése,

– vízenergia és más megújuló energiaforrások fejlesztése.
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(3) A Felek kicserélik egymással az energetikai ágazatba történõ befektetésekre vonatkozó információkat, különösen

az olaj- és gázvezetékek, valamint az egyéb energiatermék-szállítóeszközök építése és felújítása tekintetében. A Felek

együttmûködnek annak érdekében, hogy az energetikai ágazatba történõ befektetések tekintetében a lehetõ

leghatékonyabban végrehajtsák a IV. cím és a 49. cikk rendelkezéseit.

57. cikk

Környezet
(1) Az Európai Energiachartát és az 1993. évi luzerni értekezlet nyilatkozatát szem elõtt tartva, figyelembe véve továbbá

az Energiacharta Szerzõdést és különösen annak 19. cikkét, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó

környezeti szempontokról szóló Energiacharta Jegyzõkönyvet, a Felek továbbfejlesztik és erõsítik együttmûködésüket

a környezet és az emberi egészség területén.

(2) Az együttmûködés célja a környezet romlása elleni küzdelem, és különösen a következõk:

– a szennyezettségi szintek hatékony felügyelete és a környezet értékelése; információs rendszer a környezet

állapotáról,

– a helyi, a regionális és az országhatáron átterjedõ levegõ- és vízszennyezés leküzdése,

– az ökológiai egyensúly helyreállítása,

– a fenntartható, hatékony és környezetileg hatékony energiatermelés és -felhasználás,

– az ipari létesítmények biztonsága,

– a vegyi anyagok osztályozása és biztonságos kezelése,

– a vízminõség,

– a hulladékcsökkentés, az újrafelhasználás és a biztonságos ártalmatlanítás, a Bázeli Egyezmény végrehajtása,

– a mezõgazdaság környezeti hatása, talajerózió és kémiai szennyezés,

– az erdõk védelme,

– a biodiverzitás megõrzése, a védett területek és a biológiai erõforrások fenntartható felhasználása és kezelése,

– a területrendezés, ezen belül az építõipar és a városfejlesztés,

– a gazdasági és a fiskális eszközök felhasználása,

– a globális éghajlatváltozás,

– a környezeti nevelés és a tudatosság,

– a radioaktivitás által érintett övezetek rehabilitációjával kapcsolatos technikai segítségnyújtás és a kapcsolódó

egészségügyi és szociális problémák kezelése,

– az országhatáron átterjedõ környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény végrehajtása.

(3) Az együttmûködésre különösen a következõk útján kerül sor:

– katasztrófavédelmi tervezés és más vészhelyzetek,

– információk és szakértõk cseréje, többek között a tiszta technológiák átadása, továbbá a biotechnológiák

biztonságos és környezetileg elfogadható felhasználása terén,

– közös kutatási tevékenységek,

– a jogszabályok fejlesztése a közösségi szabványok szintjének elérése érdekében,

– környezeti szakképzés és az intézmények megerõsítése,

– együttmûködés regionális szinten, beleértve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség keretében való

együttmûködést, és nemzetközi szinten,

– stratégiák kialakítása, különös tekintettel a globális és éghajlati kérdésekre, valamint a fenntartható fejlõdés

elérését szem elõtt tartva,

– környezeti hatástanulmányok.
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58. cikk

Közlekedés
A Felek a közlekedés területén továbbfejlesztik és megerõsítik együttmûködésüket. Az együttmûködés többek között

a grúziai közlekedési rendszerek és hálózatok átalakítására és korszerûsítésére, valamint adott esetben – a globálisabb

közlekedési rendszer kialakításának összefüggésében – a közlekedési rendszerek összeegyeztethetõségének

fejlesztésére és biztosítására irányul. Külön figyelmet fordítanak a Kaukázuson túli régió Független Államai között és

más szomszédos államokkal összeköttetést létesítõ hagyományos közlekedési kapcsolatokra. Az együttmûködés

többek között a következõket öleli fel:

– a közúti szállítás, a vasutak, a kikötõk és a repülõterek irányításának és üzemeltetésének korszerûsítése,

– a vasutak, a vízi utak, a közutak, a kikötõk, a repülõterek és a légi közlekedési infrastruktúra korszerûsítése és

fejlesztése, beleértve a közérdekû fõútvonalak és a fent említett közlekedési módok transzeurópai

összeköttetéseinek korszerûsítését, különösen a Traceca-projekthez kapcsolódóan,

– a kombinált szállítás támogatása és fejlesztése,

– a közös kutatási és fejlesztési programok támogatása,

– a politika kialakításához és végrehajtásához szükséges szabályozói és intézményi keretek kidolgozása, beleértve

a szállítási ágazat privatizálását.

59. cikk

Postai szolgáltatások és távközlés
A Felek hatásköreiken és illetékességükön belül kibõvítik és megerõsítik az együttmûködést a következõ területeken:

– politikák és iránymutatások kialakítása a távközlési ágazat és a postai szolgáltatások fejlesztéséhez,

– a díjszabási politika és a forgalmazás elveinek kialakítása a távközlési ágazatban és a postai szolgáltatások terén,

– technológia és know-how átadása, beleértve az európai technikai szabványokra és hitelesítési rendszerekre

vonatkozó ismereteket,

– a távközlés és a postai szolgáltatások terén projektek fejlesztésének ösztönzése és a befektetések számára

vonzóvá tétele,

– a távközlési és postai szolgáltatásnyújtás hatékonyságának és minõségének javítása, többek között az alágazatok

tevékenységeinek liberalizálásán keresztül,

– a távközlés fokozott alkalmazása, különösen az elektronikus fizetési rendszerek területén,

– távközlési hálózatok irányítása és azok optimalizálása,

– megfelelõ szabályozási alap a távközlési és postai szolgáltatásnyújtáshoz, valamint a rádiófrekvencia-spektrum

felhasználásához,

– szakképzés a távközlés és a postai szolgáltatások területén a piaci feltételek mellett történõ üzemeltetés szem

elõtt tartásával.

60. cikk

Pénzügyi szolgáltatások
Az együttmûködés különösen annak megkönnyítésére irányul, hogy Grúzia az általánosan elfogadott, kölcsönös

elszámolási rendszerek részévé váljon. A technikai segítségnyújtás elõterében a következõk állnak:

– a banki és pénzügyi szolgáltatások fejlesztése, a hitelforrások közös piacának kialakítása, Grúzia bevonása

valamely általánosan elfogadott, kölcsönös elszámolási rendszerbe,

– pénzügyi rendszer és intézményeinek kialakítása Grúziában, tapasztalatcsere és személyzeti képzés,

– biztosítási szolgáltatások kialakítása, amelyek többek között kedvezõ keretet hoznának létre ahhoz, hogy

közösségi társaságok a biztosítási ágazaton belül közös vállalatok létrehozásában vegyenek részt Grúziában,

valamint exporthitelbiztosítás kialakítása. Ezen együttmûködés különösen ahhoz járul hozzá, hogy a pénzügyi

szolgáltató ágazatban elõsegítse a Grúzia és a tagállamok közötti kapcsolatok fejlesztését.

24240 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



61. cikk

Regionális fejlesztés
(1) A Felek megerõsítik az együttmûködést a területfejlesztés és a területrendezés területén.

(2) A Felek e célból ösztönzik a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok közötti információcserét a területfejlesztési és

területrendezési politika, valamint a regionális politikák kialakításának módszerei terén, külön hangsúlyt helyezve

a hátrányos helyzetben lévõ területek fejlesztésére. Ösztönzik a régiók és a területfejlesztésért felelõs közintézmények

közötti közvetlen kapcsolatfelvételt is, többek között azzal a céllal, hogy kicseréljék a területfejlesztés elõmozdításának

módszereit és formáit.

62. cikk

Szociális együttmûködés
(1) Az egészség és a biztonság területén a Felek azzal a céllal alakítanak ki maguk között együttmûködést, hogy javítsák

a munkavállalók egészség- és biztonságvédelmének szintjét.

Az együttmûködés különösen a következõket öleli fel:

– oktatás és szakképzés az egészségügyi és a biztonsági területen, külön figyelmet fordítva a magas kockázatú

tevékenységi területekre,

– megelõzõ intézkedések kialakítása és támogatása a foglalkozási megbetegedések és egyéb munkahelyi ártalmak

leküzdése érdekében,

– a jelentõs balesetek veszélyének megelõzése és a mérgezõ vegyi anyagok kezelése,

– kutatás a munkakörnyezettel, valamint a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos tudásbázis

fejlesztése érdekében.

(2) A foglalkoztatás tekintetében az együttmûködés különösen a következõkre irányuló technikai segítségnyújtásban

nyilvánul meg:

– a munkaerõpiac optimalizálása,

– a munkaközvetítõ és a tanácsadó szolgáltatások korszerûsítése,

– szerkezetváltási programok tervezése és megvalósítása,

– a helyi munkaerõpiacok fejlesztésének ösztönzése,

– a rugalmas foglalkoztatási programokra vonatkozó információk kicserélése, beleértve az önálló foglalkoztatást

ösztönzõ és a vállalkozóvá válást elõmozdító programokat.

(3) A Felek külön figyelmet szentelnek a szociális védelem területén megvalósuló együttmûködésnek, ami többek között

kiterjed a grúziai szociális védelmi reformok tervezésében és megvalósításában való együttmûködésre. E reformoknak

az a céljuk, hogy a piacgazdaságokra jellemzõ védelmi módszereket fejlesszenek ki Grúziában, és a reformok a szociális

védelem összes formáját felölelik.

63. cikk

Idegenforgalom
A Felek fokozzák és fejlesztik együttmûködésüket, amely a következõket öleli fel:

– az idegenforgalom megkönnyítése,

– az információáramlás fokozása,

– know-how átadása,

– a közös tevékenységek lehetõségének tanulmányozása,

– együttmûködés a hivatalos idegenforgalmi szervezetek között,

– képzés az idegenforgalom fejlesztése érdekében.

64. cikk

Kis- és középvállalkozások
(1) A Felek arra törekednek, hogy fejlesszék és megerõsítsék a kis és középvállalkozásokat, valamint ezek egyesületeit,

továbbá a közösségi és grúziai KKV-k (a továbbiakban: KKV-k) közötti együttmûködést.

(2) Az együttmûködés technikai segítségnyújtást foglal magában, különösen a következõ területeken:

– jogalkotási keret kialakítása a KKV-k számára,

– megfelelõ infrastruktúra kifejlesztése (egy ügynökség a KKV-k támogatására, kommunikáció, segítségnyújtás egy

alap megteremtésében a KKV-k számára),

– technológiai parkok kialakítása.
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65. cikk

Információ és kommunikáció
A Felek támogatják az információkezelés korszerû módszereinek kifejlesztését, beleértve a médiát, és ösztönzik

a hatékony kölcsönös információcserét. Elsõbbséget kapnak azon programok, amelyeknek az a célja, hogy alapvetõ

tájékoztatással lássák el az általános közvéleményt a Közösségrõl és Grúziáról, beleértve, ha lehetséges,

az adatbázisokhoz való hozzáférést, a szellemi tulajdonjogok teljes tiszteletben tartása mellett.

66. cikk

Fogyasztóvédelem
A Felek szoros együttmûködést alakítanak ki, amelynek az a célja, hogy elérjék a fogyasztóvédelmi rendszereik közötti

összeegyeztethetõséget. Ez az együttmûködés magában foglalhatja a jogalkotói munkára és az intézményi reformra

vonatkozó információk kicserélését, állandó rendszerek létrehozását a veszélyes termékekrõl való kölcsönös

tájékoztatás érdekében, a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás javítását, különösen a felkínált áruk és szolgáltatások

ára, jellemzõi tekintetében, cserekapcsolatok kialakítását a fogyasztói érdekképviseletek között, és a fogyasztóvédelmi

politikák összeegyeztethetõségének fokozását, valamint szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezését.

67. cikk

Vámügy
(1) Az együttmûködés célja a kereskedelemmel és a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatban elfogadni tervezett

összes rendelkezésnek való megfelelés biztosítása, valamint a grúz vámrendszernek a közösségi vámrendszerhez való

közelítése.

(2) Az együttmûködés különösen a következõket öleli fel:

– információcsere,

– munkamódszerek javítása,

– a Kombinált Nómenklatúra és az egységes vámokmány bevezetése,

– a közösségi és a grúz árutovábbítási rendszerek kölcsönös összekapcsolása,

– az ellenõrzések és az alaki követelmények egyszerûsítése az áruforgalom tekintetében,

– támogatás korszerû váminformációs rendszerek bevezetéséhez,

– szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezése,

– szükség esetén technikai segítségnyújtást biztosítanak.

(3) Az e megállapodásban elõirányzott további együttmûködés és különösen a 72. és a 74. cikk sérelme nélkül, a Felek

közigazgatási hatóságai között a vámügyekben való kölcsönös segítségnyújtásra az e megállapodáshoz csatolt

jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

68. cikk

Statisztikai együttmûködés
Az együttmûködés célja e területen olyan hatékony statisztikai rendszer kialakítása, amely biztosítja azon megbízható

statisztikákat, amelyek a gazdasági reform folyamatának támogatásához és figyelemmel kíséréséhez, valamint

a grúziai magánvállalkozások fejlõdéséhez szükségesek. A Felek különösen a következõ területeken mûködnek

együtt:

– a grúz statisztikai rendszer hozzáigazítása a nemzetközi módszerekhez, szabványokhoz és osztályozáshoz,

– statisztikai információk cseréje,

– a gazdasági reformok megvalósításához és irányításához szükséges makro- és mikroökonómiai statisztikai

információk biztosítása.

A Közösség e célok eléréséhez a Grúziának nyújtott technikai segítségnyújtással járul hozzá.
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69. cikk

Gazdaságtudomány
A Felek azáltal könnyítik meg a gazdasági reform folyamatát és a gazdaságpolitikák összehangolását, hogy

együttmûködnek az egymás gazdaságának alapvetõ jellemzõire, valamint a piacgazdaságok gazdaságpolitikájának

tervezésére és végrehajtására vonatkozó ismereteik szélesítése érdekében. A Felek e célból információt cserélnek

a makrogazdasági teljesítményre és kilátásokra vonatkozóan. A Közösség technikai segítségnyújtást biztosít

a következõk érdekében:

– Grúzia támogatása a gazdasági reform folyamatában szakértõi tanácsadás és technikai segítségnyújtás

biztosításával,

– az együttmûködés ösztönzése a közgazdászok között a gazdaságpolitika kialakításához szükséges know-how

átadásának meggyorsítása és az e politika szempontjából fontos kutatási eredmények széles körû elterjesztése

érdekében.

70. cikk

Monetáris politika
A Közösség a grúz hatóságok kérésére technikai segítségnyújtást biztosít Grúzia azon törekvéseinek támogatása

érdekében, amelyek monetáris rendszerének megerõsítésére és valutája teljes konvertibilitásának bevezetésére

irányulnak. Ez technikai segítségnyújtást foglal magában Grúzia monetáris és hitelpolitikájának megtervezéséhez és

alkalmazásához, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel teljes mértékben összehangolva, a személyzet

szakképzéséhez és a pénzügyi piacok, így az értéktõzsde fejlesztéséhez. Ennek részét képezi az Európai Monetáris

Rendszerre és a pénzpiacokra, valamint a tõkemozgásokra vonatkozó közösségi elõírások alapelveire és mûködésére

vonatkozó informális véleménycsere is.

VII. CÍM
EGYÜTTMÛKÖDÉS A DEMOKRÁCIÁVAL ÉS AZ EMBERI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN

71. cikk
A Felek együttmûködnek a demokratikus intézmények létrehozása vagy megerõsítése szempontjából fontos összes

kérdésben, beleértve azon intézményeket, amelyekre a nemzetközi jognak és az EBESZ elveinek megfelelõen

a jogállamiság, az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmének megerõsítése érdekében van szükség. Ezen

együttmûködés technikai segítségnyújtási programok formájában valósul meg, amelyekkel többek között

a következõkhöz kívánnak támogatást nyújtani: a vonatkozó jogszabályok és elõírások elkészítése, az ilyen

jogszabályok végrehajtása; az igazságszolgáltatás mûködése; az állam igazságügyi kérdésekben játszott szerepe; és

a választási rendszer mûködése. Ez adott esetben képzést is magában foglalhat. A Felek ösztönzik a nemzeti, regionális

és igazságszolgáltatási hatóságaik, országgyûlési képviselõik és nem kormányzati szervezeteik közötti

kapcsolatfelvételt és cseréket.

VIII. CÍM
EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉGEK MEGELÕZÉSÉBEN, VALAMINT AZ ILLEGÁLIS
BEVÁNDORLÁS MEGELÕZÉSÉBEN ÉS ELLENÕRZÉSÉBEN

72. cikk
A Felek együttmûködést alakítanak ki, amely a következõ illegális tevékenységek megelõzésére irányul:

– gazdasági bûncselekmények, ezen belül korrupció,

– különbözõ áruk, ezen belül ipari hulladék illegális kereskedelme,

– hamisítás.

Az elõbb említett területeken az együttmûködés a kölcsönös konzultáción és a szoros interakción alapul. Technikai és

közigazgatási segítség nyújtható a következõ területeken:

– nemzeti jogszabályok megfogalmazása a bûncselekmények megelõzése területén,

– információs központok létrehozása,

– a bûncselekmények megelõzésével foglalkozó intézmények hatékonyságának fokozása,

– a személyzet képzése és kutatási infrastruktúra kialakítása,

– a bûncselekményeket megakadályozó, kölcsönösen elfogadható intézkedések kidolgozása.
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73. cikk

Pénzmosás
(1) A Felek egyetértenek abban, hogy erõfeszítésekre és együttmûködésre van szükség annak megelõzése érdekében,

hogy pénzügyi rendszereiket általában a bûncselekményekbõl és különösen a kábítószerrel kapcsolatos

bûncselekményekbõl származó bevételek tisztára mosására használják fel.

(2) Az együttmûködés e területen közigazgatási és technikai segítségnyújtást foglal magában, amelynek az a célja, hogy

olyan alkalmas elõírásokat határozzanak meg a pénzmosás ellen, amelyek egyenértékûek a Közösség és az illetékes

nemzetközi fórumok, beleértve a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadott elõírásokkal.

74. cikk

Kábítószerek
A Felek hatásköreiken és illetékességeiken belül együttmûködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott

elõállításának, beszerzésének és kereskedelmének megakadályozására irányuló politikák és intézkedések

hatékonyságának és eredményességének fokozásában, beleértve a prekurzorok terjesztésének megakadályozását,

valamint a kábítószer iránti kereslet megelõzésének és csökkentésének elõmozdítását. Az együttmûködés e területen

a Felek közötti, a különbözõ, kábítószerek által érintett területek célkitûzéseire és eljárásaira vonatkozó konzultációkon

és szoros együttmûködésen alapul.

75. cikk

Illegális bevándorlás
(1) A tagállamok és Grúzia megállapodnak abban, hogy együttmûködnek az illegális bevándorlás megelõzése és

ellenõrzése érdekében. E célból:

– Grúzia vállalja, hogy valamely tagállam kérésére további alaki követelmények nélkül visszafogadja azon

állampolgárait, akik illegálisan tartózkodnak az adott tagállam területén, és

– minden tagállam vállalja, hogy Grúzia kérésére további alaki követelmények nélkül visszafogadja azon

állampolgárait, akik illegálisan tartózkodnak Grúzia területén.

A tagállamok és Grúzia e célból megfelelõ személyazonosító okmányokkal látják el állampolgáraikat.

(2) Grúzia vállalja, hogy kétoldalú megállapodásokat köt az erre igényt tartó tagállamokkal, amelyekben szabályozzák

a visszafogadásra vonatkozó egyedi kötelezettségeket, beleértve más országok olyan állampolgárainak és olyan

hontalanoknak a visszafogadására vonatkozó kötelezettséget, akik Grúziából érkeztek az adott tagállam területére,

vagy akik az adott tagállam területérõl érkeztek Grúziába.

(3) Az Együttmûködési Tanács megvizsgálja, hogy milyen további közös erõfeszítésekre van mód az illegális bevándorlás

megelõzése és ellenõrzése érdekében.

IX. CÍM
KULTURÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉS

76. cikk
A Felek vállalják, hogy támogatják, ösztönzik és megkönnyítik a kulturális együttmûködést. Az együttmûködésbe

adott esetben bevonhatók a közösségi kulturális együttmûködési programok, illetve egy vagy több tagállam kulturális

együttmûködési programjai, és további, kölcsönös érdeklõdésre számot tartó tevékenységek alakíthatók ki.

Az együttmûködés a következõket ölelheti fel:

– információ- és tapasztalatcsere a mûemlékek, a mûemléki területek (építészeti örökség) és a muzeális értékek

megõrzése és védelme területén,

– kulturális csere a kultúra területén mûködõ intézmények, mûvészek és más személyek között,

– irodalmi mûvek fordítása.
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X. CÍM
PÉNZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TERÜLETÉN

77. cikk
Grúzia e megállapodás célkitûzéseinek elérése érdekében és a 78., a 79. és a 80. cikkel összhangban technikai

segítségnyújtásként, támogatás formájában, ideiglenes pénzügyi támogatásban részesül a Közösségtõl. E támogatás

célja Grúzia gazdasági átalakulásának felgyorsítása.

78. cikk
E pénzügyi támogatást a vonatkozó tanácsi rendeletben elõirányzott TACIS-program keretében biztosítják.

79. cikk
A közösségi pénzügyi támogatás célkitûzéseit és területeit indikatív programban állapítják meg, amely a két Fél között

Grúzia igényeinek, ágazati abszorpciós kapacitásának és a reformok terén elért elõrehaladásának figyelembevételével

létrejövõ megállapodás prioritásait tükrözi. A Felek tájékoztatják errõl az Együttmûködési Tanácsot.

80. cikk
A rendelkezésre álló erõforrások optimális felhasználása érdekében a Felek gondoskodnak arról, hogy a közösségi

technikai segítségnyújtási hozzájárulásokat szorosan összehangolják a más forrásokból, így a tagállamoktól, más

országoktól és nemzetközi szervezetektõl, például a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól és az Európai

Újjáépítési és Fejlesztési Banktól származó hozzájárulásokkal.

XI. CÍM
INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

81. cikk
A megállapodással Együttmûködési Tanács jön létre, amely felügyeli e megállapodás végrehajtását.

Az Együttmûködési Tanács miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal. Megvizsgálja a megállapodás

keretében felmerülõ minden nagyobb jelentõségû ügyet, valamint az e megállapodás célkitûzéseinek elérése

szempontjából kölcsönös érdeklõdésre számot tartó egyéb kétoldalú és nemzetközi kérdést. Az Együttmûködési

Tanács a két Fél közötti megállapodással megfelelõ ajánlásokat is tehet.

82. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanács egyrészrõl az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból,

másrészrõl a grúz kormány tagjaiból áll.

(2) Az Együttmûködési Tanács maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(3) Az Együttmûködési Tanács elnökségét felváltva a Közösség egy képviselõje, illetve a grúz kormány egy tagja látja el.

83. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanácsot feladatainak ellátása során az Együttmûködési Bizottság segíti, amely egyrészrõl

az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselõibõl, másrészrõl a grúz kormány

tagjainak képviselõibõl áll, rendszerint fõtisztviselõi szinten. Az Együttmûködési Bizottság elnöki tisztségét felváltva

a Közösség, illetve Grúzia látja el. Az Együttmûködési Tanács eljárási szabályzatában meghatározza az együttmûködési

bizottság feladatait, amelyek magukban foglalják az Együttmûködési Tanács üléseinek elõkészítését és a Bizottság

mûködésének módját.

(2) Az Együttmûködési Tanács átruházhatja hatáskörei bármelyikét az Együttmûködési Bizottságra, amely biztosítja

az Együttmûködési Tanács ülései közötti folytonosságot.

84. cikk
Az Együttmûködési Tanács dönthet más különbizottság vagy testület felállításáról, amely segíthet feladatainak

végrehajtásában, és meghatározza az ilyen bizottságok vagy testületek feladatait és mûködésének módját.
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85. cikk
Az olyan kérdések megvizsgálásakor, amelyek e megállapodás keretében a GATT/WTO valamely cikkét említõ

rendelkezéssel kapcsolatban merülnek fel, az Együttmûködési Tanács a lehetõ legszélesebb körben azt az értelmezést

veszi figyelembe, amelyet a kérdéses GATT/WTO cikk tekintetében a WTO tagjai általánosan alkalmaznak.

86. cikk
A megállapodással Parlamenti Együttmûködési Bizottság jön létre. E fórum a Grúz Parlament és az Európai Parlament

tagjai számára biztosít lehetõséget a találkozásra és a véleménycserére. A Bizottság az általa meghatározott

idõközönként ül össze.

87. cikk
(1) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság egyrészrõl az Európai Parlament tagjaiból, másrészrõl pedig a Grúz Parlament

tagjaiból áll.

(2) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(3) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság elnökségét felváltva az Európai Parlament, illetve a Grúz Parlament látja el,

az eljárási szabályzatban megállapított rendelkezéseknek megfelelõen.

88. cikk
A Parlamenti Együttmûködési Bizottság tájékoztatást kérhet az Együttmûködési Tanácstól e megállapodás

végrehajtása tekintetében, amely a bizottság számára a kért tájékoztatást megadja. A Parlamenti Együttmûködési

Bizottságot tájékoztatják az Együttmûködési Tanács ajánlásairól. A Parlamenti Együttmûködési Bizottság ajánlásokat

tehet az Együttmûködési Tanácsnak.

89. cikk
(1) E megállapodás hatókörében mindkét Fél biztosítja, hogy a másik Fél természetes és jogi személyei saját

állampolgáraihoz viszonyítva megkülönböztetésektõl mentesen fordulhassanak a Felek illetékes bíróságaihoz és

közigazgatási szerveihez személyi és tulajdonjogaik védelmében, ideértve a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonra

vonatkozó jogokat is.

(2) A Felek hatásköreik és illetékességeik korlátain belül:

– ösztönzik a választott bírósági eljárás alkalmazását a Közösség és Grúzia gazdasági szereplõi között megkötött

kereskedelmi és együttmûködési ügyletekbõl eredõ viták rendezésében,

– megállapodnak abban, hogy amennyiben a vitát választott bíróság elé terjesztik, mindkét vitás Fél, kivéve, ha

a Felek által választott választottbíróság szabályai másképpen rendelkeznek, maga választhatja meg saját

választott bíróját, függetlenül állampolgárságától, és hogy az elnöklõ harmadik választott bíró vagy az egyéni

választottbíró harmadik állam polgára lehet,

– azt fogják ajánlani gazdasági szereplõiknek, hogy kölcsönös egyetértésben válasszák meg a szerzõdéseikre

alkalmazandó jogot,

– ösztönzik az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) által kidolgozott

választottbírósági szabályok alkalmazását és a New Yorkban, 1958. június 10-én létrejött, a külföldi

választottbírósági határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló egyezményt aláíró államok

választottbíróságai által bonyolított választottbírósági eljárás igénybevételét.

90. cikk
E megállapodás egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy meghozza azon intézkedéseket:

a) amelyeket a lényeges biztonsági érdekeivel ellentétes információközlés megelõzése érdekében szükségesnek

tart;

b) amelyek fegyverek, lõszerek és hadianyagok elõállításával vagy kereskedelmével, vagy védelmi célból

elengedhetetlen kutatással, fejlesztéssel vagy termeléssel kapcsolatosak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen

intézkedések a nem kifejezetten katonai célú termékek tekintetében nem befolyásolják hátrányosan

a versenyfeltételeket;

c) amelyeket a közrend fenntartását érintõ, súlyos belsõ zavargások esetén saját biztonsága érdekében, háború

vagy háborús veszéllyel fenyegetõ súlyos nemzetközi feszültség esetén, vagy a béke és a nemzetközi biztonság

fenntartása céljából általa elfogadott kötelezettségek végrehajtása érdekében elengedhetetlennek tart;
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d) amelyeket a kettõs felhasználású ipari áruk és technológia ellenõrzése során nemzetközi kötelezettségei és

vállalásai betartásához szükségesnek tart.

91. cikk
(1) Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

– a Grúzia által a Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez

a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik, illetve cégeik között,

– a Közösség által Grúzia tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez a grúz

állampolgárok vagy társaságok és cégek között.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a Felek azon jogát, hogy alkalmazzák adójogszabályaik vonatkozó

rendelkezéseit azokra az adózókra, akik lakóhelyük tekintetében nincsenek azonos helyzetben.

92. cikk
(1) Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezésébõl adódó bármely vitát az Együttmûködési Tanács elé

terjeszthet.

(2) Az Együttmûködési Tanács a vitát ajánlással rendezheti.

(3) Abban az esetben, ha a vitát nem lehetséges a (2) bekezdés szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet

egyeztetõ kijelölésérõl; ekkor a másik Fél két hónapon belül köteles egy második választott bírót kijelölni. Ennek

az eljárásnak az alkalmazása szempontjából a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni.

Az Együttmûködési Tanács kijelöl egy harmadik egyeztetõ bírót. Az egyeztetõ bírák ajánlásukat többségi szavazással

hozzák meg. Az ilyen ajánlások a Felekre nézve nem kötelezõk.

(4) Az Együttmûködési Tanács meghatározhatja a vitarendezés eljárási szabályait.

93. cikk
A Felek megállapodnak abban, hogy valamely Fél kérésére a megfelelõ csatornákon keresztül haladéktalanul

konzultálnak annak érdekében, hogy megvitassák az e megállapodás értelmezése vagy végrehajtása, illetve a Felek

közötti kapcsolatok egyéb vonatkozása tekintetében felmerülõ ügyeket. E cikk rendelkezései semmilyen módon nem

érintik és nem sértik a 14., a 92. és a 98. cikket.

94. cikk
Az e megállapodás alapján Grúzia számára biztosított bánásmód semmilyen esetben sem lehet kedvezõbb, mint

a tagállamok által egymás részére biztosított bánásmód.

95. cikk
E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészrõl Grúziát, másrészrõl pedig hatásköreikkel összhangban

a Közösséget vagy a tagállamokat, illetve a Közösséget és a tagállamokat jelenti.

96. cikk
Amennyiben az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyek az Energiacharta Szerzõdés és a hozzá csatolt

jegyzõkönyvek hatálya alá esnek, úgy a hatálybalépéstõl kezdve az említett szerzõdést és jegyzõkönyveket kell

alkalmazni az ilyen ügyekre, azonban csak olyan mértékben, amennyiben ezt e szerzõdés és jegyzõkönyvek

meghatározzák.

97. cikk
E megállapodás az elsõ alkalommal 10 évre jön létre. E megállapodás idõbeli hatálya évrõl évre automatikusan

meghosszabbodik, kivéve ha az egyik Fél a lejárat elõtt hat hónappal írásban értesíti a másik Felet e megállapodás

felmondásáról.

98. cikk
(1) A Felek megteszik azon általános és konkrét intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy teljesíthessék

e megállapodás szerinti kötelezettségeiket. Gondoskodnak arról, hogy az e megállapodásban rögzített célkitûzések

teljesüljenek.
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(2) Amennyiben az egyik Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem teljesítette e megállapodás szerinti kötelezettségét,

megfelelõ intézkedéseket tehet. Mielõtt erre sor kerülne, a különösen sürgõs esetek kivételével, az Együttmûködési

Tanács rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges

annak érdekében, hogy a Felek számára kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak. Az intézkedések

megválasztása során elõnyben kell részesíteni azon intézkedéseket, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás

mûködését. Ezen intézkedésekrõl haladéktalanul értesítik az Együttmûködési Tanácsot, ha a másik Fél ezt kéri.

99. cikk
Az I., a II., a III., a IV. és az V. melléklet a jegyzõkönyvvel együtt e megállapodás szerves részét képezi.

100. cikk
Mindaddig, amíg nem érnek el e megállapodás keretében a magánszemélyek és a gazdasági szereplõk számára

egyenértékû jogokat, e megállapodás nem érinti a számukra a meglévõ, egyrészrõl egy vagy több tagállamot,

másrészrõl Grúziát kötelezõ megállapodásokon keresztül biztosított jogokat, kivéve a Közösség illetékességébe

tartozó területeket, valamint a tagállamok illetékességébe tartozó területeket, az e megállapodáson alapuló

kötelezettségeinek sérelme nélkül.

101. cikk
E megállapodást egyrészrõl azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget, az Európai Szén-

és Acélközösséget, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdések alkalmazandóak, az azokban

a szerzõdésekben meghatározott feltételekkel, másrészrõl Grúzia területén.

102. cikk
E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának fõtitkára.

103. cikk
E megállapodás eredeti példányát, amelynek angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol,

svéd, valamint grúz nyelvû szövege egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának fõtitkáránál helyezik letétbe.

104. cikk
E megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelõen hagyják jóvá. E megállapodás az azt a napot követõ második

hónap elsõ napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik az Európai Unió Tanácsának fõtitkárát az elsõ bekezdésben

említett eljárások befejezésérõl.

Hatálybalépésétõl, a Grúzia és a Közösség közötti kapcsolatok tekintetében, e megállapodás lép az Európai Gazdasági

Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjetunió között Brüsszelben, 1989. december 18-án aláírt,

a kereskedelemrõl, valamint a gazdasági és kereskedelmi együttmûködésrõl szóló megállapodás helyébe.

105. cikk
Abban az esetben, ha az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig e megállapodás

bizonyos részeinek rendelkezéseit a Közösség és Grúzia közötti ideiglenes megállapodás révén életbe léptetik, a Felek

megállapodnak abban, hogy ilyen körülmények között az „e megállapodás hatálybalépésének napja” az ideiglenes

megállapodás hatálybalépésének a napját jelenti.
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I. MELLÉKLET

A GRÚZIA ÁLTAL A 9. CIKK (3) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN A FÜGGETLEN ÁLLAMOKNAK NYÚJTOTT

ELÕNYÖK INDIKATÍV JEGYZÉKE
Az összes Független Állam tekintetében:

1. Nem vetnek ki behozatali vámokat.

2. A behozatalra nem alkalmaznak sem HÉA-t, sem jövedéki adót.

3. A nem kereskedelmi tevékenységek különleges rendszerének alkalmazása, beleértve az e tevékenységekbõl eredõ

fizetéseket is.
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Hecho en Luxemburgo, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis. 

Udfærdiget i Luxembourg, den toogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfems. 

Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundneunzig. 

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. 

Done at Luxembourg on the twenty-second day of April in the year one thousand nine 

hundred and ninety-six. 

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize. 

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentonovantasei. 

Gedaan te Luxemburg, de tweeëntwintigste april negentienhonderd zesennegentig. 

Feito no Luxemburgo, em vinte e dois de Abril de mil novecentos e noventa e seis. 

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna 

tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. 

Som skedde i Luxemburg den tjugoandra april nittonhundranittiosex. 

Pour le Royaume de Belgique 

Voor het Koninkrijk België 

Für das Königreich Belgien 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la 

Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-

Capitale. 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 

Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. 

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische 

Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region 

und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Thar ceann na hÉireann 

 

For Ireland 

Per la Repubblica italiana 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

Pela República Portuguesa 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Por las Comunidades Europeas 

For De Europæiske Fællesskaber 

Für die Europäischen Gemeinschaften 

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

For the European Communities 

Pour les Communautés européennes 

Per le Comunità europee 

Voor de Europese Gemeenschappen 

Pelas Comunidades Europeias 

Euroopan yhteisöjen puolesta 

För Europeiska gemenskaperna 

 
 



II. MELLÉKLET

A 42. CIKKBEN EMLÍTETT, SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDONRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYEK
(1) A 42. cikk (2) bekezdése a következõ többoldalú egyezményeket érinti:

– Nemzetközi egyezmény az elõadómûvészek, a hangfelvétel-elõállítók és a mûsorsugárzó szervezetek védelmérõl

(Róma, 1961),

– Jegyzõkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989),

– Nizzai megállapodás az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történõ nemzetközi osztályozásáról

(Genfi okmány, 1977, módosítva 1979-ben),

– Budapesti szerzõdés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi

elismerésérõl (1977, módosítva 1980-ban),

– Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi okmány, 1991).

(2) Az Együttmûködési Tanács ajánlhatja, hogy a 42. cikk (2) bekezdését alkalmazzák más többoldalú egyezményre is. Ha

a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén a kereskedelmi feltételeket érintõ problémák fordulnak elõ,

az egyik Fél kérésére sürgõs konzultációt folytatnak a kölcsönösen kielégítõ megoldás elérése érdekében.

(3) A Felek megerõsítik, hogy nagy jelentõséget tulajdonítanak a következõ többoldalú egyezményekbõl eredõ

kötelezettségeiknek:

– Berni egyezmény az irodalmi és mûvészeti mûvek védelmérõl (Párizsi okmány, 1971),

– Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi okmány, 1967, módosítva 1979-ben),

– Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (Stockholmi okmány, 1967, módosítva

1979-ben),

– Szabadalmi együttmûködési szerzõdés (Washington, 1970, módosítva 1979-ben és 1984-ben).

(4) E megállapodás hatálybalépésétõl kezdve Grúzia a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon elismerése és védelme

tekintetében a közösségi társaságokat és állampolgárokat legalább olyan kedvezõ bánásmódban részesíti, mint

amelyet kétoldalú megállapodások alapján harmadik országoknak biztosít.

(5) A (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a Grúzia által tényleges viszonosság alapján harmadik országoknak

biztosított elõnyökre és a Grúzia által az egykori SZSZKSZ más országainak biztosított elõnyökre.

III. MELLÉKLET

A 26. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A pénzügyi szolgáltatás a Fél pénzügyi szolgáltatója által felkínált, pénzügyi jellegû szolgáltatás. A pénzügyi

szolgáltatások közé a következõ tevékenységek tartoznak:

A. Valamennyi biztosítási és biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatás

1. Közvetlen biztosítás (beleértve az együttes biztosítást is)

i) életbiztosítás

ii) neméletéletbiztosítás

2. Viszontbiztosítás és visszaengedményezés

3. Biztosítási közvetítés, úgymint biztosítási alkuszi és ügynöki tevékenység

4. Járulékos biztosítási szolgáltatások, úgymint tanácsadás, biztosításmatematikai, kockázatértékelési és kárrendezési

szolgáltatások

B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítást kivéve)

1. Betétek és más visszafizetendõ pénzeszközök elfogadása az ügyfelektõl

2. Mindenfajta kölcsönnyújtás, beleértve többek között a fogyasztói hitelt, a jelzáloghitelt, a faktorálást és a kereskedelmi

ügyletek finanszírozását

3. Pénzügyi lízing

4. Valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, beleértve a hitelkártyát és a betéti kártyát, az utazási csekket és

a bankcsekket

5. Garanciák és kötelezettségvállalások

6. Kereskedés saját számlára vagy ügyfelek számlájára, akár tõzsdén, akár tõzsdén kívüli forgalmon vagy más módon,

a következõkkel:

a) pénzpiaci eszközök (csekkek, váltók, letéti jegyek stb.)

b) deviza

c) származékos termékek, de nem kizárólag határidõs és opciós ügyletek
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d) árfolyam- és kamatláb instrumentumok, ezen belül olyan termékek, mint a swap, a határidõs

kamatláb-megállapodások stb.

e) átruházható értékpapírok

f) egyéb forgatható instrumentumok és pénzügyi eszközök, ezen belül veretlen arany

7. Részvétel minden fajta értékpapír (akár nyilvános, akár zárt körû) kibocsátásában, beleértve a megbízottként való

jegyzést és elhelyezést, valamint az ilyen kibocsátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

8. Pénzügynöki tevékenység

9. Vagyonkezelés, úgymint készpénz- vagy portfóliókezelés, mindenfajta befektetési alapok kezelése,

nyugdíjalap-kezelés, értékpapír-letétek õrzése és bizalmi vagyonkezelõi szolgáltatások

10. Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolási és klíringszolgáltatások, beleértve az értékpapírokat, a származékos

pénzügyi termékeket és más forgatható értékpapírokat

11. Tanácsadói, közvetítõi és más járulékos pénzügyi szolgáltatások az 1–10. pontban felsorolt összes tevékenység

tekintetében, ezen belül hitelreferencia és -elemzés, befektetés- és portfóliókutatás, illetve -tanácsadás, tanácsadás

társasági felvásárlásokkal, társasági átszervezéssel és stratégiaalkotással kapcsolatban

12. Pénzügyi információk szolgáltatása és továbbítása, pénzügyi adatfeldolgozás és a kapcsolódó szoftverek az egyéb

pénzügyi szolgáltatók részérõl

A pénzügyi szolgáltatások meghatározásából kizárják a következõ tevékenységeket:

a) központi bankok vagy más közintézmények által monetáris vagy árfolyam-politika céljából kifejtett

tevékenységek

b) központi bankok, kormányzati szervek, minisztériumok vagy közintézmények által a kormány számlájára vagy

kezességvállalása mellett folytatott tevékenységek, kivéve akkor, ha e tevékenységeket az állami szervezetekkel

versenyezve pénzügyi szolgáltatók is végezhetik

c) a kötelezõ társadalombiztosítás vagy az állami nyugdíjbiztosítás részét képezõ tevékenységek, kivéve akkor, ha

e tevékenységeket az állami szervekkel vagy magánintézményekkel versenyezve pénzügyi szolgáltatók is

végezhetik

IV. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG FENNTARTÁSAI A 23. CIKK (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN
Bányászat

Egyes tagállamokban a nem közösségi ellenõrzésû társaságok számára a bányászat és a kitermelési jogok tekintetében

koncessziót írhatnak elõ.

Halászat

A Közösség tagállamainak szuverenitásán vagy joghatóságán belüli tengeri vizekben található biológiai

erõforrásokhoz és halászterületekhez való hozzáférés és azok felhasználása, eltérõ rendelkezés hiányában, a közösségi

tagállamok valamelyikének lobogója alatt hajózó és a közösségi területen lajstromozott halászhajókra korlátozódik.

Ingatlanvásárlás

A nem közösségi társaságok ingatlanvásárlását egyes tagállamokban korlátozzák.

Audiovizuális szolgáltatások, beleértve a rádiót is

Az elõállítás és a terjesztés, ezen belül a mûsorszórás és a nyilvánosság számára történõ közvetítés egyéb formái

tekintetében a nemzeti bánásmód fenntartható bizonyos származási feltételeknek megfelelõ audiovizuális alkotások

számára. Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil- és a mûholdas szolgáltatásokat is.

Fenntartott szolgáltatások

Egyes tagállamokban a kiegészítõ szolgáltatások és az infrastruktúra tekintetében korlátozott a piacra való jutás.

Szakmai szolgáltatások

Olyan természetes személyek számára fenntartott szolgáltatások, akik a tagállamok állampolgárai. E személyek

bizonyos feltételek mellett társaságokat alapíthatnak.

Mezõgazdaság

Egyes tagállamokban nem alkalmazható a nemzeti bánásmód az olyan nem közösségi ellenõrzésû társaságokra,

amelyek mezõgazdasági vállalkozást kívánnak indítani. A nem közösségi ellenõrzésû társaságok csak bejelentéssel

vagy, szükség esetén, engedéllyel vásárolhatnak szõlõültetvényt.

Hírügynökségi szolgáltatások

Egyes tagállamokban korlátozzák a kiadó társaságokban és mûsorszóró társaságokban való külföldi részesedést.
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V. MELLÉKLET

GRÚZIA FENNTARTÁSAI A 23. CIKK (4) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN
(1) A jelenlegi grúziai befektetési jogszabályok elõírják, hogy a külföldi társaságok befektetéseit és a grúz társaságok olyan

befektetéseit, amelyekben az állam nem rendelkezik ellenõrzõ részesedéssel, engedélyeztetni kell az illetékes grúz

hatóságoknál. Az ilyen engedélyek kiadásának feltételei a grúz jogban rögzítettek szerint nem vezethetnek

megkülönböztetéshez a grúz magántársaságok és a külföldi társaságok között. Ez az engedélyeztetés nem

használható fel arra, hogy semmissé tegyék az e megállapodás 23. cikkének (4) bekezdése alapján a közösségi

társaságoknak nyújtott elõnyöket, sem arra, hogy megkerüljék e megállapodás egyéb rendelkezéseit. Különösen nem

használható fel arra, hogy bármilyen gazdasági tevékenységi területen megakadályozza közösségi társaságok

létrehozását, kivéve a következõkben meghatározottak szerint. Az engedélyek kellõ indoklás nélkül nem vonhatók

vissza, és a visszavonás ellen fellebbezéssel, továbbá ha szükséges, vitarendezéssel lehet élni.

Grúzia az engedélyeztetésre vonatkozó jogszabályait legkésõbb 1998. december 31-ig összhangba hozza a szokásos

nemzetközi gyakorlattal és különösen a közösségi jogszabályokkal. A Közösség e területen technikai segítséget nyújt.

Grúzia az átmeneti idõszak alatt nem tesz olyan intézkedéseket és lépéseket, amelyek korlátozottabbá tennék

a közösségi társaságok létesítésének és mûködésének feltételeit, mint amelyek az e megállapodás parafálásának napja

elõtti napon fennálltak.

(2) A következõ területeken tilos a külföldi befektetés:

– Grúzia védelme és biztonsága,

– kábítószerek és pszichotróp anyagok elõállítása és értékesítése,

– kábító vagy mérgezõ hatású anyagokat tartalmazó növények termesztése és értékesítése.

(3) A külföldi társaságoknak külön engedélyt kell beszerezniük az illetékes grúz hatóságoktól, ha Grúzia határain belüli

20 km-en sávban, vagy egyéb, a nemzetbiztonság vagy Grúzia környezetvédelme szempontjából fontosként

megjelölt zónákban kívánnak tevékenységet folytatni.

(4) A grúz jogszabályok a következõ gazdasági tevékenységi területeken elõírják, hogy a külföldi részesedésû

társaságokban az államnak legalább 51%-os részesedéssel kell rendelkeznie. Ez a százalékarány akkor csökkenthetõ,

ha Grúzia parlamentje így határoz:

– országos jelentõségû gáz- és olajvezetékek, kommunikációs és energiaátviteli vezetékek, hõvezetékek

üzemeltetése és az üzemeltetésükhöz elengedhetetlen épületek és egyéb létesítmények,

– országos jelentõségû autópályák és vasutak, repülõterek és tengeri kikötõk üzemeltetése Grúziában,

– értékpapírok, bankjegyek, érmék és bélyegek kibocsátása,

– nagyon veszélyes fertõzõ betegségben szenvedõ betegek kezelése, beleértve a fertõzõ bõr- és nemi

betegségeket, valamint elmebajokat is,

– veszélyes betegségekben szenvedõ állatok állatorvosi kezelése,

– tiszta szesz elõállítása.

(5) A grúz jogszabályok a hosszú lejáratú földbérlet tekintetében nem tesznek ugyan különbséget a külföldi befektetõk és

a grúz, nem állami vállalkozások között, jelenleg azonban nem engedélyezik számukra, hogy földet vagy természeti

erõforrásokat vásároljanak.

(6) Azoknak a társaságoknak, amelyek ásványlelõhelyeket kívánnak felkutatni vagy kitermelni, vagy természeti

erõforrásokat kívánnak kiaknázni és kitermelni Grúziában vagy Grúzia kontinentális talapzatán, a grúz kormány

koncessziójára van szükségük.

Az e mellékletben szereplõ fenntartások alkalmazása semmilyen esetben nem eredményezhet a harmadik országok

társaságainak biztosított bánásmódnál kedvezõtlenebb bánásmódot. E korlátozások minden enyhítését kiterjesztik

a közösségi társaságokra a nemzeti bánásmód vagy a legnagyobb kedvezmény elve közül a kedvezõbb alapján.

A grúziai befektetési jogszabályok jövõbeli továbbfejlesztésére e megállapodás rendelkezéseivel és szellemével

összhangban kerül majd sor, beleértve különösen annak általános elveit, a társaságok létrehozását és mûködtetését

érintõ feltételeket, továbbá a jogalkotói együttmûködésre vonatkozó rendelkezéseket (I., IV. és V. cím), valamint

a társaságok létrehozásával kapcsolatban a Közösség és Grúzia között létrejött levélváltást.
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JEGYZÕKÖNYV

a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

1. cikk

Meghatározások
E jegyzõkönyv alkalmazásában:

a) „vámjogszabályok”: a Felek területén alkalmazandó olyan jogi vagy közigazgatási rendelkezések, amely

a behozatalt, a kivitelt, az áruk továbbítását és vámeljárás alá helyezését szabályozzák, beleértve a tiltó, korlátozó

és szabályozó intézkedéseket;

b) „kérelmezõ hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amely vámügyi

segítséget kér;

c) „megkeresett hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amelyhez vámügyi

segítségért folyamodnak;

d) „személyes adat”: minden olyan információ, amely azonosított vagy beazonosítható magánszemélyre

vonatkozik.

2. cikk

Hatály
(1) A Felek a hatásköreikbe tartozó területeken az e jegyzõkönyvben meghatározott módon és feltételek mellett

segítenek egymásnak a vámjogszabályokat sértõ tevékenységek megelõzésében, felderítésében és kivizsgálásában.

(2) Az e jegyzõkönyvben meghatározott vámügyi segítségnyújtást kell alkalmazni a Felek azon közigazgatási hatóságaira,

amelyek e jegyzõkönyv alkalmazásában illetékesek. Ez nem sérti a kölcsönös bûnügyi jogsegélyre irányadó

szabályokat. Nem tartoznak a hatálya alá az igazságügyi hatóság kérésére gyakorolt hatáskörök alapján szerzett

információk, kivéve ha a szóban forgó hatóságok ebben állapodnak meg.

3. cikk

Jogsegély megkeresés alapján
(1) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóságot kérésére ellátja az összes vonatkozó információval, amely lehetõvé

teszi számára a vámjogszabályok helyes alkalmazását, beleértve az olyan észlelt vagy tervezett tevékenységekre

vonatkozó információkat, amelyek sértik vagy sérthetik a vámjogszabályokat.

(2) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóságot kérésére tájékoztatja arról, hogy az egyik Fél területérõl kivitt árukat

megfelelõen hozták-e be a másik Fél területére, és adott esetben megadja az árukra alkalmazott vámeljárást.

(3) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóság kérésére törvényeinek keretei között megteszi a szükséges lépéseket

a következõk megfigyelés alá vonásának biztosítása érdekében:

a) olyan természetes vagy jogi személyek, akikrõl alapos okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályokat szegnek

vagy szegtek meg;

b) azon helyek, ahol oly módon tárolnak árukat, amely okot ad a gyanúra, hogy az áruk rendeltetése vámjogszabályt

sértõ tevékenységek ellátása;

c) azon árumozgások, amelyeket azért jelentettek be, mert esetlegesen a vámjogszabályok megsértéséhez

vezethetnek;

d) olyan szállítóeszközök, amelyekrõl okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályt sértõ tevékenységek során

használták vagy használhatják fel.

4. cikk

Önkéntes jogsegély
A Felek törvényeikkel, szabályaikkal és egyéb jogi eszközeikkel összhangban elõzetes kérés nélkül is segítséget

nyújtanak egymásnak, ha úgy ítélik meg, hogy erre a vámjogszabályok helyes alkalmazása érdekében szükség van,

amennyiben a következõkre vonatkozó információkat szereznek:

– olyan tevékenységek, amelyek látszólag vagy ténylegesen vámjogszabályokat sértenek, és amelyek a másik Fél

érdeklõdésére számot tarthatnak,

– az ilyen tevékenységek végrehajtása során használt új eszközök és módszerek,

– olyan áruk, amelyekrõl ismert, hogy vámjogszabály-sértés tárgyát képezik,
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– olyan természetes vagy jogi személyek, akikrõl alapos okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályokat szegnek

vagy szegtek meg,

– olyan szállítóeszközök, amelyekrõl alapos okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályt sértõ tevékenységek során

használták vagy használhatják fel.

5. cikk

Kézbesítés/értesítés
A megkeresõ hatóság kérésére a megkeresett hatóság jogszabályaival összhangban megtesz minden szükséges

intézkedést annak érdekében, hogy a területén tartózkodó vagy letelepedett címzettek részére az e jegyzõkönyv

hatókörébe tartozó:

– összes iratot kézbesítse,

– az összes határozatról értesítést küldjön.

Ilyen esetekben magának a kérésnek a tekintetében a 6. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. cikk

A jogsegély iránti megkeresések alakja és tartalma
(1) Az e jegyzõkönyv szerinti megkereséseket írásban kell benyújtani. A megkereséshez mellékelni kell azon iratokat,

amelyek a kérés teljesítéséhez szükségesek. Amennyiben a helyzet sürgõssége megkívánja, a szóbeli kérelem is

elfogadható, de azt haladéktalanul írásban is meg kell erõsíteni.

(2) Az e cikk (1) bekezdése szerinti megkeresések a következõ információkat tartalmazzák:

a) a kérelmet benyújtó megkeresõ hatóság megnevezését;

b) a kért intézkedést;

c) a kérelem tárgyát és indoklását;

d) az érintett törvényeket, szabályokat és más jogi elõírásokat;

e) a vizsgálat célpontját képezõ természetes vagy jogi személyek lehetõ legpontosabb és legrészletesebb

megjelölését;

f) a vonatkozó tények és a már elvégzett vizsgálatok összefoglalását, kivéve az 5. cikkben meghatározott esetekben.

(3) A kérelmeket a megkeresett hatóság valamely hivatalos nyelvén vagy az e hatóság számára elfogadható nyelven kell

benyújtani.

(4) Ha a megkeresés nem felel meg az alaki követelményeknek, kérhetõ javítása vagy kiegészítése; elõvigyázatossági

intézkedések azonban elrendelhetõk.

7. cikk

A megkeresések végrehajtása
(1) A jogsegély iránti megkeresések teljesítése érdekében a megkeresett hatóság illetékességének és rendelkezésre álló

erõforrásainak határain belül úgy jár el, mintha hivatalból vagy ugyanazon Fél más hatóságainak megkeresése alapján

járna el, és átadja a már birtokában lévõ információkat, megfelelõ nyomozást végez, vagy gondoskodik elvégzésükrõl.

Ezt a rendelkezést kell azon igazgatási szervezeti egységre is alkalmazni, amelynek a megkeresett hatóság kérést

címez, ha ez utóbbi saját maga nem tud eljárni.

(2) A jogsegély iránti megkereséseket a megkeresett Fél törvényeivel, szabályaival és más jogi eszközeivel összhangban

hajtják végre.

(3) A Fél kellõen meghatalmazott tisztviselõi a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott

feltételek betartásával beszerezhetik a megkeresett hatóság vagy más olyan hatóság hivatalaitól, amelyért

a megkeresett hatóság felel, a vámjogszabályokat sértõ vagy esetlegesen sértõ tevékenységekre vonatkozó azon

információkat, amelyekre a megkeresõ hatóságnak az e jegyzõkönyvben meghatározott célok érdekében szüksége

van.

(4) Az egyik Fél tisztviselõi a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott feltételek mellett jelen

lehetnek az utóbbi Fél területén végzett nyomozásoknál.
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8. cikk

Az információk közlésének formája
(1) A megkeresett hatóság a vizsgálatok eredményeit iratok, hitelesített iratmásolatok, jelentések és hasonló eszközök

formájában közli a megkeresõ hatósággal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott iratok helyettesíthetõk azonos céllal, bármilyen formában elõállított számítógépes

információkkal.

9. cikk

Kivételek a jogsegélynyújtási kötelezettség alól
(1) A Felek megtagadhatják az e jegyzõkönyvben meghatározott jogsegélynyújtás biztosítását, amennyiben ez:

a) feltehetõen sértené Grúzia vagy valamely tagállam szuverenitását, amelytõl e jegyzõkönyv alapján jogsegélyt

kértek; vagy

b) feltehetõen sértené a közrendet, a közbiztonságot vagy más létfontosságú érdeket, különösen a 10. cikk

(2) bekezdésében említett esetekben; vagy

c) a vámjogszabályokon kívüli valutaügyi vagy adózási szabályokat érintene; vagy

d) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2) Amennyiben a megkeresõ hatóság olyan segítséget kér, amelyet maga nem tudna biztosítani, ha erre kérnék, úgy

kérésében erre felhívja a figyelmet. Ezután a megkeresett hatóság eldöntheti azt, milyen választ ad a megkeresésre.

(3) Ha visszautasítják a jogsegélynyújtást, a megkeresõ hatóságot késedelem nélkül értesíteni kell a döntésrõl és okairól.

10. cikk

Információcsere és titoktartás
(1) Az e jegyzõkönyv alapján bármilyen formában közölt információk az egyes Felek vonatkozó szabályaitól függõen

bizalmas vagy korlátozott jellegûek. Az információk a hivatali titoktartás hatálya alá esnek, és élvezik az információt

átvevõ Fél vonatkozó törvényei és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelõ rendelkezések alapján a hasonló

információk számára biztosított védelmet.

(2) Személyes adatok csak akkor cserélhetõk ki, ha az átvevõ Fél vállalja, hogy az adatokat legalább az adatszolgáltató Fél

országában az adott esetre vonatkozó védelemmel egyenértékû módon védi.

(3) A kapott információkat kizárólag az e jegyzõkönyvben meghatározott célok érdekében használják fel. Amennyiben

a Felek egyike az információk más célból való felhasználását kéri, kikéri az információt kiadó hatóság elõzetes írásbeli

beleegyezését. Ezen túlmenõen, a felhasználás az utóbbi hatóság által meghatározott korlátozások hatálya alá esik.

(4) A (3) bekezdés nem akadályozza meg az információknak a vámjogszabályok betartásának elmulasztása miatt

a késõbbiekben indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban való felhasználását. Az illetékes hatóságot, amely

az információkat kiadta, értesítik e felhasználásukról.

(5) A Felek a jegyzõkönyvekben, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint a bírósági eljárások és vádemelések

során bizonyítékként felhasználhatják az e jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban szerzett információkat és

megtekintett iratokat.

11. cikk

Szakértõk és tanúk
(1) A megkeresett hatóság tisztviselõje felhatalmazást kaphat arra, hogy a kapott felhatalmazás korlátain belül a másik Fél

igazságszolgáltatásában szakértõként vagy tanúként megjelenjen az e jegyzõkönyv hatálya alá tartozó ügyeket érintõ

bírósági vagy közigazgatási eljárásban, és bemutassa azokat a tárgyakat, iratokat vagy hitelesített másolataikat,

amelyek az eljáráshoz szükségesek. A megjelenés iránti megkeresésben konkrétan meg kell jelölni, hogy a tisztviselõt

milyen ügyben és milyen minõségben vagy jogosultság alapján kérdezik meg.

(2) A meghatalmazott tisztviselõ a fennálló jogszabályok által a megkeresõ hatóság tisztviselõi számára saját területén

biztosított védelmet élvezi.

12. cikk

A jogsegélynyújtás költségei
A Felek lemondanak arról, hogy az e jegyzõkönyv alapján felmerült kiadásaik visszatérítését követeljék egymástól,

kivéve adott esetben az olyan szakértõk és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati

jogviszonyban alkalmazottak.
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13. cikk

Alkalmazás
(1) E jegyzõkönyv alkalmazásával egyrészrõl Grúzia központi vámhatóságait, másrészrõl pedig az Európai Közösségek

Bizottságának illetékes szolgálatait, és adott esetben a tagállamok vámhatóságait bízzák meg. E hatóságok döntenek

az alkalmazásához szükséges gyakorlati intézkedésekrõl és szabályokról, figyelembe véve az adatvédelem területén

érvényben lévõ szabályokat. Ajánlásokat tehetnek az illetékes szerveknek azokra a módosításokra, amelyeket

e jegyzõkönyvben szükségesnek tartanak.

(2) A Felek konzultálnak egymással és a késõbbiekben folyamatosan tájékoztatják egymást a részletes végrehajtási

szabályokról, amelyeket e jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban fogadnak el.

14. cikk

Kiegészítés
A 10. cikk sérelme nélkül, az egy vagy több tagállam és Grúzia között megkötött, kölcsönös jogsegélyre vonatkozó

megállapodások nem érintik azokat a közösségi rendelkezéseket, amelyek az Európai Közösségek Bizottságának

illetékes szolgálatai és a tagállamok vámhatóságai között az esetlegesen közösségi érdekû, vámügyekben szerzett

információk közlését szabályozzák.

ZÁRÓOKMÁNY
A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

meghatalmazottjai

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés Szerzõdõ Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG és az EURÓPAI

ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, teljhatalmú meghatalmazottjai,

egyrészrõl, és

GRÚZIA teljhatalmú meghatalmazottjai,

másrészrõl,

akik az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Grúzia között partnerséget létrehozó partnerségi és

együttmûködési megállapodás, a továbbiakban: megállapodás, aláírása céljából Luxembourgban,

az ezerkilencszázkilencvenhatodik év április hó huszonkettedik napján üléseztek, elfogadták a következõ szövegeket:

a megállapodást mellékleteivel és a következõ jegyzõkönyvvel:

Jegyzõkönyv a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint Grúzia teljhatalmú meghatalmazottjai

elfogadták a következõkben felsorolt és e záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatok szövegét:

Együttes nyilatkozat a megállapodás 6. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 15. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a 25. cikk b) pontjában és a 36. cikkben említett „ellenõrzés” fogalma tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 35. cikke tekintetében
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 42. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 98. cikke tekintetében

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint Grúzia teljhatalmú meghatalmazottjai

tudomásul vették továbbá az e záróokmányhoz csatolt következõ levélváltást:

Levélváltás a Közösség és Grúzia között társaságok létrehozásával kapcsolatban

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottai, valamint Grúzia teljhatalmú meghatalmazottai tudomásul

vették továbbá az e záróokmányhoz csatolt következõ nyilatkozatot:

A francia kormány nyilatkozata
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Hecho en Luxemburgo, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis. 

Udfærdiget i Luxembourg, den toogtyvende april nitten hundrede og 

seksoghalvfems. 

Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April 

neunzehnhundertsechsundneunzig. 

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. 

Done at Luxembourg on the twenty-second day of April in the year one thousand 

nine hundred and ninety-six. 

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize. 

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentonovantasei. 

Gedaan te Luxemburg, de tweeëntwintigste april negentienhonderd zesennegentig. 

Feito no Luxemburgo, em vinte e dois de Abril de mil novecentos e noventa e seis. 

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta 

vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. 

Som skedde i Luxemburg den tjugoandra april nittonhundranittiosex. 

Pour le Royaume de Belgique 

Voor het Koninkrijk België 

Für das Königreich Belgien 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la 

Communautégermanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-

Capitale. 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 

Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. 

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische 

Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region 

und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Thar ceann na hÉireann 

For Ireland 

Per la Repubblica italiana 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

Pela República Portuguesa 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 

 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Por las Comunidades Europeas 

For De Europæiske Fællesskaber 

Für die Europäischen Gemeinschaften 

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

For the European Communities 

Pour les Communautés européennes 

Per le Comunità europee 

Voor de Europese Gemeenschappen 

Pelas Comunidades Europeias 

Euroopan yhteisöjen puolesta 

För Europeiska gemenskaperna 

 

 

 



Együttes nyilatkozat a megállapodás 6. cikke tekintetében

Amennyiben a Felek egyetértenek abban, hogy a körülmények a legmagasabb szintû találkozót indokolják, eseti

alapon megszervezhetõk az ilyen ülések.

Együttes nyilatkozat a 15. cikk tekintetében

Amíg Grúzia nem csatlakozik a WTO-hoz, a Felek az Együttmûködési Tanácsban konzultációt folytatnak behozatali

vámpolitikájukról, beleértve a vámvédelem változásait. Ilyen konzultációt ajánlanak fel különösen a vámvédelem

emelése elõtt.

Együttes nyilatkozat a 25. cikk b) pontjában és a 36. cikkben említett „ellenõrzés” fogalma tekintetében

1. A Felek megerõsítik kölcsönös egyetértésüket azzal, hogy az ellenõrzés kérdése az adott eset tényszerû

körülményeitõl függ.

2. A társaságot például a másik társaság ellenõrzése alatt állónak, és így a másik társaság leányvállalatának tekintik, ha

– a másik társaság közvetlenül vagy közvetetten birtokolja a szavazati jogok többségét, vagy

– a másik társaság joga az igazgatási szerv, a vezetõi testület vagy a felügyeleti szerv többségének kinevezése és

elbocsátása, és ugyanakkor a leányvállalat részvényese vagy tagja.

3. A (2) bekezdésben említett feltételeket a Felek nem kimerítõ feltételeknek tekintik.

Együttes nyilatkozat a 35. cikk tekintetében

Az a puszta tény, hogy egyes Felek természetes személyei számára vízumot írnak elõ, másik Felek esetében pedig nem,

nem minõsül valamely konkrét kötelezettségvállalás szerinti elõnyök semmissé tételének vagy csökkentésének.

Együttes nyilatkozat a 42. cikk tekintetében

A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon

magában foglalja különösen a szerzõi jogot, ideértve a számítógépes programok szerzõi jogait és a szomszédos

jogokat, valamint a szabadalmakhoz, ipari mintákhoz, földrajzi árujelzõkhöz fûzõdõ jogokat, ideértve

az eredetmegjelöléseket, a védjegyeket és szolgáltatási jegyeket, integrált áramkörök topográfiáit, valamint az ipari

tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezmény 10.a cikkében említett, tisztességtelen verseny elleni védelmet és

a know-how-ra vonatkozó fel nem fedett információkhoz való jogot.

Együttes nyilatkozat a 98. cikk tekintetében

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a helyes értelmezés és gyakorlati alkalmazás érdekében, a megállapodás 98.

cikkében említett „különösen sürgõs esetek” kifejezés a megállapodásnak a bármelyik Fél részérõl történt súlyos

megsértését jelenti. A megállapodás súlyos megsértésének minõsülnek a következõk:

a) a nemzetközi jog általános szabályai által nem szankcionált elállás a megállapodástól, vagy

b) a megállapodás 2. cikkében szereplõ alapvetõen fontos elem megsértése.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a 98. cikkben említett „megfelelõ intézkedések” a nemzetközi joggal

összhangban hozott intézkedések. Ha valamely Fél különösen sürgõs esetben a 98. cikkben meghatározott

intézkedést hoz, a másik Fél igénybe veheti a vitarendezési eljárást.

LEVÉLVÁLTÁS

a Közösség és Grúzia között társaságok letelepedésével kapcsolatban

A. Levél Grúzia kormányától

Uram!

Hivatkozom az 1995. december 15-én parafált partnerségi és együttmûködési megállapodásra.

Mint ahogyan a tárgyalások során hangsúlyoztam, Grúzia bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban részesíti

a Grúziában letelepedõ és mûködõ közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt a grúz politikát tükrözi,

amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságok Grúziában való letelepedését. Mindezt szem elõtt

tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére vonatkozó okiratok

hatálybalépése közötti idõszak alatt Grúzia nem fogad el olyan intézkedéseket vagy szabályokat, amelyek a grúz

társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal összehasonlítva a közösségi társaságokkal szemben

megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest súlyosabbá

tennék a megkülönböztetést.
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Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Grúzia kormánya részérõl

B. Az Európai Közösség levele

Uram!

Köszönöm mai levelét, amely a következõképpen szól:

„Hivatkozom az 1995. december 15-én parafált partnerségi és együttmûködési megállapodásra.

Mint ahogyan a tárgyalások során hangsúlyoztam, Grúzia bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban részesíti

a Grúziában letelepedõ és mûködõ közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt a grúz politikát tükrözi,

amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságok Grúziában való letelepedését. Mindezt szem elõtt

tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére vonatkozó okiratok

hatálybalépése közötti idõszak alatt Grúzia nem fogad el olyan intézkedéseket vagy szabályokat, amelyek a grúz

társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal összehasonlítva a közösségi társaságokkal szemben

megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest súlyosabbá

tennék a megkülönböztetést.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.”

Igazolom a levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség nevében

A francia kormány nyilatkozata

A Francia Köztársaság megjegyzi, hogy a Grúziával kötött partnerségi és együttmûködési megállapodást az Európai

Közösséggel az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés alapján társult tengerentúli országokra és területekre nem

kell alkalmazni.

3. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Grúzia közötti partnerség

létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel

Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának

figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban: 1. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

4. § Az 1. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl Grúzia közötti partnerség

létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt

Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai

Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából
Egyrészrõl

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
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A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „tagállamok”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: „Közösségek”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,

másrészrõl

GRÚZIA,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország,

Szlovénia és Szlovákia 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz történõ csatlakozására,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és

Szlovákia az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl Grúzia közötti partnerség létrehozásáról

szóló, 1996. április 22-én, Luxembourgban aláírt partnerségi és együttmûködési megállapodás (a továbbiakban:

„megállapodás”) részesei, így a Közösség többi tagállamához hasonlóan elfogadják és figyelembe veszik

a megállapodás, valamint az ahhoz csatolt dokumentumok szövegét.

2. cikk
Tekintettel az Európai Unión belül a közelmúltban történt intézményi változásokra, a részes államok megállapodnak

abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés lejártát követõen a megállapodásnak az Európai

Szén- és Acélközösségre hivatkozó rendelkezései az Európai Közösségre hivatkozó rendelkezéseknek minõsülnek,

amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által vállalt minden jog és kötelezettség átszállt.

3. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk
(1) E jegyzõkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Grúzia

sajáteljárásának megfelelõen hagyja jóvá.

(2) A részes államok értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ eljárások teljesítésérõl. A jóváhagyó

okiratokat az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.

5. cikk
(1) E jegyzõkönyv a 2003-as csatlakozási szerzõdés hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve hogy addig

az idõpontig az e jegyzõkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe helyeztek.

(2) Amennyiben eddig az idõpontig nem helyeztek minden, az e jegyzõkönyvet jóváhagyó okiratot letétbe,

e jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének idõpontját követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(3) Amennyiben 2004. május 1-jéig nem helyeznek az e jegyzõkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe, e jegyzõkönyv

átmenetileg 2004. május 1-jétõl kezdõdõ hatállyal alkalmazandó.
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6. cikk
A megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum cseh, észt, magyar, lett, litván, máltai, lengyel,

szlovén és szlovák nyelven készült. Ezek e jegyzõkönyv mellékleteit (1) képezik, és a megállapodás, a záróokmány és

minden ahhoz csatolt dokumentum más nyelven készült szövegeivel egyformán hitelesek.

7. cikk
E jegyzõkönyv másolatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,

német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és grúz nyelven készült, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám 24261

Hecho en Bruselas, el treinta de abril del dos mil cuatro. 

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři. 

Udfćrdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire. 

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier. 

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα. 

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four. 

Fait ŕ Bruxelles, le trente avril deux mille quatre. 

Fatto a Bruxelles, addě trenta aprile duemilaquattro. 

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī. 

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján. 

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa. 

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizend vier. 

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego. 

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro. 

V Bruseli dňa tridsiateho apríla dvetisícštyri. 

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri. 

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä. 

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra. 

Por los Estados miembros 

Za členské státy 

For medlemsstaterne 

Für die Mitgliedstaaten 

Liikmesriikide nimel 

Για τα κράτη μέλη 

For the Member States 

Pour les États membres 

Per gli Stati membri 

Dalībvalstu vārdā 

Valstybių narių vardu 

A tagállamok részéről 

Għall-Istati Membri 

Voor de lidstaten 

W imieniu Państw Członkowskich 

Pelos Estados-Membros 

Za členské štáty 

Za države članice 

Jäsenvaltioiden puolesta 

Pĺ medlemsstaternas vägnar 

wevr saxelmwifoTa saxeliT 

Por las Comunidades Europeas 

Za Evropská společenství 

For De Europćiske Fćllesskaber 

Für die Europäischen Gemeinschaften 

Euroopa ühenduste nimel 

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

For the European Communities 

Pour les Communautés européennes 

Per le Comunitŕ europee 

Eiropas Kopienu vārdā 

Europos Bendrijų vardu 

Az Európai Közösségek részéről 

Għall-Komunitajiet Ewropej 

Voor de Europese Gemeenschappen 

W imieniu Wspólnot Europejskich 

Pelas Comunidades Europeias 

Za Európske spoločenstvá 

Za Evropske skupnosti 

Euroopan yhteisöjen puolesta 

Pĺ Europeiska gemenskapernas vägnar 

evrogaerTianebaTa saxeliT 

Por Georgia 

Za Gruzii 

For Georgien 

Für Georgien 

Gruusia nimel 

Για τη Γεωργία 

For Georgia 

Pour la Géorgie 

Per la Georgia 

Gruzijas vārdā 

Gruzijos vardu 

Grúzia részéről 

Għall-Ġorġja 

Voor Georgië 

W imieniu Gruzji 

Pela Geórgia 

Za Gruzínsko 

Za Gruzijo 

Georgian puolesta 

Pĺ Georgiens vägnar 

 



5. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Grúzia közötti partnerségi és

együttmûködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttmûködési

megállapodáshoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban: 2.

Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

6. § A 2. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Grúzia közötti partnerségi és

együttmûködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és

együttmûködési megállapodáshoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság jár el,

egyrészrõl, és

GRÚZIA

másrészrõl,

a továbbiakban e jegyzõkönyv alkalmazásában: a felek,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt

Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi

Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai

Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén

Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült

Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és

Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés rendelkezéseire, amely szerzõdést 2005.

április 25-én írták alá Luxembourgban, és amelyet 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni,
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FIGYELEMBE VÉVE a Grúzia és az Európai Unió közötti kapcsolatokban a két új tagállam EU-hoz történõ csatlakozása

következtében kialakuló új helyzetet, amely lehetõségeket teremt, valamint kihívást jelent a Grúzia és az Európai Unió

közötti együttmûködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttmûködési megállapodás célkitûzéseit és elveit elérjék

és végrehajtsák,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl Grúzia közötti

partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást

1996. április 22-én írták alá Luxembourgban, és amely 1999. július 1-jén lépett hatályba (a továbbiakban:

a megállapodás), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyezõ módon elfogadják és tudomásul veszik

a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képezõ együttes nyilatkozatokat,

levélváltásokat és Grúzia nyilatkozatának szövegét, valamint a megállapodás 2004. április 30-i jegyzõkönyvét, amely

2005. március 1-jén lépett hatályba.

2. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. cikk
(1) Ezt a jegyzõkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Grúzia hagyja jóvá, belsõ

rendelkezéseikkel összhangban.

(2) A felek értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ eljárások befejezésérõl. A jóváhagyó okiratokat

az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk
(1) Ez a jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) A jegyzõkönyvet 2007. január 1-tõl a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazzák.

5. cikk
(1) A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum szövege, továbbá a megállapodás 2004.

április 30-i jegyzõkönyvének szövege bolgár és román nyelven készült.

(2) E dokumentumok e jegyzõkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi

dokumentum, továbbá a megállapodás 2004. április 30-i jegyzõkönyvének más nyelveken készült szövegével együtt

egyaránt hitelesek.

6. cikk
Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland,

lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint grúz

nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
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7. § (1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Pour les États membres 
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Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и седма година. 

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil siete. 

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce sedm. 

Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende juni to tusind og syv. 

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsieben. 

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Iουνίου δύο χιλιάδες επτά. 

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and seven. 

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille sept. 

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilasette. 

Briselē, divi tūkstoši septītā gada divdesmit septītajā jūnijā 

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hetedik év június havának huszonhetedik napján. 

Magħmul fi Brussell, is-sebgħa u għoxrin ta' Lulju, elfejn u sebgħa 

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend zeven. 

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące siódmego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Junho de dois mil e sete. 

Încheiat la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie, anul două mii șapte. 

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícsedem 

V Bruslju, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč sedem. 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna 

kaksituhattaseitsemän. 

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrasju. 



2010. évi CIX. törvény

az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti

partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás,

valamint az ahhoz csatolt jegyzõkönyvek kihirdetésérõl*

(A Megállapodás 1998. július 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 1. Jegyzõkönyv 2000. december 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 2. Jegyzõkönyv 2005. március 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 3. Jegyzõkönyv még nem lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti

partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás)

e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
egyrészrõl az Európai Közösségek
és tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés Szerzõdõ Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség,

egyrészrõl, és

a MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG másrészrõl,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és a Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatokat, valamint az általuk

közösnek tekintett értékeket,

FELISMERVE, hogy a Közösség és a Moldovai Köztársaság erõsíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá partnerséget és

együttmûködést kívánnak létrehozni, amely megerõsítené és bõvítené a múltban, különösen az Európai Gazdasági

Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között

a kereskedelemrõl, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttmûködésrõl szóló, 1989. december 18-án aláírt

megállapodás által létesített kapcsolatokat,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság elkötelezettségét aziránt, hogy

megerõsítsék azon politikai és gazdasági szabadságokat, amelyek a partnerség valódi alapját képezik,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadata el.
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FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét aziránt, hogy elõmozdítsák a nemzetközi békét és biztonságot, valamint

a viták békés rendezését, és hogy e célból az Egyesült Nemzetek és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet

keretében együttmûködjenek,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság szilárd elkötelezettségét az Európai

Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet (EBEÉ) záróokmányában, a madridi és a bécsi utólagos találkozók

záróokmányaiban, a gazdasági együttmûködésrõl szóló bonni EBEÉ-értekezletnek, a Párizsi Charta egy Új Európáért

címû okmányában és az EBEÉ 1992. évi, A változás kihívásai címû helsinki okmányában szereplõ valamennyi elv és

rendelkezés teljes végrehajtása iránt,

FELISMERVE ebben az összefüggésben, hogy a Moldovai Köztársaság függetlenségének, szuverenitásának és területi

sérthetetlenségének támogatása hozzá fog járulni a közép- és kelet-európai, illetve az egész európai béke és stabilitás

megõrzéséhez,

MEGERÕSÍTVE a Közösség és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság elkötelezettségét az Európai Energiacharta

és az 1993. április hónapi luzerni értekezlet nyilatkozata iránt,

MEGGYÕZÕDVE a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának különösen nagy jelentõségérõl, különösen

a kisebbségek jogai tekintetében, a szabad és demokratikus választásokon alapuló többpártrendszer és

a piacgazdaság létrehozását célzó gazdasági liberalizáció fontosságáról,

FELISMERVE a Moldovai Köztársaság azon törekvéseit, hogy olyan politikai és gazdasági rendszereket hozzanak létre,

amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és az emberi jogokat, különösen a kisebbségekhez tartozó személyek

jogait, valamint hogy a Moldovai Köztársaság szabad és demokratikus választásokon alapuló többpártrendszerrel

rendelkezik és lehetõvé teszi a gazdasági liberalizációt,

ABBAN A HITBEN, hogy e partnerségi és együttmûködési megállapodás teljes körû végrehajtása a Moldovai

Köztársaság politikai, gazdasági és jogi reformok folytatásától és megvalósításától, valamint az együttmûködéshez

szükséges feltételek bevezetésétõl függ, és ugyanakkor hozzá is járul ezekhez, különösen az EBEÉ bonni

értekezletének következtetéseit figyelembe véve,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken bátorítsák a szomszédos országokkal való

regionális együttmûködés folyamatát, és ezáltal elõmozdítsák a régió jólétét és stabilitását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszédet hozzanak létre és alakítsanak ki a kölcsönös érdeklõdésre

számot tartó, kétoldalú és nemzetközi ügyekben,

FIGYELEMMEL arra, hogy a Közösség hajlandó szükség szerint gazdasági együttmûködést és technikai

segítségnyújtást biztosítani,

SZEM ELÕTT TARTVA azt, hogy e megállapodás elõnyben részesíti a Moldovai Köztársaság és az európai és

a szomszédos régiók szélesebb együttmûködési területe közötti fokozatos közeledést, valamint a nyitott nemzetközi

rendszerbe való fokozatos beépülését,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a kereskedelemnek az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT)

elvei alapján történõ liberalizálása iránt,

ÜDVÖZÖLVE ÉS FELISMERVE a Moldovai Köztársaság azon törekvéseinek fontosságát, amelyek az állami kereskedelmi

ország központilag irányított gazdaságát piacgazdasággá kívánják átalakítani,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy javítani kell az üzleti tevékenységet és a befektetést érintõ feltételeket, továbbá az olyan

területek feltételeit, mint a vállalkozások, a munkaügy, a szolgáltatások nyújtása és a tõkemozgás,

MEGGYÕZÕDVE arról, hogy e megállapodás új légkört teremt a Felek közötti gazdasági kapcsolatok, és különösen

a kereskedelem és befektetés fejlõdése számára, amelyek elengedhetetlenek a gazdasági szerkezetváltáshoz és

a technológiai korszerûsítéshez,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy szoros együttmûködést hozzanak létre a környezetvédelem területén, szem elõtt tartva

a Felek között e téren fennálló kölcsönös függõséget,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy kulturális együttmûködést alakítsanak ki és javítsák az információáramlást,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Egyrészrõl a Közösség és tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság között partnerség jön létre. E partnerség

célkitûzései a következõk:

– megfelelõ keret biztosítása a Felek közötti politikai párbeszédhez, amely lehetõséget nyújt a politikai kapcsolatok

továbbfejlesztésére,
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– a Felek közötti kereskedelmi, befektetési és a harmonikus gazdasági kapcsolatok elõmozdítása, és ezáltal

a fenntartható gazdasági fejlõdésük elõsegítése,

– a jogalkotási, gazdasági, szociális, pénzügyi és kulturális együttmûködés alapjának megteremtése,

– a Moldovai Köztársaság azon törekvéseinek támogatása, amelyek demokráciájának megszilárdítására és

gazdaságának fejlesztésére, valamint a piacgazdaságra való áttérés befejezésére irányulnak.

I. CÍM
ÁLTALÁNOS ELVEK

2. cikk
A demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tiszteletben tartása, különösen a Helsinki Záróokmányban és

a Párizsi Charta egy Új Európáért címû okmányban meghatározottak szerint, valamint a piacgazdaság elvei, beleértve

az EBEÉ bonni értekezletének okmányaiban megfogalmazottakat, a Felek bel- és külpolitikájának, valamint

a partnerség és e megállapodás lényeges alkotóelemeit képezik.

3. cikk
A Felek úgy ítélik meg, hogy a volt Szovjetunió régiójának jövõbeli jóléte és stabilitása szempontjából

elengedhetetlen, hogy az újonnan függetlenné vált államok, amelyek a Szovjet Szocialista Köztársaságok

Szövetségének megszûnésekor alakultak ki, (a továbbiakban: Független Államok) a Helsinki Záróokmány és

a nemzetközi jog elveivel összhangban, valamint a jó szomszédi kapcsolatok szellemében együttmûködést tartsanak

fenn és alakítsanak ki maguk között; és a Felek mindent megtesznek e folyamat elõmozdítása érdekében.

4. cikk
A Felek vállalják, hogy különös tekintettel a III. címre és a 48. cikkre, e megállapodás vonatkozó címeit továbbfejlesztik

egy szabadkereskedelmi terület létrehozása céljából, különösen, ha a Moldovai Köztársaság elõbbre jutott a gazdasági

reformok folyamatában. A 82. cikkben említett Együttmûködési Tanács ajánlásokat tehet a Feleknek az ilyen

továbbfejlesztések tekintetében. Az ilyen továbbfejlesztéseket a Felek között létrejött megállapodás alapján léptetik

életbe, a Felek vonatkozó eljárásaival összhangban. A Felek 1998-ban konzultáltak egymással, hogy a körülmények,

különösen a Moldovai Köztársaság abban az idõben érvényben lévõ piacorientált reformjai és gazdasági feltételei,

lehetõvé teszik-e a tárgyalások megkezdését egy szabadkereskedelmi terület létrehozásáról.

5. cikk
A Felek vállalják, hogy kölcsönös egyetértésben közösen megvizsgálják azokat a módosításokat, amelyek

a megállapodás bármely részére vonatkozhatnak, tekintettel a körülmények változására, különösen arra a helyzetre,

ami a Moldovai Köztársaság GATT-hoz való csatlakozásából ered. Az elsõ vizsgálatot három évvel a megállapodás

hatálybalépése után teszik meg, vagy akkor, amikor a Moldovai Köztársaság a GATT Szerzõdõ Fele lesz.

II. CÍM
POLITIKAI PÁRBESZÉD

6. cikk
A Felek egymás között rendszeres politikai párbeszédet alakítanak ki, amelyet fejleszteni és bõvíteni szándékoznak.

E párbeszéd kíséri és szilárdítja meg a Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti közeledést, támogatja az országban

végbemenõ politikai és gazdasági változásokat, és hozzájárul az együttmûködés új formáinak létrehozásához.

A politikai párbeszéd:

– erõsíteni fogja a Moldovai Köztársaság, valamint a Közösség, és így a demokratikus nemzetek közösségének

egésze közötti kapcsolatot. Az e megállapodás révén elért gazdasági közeledés intenzívebb politikai

kapcsolatokat fog eredményezni,

– a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó nemzetközi kérdések tekintetében el fog vezetni az álláspontok fokozatos

közeledéséhez, és így növelni fogja a biztonságot és a stabilitást,

– arra irányul, hogy a Felek törekedjenek az együttmûködésre az európai stabilitás és biztonság megerõsítéséhez,

a demokrácia elveinek betartásához, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásához és elõsegítéséhez
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kapcsolódó ügyekben, különösen a kisebbségekhez tartozó személyek tekintetében, és szükség esetén tartsanak

konzultációt a vonatkozó ügyekben.

7. cikk
A miniszteri szintû politikai párbeszédre az Együttmûködési Tanácsban kerül sor, egyéb esetekben pedig kölcsönös

megegyezéssel.

8. cikk
A Felek a politikai párbeszéd egyéb eljárásait és mechanizmusait is bevezetik, különösen a következõ formákban:

– rendszeres megbeszélések a magas beosztású tisztviselõk szintjén, egyrészrõl a Közösség képviselõi, másrészrõl

a Moldovai Köztársaság képviselõi között,

– a Felek közötti diplomáciai csatornák teljes kihasználása, beleértve a megfelelõ kapcsolatfelvételt kétoldalú és

többoldalú szinten, mint például az Egyesült Nemzetek és az EBEÉ találkozói keretében, és másutt,

– az európai politikai együttmûködést érintõ kölcsönös érdeklõdésre számot tartó információ cseréje,

– minden egyéb eszköz, amely hozzájárulhat a politikai párbeszéd megszilárdításához és fejlesztéséhez.

9. cikk
A politikai párbeszédre parlamenti szinten a 87. cikkben létrehozott Parlamenti Együttmûködési Bizottság keretében

kerül sor.

III. CÍM
ÁRUFORGALOM

10. cikk
(1) A Felek egymás számára minden területen a legnagyobb kedvezmény elvét biztosítják a következõk tekintetében:

– behozatali és kiviteli vámok és díjak, beleértve az ilyen vámok és díjak beszedésének módszerét,

– a vámkezeléshez, az árutovábbításhoz, a raktárakhoz és az átrakodáshoz kapcsolódó rendelkezések,

– a behozott árukra közvetlenül vagy közvetetten kivetett adók és bármilyen egyéb belsõ díjak,

– fizetési módok és a fizetések átutalása,

– az áruk belföldi piacon való értékesítéséhez, megvásárlásához, szállításához, forgalmazásához és

felhasználásához kapcsolódó szabályok.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következõkre:

a) a vámunió vagy szabadkereskedelmi terület létrehozása céljából, illetve ilyen unió vagy terület létrejötte alapján

adott kedvezmények;

b) a GATT szabályokkal összhangban bizonyos országoknak, illetve egyéb nemzetközi megállapodások alapján

a fejlõdõ országoknak adott kedvezmények;

c) a határforgalom megkönnyítése érdekében a szomszédos országoknak adott kedvezmények.

(3) Az (1) bekezdés és a 11. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseit egy átmeneti idõszak alatt, amely a Moldovai

Köztársaság a GATT-hoz való csatlakozásakor, de legkésõbb 1998. december 31-én jár le, nem kell alkalmazni

az I. mellékletben meghatározott azon kedvezményekre, amelyeket a Moldovai Köztársaság más független

államoknak engedélyezett a megállapodás hatálybalépése elõtt.

11. cikk
(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a szabad árutovábbítás elve e megállapodás célkitûzései elérésének

elengedhetetlen feltételét képezi.

(2) Ebben a vonatkozásban mindkét Fél biztosítja a másik Fél vámterületérõl származó, illetve a másik Fél vámterületére

irányuló, a területén áthaladó áruk korlátlan továbbítását.

(3) A két Fél között a GATT V. cikkének (2), (3), (4) és (5) bekezdésében leírt szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az e cikkben foglalt szabályok nem sértik a Felek közötti megállapodás alapján meghatározott ágazatokra, így például

különösen a szállításra vagy egyes termékekre vonatkozó különleges szabályokat.
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12. cikk
Ezen túlmenõen az áruk ideiglenes behozatalára vonatkozó, mindkét Felet kötelezõ nemzetközi egyezményekbõl

eredõ jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, mindkét Fél mentességet biztosít a másik Félnek az e kérdésrõl szóló

egyéb, a Félre nézve kötelezõ nemzetközi egyezményben kikötött esetekben és eljárásoknak megfelelõen,

jogszabályaival összhangban ideiglenesen beléptetett áruk behozatali díjai és vámjai alól. Ennek során figyelembe

veszik azokat a feltételeket, amelyek mellett a szóban forgó egyezménybõl eredõ kötelezettségeket a kérdéses Fél

elfogadta.

13. cikk
A Moldovai Köztársaságból, illetve a Közösségbõl származó áruk a Közösségbe, illetve a Moldovai Köztársaságba

mindenfajta mennyiségi korlátozás nélkül behozhatók a 17., 20., és 21. cikk, továbbá e megállapodás II. melléklete,

valamint Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányának 77., 81., 244., 249. és 280. cikke rendelkezéseinek

sérelme nélkül.

14. cikk
(1) Az egyik Fél területérõl származó áruknak a másik Fél területére való behozatala nem tartozik semmilyen közvetlenül

vagy közvetve kivetett belsõ adók vagy más olyan belsõ díjak alá, amelyek a hazai termékekre közvetlenül vagy

közvetve vonatkoznak.

(2) Továbbá ezeknek az áruknak a belsõ értékesítést, értékesítési ajánlatot, beszerzést, szállítást, elosztást vagy

használatot érintõ jogszabályok, rendeletek és elvárások tekintetében legalább olyan kedvezõ bánásmódban kell

részesülnie, mint a hazai eredetû áruknak. E bekezdés intézkedése nem akadályozza meg a különbözõ belsõ szállítási

díjak alkalmazását, amelyek kizárólag a szállítási eszköz gazdasági mûködtetésére vonatkoznak és nem a termék

származási helyére.

15. cikk
A GATT következõ cikkei értelemszerûen alkalmazandók a két Fél között:

a) VII. cikk, 1., 2., 3., 4a., 4b., 4d., 5. bekezdés;

b) VIII. cikk;

c) IX. cikk;

d) X. cikk.

16. cikk
A Felek közötti áruforgalomban a piaci árak érvényesülnek.

17. cikk
(1) Amennyiben az egyik Fél területére olyan növelt mennyiségben vagy olyan feltételek mellett hoznak be valamely

terméket, amely a hasonló vagy közvetlenül versenyzõ termékek belföldi termelõinek jelentõs kárt okoz, vagy fennáll

ennek veszélye, a Közösség vagy a Moldovai Köztársaság, amelyikük az érintett, a következõ eljárásokkal és

feltételekkel összhangban megteheti a megfelelõ intézkedéseket.

(2) A Közösség vagy a Moldovai Köztársaság, az esettõl függõen – mielõtt intézkedéseket tenne, vagy a (4) bekezdés

hatálya alá esõ esetekben az intézkedéseket követõen a lehetõ leghamarabb – biztosítja az Együttmûködési Bizottság

számára az összes vonatkozó tájékoztatást, azzal a céllal, hogy mindkét Fél számára elfogadható megoldást találjanak.

(3) Ha a Feleknek a konzultációk eredményeképpen nem sikerül az Együttmûködési Bizottsághoz történõ beterjesztést

követõen 30 napon belül megállapodásra jutniuk a helyzet megoldását célzó lépésekben, úgy az a Fél, amely

konzultációt kért, a kár megelõzéséhez vagy orvoslásához szükséges mértékben és idõtartamon át szabadon

korlátozhatja az érintett termékek behozatalát, vagy más megfelelõ intézkedéseket alkalmazhat.

(4) Kritikus körülmények között, amennyiben a késedelem nehezen helyrehozható károkat okozna, a Felek a konzultációk

elõtt is meghozhatják intézkedéseiket, azzal a feltétellel, hogy e lépés megtételét követõen azonnal konzultációt

ajánlanak fel.

(5) A Felek az e cikk szerinti intézkedések megválasztása során elsõbbséget biztosítanak azon intézkedéseknek, amelyek

a legkisebb zavart okozzák e megállapodás céljainak elérésében.
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18. cikk
E cím és a 17. cikk egyetlen rendelkezése sem sérti és semmilyen módon nem érinti a Felek valamelyike által a GATT

VI. cikkével, a GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a GATT VI., XVI. és XXIII. cikkének

értelmezésérõl és alkalmazásáról szóló megállapodással vagy kapcsolódó belsõ jogszabállyal összhangban hozott

dömpingellenes vagy kiegyenlítõ intézkedéseket.

A dömping- vagy szubvencióellenes vizsgálatok során mindegyik Fél beleegyezik a másik Fél indítványainak

megvizsgálásába és az érdekelt Fél számára alapvetõ tények és elhatározások tájékoztatásába, amely alapján egy

végleges döntés hozható. Mielõtt dömpingellenes vagy kiegyenlítõ vámokat szabnak ki, a Felek mindent megtesznek

azért, hogy a problémára konstruktív megoldást találjanak.

19. cikk
E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, kivitelre vagy tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat,

amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, állatok és növények egészségének és életének

védelme, a természeti erõforrások védelme, a mûvészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselõ nemzeti kincsek

védelme, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol, sem az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályokat.

Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti

kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

20. cikk
E címet nem kell alkalmazni a Kombinált Nómenklatúra 50–63. árucsoportjaiba tartozó textiltermékek

kereskedelmére. E termékek kereskedelmét külön megállapodás szabályozza, amelyet 1993. május 14-én parafáltak és

ideiglenesen 1993. január 1-je óta alkalmaznak.

21. cikk
(1) Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés hatálya alá tartozó termékek kereskedelmére a 13. cikk

kivételével e cím rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Egy szénnel és acéllal kapcsolatos ügyekkel foglakozó kapcsolattartó csoportot hoznak létre, amely egyrészrõl

a Közösség, másrészrõl a Moldovai Köztársaság képviselõibõl áll.

A kapcsolattartó csoport rendszeresen információt cserél a Felek érdeklõdésére számot tartó, szénnel és acéllal

kapcsolatos ügyekben.

22. cikk
A nukleáris anyagok kereskedelmét az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdéssel összhangban fogják

folytatni. Ha szükséges, a nukleáris anyagok kereskedelme az Európai Atomenergia-közösség és a Moldovai

Köztársaság között megkötendõ külön megállapodás rendelkezéseinek tárgyát fogja képezni.

IV. CÍM
AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOKAT ÉS A BEFEKTETÉST ÉRINTÕ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
MUNKAÜGYI FELTÉTELEK

23. cikk
(1) A Közösség és a tagállamok az egyes tagállamok vonatkozó törvényeire, feltételeire és eljárásaira figyelemmel

törekednek annak biztosítására, hogy a valamely tagállam területén jogszerûen foglalkoztatott moldovai

állampolgárokat olyan bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás

tekintetében a saját állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstõl.

(2) A Moldovai Köztársaság a Moldovai Köztársaságban hatályos törvényekre, feltételekre és eljárásokra figyelemmel

biztosítja, hogy a tagállamoknak a Moldovai Köztársaság területén jogszerûen foglalkoztatott állampolgárait olyan

bánásmódban részesítsék, amely a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás tekintetében a saját

állampolgárokkal összehasonlítva mentes az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéstõl.
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24. cikk

A szociális biztonság összehangolása
A Felek megállapodásokat kötnek, hogy:

i. a tagállamokban alkalmazandó feltételekre és módozatokra tekintettel, elfogadják azokat a rendelkezéseket,

amelyek szükségesek a tagállamokban törvényesen foglalkoztatott moldovai nemzetiségû munkavállalókra

vonatkozó szociális biztonsági rendszereknek az összehangolásához. Ezek a rendelkezések biztosítják, különösen,

hogy:

– a különbözõ tagállamokban az e munkavállalók által teljesített biztosítási, foglalkoztatottsági vagy

tartózkodási idõ összeadódik az öregségi, rokkantsági vagy halál következtében fizetendõ nyugdíjak, illetve

az ilyen munkavállalók egészségügyi ellátása céljából,

– az öregségi, halál következtében fizetendõ, ipari baleseti, illetve munkahelyi megbetegedés, vagy ebbõl

adódó rokkantság miatt kifizetett nyugdíjak szabadon átruházhatóak a jog alapján meghatározott

mértékben az adós tagállam, vagy tagállamok által, kivéve a befizetés nélkül nyugdíjat adó nyugdíjalapot;

ii. a Moldovai Köztársaságra vonatkozó feltételekre és módozatokra tekintettel elfogadják a szükséges

rendelkezéseket, annak érdekében azoknak a tagállami állampolgároknak, akik Moldovai Köztársaságban

törvényesen alkalmazott munkavállalók, az i. bekezdés 2. francia bekezdésében meghatározott bánásmódot

biztosítsanak.

25. cikk
A 24. cikknek megfelelõen meghozandó intézkedések nem érintik a Moldovai Köztársaság és a Közösség közötti

kétoldalú megállapodások alapján létrejött jogokat vagy kötelezettségeket, ha ezek a megállapodások kedvezõbb

bánásmódot biztosítanak a Moldovai Köztársaság vagy a Közösség állampolgárainak.

26. cikk
Az egyeztetõ tanács megvizsgálja, hogy milyen közös erõfeszítések tehetõk az illegális bevándorlás ellenõrzése

érdekében, a visszafogadás elméleti és gyakorlati figyelembevételével.

27. cikk
Az Együttmûködési Tanács megvizsgálja, hogyan javíthatók az üzletemberek munkafeltételei a Felek nemzetközi

kötelezettségvállalásaival összhangban, beleértve az EBEÉ bonni értekezletének okmányában rögzített vállalásokat.

28. cikk
Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tesz a 23., a 26. és 27. cikk végrehajtására.

II. FEJEZET
A TÁRSASÁGOK LETELEPEDÉSÉT ÉS MÛKÖDÉSÉT ÉRINTÕ FELTÉTELEK

29. cikk
(1) a) A Közösség és tagállamai a jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban legalább olyan kedvezõ elbánást

biztosítanak a Moldovai Köztársaság területükön letelepedett társaságainak, mint amilyenben bármely más

harmadik ország társaságait részesítik.

b) A Közösség és tagállamai, a IV. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, a jogszabályaikkal és

rendelkezéseikkel összhangban, a moldovai társaságok területükön letelepedett leányvállalatainak a mûködésük

tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást biztosítanak, mint amilyenben a közösségi társaságokat részesítik.

c) A Közösség és tagállamai a jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban, a moldovai társaságok

területükön letelepedett fióktelepeinek a mûködésük tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást

biztosítanak, mint amilyenben harmadik országok társaságainak fióktelepeit részesítik.

(2) a) A Moldovai Köztársaság, az V. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül, a jogszabályaival és

rendelkezéseivel összhangban, a területén letelepedett közösségi társaságoknak legalább olyan kedvezõ

elbánást biztosít, mint amilyenben a moldovai társaságok, vagy – amennyiben ez utóbbi a kedvezõbb –

a harmadik országbeli társaságok részesülnek.

b) A Moldovai Köztársaság a jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban a területén található közösségi

társaságok leányvállalatainak és fióktelepeinek a mûködésük tekintetében legalább olyan kedvezõ elbánást
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biztosít, mint amilyenben a moldovai társaságok vagy fióktelepek részesülnek, vagy – amennyiben ez utóbbi

a kedvezõbb – a harmadik országbeli társaságok vagy fióktelepek részesülnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem használhatók fel az egyik Fél azon jogszabályainak vagy rendelkezéseinek

megkerülésére sem, amelyekkel a másik Fél társaságainak leányvállalatai olyan szektorokhoz vagy tevékenységi

körhöz juthatnak, amelyeket az elsõ Fél területén alapítottak.

Az (1) és (2) bekezdésben említett elbánás elõnyhöz juttatja a Közösségben vagy a Moldovai Köztársaságban alapított

társaságokat e megállapodás hatálybalépésének pillanatától, illetve a hatálybalépés után alapított társaságokat,

megalapításuk pillanatától.

30. cikk
(1) A 101. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a 29. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni a légi közlekedésre, a belvízi

közlekedésre és a tengeri szállításra.

(2) Az alábbiakban feltüntetett olyan tevékenységek tekintetében azonban, amelyeket hajózási ügynökségek végeznek

és nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások nyújtására irányulnak, ideértve azon intermodális szállítási mûveleteket,

amelyek során az út egy részét tengeren teszik meg, mindkét Fél megengedi a másik Fél társaságainak, hogy területén

leányvállalatok vagy fióktelepek formájában kereskedelmi jelenléttel rendelkezzenek, a letelepedés és a mûködés

tekintetében legalább olyan kedvezõ feltételek mellett, mint amelyet a Fél saját társaságainak vagy – ha ez utóbbiak

kedvezõbbek – valamely harmadik ország társaságai leányvállalatainak vagy fióktelepeinek biztosít, az egyes Felek

jogszabályaival és szabályozásával összhangban.

Az ilyen tevékenységek különösen a következõk:

a) tengeri szállítási és kapcsolódó szolgáltatások piacra vitele és értékesítése az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat

útján, az árajánlattól a számlázásig, függetlenül attól, hogy e szolgáltatásokat maga a szolgáltató, vagy olyan

szolgáltatók mûködtetik vagy kínálják fel, amelyekkel a szolgáltatás eladója tartós üzleti megegyezést kötött;

b) bármely szállítási és kapcsolódó szolgáltatás megvásárlása és felhasználása saját számlára vagy ügyfelek számára

(és az ügyfeleiknek történõ viszonteladás), beleértve a belsõ közlekedési szolgáltatásokat bármely olyan

közlekedési móddal, különösen belvízi utakon, közúton és vasúton, amely az integrált szolgáltatás nyújtásához

szükséges;

c) dokumentáció készítése a fuvarokmányok, vámokmányok, valamint a szállított áruk származására és jellegére

vonatkozó egyéb okmányok tekintetében;

d) üzleti információk biztosítása bármilyen eszközzel, beleértve a számítógépes információs rendszereket és

az elektronikus adatcserét (figyelemmel a távközlés tekintetében fennálló, megkülönböztetéstõl mentes

korlátozásokra);

e) üzleti megegyezés létrehozása helyben letelepedett hajózási ügynökséggel, beleértve a társaság tõkéjében való

részesedést és a helyben toborzott személyzet kinevezését (vagy külföldi személyzet esetében figyelemmel

e megállapodás vonatkozó rendelkezéseire);

f) eljárás a társaságok nevében, a hajó kikötésének megszervezésében vagy a rakományok átvételében, ha

szükséges.

31. cikk
E megállapodás alkalmazásában:

a) „közösségi társaság”, illetve „moldovai társaság”: olyan társaság, amelyet valamely tagállam, illetve a Moldovai

Köztársaság törvényeivel összhangban hoztak létre, és amelynek a létesítõ okirat szerinti székhelye vagy központi

ügyvezetése, illetve gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság területén

található. Ha azonban a valamely tagállam, illetve a Moldovai Köztársaság törvényeivel összhangban létrehozott

társaságnak csak a létesítõ okirat szerinti székhelye található a Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság területén,

a társaságot akkor tekintik közösségi, illetve moldovai társaságnak, ha mûködése során tényleges és folyamatos

kapcsolatban áll valamely tagállam, illetve a Moldovai Köztársaság gazdaságával;

b) valamely társaság „leányvállalata”: az elõbbi által ténylegesen ellenõrzött vállalat;

c) valamely társaság „fióktelepe”: az üzleti tevékenység folytatásának jogi személyiséggel nem rendelkezõ helye,

amely tartósan jelenik meg, például egy anyavállalat kiterjesztéseként, irányítással és az ahhoz szükséges anyagi

eszközökkel rendelkezik, hogy üzleti tárgyalásokat folytasson harmadik felekkel oly módon, hogy ez utóbbiaknak

– noha annak ismeretében, hogy szükség esetén az anyavállalattal lépnek jogi kapcsolatba, amelynek a központi
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irodája külföldön található – nem az anyavállalattal kell közvetlenül tárgyalnia, hanem a kiterjesztésként üzemelõ

üzleti helyszínen köthet ügyleteket;

d) „letelepedés”: az a) pontban említett közösségi vagy moldovai társaságoknak azon joga, hogy a Moldovai

Köztársaságban, illetve a Közösségben leányvállalatok vagy fióktelepek létesítésén keresztül gazdasági

tevékenységet kezdjenek el;

e) „mûködés”: gazdasági tevékenységek folytatása;

f) „gazdasági tevékenységek”: ipari, kereskedelmi és szakmai jellegû tevékenységek.

A nemzetközi tengeri szállítás tekintetében, beleértve az intermodális szállítási mûveleteket, amelyek során az út egy

részét tengeren teszik meg, a tagállamoknak vagy a Moldovai Köztársaság a Közösségen, illetve a Moldovai

Köztársaságon kívül letelepedett állampolgárai, valamint a Közösségen vagy a Moldovai Köztársaságon kívül

letelepedett és a tagállamok állampolgárai, illetve a moldovai állampolgárok által ellenõrzött hajózási társaságok

szintén kedvezményezettjei e fejezet és a III. fejezet rendelkezéseinek, ha hajóikat a szóban forgó tagállamban, illetve

a Moldovai Köztársaságban a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tartják nyilván.

32. cikk
(1) E megállapodás egyéb rendelkezései ellenére, az egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy prudenciális okokból

intézkedéseket hozzon a befektetõk, a betétesek, a biztosítottak és az olyan személyek védelme érdekében,

amelyeknek valamely pénzügyi szolgáltató letéteményesi kötelezettséggel tartozik, vagy annak érdekében, hogy

biztosítsa a pénzügyi rendszer sértetlenségét és stabilitását. Amennyiben az ilyen intézkedések nem egyeztethetõk

össze e megállapodás rendelkezéseivel, nem használhatók fel a Fél e megállapodás szerinti kötelezettségeinek

elkerülésére.

(2) E megállapodás egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy az elõírná a Feleknek egyedi vevõk ügyeivel vagy

elszámolásaival összefüggõ, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévõ bizalmas vagy védett információk

kiszolgáltatását.

33. cikk
E megállapodás rendelkezései nem sértik bármely olyan intézkedésnek a Felek valamelyike által történõ alkalmazását,

amelyre annak megelõzése érdekében van szükség, hogy e megállapodás rendelkezésein keresztül megkerüljék

valamely Félnek azon intézkedéseit, amelyekkel harmadik országok bejutását szabályozza a saját piacára.

34. cikk
(1) A Moldovai Köztársaság, illetve a Közösség területén letelepedett közösségi, illetve moldovai társaságnak az I. fejezet

rendelkezései ellenére jogában áll az, hogy a letelepedés szerinti befogadó országban érvényes jogszabályokkal

összhangban a Moldovai Köztársaságban, illetve a Közösség területén olyan alkalmazottakat foglalkoztasson, akár

leányvállalatai, akár fióktelepei révén, akik valamely közösségi tagállam, illetve a Moldovai Köztársaság állampolgárai,

azzal a feltétellel, hogy az ilyen alkalmazottak a (2) bekezdésben meghatározott kulcsfontosságú személyzet tagjai, és

hogy kizárólag a társaságok leányvállalatai vagy fióktelepei alkalmazásában állnak. Az ilyen alkalmazottak tartózkodási

és munkavállalási engedélyei csak az ilyen foglalkoztatás idõtartamára vonatkoznak.

(2) Az elõbb említett társaságok, a továbbiakban: szervezetek, kulcsfontosságú személyzetét a következõ kategóriák

közül a c) pontban meghatározott „társaságon belül áthelyezett személyek” képezik, feltéve, hogy a szervezet jogi

személy, és az érintett személyek legalább az áthelyezést közvetlenül megelõzõ évben annak alkalmazásában álltak,

vagy üzlettársak voltak benne (a többségi részvényesek kivételével):

a) a szervezetben vezetõ beosztást betöltõ személyek, akik elsõdlegesen a létesítmény vezetését látják el, és akik

elsõsorban a társaság igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ennek megfelelõ személyek általános felügyelete

vagy irányítása alatt állnak, és munkájuk a következõkre terjed ki:

– a létesítmény vagy a létesítmény egyik szervezeti egységének vagy részlegének a vezetése,

– felügyeleti, szakmai vagy vezetõ szerepet betöltõ más alkalmazottak munkájának felügyelete és

ellenõrzése,

– személyes hatáskör gyakorlása alkalmazottak felvétele és elbocsátása, a felvételre és elbocsátásra tett

ajánlások és egyéb személyzeti intézkedések tekintetében;

b) a szervezetben dolgozó olyan személyek, akik a létesítmény mûködtetéséhez, kutatási felszereléséhez,

technikáihoz vagy vezetéséhez elengedhetetlen, nem mindennapi tudás birtokában vannak. Az ilyen tudás

értékelése a létesítményre jellemzõ tudáson kívül tükrözheti a speciális technikai tudást igénylõ munka vagy
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szakma típusához kapcsolódó magas szintû képzettséget, beleértve az engedélyhez kötött szakmához való

tartozást;

c) „társaságon belül áthelyezett személy”: olyan természetes személy, aki valamely Fél területén lévõ szervezetben

dolgozik, és akit a másik Fél területén folytatott gazdasági tevékenységekkel összefüggésben oda ideiglenesen

áthelyeznek; az érintett szervezet székhelyének valamely Fél területén kell lennie, és az áthelyezésnek e szervezet

olyan létesítményére (fióktelep, leányvállalat) kell irányulnia, amely ténylegesen hasonló gazdasági

tevékenységeket folytat a másik Fél területén.

35. cikk
(1) A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan intézkedések vagy lépések megtételét,

amelyek egymás társaságai számára az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá

tennék a letelepedés és a mûködés feltételeit.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a 43. cikk rendelkezéseit: a 43. cikk hatálya alá tartozó eseteket minden más

rendelkezés kizárásával kizárólag a szóban forgó cikk rendelkezései szabályozzák.

(3) A partnerség és az együttmûködés szellemében, és a 50. cikk fényében, a Moldovai Köztársaság kormánya tájékoztatja

a Közösséget az olyan új jogszabályok elõterjesztésének vagy új rendelkezések elfogadásának szándékáról, amelyek

a közösségi társaságok moldovai leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy mûködési feltételeket

az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá tennék. A Közösség felkérheti

a Moldovai Köztársaságot, hogy közölje az ilyen jogszabályok vagy rendelkezések tervezetét, és folytasson

konzultációt e tervezetekrõl.

(4) Amennyiben a Moldovai Köztársaságban bevezetett új jogszabály vagy rendelkezés következtében a közösségi

társaságok moldovai, illetve a Közösséghez tartozó leányvállalatai vagy fióktelepei számára a letelepedési vagy

mûködési feltételek az e megállapodás aláírásának napján fennálló helyzethez képest korlátozottabbá válnak, az ilyen

jogszabály vagy rendelkezés a vonatkozó törvény hatálybalépésének idõpontjában a Moldovai Köztársaságban már

letelepedett leányvállalatokra és fióktelepekre a vonatkozó törvény hatálybalépését követõen három éven át nem

alkalmazandó.

III. FEJEZET
HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS A KÖZÖSSÉG ÉS A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

36. cikk
(1) A Felek e fejezet rendelkezéseivel összhangban vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében,

hogy a Felek szolgáltatási ágazatainak fejlõdését szem elõtt tartva fokozatosan engedélyezzék a határokon átnyúló

szolgáltatásokat olyan közösségi vagy moldovai társaságok részérõl, amelyek más Fél területén telepedetek le, mint

amelyben a szolgáltatás által megcélzott személy.

(2) Az Együttmûködési Tanács ajánlást tesz az (1) bekezdés végrehajtására.

37. cikk
A Felek együttmûködnek annak érdekében, hogy piacorientált szolgáltatási ágazatot alakítsanak ki a Moldovai

Köztársaságban.

38. cikk
(1) A Felek vállalják, hogy kereskedelmi alapon, hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi hajózási piachoz és forgalomhoz

való korlátlan hozzáférés elvét:

a) az elõbbi rendelkezés nem érinti a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexérõl szóló ENSZ-egyezménybõl

eredõ azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az e megállapodásban részes Felek egyikére vagy másikára

vonatkoznak. Vonalhajózási konferenciához nem tartozó szállítók szabadon versenyezhetnek vonalhajózási

konferenciához tartozó szállítókkal, ha betartják a tisztességes kereskedelemi verseny szabályait;

b) a Felek megerõsítik elkötelezettségüket a szabad versenykörnyezet iránt, amely a száraz és folyékony ömlesztett

áruk kereskedelmének elengedhetetlen tényezõje.

(2) Az (1) bekezdés elveinek alkalmazása során a Felek:

a) e megállapodás hatálybalépésétõl kezdve nem alkalmazzák a közösségi tagállamok és a volt Szovjetunió közötti

kétoldalú megállapodások rakománymegosztásra vonatkozó rendelkezéseit;
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b) nem vezetnek be rakománymegosztásra vonatkozó záradékokat a harmadik országokkal kötendõ jövõbeli

kétoldalú megállapodásokban, kivéve olyan kivételes körülmények esetén, amennyiben az e megállapodásban

részes egyik vagy másik Fél vonalhajózási társaságainak máskülönben nem lenne tényleges lehetõségük arra,

hogy az érintett harmadik országból érkezõ és oda irányuló kereskedelmi forgalomban részt vegyenek;

c) a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmérõl szóló jövõbeli kétoldalú megállapodásokban megtiltják

a rakománymegosztásra vonatkozó megegyezéseket;

d) e megállapodás hatálybalépésével eltörölnek minden olyan egyoldalú intézkedést, igazgatási, technikai és egyéb

akadályt, amely a nemzetközi tengeri szállításban korlátozó vagy megkülönböztetõ hatást fejthetne ki

a szolgáltatások szabad nyújtásra.

Többek között a nemzetközi forgalom számára nyitott kikötõkhöz való hozzáférés, a kikötõk infrastruktúrájának és

kisegítõ hajózási szolgáltatásainak igénybevétele, a kapcsolódó díjak és költségek alkalmazása, a vámlétesítmények

használata, valamint a kirakodási és berakodási kikötõhelyek és létesítmények kijelölése tekintetében mindkét Fél

legalább olyan kedvezõ elbánásban részesíti a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat, mint

a Fél saját hajóit.

(3) A Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatásokat nyújtó állampolgárai és

társaságai szabadon nyújthatnak nemzetközi tengeri-folyami szolgáltatásokat a Moldovai Köztársaság, illetve

a Közösség belvízi útjain.

39. cikk
A Felek közötti szállítás összehangolt fejlesztésének biztosítását szem elõtt tartva, amelyet a Felek kereskedelemi

szükségleteikhez igazítanak, a kölcsönös piaci hozzáférés feltételei, valamint a közúti, vasúti és belvízi utakon történõ,

továbbá az esetleges légi közlekedési szolgáltatásnyújtás feltételei adott esetben külön megállapodásokban

szabályozhatók, amelyet a Felek a 96. cikk szerint e megállapodás hatálybalépését követõen tárgyalnak meg.

IV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

40. cikk
(1) E cím rendelkezéseit a közrenddel összefüggõ, közbiztonsági és közegészségügyi korlátozásokra figyelemmel kell

alkalmazni.

(2) E cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon tevékenységekre, amelyek valamely Fél területén hivatali hatáskör, akár

alkalmi, gyakorlásával függenek össze.

41. cikk
E cím alkalmazásában e megállapodás egy része sem akadályozza meg a Feleket abban, hogy a belépés és tartózkodás,

a munkavállalás, a munkafeltételek és a természetes személyek letelepedése és a szolgáltatásnyújtás tekintetében

törvényeiket és rendeleteiket alkalmazzák, azzal a feltétellel, hogy ennek során nem alkalmazzák ezeket oly módon,

amely az e megállapodás valamely rendelkezésének feltételei alapján bármely Felet megilletõ elõnyöket semmissé

tenné vagy csökkentené. A fenti rendelkezés nem érinti a 40. cikk alkalmazását.

42. cikk
Azon társaságok, amelyek moldovai társaságok és közösségi társaságok közös ellenõrzése alatt és kizárólagos

tulajdonában vannak, szintén a II., III. és IV. fejezet rendelkezéseinek kedvezményezettjei közé tartoznak.

43. cikk
Az egyik Fél által az e megállapodás alapján a másik Félnek biztosított bánásmód, a szolgáltatások kereskedelmérõl

szóló általános egyezmény (GATS) hatálya alá tartozó ágazatok vagy intézkedések tekintetében a GATS vonatkozó

kötelezettségeinek hatálybalépését egy hónappal megelõzõ naptól kezdve, semmilyen esetben nem lehet

kedvezõbb, mint az elõbbi Fél által a GATS rendelkezései alapján az egyes szolgáltatási ágazatok, alágazatok és

szolgáltatásnyújtási módok tekintetében biztosított bánásmód.
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44. cikk
A Közösség, annak tagállamai és a Moldovai Köztársaság a II., III. és IV. fejezet alkalmazásában nem veszik figyelembe

a GATS V. cikkének elveivel összhangban, gazdasági integrációs megállapodásokban vállalt kötelezettségek alapján

biztosított bánásmódot.

45. cikk
(1) Az e cím rendelkezéseivel összhangban biztosított legnagyobb kedvezmény elvét nem kell alkalmazni azon

adókedvezményekre, amelyeket a Felek a kettõs adóztatás elkerülését szolgáló megállapodások vagy egyéb

adóegyezmények alapján nyújtanak, vagy a jövõben nyújtani fognak.

(2) E cím egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy megakadályozná azt, hogy a Felek a kettõs adóztatás elkerülését szolgáló

megállapodások és más adóegyezmények vagy a belföldi adójogszabályok adórendelkezései alapján olyan

intézkedéseket fogadjanak el vagy érvényesítsenek, amelyek az adókikerülés vagy adókijátszás megelõzésére

irányulnak.

(3) E cím egy része sem értelmezhetõ úgy, hogy megakadályozná a tagállamokat vagy a Moldovai Köztársaságot abban,

hogy megkülönböztetést tegyen adójogszabályai vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során olyan adófizetõk

között, amelyek, különösen lakóhelyük tekintetében, nincsenek azonos helyzetben.

46. cikk
A 34. cikk sérelme nélkül, a II., III. és a IV. fejezet egy rendelkezése sem értelmezhetõ úgy, hogy feljogosítaná:

– a tagállamok, illetve a Moldovai Köztársaság állampolgárait arra, hogy bármilyen minõségben belépjenek

a Moldovai Köztársaság, illetve a Közösség területére és ott tartózkodjanak, különösen valamely társaság

részvényeseként vagy tulajdonostársaként, vezetõjeként vagy alkalmazottjaként, illetve szolgáltatások

nyújtójaként vagy kedvezményezettjeként,

– a moldovai társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy a Közösség területén a Moldovai

Köztársaság állampolgárait alkalmazzák vagy foglalkoztassák,

– a közösségi társaságok a moldovai leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy a Moldovai Köztársaság területén

a tagállamok állampolgárait alkalmazzák vagy foglalkoztassák,

– a moldovai társaságokat vagy moldovai társaságok közösségi leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy

ideiglenes munkaszerzõdés alapján moldovai személyeket biztosítsanak abból a célból, hogy más személyek

számára és ellenõrzése alatt mûködjenek,

– a közösségi társaságokat és a közösségi társaságok moldovai leányvállalatait vagy fióktelepeit arra, hogy

ideiglenes munkaszerzõdés alapján olyan munkavállalókat biztosítsanak, akik a tagállamok állampolgárai.

V. CÍM
FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TÕKE

47. cikk
(1) A Felek vállalják, hogy szabadon átváltható valutában engedélyezik a Közösségben és a Moldovai Köztársaságban

honos személyek közötti, az áruforgalommal, valamint a szolgáltatások és személyek mozgásával összefüggõ,

e megállapodás rendelkezéseivel összhangban teljesített folyó fizetéseket.

(2) A tõkemozgások mérlegének ügyletei tekintetében e megállapodás hatálybalépésétõl a fogadó ország törvényeivel

összhangban alapított társaságokba irányuló közvetlen befektetésekhez és a IV. cím II. fejezete rendelkezéseivel

összhangban végzett befektetésekhez, valamint e befektetések és a belõlük származó esetleges nyereség

felszámolásához vagy hazatelepítéséhez kapcsolódó szabad tõkemozgást biztosítani kell.

(3) E megállapodás hatálybalépésétõl kezdve, a (2) bekezdés vagy az (5) bekezdés sérelme nélkül nem vezetnek be újabb

devizakorlátozásokat a Közösségben és a Moldovai Köztársaságban honos személyek közötti tõkemozgásra és a hozzá

kapcsolódó folyó fizetésekre vonatkozóan, és a meglévõ szabályok nem válnak korlátozóbbakká.

(4) A Felek konzultációt folytatnak egymással abból a célból, hogy e megállapodás célkitûzéseinek elõmozdítása

érdekében megkönnyítsék a Közösség és a Moldovai Köztársaság között a (2) bekezdésben említettektõl eltérõ, más

tõkeformák mozgását.

(5) Hivatkozva e cikk rendelkezéseire, amíg nem vezetik be a moldován valutának a Nemzetközi Valutaalap (IMF)

alapokmánya VIII. cikke értelmében vett teljes konvertibilitását, a Moldovai Köztársaság kivételes körülmények között

devizakorlátozásokat alkalmazhat rövid és hosszú lejáratú hitelek nyújtásával és felvételével összefüggésben,
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amennyiben az ilyen hitelek nyújtása esetén a Moldovai Köztársaság számára ilyen korlátozásokat írnak elõ és

amennyiben e korlátozásokat a Moldovai Köztársaság jogállása az IMF-ben megengedi. A Moldovai Köztársaság

e korlátozásokat megkülönböztetéstõl mentesen alkalmazza. Alkalmazásuk a lehetõ legkisebb mértékben zavarja

e megállapodást. A Moldovai Köztársaság az ilyen intézkedések bevezetésérõl és azok változásairól tájékoztatja

az Együttmûködési Tanácsot.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben kivételes körülmények között a Közösség és a Moldovai

Köztársaság közötti tõkemozgás súlyos nehézségeket okoz a Közösségben, illetve a Moldovai Köztársaságban

az árfolyam-politika vagy a monetáris politika mûködtetésében, vagy fennáll ennek a veszélye, úgy a Közösség, illetve

a Moldovai Köztársaság legfeljebb hat hónapon át védintézkedéseket hozhat a Közösség és a Moldovai Köztársaság

közötti tõkemozgás tekintetében, ha az ilyen intézkedések feltétlenül szükségesek.

VI. CÍM
A VERSENY, SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON OLTALMA
ÉS JOGALKOTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

48. cikk
(1) A Felek megegyeznek, hogy dolgoznak a társaságok, illetve az állami beavatkozás versenyre vonatkozó

korlátozásainak orvoslásán vagy megszüntetésén, amennyiben a korlátozások befolyásolják a kereskedelmet

a Közösség és Moldovai Köztársaság között.

(2) Az (1) bekezdésben kitûzött célok elérése érdekében:

a) A Felek biztosítják, hogy joghatóságukon belül fennállnak olyan jogszabályok és végrehajtanak olyan

jogszabályokat, amelyek a társaságok versenykorlátozásait szabályozzák.

b) A Felek tartózkodnak olyan állami támogatás nyújtásától, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy áruk

termelésének, a GATT által meghatározott alaptermékek kivételével, vagy szolgáltatások nyújtásának, elõnyben

részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a Közösség és a Moldovai

Köztársaság közötti kereskedelmet.

c) Az egyik Fél kérésére a másik Fél információt szolgáltat az állami támogatások rendszerérõl, vagy egyedi állami

támogatásokról. Az olyan adatokról, amelyek a Felek szakmai vagy üzleti titoktartásra vonatkozó jogszabályai alá

tartoznak, nem kell információt nyújtani.

d) A Felek kijelentik, hogy kereskedelmi jellegû állami monopólium esetében, az e megállapodás hatálybalépésének

napjától számított negyedik évtõl készek arra, hogy nem tesznek különbséget a Felek állampolgárai között,

az áruk beszerzésének és értékesítésének feltételeit illetõen.

e) Közvállalkozások vagy olyan vállalkozások esetén, amelyekre a Közösség vagy a Moldovai Köztársaság kizárólagos

jogokat biztosít, a Felek kijelentik, hogy e megállapodás hatálybalépésének napjától számított negyedik évtõl

biztosítják, hogy nem hoznak vagy tartanak fenn olyan intézkedést, amely olyan mértékben torzítja

a kereskedelmet a Közösség és a Moldovai Köztársaság között, amely a Felek kölcsönös érdekeit sérti. Ez

a rendelkezés nem akadályozza az ilyen vállalkozásokra vonatkozó különleges feladatok jogi vagy tényleges

végrehajtását.

f) A d) és e) pontokban meghatározott idõtartam a Felek megállapodása esetén meghosszabbítható.

(3) A Közösség vagy a Moldovai Köztársaság kérésére az együttmûködési bizottság tárgyalhat az (1) és (2) bekezdésben

említett verseny korlátozásáról vagy torzításáról, illetve a versenyszabályok végrehajtásáról, figyelemmel

az információ közlésérõl, titoktartásról és üzleti titokról szóló jogszabályokban bevezetett korlátozásokra. A tárgyalás

témáját képezheti ezenkívül az (1) és (2) bekezdés értelmezése is.

(4) A versenyszabályok alkalmazásában jártas Felek teljes technikai segítséget nyújtanak a másik Felek kérésére

a versenyszabályok kialakítása és végrehajtása terén, a hozzáférhetõ eszközök keretein belül.

(5) Az elõbbi intézkedések semmiképpen sem befolyásolhatják a Felek azon jogait, hogy a 18. cikkben említett megfelelõ

intézkedéseket alkalmazhassák az árukereskedelem vagy szolgáltatások korlátozásának megakadályozására.

49. cikk
(1) E cikk és a III. melléklet rendelkezései alapján a Moldovai Köztársaság folytatja a szellemi, ipari és kereskedelmi

tulajdonjogok oltalmának fejlesztését annak érdekében, hogy e megállapodás hatálybalépését követõ ötödik év

végére a Közösségben fennálló oltalmi szinthez hasonló szintû oltalmat biztosítson, beleértve az ilyen jogok

érvényesítésének hatékony eszközeit.
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(2) A Moldovai Köztársaság e megállapodás hatálybalépését követõ ötödik év végére csatlakozik a szellemi, ipari és

kereskedelmi tulajdonjogokról szóló, a III. melléklet (1) bekezdésében említett többoldalú egyezményekhez,

amelyekben a tagállamok részesek, vagy amelyeket a tagállamok az ezen egyezményekben foglalt vonatkozó

rendelkezéseknek megfelelõen ténylegesen alkalmaznak.

50. cikk
(1) A Felek kijelentik, hogy a Moldovai Köztársaság és a Közösség közötti gazdasági kapcsolatok megerõsítésének fontos

feltételét képezi a Moldovai Köztársaság meglévõ és jövõbeli jogszabályainak a Közösség jogszabályaihoz való

közelítése. A Moldovai Köztársaság törekszik annak biztosítására, hogy jogszabályai fokozatosan

összeegyeztethetõkké váljanak a Közösség jogszabályaival.

(2) A jogszabályok közelítése különösen a következõ területekre terjed ki: vámjog, társasági jog, bankjog, társasági

számvitel és adók, szellemi tulajdon, munkavállalók munkahelyi védelme, pénzügyi szolgáltatások, versenyszabályok,

közbeszerzés, emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, környezetvédelem,

fogyasztóvédelem, közvetett adózás, mûszaki szabályok és szabványok, nukleáris törvények és rendeletek, valamint

szállítás.

(3) A Közösség ezen intézkedések végrehajtásához technikai segítséget nyújt a Moldovai Köztársaságnak, amely többek

között a következõket ölelheti fel:

– szakértõk cseréje,

– korai tájékoztatás biztosítása, különösen a vonatkozó jogszabályokról,

– szemináriumok szervezése,

– képzési tevékenységek,

– támogatás a vonatkozó ágazatok közösségi jogszabályainak lefordításához.

VII. CÍM
GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS

51. cikk
(1) A Közösség és a Moldovai Köztársaság gazdasági együttmûködést hoz létre, amely a Moldovai Köztársaság gazdasági

reformjához, valamint fellendüléséhez és fenntartható fejlõdéséhez való hozzájárulásra irányul. Ezen együttmûködés

mindkét Fél javára erõsíti a fennálló gazdasági kapcsolatokat.

(2) Politikai és egyéb intézkedéseket fognak kialakítani a gazdasági és társadalmi reform, valamint a moldovai gazdasági

és kereskedelmi rendszerek átalakítása érdekében, amelyeket a fenntarthatóság és a kiegyensúlyozott társadalmi

fejlõdés követelményei fognak vezérelni; teljes mértékben figyelembe véve a környezeti szempontokat is.

(3) E célból az együttmûködés az ipari együttmûködésre, a beruházások fejlesztésére és megóvására, a közbeszerzésre,

szabványok és a megfelelõségértékelésre, bányászatra és nyersanyagokra, tudományra és technológiára, oktatásra és

képzésre, mezõgazdaságra és az agráripari ágazatra, energiára, környezetre, közlekedésre, távközlésre, pénzügyi

szolgáltatásokra, pénzmosásra, monetáris politikára, regionális fejlesztésre, szociális együttmûködésre,

idegenforgalomra, kis és középvállalatokra, információra és kommunikációra, fogyasztóvédelemre, vámügyre,

statisztikai együttmûködésre, közgazdaságra és kábítószerekre összpontosít.

(4) A régió harmonikus fejlõdését szem elõtt tartva, különös figyelmet szentelnek az olyan intézkedéseknek, amelyek

alkalmasak arra, hogy elõsegítsék az együttmûködést a Független Államok között.

(5) Az e megállapodásban meghatározott gazdasági együttmûködést és az együttmûködés más formáit adott esetben

a Közösség technikai segítségnyújtással támogathatja, figyelembe véve a Közösség által a Független Államokban

nyújtott technikai segítségre vonatkozó tanácsi rendeletet, a Moldovai Köztársaságnak nyújtott közösségi technikai

segítséggel kapcsolatos indikatív programban vállalt prioritásokat, valamint a kialakított koordinációs és végrehajtási

eljárásokat.

(6) Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tesz az együttmûködés továbbfejlesztésére a (3) bekezdésben meghatározott

területekre vonatkozóan.
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52. cikk

Ipari együttmûködés
(1) Az együttmûködés különösen a következõk elõmozdítását célozza:

– üzleti kapcsolatok fejlesztése mindkét oldal gazdasági szereplõi között, például a technológia és know-how

átadása területén,

– a Közösség részvétele a Moldovai Köztársaság erõfeszítéseiben, amelyek iparának átalakítására és technológiai

fejlesztésére irányulnak,

– az irányítás javítása,

– megfelelõ kereskedelmi szabályok és gyakorlatok kialakítása, beleértve a termékmarketinget is,

– környezetvédelem,

– az ipari termelés szerkezetének hozzáigazítása a fejlett piacgazdasághoz,

– a hadiipari létesítmények átalakítása.

(2) E cikk rendelkezései nem érintik a vállalkozásokra vonatkozó közösségi versenyszabályok végrehajtását.

53. cikk

Beruházásfejlesztés és -védelem
(1) Az együttmûködés a Közösség és a tagállamok vonatkozó hatásköreit és illetékességeit szem elõtt tartva arra irányul,

hogy kedvezõ légkört teremtsen a belföldi és külföldi befektetések számára, különösen a beruházásvédelem,

a tõketranszfer és a befektetési lehetõségekre vonatkozó információcsere jobb feltételei révén.

(2) Az együttmûködés céljai különösen a következõk:

– adott esetben beruházásfejlesztési és -védelmi megállapodások megkötése a Moldovai Köztársaság és

a tagállamok között,

– adott esetben megállapodások megkötése a Moldovai Köztársaság és a tagállamok között a kettõs adóztatás

elkerülésérõl,

– kedvezõ körülmények megteremtése, amelyek bátorítják a moldovai gazdaságba történõ külföldi

befektetéseket,

– stabil és megfelelõ üzleti jog és üzleti feltételek kialakítása, valamint információcsere a befektetések területén

a törvényekrõl, a rendeletekrõl és a közigazgatási gyakorlatokról,

– információcsere a befektetési lehetõségekrõl többek között kereskedelmi vásárok, kiállítások, kereskedelmi hetek

és egyéb események formájában.

54. cikk

Közbeszerzés
A Felek együttmûködnek azon feltételek kialakításában, amelyek lehetõvé teszik az árukra és szolgáltatásokra

vonatkozó szerzõdések nyílt és versenytárgyaláson alapuló odaítélését, különösen ajánlati felhívások révén.

55. cikk

Együttmûködés a szabványok és a megfelelõségértékelés területén
(1) A Felek közötti együttmûködés elõmozdítja a szabványok és a megfelelõségértékelés területén követett, a nemzetközi

megállapodásoknak megfelelõ feltételekhez, elvekhez és iránymutatásokhoz való felzárkózást. A szükséges

intézkedések megkönnyítik a megfelelõségértékelés területén a kölcsönös elismerés irányába tett elõrelépést,

valamint a moldovai termékek minõségének javítását.

(2) E célból arra törekszenek, hogy:

– elõmozdítják a megfelelõ együttmûködést az e területekre szakosodott szervezetekkel és intézményekkel,

– elõmozdítják a közösségi technikai szabályok alkalmazását, valamint az európai szabványok és

megfelelõségértékelési eljárások használatát,

– lehetõvé teszik a minõségirányítás területén a tapasztalatok és a technikai információk cseréjét.

56. cikk

Bányászat és nyersanyagok
(1) A Felek arra törekednek, hogy növeljék a bányászatra és nyersanyagokra irányuló befektetést és kereskedelmet.

(2) Az együttmûködést különösen a következõ területekre összpontosítják:

– információcsere a bányászati és a nemvasfémágazat fejlesztésérõl,
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– az együttmûködés jogi keretrendszerének kialakítása,

– kereskedelmi kérdések,

– a jogalkotási és más intézkedések fejlesztése a környezetvédelem területén,

– képzés,

– biztonság a bányászatban.

57. cikk

Tudományos és mûszaki együttmûködés
(1) A Felek a kölcsönös elõnyök alapján támogatják az együttmûködést a nem katonai kutatás és technológiai fejlesztés

(KTF) területén, figyelemmel a rendelkezésre álló erõforrásokra, a programjaikhoz való megfelelõ hozzáférésre,

valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok hatékony védelmének megfelelõ szintjére.

(2) A tudományos és technológiai együttmûködés a következõket öleli fel:

– tudományos és mûszaki információcsere,

– közös KTF tevékenység,

– képzési tevékenységek és mobilitási programok a KTF-fel foglalkozó tudósok, kutatók és szakemberek számára

mindkét oldalon.

Amennyiben az együttmûködés oktatást és/vagy képzést magában foglaló tevékenységek formáját ölti, az 58. cikk

rendelkezéseivel összhangban kell azokat végrehajtani.

A Felek kölcsönös megállapodás alapján a tudományos és technológiai együttmûködés más formáit is kialakíthatják.

Az együttmûködési tevékenységek során külön figyelmet kell fordítani az olyan tudósok, mérnökök, kutatók és

mûszaki szakemberek más területen történõ foglalkoztatására, akik tömegpusztító fegyverek kutatásával és/vagy

elõállításával foglalkoznak vagy foglalkoztak.

(3) Az e cikk hatálya alá esõ együttmûködést az egyes Felek által elfogadott eljárásoknak megfelelõen megtárgyalt és

megkötött külön megegyezések alapján valósítják meg, amelyek többek között a szellemi, ipari és kereskedelmi

tulajdonjogokra vonatkozó különleges rendelkezéseket is rögzítenek.

58. cikk

Oktatás és szakképzés
(1) A Felek együttmûködnek annak érdekében, hogy mind a közszférában, mind a magánszférában növeljék az általános

oktatás és a szakképzettség szintjét a Moldovai Köztársaságban.

(2) Az együttmûködést különösen a következõ területekre összpontosítják:

– a moldovai felsõoktatási és szakképzési rendszerek korszerûsítése, beleértve a felsõoktatási létesítmények és

a felsõoktatási diplomák akkreditálási rendszerét,

– a köz- és a magánszektorbeli vezetõk és köztisztviselõk szakképzése a meghatározásra kerülõ prioritási területeken,

– együttmûködés az oktatási intézmények, illetve az oktatási intézmények és cégek között,

– a tanárok, felsõfokú képesítéssel rendelkezõk, adminisztrátorok, fiatal tudósok és kutatók, valamint a fiatalok

mobilitása,

– az európai tanulmányok terén folytatott oktatás támogatása a megfelelõ intézményekben,

– közösségi nyelvek oktatása,

– konferenciatolmácsok posztgraduális képzése,

– újságírók szakképzése,

– oktatók szakképzése.

(3) Az egyik Fél lehetséges részvétele a másik Fél oktatási és szakképzési programjaiban a Felek vonatkozó eljárásaival

összhangban vitatható meg, továbbá, adott esetben, intézményi kereteket és együttmûködési terveket fognak

létrehozni, amelyek a Moldovai Köztársaságnak a közösségi Tempus-programban való részvételére épülnek.

59. cikk

Mezõgazdaság és az agráripari ágazat
Az együttmûködés célja e területen a mezõgazdaság reformja, a moldovai mezõgazdaság, az agráripari és

a szolgáltatási ágazat korszerûsítése, privatizálása és átalakítása, belföldi és külföldi piacok kialakítása a moldovai

termékek számára olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják a környezet védelmét, figyelembe véve

az élelmiszerellátás biztonsága javításának szükségességét. A Felek arra is törekednek, hogy az ipari és mezõgazdasági

élelmiszertermékek tekintetében fokozatosan közelítsék a moldovai szabványokat a közösségi technikai

szabályokhoz, beleértve az egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat.
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60. cikk

Energia
(1) Az együttmûködésre a piacgazdaság és az Európai Energiacharta alapelvei keretében kerül sor, amelynek hátteréül

az európai energiapiacok fokozatos integrációja szolgál.

(2) Az együttmûködés többek között a következõ területekre terjed ki:

– az energiatermelés ellátásának és fogyasztásának környezeti hatása, annak érdekében, hogy

az e tevékenységekbõl származó környezetvédelmi károkat megelõzze vagy minimalizálja,

– az energiaellátás biztonságának és minõségének gazdaságos és környezetileg elfogadható módon történõ

javítása, beleértve a szállítók diverzifikációját,

– az engergetikai politika megfogalmazása,

– az energetikai ágazat irányításának és szabályozásának javítása a piacgazdasággal összhangban,

– az energiakereskedelem fokozásához és a befektetések ösztönzéséhez szükséges intézményi, jogi, adózási és

egyéb feltételek megteremtése,

– az energiatakarékosság és a hatékony energiafelhasználás elõmozdítása,

– az energetikai infrastruktúra korszerûsítése, fejlesztése és diverzifikációja,

– az ellátás és a végfelhasználás területén az energetikai technológiák javítása minden fajta energiatípus esetében,

– irányítói és mûszaki szakképzés az energetikai szektorban.

61. cikk

Környezetvédelem
(1) Az Európai Energiachartát és az 1993. évi luzerni értekezlet nyilatkozatát szem elõtt tartva, a Felek továbbfejlesztik és

erõsítik együttmûködésüket a környezet és az emberi egészség területén.

(2) Az együttmûködés célja a környezet romlása elleni küzdelem, és különösen a következõk:

– a szennyezettségi szintek hatékony felügyelete és a környezet értékelése; információs rendszer a környezet

állapotáról,

– a helyi, a regionális és az országhatáron átterjedõ levegõ- és vízszennyezés leküzdése,

– ökológiai egyensúly helyreállítása,

– a fenntartható, hatékony és környezetileg hatékony energiatermelés és -felhasználás,

– az ipari létesítmények biztonsága,

– a vegyi anyagok osztályozása és biztonságos kezelése,

– a vízminõség,

– a hulladékcsökkentés, az újrafelhasználás és a biztonságos ártalmatlanítás, a Bázeli Egyezmény végrehajtása,

– a mezõgazdaság környezeti hatása, talajerózió és kémiai szennyezés,

– az erdõk védelme,

– a biodiverzitás megõrzése, a védett területek és a biológiai erõforrások fenntartható felhasználása és kezelése,

– a területrendezés, ezen belül az építõipar és a városfejlesztés,

– a gazdasági és a fiskális eszközök felhasználása,

– a globális éghajlatváltozás,

– a környezeti nevelés és a tudatosság,

– az országhatáron átterjedõ környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény végrehajtása.

(3) Az együttmûködésre különösen a következõk útján kerül sor:

– katasztrófavédelmi és más vészhelyzetek kezelésének megtervezése,

– információk és szakértõk cseréje, többek között a tiszta technológiák átadása, továbbá a biotechnológiák

biztonságos és környezetileg elfogadható felhasználása területén,

– közös kutatási tevékenységek,

– a jogszabályok fejlesztése a közösségi szabványok szintjének elérése érdekében,

– együttmûködés regionális szinten, beleértve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség keretében való

együttmûködést, és nemzetközi szinten,

– stratégiák kialakítása, különös tekintettel a globális és éghajlati kérdésekre, valamint a fenntartható fejlõdés

elérését szem elõtt tartva,

– környezeti hatástanulmányok.
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62. cikk

Közlekedés
(1) A Felek a közlekedés területén továbbfejlesztik és megerõsítik együttmûködésüket.

(2) Az együttmûködés többek között a moldovai közlekedési rendszerek és hálózatok átalakítására és korszerûsítésére,

valamint adott esetben – a globálisabb közlekedési rendszer kialakításának összefüggésében – a közlekedési

rendszerek összeegyeztethetõségének fejlesztésére és biztosítására irányul.

Az együttmûködés többek között a következõket öleli fel:

– a közúti szállítás, a vasutak, a kikötõk és a repülõterek irányításának és üzemeltetésének korszerûsítése,

– a vasutak, a vízi utak, a közutak, a kikötõk, a repülõterek és a légi közlekedési infrastruktúra korszerûsítése és

fejlesztése, beleértve a közérdekû fõútvonalak és a fent említett közlekedési módok transzeurópai

összeköttetéseinek korszerûsítését,

– a kombinált szállítás támogatása és fejlesztése,

– a közös kutatási és fejlesztési programok támogatása,

– a politika kialakításához és végrehajtásához szükséges szabályozói és intézményi keretek kidolgozása, beleértve

a szállítási ágazat privatizálását.

63. cikk

Postai szolgáltatások és távközlés
A Felek hatásköreiken és illetékességükön belül kibõvítik és megerõsítik az együttmûködést a következõ területeken:

– politikák és iránymutatások kialakítása a távközlési ágazat és a postai szolgáltatások fejlesztéséhez,

– a díjszabási politika és a forgalmazás elveinek kialakítása a távközlési ágazatban és a postai szolgáltatások terén,

– a távközlés és a postai szolgáltatások terén projektek fejlesztésének ösztönzése és a befektetések számára

vonzóvá tétele,

– a távközlési és postai szolgáltatásnyújtás hatékonyságának és minõségének javítása, többek között az alágazatok

tevékenységeinek liberalizálásán keresztül,

– a távközlés fokozott alkalmazása, különösen az elektronikus fizetési rendszerek területén,

– távközlési hálózatok irányítása és azok optimalizálása,

– megfelelõ szabályozási alap a távközlési és postai szolgáltatásnyújtáshoz, valamint a rádiófrekvencia-spektrum

felhasználásához,

– szakképzés a távközlés és a postai szolgáltatások területén a piaci feltételek mellett történõ üzemeltetés szem

elõtt tartásával.

64. cikk

Pénzügyi szolgáltatások
Az együttmûködés különösen annak megkönnyítésére irányul, hogy a Moldovai Köztársaság az általánosan

elfogadott, kölcsönös elszámolási rendszerek részévé váljon. A technikai segítségnyújtás elõterében a következõk

állnak:

– a banki és pénzügyi szolgáltatások fejlesztése, a hitelforrások közös piacának kialakítása, a Moldovai Köztársaság

bevonása valamely általánosan elfogadott, kölcsönös elszámolási rendszerbe,

– pénzügyi rendszer és intézményeinek kialakítása a Moldovai Köztársaságban, tapasztalatcsere és személyzeti

képzés a pénzügyek területén,

– biztosítási szolgáltatások kialakítása, amelyek többek között kedvezõ keretet hoznának létre ahhoz, hogy

közösségi társaságok a biztosítási ágazaton belül közös vállalatok létrehozásában vegyenek részt a Moldovai

Köztársaságban, valamint kiviteli hitelbiztosítás kialakítása.

Ezen együttmûködés különösen ahhoz járul hozzá, hogy a pénzügyi szolgáltató ágazatban elõsegítse a Moldovai

Köztársaság és a tagállamok közötti kapcsolatok fejlesztését.

65. cikk

Monetáris politika
A Közösség a moldovai hatóságok kérésére technikai segítségnyújtást biztosít a Moldovai Köztársaság azon

törekvéseinek támogatása érdekében, amelyek monetáris rendszerének megerõsítésére és valutája teljes

konvertibilitásának bevezetésére és politikáinak az Európai Monetáris Rendszeréhez történõ fokozatos
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hozzáigazítására irányulnak. Ennek részét képezi az Európai Monetáris Rendszerre vonatkozó közösségi elõírások

alapelveire és mûködésére vonatkozó informális véleménycsere is.

66. cikk

Pénzmosás
(1) A Felek egyetértenek abban, hogy erõfeszítésekre és együttmûködésre van szükség annak megelõzése érdekében,

hogy pénzügyi rendszereiket általában a bûncselekményekbõl, és különösen a kábítószerrel kapcsolatos

bûncselekményekbõl származó bevételek tisztára mosására használják fel.

(2) Az együttmûködés e területen közigazgatási és technikai segítségnyújtást foglal magában, amelynek az a célja, hogy

olyan alkalmas elõírásokat határozzanak meg a pénzmosás ellen, amelyek egyenértékûek a Közösség és az illetékes

nemzetközi fórumok, beleértve a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadott elõírásokkal.

67. cikk

Regionális fejlesztés
(1) A Felek megerõsítik az együttmûködést a területfejlesztés és a területrendezés területén.

(2) A Felek e célból ösztönzik a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok közötti információcserét a területfejlesztési és

területrendezési politika, valamint a regionális politikák kialakításának módszerei terén, külön hangsúlyt helyezve

a hátrányos helyzetben lévõ területek fejlesztésére.

Ösztönzik a régiók és a területfejlesztésért felelõs közintézmények közötti közvetlen kapcsolatfelvételt is, többek

között azzal a céllal, hogy kicseréljék a területfejlesztés elõmozdításának módszereit és formáit.

68. cikk

Szociális együttmûködés
(1) Az egészség és a biztonság területén a Felek azzal a céllal alakítanak ki maguk között együttmûködést, hogy javítsák

a munkavállalók egészség- és biztonságvédelmének szintjét.

Az együttmûködés különösen a következõket öleli fel:

– oktatás és szakképzés az egészségügyi és a biztonsági területen, külön figyelmet fordítva a magas kockázatú

tevékenységi területekre,

– megelõzõ intézkedések kialakítása és támogatása a foglalkozási megbetegedések és egyéb munkahelyi ártalmak

leküzdése érdekében,

– a jelentõs balesetek veszélyének megelõzése és a mérgezõ vegyi anyagok kezelése,

– kutatás a munkakörnyezettel, valamint a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos tudásbázis

fejlesztése érdekében.

(2) A foglalkoztatás tekintetében az együttmûködés különösen a következõkre irányuló technikai segítségnyújtásban

nyilvánul meg:

– a munkaerõpiac optimalizálása,

– a munkaközvetítõ és a tanácsadó szolgáltatások korszerûsítése,

– szerkezetváltási programok tervezése és megvalósítása,

– a helyi munkaerõpiacok fejlesztésének ösztönzése,

– a rugalmas foglalkoztatási programokra vonatkozó információk kicserélése, beleértve az önálló foglalkoztatást

ösztönzõ és a vállalkozóvá válást elõmozdító programokat.

(3) A Felek külön figyelmet szentelnek a szociális védelem területén megvalósuló együttmûködésnek, ami többek között

kiterjed a moldovai szociális védelmi reformok tervezésében és megvalósításában való együttmûködésre.

E reformoknak az a céljuk, hogy a piacgazdaságokra jellemzõ védelmi módszereket fejlesszenek ki a Moldovai

Köztársaságban, és a reformok a szociális védelem összes formáját felölelik.

69. cikk

Idegenforgalom
A Felek fokozzák és fejlesztik együttmûködésüket, amely a következõket öleli fel:

– az idegenforgalom megkönnyítése,

– együttmûködés a hivatalos idegenforgalmi szervezetek között,

– az információáramlás fokozása,

– know-how átadása,
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– a közös tevékenységek lehetõségének tanulmányozása,

– képzés az idegenforgalom fejlesztése érdekében.

70. cikk

Kis- és középvállalkozások
(1) A Felek arra törekednek, hogy fejlesszék és megerõsítsék a kis- és középvállalkozásokat, valamint ezek egyesületeit,

továbbá a közösségi és a moldovai KKV-k (a továbbiakban: KKV) közötti együttmûködést.

(2) Az együttmûködés technikai segítségnyújtást foglal magában, különösen a következõ területeken:

– jogalkotási keret kialakítása a KKV-k számára,

– megfelelõ infrastruktúra kifejlesztése (egy ügynökség a KKV-k támogatására, kommunikáció, segítségnyújtás egy

alap megteremtésében a KKV-k számára),

– technológiai parkok kialakítása.

71. cikk

Információ és kommunikáció
A Felek támogatják az információkezelés korszerû módszereinek kifejlesztését, beleértve a médiát, és ösztönzik

a hatékony kölcsönös információcserét. Elsõbbséget kapnak azon programok, amelyeknek az a célja, hogy alapvetõ

tájékoztatással lássák el az általános közvéleményt a Közösségrõl és a Moldovai Köztársaságról, beleértve, ha

lehetséges, az adatbázisokhoz való hozzáférést, a szellemi tulajdonjogok teljes tiszteletben tartása mellett.

72. cikk

Fogyasztóvédelem
A Felek szoros együttmûködést alakítanak ki, amelynek az a célja, hogy elérjék a fogyasztóvédelmi rendszereik közötti

összeegyeztethetõséget. Ez az együttmûködés magában foglalhatja a jogalkotói munkára és az intézményi reformra

vonatkozó információk kicserélését, állandó rendszerek létrehozását a veszélyes termékekrõl való kölcsönös

tájékoztatás érdekében, a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás javítását, különösen a felkínált áruk és szolgáltatások

ára, jellemzõi tekintetében, cserekapcsolatok kialakítását a fogyasztói érdekképviseletek között, és a fogyasztóvédelmi

politikák összeegyeztethetõségének fokozását, valamint szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezését.

73. cikk

Vámügy
(1) Az együttmûködés célja a kereskedelemmel és a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatban elfogadni tervezett

összes rendelkezésnek való megfelelés biztosítása, valamint a moldovai vámrendszernek a közösségi vámrendszerhez

való közelítése.

(2) Az együttmûködés különösen a következõket öleli fel:

– információcsere,

– munkamódszerek javítása,

– a Kombinált Nómenklatúra és az egységes vámokmány bevezetése,

– a közösségi és a moldovai árutovábbítási rendszerek kölcsönös összekapcsolása,

– az ellenõrzések és az alaki követelmények egyszerûsítése az áruforgalom tekintetében,

– támogatás korszerû váminformációs rendszerek bevezetéséhez,

– szemináriumok és szakképzési gyakorlatok szervezése.

(3) Az e megállapodásban elõirányzott további együttmûködés és különösen a 76. cikk sérelme nélkül, a Felek

közigazgatási hatóságai között a vámügyekben való kölcsönös segítségnyújtásra az e megállapodáshoz csatolt

jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

74. cikk

Statisztikai együttmûködés
Az együttmûködés célja e területen olyan hatékony statisztikai rendszer kialakítása, amely biztosítja azon megbízható

statisztikákat, amelyek a gazdasági reform folyamatának támogatásához és figyelemmel kíséréséhez, valamint

a moldovai magánvállalkozások fejlõdéséhez szükségesek.

A Felek különösen a következõ területeken mûködnek együtt:

– a moldovai statisztikai rendszer hozzáigazítása a nemzetközi módszerekhez, szabványokhoz és osztályozáshoz,
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– statisztikai információk cseréje,

– a gazdasági reformok megvalósításához és irányításához szükséges makro- és mikroökonómiai statisztikai

információk biztosítása.

A Közösség e célok eléréséhez a Moldovai Köztársaságnak nyújtott technikai segítségnyújtással járul hozzá.

75. cikk

Gazdaságtudomány
A Felek azáltal könnyítik meg a gazdasági reform folyamatát és a gazdaságpolitikák összehangolását, hogy

együttmûködnek az egymás gazdaságának alapvetõ jellemzõire, valamint a piacgazdaságok gazdaságpolitikájának

tervezésére és végrehajtására vonatkozó ismereteik szélesítése érdekében. A Felek e célból információt cserélnek

a makrogazdasági teljesítményre és kilátásokra vonatkozóan.

A Közösség technikai segítségnyújtást biztosít a következõk érdekében:

– a Moldovai Köztársaság támogatása a gazdasági reform folyamatában szakértõi tanácsadás és technikai

segítségnyújtás biztosításával,

– az együttmûködés ösztönzése a közgazdászok között a gazdaságpolitika kialakításához szükséges know-how

átadásának meggyorsítása és az e politika szempontjából fontos kutatási eredmények széles körû elterjesztése

érdekében.

76. cikk

Kábítószerek
A Felek hatásköreiken és illetékességeiken belül együttmûködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott

elõállítása, beszerzése és kereskedelme megakadályozására irányuló politikák és intézkedések hatékonyságának és

eredményességének fokozásában, beleértve a prekurzorok terjesztésének megakadályozását, valamint a kábítószer

iránti kereslet megelõzésének és csökkentésének elõmozdítását. Az együttmûködés e területen a Felek közötti,

a különbözõ, kábítószerek által érintett területek célkitûzéseire és eljárásaira vonatkozó konzultációkon és szoros

együttmûködésen alapul.

VIII. CÍM
KULTURÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉS

77. cikk
A Felek vállalják, hogy támogatják, ösztönzik és megkönnyítik a kulturális együttmûködést. Az együttmûködésbe

adott esetben bevonhatók a közösségi kulturális együttmûködési programok, illetve egy vagy több tagállam kulturális

együttmûködési programjai, és további, kölcsönös érdeklõdésre számot tartó tevékenységek alakíthatók ki.

IX. CÍM
PÉNZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS

78. cikk
E megállapodás célkitûzéseinek elérése érdekében és a 79., a 80. és a 81. cikkel összhangban, a Moldovai Köztársaság

a technikai segítségnyújtás formájában gazdasági átalakulása fokozása érdekében ideiglenes pénzügyi támogatásban

részesül a Közösségtõl.

79. cikk
E pénzügyi támogatást a vonatkozó tanácsi rendeletben elõirányzott TACIS-program keretében biztosítják.

80. cikk
A közösségi pénzügyi támogatás célkitûzéseit és területeit indikatív programban állapítják meg, amely a két Fél között

a Moldovai Köztársaság igényeinek, ágazati abszorpciós kapacitásának és a reformok terén elért elõrehaladásának

figyelembevételével létrejövõ megállapodás prioritásait tükrözi. A Felek tájékoztatják errõl az Együttmûködési

Tanácsot.
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81. cikk
A rendelkezésre álló erõforrások optimális felhasználása érdekében a Felek gondoskodnak arról, hogy a közösségi

technikai segítségnyújtási hozzájárulásokat szorosan összehangolják a más forrásokból, így a tagállamoktól, más

országoktól és nemzetközi szervezetektõl, például a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, az Európai

Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, valamint az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjától (UNDP) és a Nemzetközi

Valutalaptól (IMF) származó hozzájárulásokkal.

X. CÍM
INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

82. cikk
A megállapodással Együttmûködési Tanács jön létre, amely felügyeli e megállapodás végrehajtását.

Az Együttmûködési Tanács miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal. Megvizsgálja a megállapodás

keretében felmerülõ minden nagyobb jelentõségû ügyet, valamint az e megállapodás célkitûzéseinek elérése

szempontjából kölcsönös érdeklõdésre számot tartó egyéb kétoldalú és nemzetközi kérdést. Az Együttmûködési

Tanács a két Fél közötti megállapodással megfelelõ ajánlásokat is tehet.

83. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanács egyrészrõl az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból,

másrészrõl a moldovai kormány tagjaiból áll.

(2) Az Együttmûködési Tanács maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(3) Az Együttmûködési Tanács elnökségét felváltva a Közösség egy képviselõje, illetve a moldovai kormány egy tagja

látja el.

84. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanácsot feladatainak ellátása során az Együttmûködési Bizottság segíti, amely egyrészrõl

az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselõibõl, másrészrõl a moldovai kormány

tagjainak képviselõibõl áll, rendszerint fõtisztviselõi szinten. Az Együttmûködési Bizottság elnöki tisztségét felváltva

a Közösség, illetve a Moldovai Köztársaság látja el.

Az Együttmûködési Tanács eljárási szabályzatában meghatározza az együttmûködési bizottság feladatait, amelyek

magukban foglalják az Együttmûködési Tanács üléseinek elõkészítését és a bizottság mûködésének módját.

(2) Az Együttmûködési Tanács átruházhatja hatásköreit az Együttmûködési Bizottságra, amely biztosítja

az Együttmûködési Tanács ülései közötti folytonosságot.

85. cikk
Az Együttmûködési Tanács dönthet más különbizottság vagy testület felállításáról, amely segíthet feladatainak

végrehajtásában, és meghatározza az ilyen bizottságok vagy testületek feladatait és mûködésének módját.

86. cikk
Az olyan kérdések megvizsgálásakor, amelyek e megállapodás keretében a GATT valamely cikkét említõ

rendelkezéssel kapcsolatban merülnek fel, az Együttmûködési Tanács a lehetõ legszélesebb körben azt az értelmezést

veszi figyelembe, amelyet a kérdéses GATT cikk tekintetében a GATT tagjai általánosan alkalmaznak.

87. cikk
A megállapodással Parlamenti Együttmûködési Bizottság jön létre. E fórum a Moldovai Parlament és az Európai

Parlament tagjai számára biztosít lehetõséget a találkozásra és a véleménycserére. A bizottság az általa meghatározott

idõközönként ül össze.

88. cikk
(1) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság egyrészrõl az Európai Parlament tagjaiból, másrészrõl pedig a moldovai

parlament tagjaiból áll.

(2) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.
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(3) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság elnökségét felváltva az Európai Parlament, illetve a Moldovai Parlament látja

el, az eljárási szabályzatban megállapított rendelkezéseknek megfelelõen.

89. cikk
A Parlamenti Együttmûködési Bizottság tájékoztatást kérhet az Együttmûködési Tanácstól e megállapodás

végrehajtása tekintetében, amely a bizottság számára a kért tájékoztatást megadja.

A Parlamenti Együttmûködési Bizottságot tájékoztatják az Együttmûködési Tanács ajánlásairól.

A Parlamenti Együttmûködési Bizottság ajánlásokat tehet az Együttmûködési Tanácsnak.

90. cikk
(1) E megállapodás alkalmazásában mindkét Fél biztosítja, hogy a másik Fél természetes és jogi személyei saját

állampolgáraihoz viszonyítva megkülönböztetésektõl mentesen fordulhassanak a Felek illetékes bíróságaihoz és

közigazgatási szerveihez személyi és tulajdonjogaik védelmében, ideértve a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonra

vonatkozó jogokat is.

(2) A Felek hatásköreik és illetékességeik korlátain belül:

– ösztönzik a választottbírósági eljárás alkalmazását a Közösség és a Moldovai Köztársaság gazdasági szereplõi

között megkötött kereskedelmi és együttmûködési ügyletekbõl eredõ viták rendezésében,

– megállapodnak abban, hogy amennyiben a vitát választottbíróság elé terjesztik, mindkét vitás Fél, kivéve, ha

a Felek által választott választottbíróság szabályai másképpen rendelkeznek, maga választhatja meg saját

választottbíróját, függetlenül állampolgárságától, és hogy az elnöklõ harmadik választottbíró vagy az egyéni

választottbíró harmadik állam állampolgára lehet,

– azt fogják ajánlani gazdasági szereplõiknek, hogy kölcsönös egyetértésben válasszák meg a szerzõdéseikre

alkalmazandó jogot,

– ösztönzik az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) által kidolgozott

választottbírósági szabályok alkalmazását és a New Yorkban, 1958. június 10-én létrejött, a külföldi

választottbírósági határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló egyezményt aláíró államok

választottbíróságai által bonyolított választottbírósági eljárás igénybevételét.

91. cikk
E megállapodás egyik Felet sem akadályozza meg abban, hogy meghozza azon intézkedéseket:

a) amelyeket a lényeges biztonsági érdekeivel ellentétes információközlés megelõzése érdekében szükségesnek

tart;

b) amelyek fegyverek, lõszerek és hadianyagok elõállításával vagy kereskedelmével, vagy védelmi célból

elengedhetetlen kutatással, fejlesztéssel vagy termeléssel kapcsolatosak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen

intézkedések a nem kifejezetten katonai célú termékek tekintetében nem befolyásolják hátrányosan

a versenyfeltételeket;

c) amelyeket a közrend fenntartását érintõ, súlyos belsõ zavargások esetén saját biztonsága érdekében, háború

vagy háborús veszéllyel fenyegetõ súlyos nemzetközi feszültség esetén, vagy a béke és a nemzetközi biztonság

fenntartása céljából általa elfogadott kötelezettségek végrehajtása érdekében elengedhetetlennek tart;

d) amelyeket a kettõs felhasználású ipari áruk és technológia ellenõrzése során nemzetközi kötelezettségei és

vállalásai betartásához szükségesnek tart.

92. cikk
(1) Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

– a Moldovai Köztársaság által a Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek

megkülönböztetéshez a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik, illetve cégeik között,

– a Közösség által a Moldovai Köztársaság tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek

megkülönböztetéshez a moldovai állampolgárok vagy társaságok és cégek között.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a Felek azon jogát, hogy alkalmazzák jogszabályaik vonatkozó

rendelkezéseit azokra az adózókra, akik lakóhelyük tekintetében nincsenek azonos helyzetben.
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93. cikk
(1) Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezésébõl adódó bármely vitát az Együttmûködési Tanács elé

terjeszthet.

(2) Az Együttmûködési Tanács a vitát ajánlással rendezheti.

(3) Abban az esetben, ha a vitát nem lehetséges a (2) bekezdés szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet

egyeztetõ kijelölésérõl; ekkor a másik Fél két hónapon belül köteles egy második választott bírót kijelölni. Ennek

az eljárásnak az alkalmazása szempontjából a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni.

Az Együttmûködési Tanács kijelöl egy harmadik egyeztetõ bírót.

Az egyeztetõ bírák ajánlásukat többségi szavazással hozzák meg. Az ilyen ajánlások a Felekre nézve nem kötelezõk.

94. cikk
A Felek megállapodnak abban, hogy valamely Fél kérésére a megfelelõ csatornákon keresztül haladéktalanul

konzultálnak annak érdekében, hogy megvitassák az e megállapodás értelmezése vagy végrehajtása, illetve a Felek

közötti kapcsolatok egyéb vonatkozása tekintetében felmerülõ ügyeket.

E cikk rendelkezései semmilyen módon nem érintik és nem sértik a 17., a 18., a 93. és 99. cikket.

95. cikk
Az e megállapodás alapján a Moldovai Köztársaság számára biztosított bánásmód semmilyen esetben sem lehet

kedvezõbb, mint a tagállamok által egymás részére biztosított bánásmód.

96. cikk
E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészrõl a Moldovai Köztársaságot, másrészrõl pedig

hatásköreikkel összhangban a Közösséget vagy a tagállamokat, illetve a Közösséget és a tagállamokat jelenti.

97. cikk
Amennyiben az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyek az Energiacharta Szerzõdés és a hozzá csatolt

jegyzõkönyvek hatálya alá esnek, úgy a hatálybalépéstõl kezdve az említett szerzõdést és jegyzõkönyveket kell

alkalmazni az ilyen ügyekre, azonban csak olyan mértékben, amennyiben ezt e szerzõdés és jegyzõkönyvek

meghatározzák.

98. cikk
E megállapodás az elsõ alkalommal 10 évre jön létre. E megállapodás idõbeli hatálya évrõl évre automatikusan

meghosszabbodik, kivéve ha az egyik Fél a lejárat elõtt hat hónappal írásban értesíti a másik Felet e megállapodás

felmondásáról.

99. cikk
(1) A Felek megteszik azon általános és konkrét intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy teljesíthessék

e megállapodás szerinti kötelezettségeiket. Gondoskodnak arról, hogy az e megállapodásban rögzített célkitûzések

teljesüljenek.

(2) Amennyiben az egyik Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem teljesítette e megállapodás szerinti kötelezettségét,

megfelelõ intézkedéseket tehet. Mielõtt sor kerülne erre, a különösen sürgõs esetek kivételével, az Együttmûködési

Tanács rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges

annak érdekében, hogy a Felek számára kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

Az intézkedések megválasztása során elõnyben kell részesíteni azon intézkedéseket, amelyek a legkevésbé zavarják

e megállapodás mûködését. Ezen intézkedésekrõl haladéktalanul értesítik az Együttmûködési Tanácsot, ha a másik Fél

ezt kéri.

100. cikk
Az I., a II., a III., a IV. és az V. melléklet a jegyzõkönyvvel együtt e megállapodás szerves részét képezi.

101. cikk
Mindaddig, amíg nem érnek el e megállapodás keretében a magánszemélyek és a gazdasági szereplõk számára

egyenértékû jogokat, e megállapodás nem érinti a számukra a meglévõ, egyrészrõl egy vagy több tagállamot,
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másrészrõl a Moldovai Köztársaságot kötelezõ megállapodásokon keresztül biztosított jogokat, kivéve a Közösség

illetékességébe tartozó területeket, valamint a tagállamok illetékességébe tartozó területeket, az e megállapodáson

alapuló kötelezettségeinek sérelme nélkül.

102. cikk
E megállapodást egyrészrõl azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget, az Európai Szén-

és Acélközösséget, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdések alkalmazandóak, az azokban

a szerzõdésekben meghatározott feltételekkel, másrészrõl a Moldovai Köztársaság területén.

103. cikk
E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának fõtitkára.

104. cikk
E megállapodás egy példányban készül el angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol,

svéd, valamint moldáv nyelven, melyek közül mindegyik hiteles.

105. cikk
E megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelõen hagyják jóvá.

E megállapodás az azt a napot követõ második hónap elsõ napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik az Európai

Unió Tanácsának fõtitkárát az elsõ bekezdésben említett eljárások befejezésérõl.

Hatálybalépésétõl, a Moldovai Köztársaság és a Közösség közötti kapcsolatok tekintetében, e megállapodás lép

az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjetunió között Brüsszelben, 1989.

december 18-án aláírt, a kereskedelemrõl, valamint a gazdasági és kereskedelmi együttmûködésrõl szóló

megállapodás helyébe.

106. cikk
Abban az esetben, ha az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig e megállapodás

bizonyos részeinek rendelkezéseit a Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás révén

1994-ben életbe léptetik, a Felek megállapodnak abban, hogy ilyen körülmények között az „e megállapodás

hatálybalépésének napja” az ideiglenes megállapodás hatálybalépésének a napját jelenti.
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I. MELLÉKLET

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG ÁLTAL A 10. CIKK (3) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

A FÜGGETLEN ÁLLAMOKNAK NYÚJTOTT ELÕNYÖK INDIKATÍV JEGYZÉKE

1. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,

Ukrajna, Üzbegisztán:

Nem vetnek ki behozatali vámokat.

Nem vetnek ki kiviteli vámokat a klíring- és államközi megállapodásoknak megfelelõen, az e megállapodásokban

meghatározott mennyiségekben szállított áruk tekintetében.

Nem alkalmaznak HÉA-t a kivitelre és behozatalra. A kivitelre nem alkalmaznak jövedéki adót.

Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,

Ukrajna, Üzbegisztán: az éves államközi kereskedelmi és együttmûködési megállapodások szerinti termékek

szállítására a kiviteli kontingenst ugyanúgy nyitják meg, mint az állami szükségletekkel kapcsolatos szállításokhoz.

2. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,

Ukrajna, Üzbegisztán:

A kifizetések ezen országok nemzeti pénznemében, vagy a Moldovai Köztársaság vagy ezen országok által elfogadott

más pénznemben teljesíthetõek.

Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Észtország, Grúzia, Kazahsztán, Litvánia, Oroszország, Tádzsikisztán,

Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán: a nem kereskedelmi mûveletek különleges rendszere, beleértve az ilyen

mûveletekbõl származó kifizetéseket.

3. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,

Ukrajna, Üzbegisztán: a folyó kifizetések különleges rendszere.

4. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,

Ukrajna, Üzbegisztán: különleges árrendszer egyes nyersanyagok és félkész termékek kereskedelmében.

5. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,

Ukrajna, Üzbegisztán: az árutovábbítás különleges feltételei.

6. Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,

Ukrajna, Üzbegisztán: a vámeljárások különleges feltételei.

II. MELLÉKLET

A 13. CIKK RENDELKEZÉSEITÕL ELTÉRÕ KIVÉTELES INTÉZKEDÉSEK

1. A Moldovai Köztársaság megkülönböztetéstõl mentes alapon mennyiségi korlátozások formájában a 13. cikk

rendelkezéseitõl eltérõ kivételes intézkedéseket hozhat.

2. Ezek az intézkedések csak a fejlõdésben lévõ iparágakat, illetve egyes, a szerkezetváltás folyamatában lévõ vagy

komoly nehézségekkel küzdõ ágazatokat érinthetnek, különösen akkor, ha ezek a nehézségek fontos szociális

problémákat idéznek elõ.

3. Az ezen intézkedések alá tartozó termékek behozatalának összértéke nem haladhatja meg a megelõzõ évben

a Közösségbõl származó összes behozatal 15%-át a mennyiségi korlátozások bevezetése elõtti utolsó olyan évben,

amelyre vonatkozóan statisztikák állnak rendelkezésre.

Ezeket a rendelkezéseket nem szabad kijátszani az érintett behozatali áruk tarifális védelmének növelésével.

4. Ezeket az intézkedéseket csak az 1998. december 31-én véget érõ átmeneti idõszakban lehet alkalmazni, kivéve, ha

a Felek másképpen egyeznek meg, vagy ha a Moldovai Köztársaság a GATT Szerzõdõ Felévé válik, attól függõen, hogy

melyik következik be elõbb.

5. A Moldovai Köztársaság tájékoztatja az Együttmûködési Tanácsot minden, e melléklet feltételei szerint bevezetni

kívánt intézkedésrõl, és azok hatálybalépése elõtt a Közösség kérésére az Együttmûködési Tanácsban konzultációkat

tartanak az ilyen intézkedésekrõl és az olyan ágazatokról, amelyekre ezek vonatkoznak.
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III. MELLÉKLET

AZ 49. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDONRÓL SZÓLÓ

EGYEZMÉNYEK

1. Az 49. cikk (2) bekezdése a következõ többoldalú egyezményekre vonatkozik:

– Berni egyezmény az irodalmi és mûvészeti mûvek védelmérõl (Párizsi változat, 1971),

– Nemzetközi egyezmény az elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók és mûsorsugárzó szervezetek védelmérõl

(Róma, 1961),

– Jegyzõkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989),

– Nizzai megállapodás a védjegyek lajstromozása céljából az áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról

(Genf, 1977, módosítva 1979-ben),

– Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi változat, 1991).

2. Az Együttmûködési Tanács ajánlhatja, hogy a 49. cikk (2) bekezdését más többoldalú egyezményekre is alkalmazzák.

Amennyiben a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén a kereskedelem feltételeit érintõ problémák

merülnének fel, bármely Fél kérésére sürgõs konzultációt kell folytatni a kölcsönösen kielégítõ megoldások

megtalálása érdekében.

3. A Felek megerõsítik, hogy nagy jelentõséget tulajdonítanak a következõ többoldalú egyezményekbõl származó

kötelezettségeiknek:

– Budapesti szerzõdés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi

elismerésérõl (1977, módosítva 1980-ban),

– Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi változat, 1967, módosítva 1979-ben),

– Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (Stockholmi változat, 1967, módosítva

1979-ben),

– Szabadalmi együttmûködési szerzõdés (Washington, 1970, módosítva 1984-ben).

4. E megállapodás hatálybalépésétõl a Moldovai Köztársaság a közösségi társaságokat és állampolgárokat a szellemi,

ipari és kereskedelmi tulajdon elismerése és védelme tekintetében legalább olyan kedvezõ bánásmódban részesíti,

mint amelyet kétoldalú megállapodások alapján harmadik országoknak biztosít.

5. A 4. bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Moldovai Köztársaság által harmadik ország részére tényleges

viszonosság alapján, vagy a Moldovai Köztársaság által a volt SZSZKSZ valamely országa részére biztosított elõnyökre.

IV. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG FENNTARTÁSAI A 29. CIKK (1) BEKEZDÉSE b) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN

Bányászat

Egyes tagállamokban a nem közösségi ellenõrzésû társaságok számára a bányászat és a kitermelési jogok tekintetében

koncessziót írhatnak elõ.

Halászat

A Közösség tagállamainak szuverenitásán vagy joghatóságán belüli tengeri vizekben található biológiai

erõforrásokhoz és halászterületekhez való hozzáférés és azok felhasználása, eltérõ rendelkezés hiányában, a közösségi

tagállamok valamelyikének lobogója alatt hajózó és a közösségi területen lajstromozott halászhajókra korlátozódik.

Ingatlanvásárlás

A nem közösségi társaságok ingatlanvásárlását egyes tagállamokban korlátozzák.

Audiovizuális szolgáltatások, beleértve a rádiót is

Az elõállítás és a terjesztés, ezen belül a mûsorszórás és a nyilvánosság számára történõ közvetítés egyéb formái

tekintetében a nemzeti bánásmód fenntartható bizonyos származási feltételeknek megfelelõ audiovizuális alkotások

számára.

Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil- és a mûholdas szolgáltatásokat is
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Fenntartott szolgáltatások

Egyes tagállamokban a kiegészítõ szolgáltatások és az infrastruktúra tekintetében korlátozott a piacra való jutás.

Szakmai szolgáltatások

Olyan természetes személyek számára fenntartott szolgáltatások, akik a tagállamok állampolgárai. E személyek

bizonyos feltételek mellett társaságokat alapíthatnak.

Mezõgazdaság

Egyes tagállamokban nem alkalmazható a nemzeti bánásmód az olyan nem közösségi ellenõrzésû társaságokra,

amelyek mezõgazdasági vállalkozást kívánnak indítani. A nem közösségi ellenõrzésû társaságok csak bejelentéssel

vagy, szükség esetén, engedéllyel vásárolhatnak szõlõültetvényt.

Hírügynökségi szolgáltatások

Egyes tagállamokban korlátozzák a kiadó társaságokban és mûsorszóró társaságokban való külföldi részesedést.

V. MELLÉKLET

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG FENNTARTÁSAI A 29. CIKK (2) BEKEZDÉSE a) PONTJÁVAL ÖSSZAHNGBAN

A privatizációs folyamat néhány kérdése feltételek vagy korlátozások alá tartozik:

A mezõgazdasági területek és erdõk megszerzése és vásárlása.

A szerencsejáték, fogadás, lottósorsolás és más hasonló tevékenységek megszervezése.

Banki szolgáltatások:

Egy harmadik országból származó társaság moldovai leányvállalatának minimum tõkeigénye 2 millió USA-dollár.

JEGYZÕKÖNYV

a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

1. cikk

Meghatározások
E jegyzõkönyv alkalmazásában:

a) „vámjogszabályok”: a Felek területén alkalmazandó olyan rendelkezések, amely a behozatalt, a kivitelt, az áruk

továbbítását és vámeljárás alá helyezését szabályozzák, beleértve a tiltó, korlátozó és szabályozó intézkedéseket;

b) „vám”: minden olyan vám, adó, illeték vagy más díj, amelyet a felek területén a vámjogszabályok alkalmazása

során kivetnek és beszednek, kivéve az olyan illetékek és díjak, amelyek mértékét a nyújtott szolgáltatások

hozzávetõleges költségeinek megfelelõen korlátozzák;

c) „kérelmezõ hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amely vámügyi

segítséget kér;

d) „megkeresett hatóság”: az az illetékes közigazgatási hatóság, amelyet a Fél e célból kijelölt, és amelyhez vámügyi

segítségért folyamodnak;

e) „jogsértés”: a vámjogszabályok bármely megsértése vagy tervezett megsértése.

2. cikk

Hatály
(1) A Felek az illetékességükön belül, az e jegyzõkönyvben megállapított módon és feltételek mellett segítik egymást

annak érdekében, hogy biztosítsák a vámjogszabályok helyes alkalmazását, különösen a jogszabályok megsértésének

megelõzése, felfedése és kivizsgálása segítségével.

(2) Az e jegyzõkönyvben meghatározott vámügyi segítségnyújtást kell alkalmazni a Felek azon közigazgatási hatóságaira,

amelyek e jegyzõkönyv alkalmazásában illetékesek. Ez nem sérti a kölcsönös bûnügyi jogsegélyre irányadó

szabályokat. Nem tartoznak a hatálya alá az igazságügyi hatóság kérésére gyakorolt hatáskörök alapján szerzett

információk, kivéve ha a szóban forgó hatóságok ebben állapodnak.

24292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



3. cikk

Jogsegély megkeresés alapján
(1) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóságot kérésére ellátja az összes vonatkozó információval, amely lehetõvé

teszi számára a vámjogszabályok helyes alkalmazását, beleértve az olyan észlelt vagy tervezett tevékenységekre

vonatkozó információkat, amelyek sértik vagy sérthetik a vámjogszabályokat.

(2) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóságot kérésére tájékoztatja arról, hogy az egyik Fél területérõl kivitt árukat

megfelelõen hozták-e be a másik Fél területére, és adott esetben megadja az árukra alkalmazott vámeljárást.

(3) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóság kérésére törvényeinek keretei között megteszi a szükséges lépéseket

a következõk megfigyelés alá vonásának biztosítása érdekében:

a) olyan természetes vagy jogi személyek, akikrõl alapos okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályokat szegnek

vagy szegtek meg;

b) azon árumozgások, amelyeket azért jelentettek be, mert esetlegesen a vámjogszabályok megsértéséhez

vezethetnek;

c) olyan szállítóeszközök, amelyekrõl okkal feltételezhetõ, hogy vámjogszabályt sértõ tevékenységek során

használták vagy használhatják fel;

d) azon helyek, ahol oly módon tárolnak árukat, amely okot ad a gyanúra, hogy az áruk rendeltetése vámjogszabályt

sértõ tevékenységek ellátása.

4. cikk

Önkéntes jogsegély
A Felek törvényeikkel, szabályaikkal és egyéb jogi eszközeikkel összhangban elõzetes kérés nélkül is segítséget

nyújtanak egymásnak, ha úgy ítélik meg, hogy erre a vámjogszabályok helyes alkalmazása érdekében szükség van,

amennyiben a következõkre vonatkozó információkat szereznek:

– olyan tevékenységek, amelyek látszólag vagy ténylegesen vámjogszabályokat sértenek, és amelyek a másik Fél

érdeklõdésére számot tarthatnak,

– az ilyen tevékenységek végrehajtása során használt új eszközök és módszerek,

– olyan áruk, amelyekrõl ismert, hogy vámjogszabálysértés tárgyát képezik.

5. cikk

Kézbesítés/értesítés
A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóság kérésére törvényeinek keretei között megteszi a szükséges lépéseket

annak érdekében, hogy a megkeresett hatóság területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ címzettnek

az e jegyzõkönyv hatályába tartozó:

– összes iratot kézbesítse,

– az összes határozatról értesítést küldjön.

Az ilyen esetekben a 6. cikk 3. pontját kell alkalmazni.

6. cikk

A jogsegély iránti megkeresések alakja és tartalma
(1) Az e jegyzõkönyv szerinti megkereséseket írásban kell benyújtani. A megkereséshez mellékelni kell azon iratokat,

amelyek a kérés teljesítéséhez szükségesek. Amennyiben a helyzet sürgõssége megkívánja, a szóbeli kérelem is

elfogadható, de azt haladéktalanul írásban is meg kell erõsíteni.

(2) Az e cikk (1) bekezdése szerinti megkeresések a következõ információkat tartalmazzák:

a) a kérelmet benyújtó megkeresõ hatóság megnevezését;

b) a kért intézkedést;

c) a kérelem tárgyát és indoklását;

d) az érintett törvényeket, szabályokat és más jogi elõírásokat;

e) a vizsgálat célpontját képezõ természetes vagy jogi személyek lehetõ legpontosabb és legrészletesebb

megjelölését;

f) a vonatkozó tények és a már elvégzett vizsgálatok összefoglalását, kivéve az 5. cikkben meghatározott esetekben.

(3) A kérelmeket a megkeresett hatóság valamely hivatalos nyelvén vagy az e hatóság számára elfogadható nyelven kell

benyújtani.
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(4) Ha a megkeresés nem felel meg az alaki követelményeknek, kérhetõ javítása vagy kiegészítése; elõvigyázatossági

intézkedések azonban elrendelhetõk.

7. cikk

A megkeresések végrehajtása
(1) A jogsegély iránti megkeresések teljesítése érdekében a megkeresett hatóság illetékességének és rendelkezésre álló

erõforrásainak határain belül úgy jár el, mintha hivatalból vagy ugyanazon Fél más hatóságainak megkeresése alapján

járna el, és átadja a már birtokában lévõ információkat, megfelelõ nyomozást végez, vagy gondoskodik elvégzésükrõl.

(2) A jogsegély iránti megkereséseket a megkeresett Fél törvényeivel, szabályaival és más jogi eszközeivel összhangban

hajtják végre.

(3) A Fél kellõen meghatalmazott tisztviselõi a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott

feltételek betartásával beszerezhetik a megkeresett hatóság vagy más olyan hatóság hivatalaitól, amelyért

a megkeresett hatóság felel, a vámjogszabályokat sértõ vagy esetlegesen sértõ tevékenységekre vonatkozó azon

információkat, amelyekre a megkeresõ hatóságnak az e jegyzõkönyvben meghatározott célok érdekében szüksége

van.

(4) Az egyik Fél tisztviselõi a másik érintett Fél beleegyezésével és az utóbbi által meghatározott feltételek mellett jelen

lehetnek az utóbbi Fél területén végzett nyomozásoknál.

8. cikk

Az információk közlésének formája
(1) A megkeresett hatóság a vizsgálatok eredményeit iratok, hitelesített iratmásolatok, jelentések és hasonló eszközök

formájában közli a megkeresõ hatósággal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott iratok helyettesíthetõk azonos céllal, bármilyen formában elõállított számítógépes

információkkal.

9. cikk

Kivételek a jogsegélynyújtási kötelezettség alól
(1) A Felek megtagadhatják az e jegyzõkönyvben meghatározott jogsegélynyújtás biztosítását, amennyiben ez:

a) feltehetõen sértené a szuverenitást, a közérdeket, a közbiztonságot vagy más alapvetõ érdeket; vagy

b) a vámjogszabályokon kívüli valutaügyi vagy adózási szabályokat érintene; vagy

c) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2) Amennyiben a megkeresõ hatóság olyan segítséget kér, amelyet maga nem tudna biztosítani, ha erre kérnék, úgy

kérésében erre felhívja a figyelmet. Ezután a megkeresett hatóság eldöntheti azt, milyen választ ad a megkeresésre.

(3) Ha visszautasítják a jogsegélynyújtást, a megkeresõ hatóságot késedelem nélkül értesíteni kell a döntésrõl és okairól.

10. cikk

A bizalmasság megõrzésének kötelessége
(1) Az e jegyzõkönyv alapján bármilyen formában közölt információk bizalmas jellegûek. Az információk a hivatali

titoktartás hatálya alá esnek, és élvezik az információt átvevõ Fél vonatkozó törvényei és a közösségi intézményekre

vonatkozó megfelelõ rendelkezések alapján a hasonló információk számára biztosított védelmet.

(2) A név szerinti adatokat nem továbbítják, ha okkal feltételezhetõ, hogy a továbbított adat átadása vagy felhasználása

az egyik Fél alapvetõ jogi elveivel ellentétes lehet, és különösen, ha ennek okán az érintett személy indokolatlan

hátrányt szenvedne. Kérésre a fogadó Fél tájékoztatja az információt nyújtó Felet az átadott információ

felhasználásáról és az elért eredményekrõl.

(3) A név szerinti adatokat csak a vámhatóságokhoz, illetve – amennyiben bûnvádi eljárás céljaira van ezekre szükség –

az ügyészséghez és az igazságügyi hatóságokhoz lehet továbbítani. Az ilyen információkhoz más személyek vagy

hatóságok csak az információt átadó hatóság elõzetes jóváhagyásával férhetnek hozzá.

(4) Az információt átadó Fél tanúsítja a továbbítandó információk pontosságát. Amennyiben úgy tûnik, hogy

a továbbított információ pontatlan vagy törlendõ volt, a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. Az utóbbi köteles

elvégezni a javítást vagy törlést.

(5) A magasabb rendû közérdek eseteinek sérelme nélkül az érintett személy kérésre kaphat információt

az adatállományokról és ezek céljáról.
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11. cikk

Az információ felhasználása
(1) A megszerzett információkat kizárólag e jegyzõkönyv alkalmazásában lehet felhasználni, és az egyes Felek területén

csak az információt nyújtó közigazgatási hatóság elõzetes írásbeli beleegyezésével, az említett hatóság által

megállapított korlátozások mellett használhatók fel más célokra.

(2) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg az információknak a vámjogszabályok betartásának elmulasztása miatt

a késõbbiekben indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban való felhasználását.

(3) A Felek a jegyzõkönyvekben, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint a bírósági eljárások és vádemelések

során bizonyítékként felhasználhatják az e jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban szerzett információkat és

megtekintett iratokat.

12. cikk

Szakértõk és tanúk
A megkeresett hatóság tisztviselõje felhatalmazást kaphat arra, hogy a kapott felhatalmazás korlátain belül a másik Fél

igazságszolgáltatásában szakértõként vagy tanúként megjelenjen az e jegyzõkönyv hatálya alá tartozó ügyeket érintõ

bírósági vagy közigazgatási eljárásban, és bemutassa azokat a tárgyakat, iratokat vagy hitelesített másolataikat,

amelyek az eljáráshoz szükségesek. A megjelenés iránti megkeresésben konkrétan meg kell jelölni, hogy a tisztviselõt

milyen ügyben és milyen minõségben vagy jogosultság alapján kérdezik meg.

13. cikk

A jogsegélynyújtás költségei
A Felek lemondanak arról, hogy az e jegyzõkönyv alapján felmerült kiadásaik visszatérítését követeljék egymástól,

kivéve adott esetben az olyan szakértõk és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati

jogviszonyban alkalmazottak.

14. cikk

Alkalmazás
(1) E jegyzõkönyv alkalmazásával egyrészrõl a Moldovai Köztársaság központi vámhatóságait, másrészrõl pedig

az Európai Közösségek Bizottságának illetékes szolgálatait, és adott esetben a tagállamok vámhatóságait bízzák meg.

E hatóságok döntenek az alkalmazásához szükséges gyakorlati intézkedésekrõl és szabályokról, figyelembe véve

az adatvédelem területén érvényben lévõ szabályokat. Ajánlásokat tehetnek az illetékes szerveknek azokra

a módosításokra, amelyeket e jegyzõkönyvben szükségesnek tartanak.

(2) A Felek konzultálnak egymással és a késõbbiekben folyamatosan tájékoztatják egymást a részletes végrehajtási

szabályokról, amelyeket e jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban fogadnak el.

15. cikk

Kiegészítõ jelleg
(1) Ez a jegyzõkönyv kiegészíti, és nem gátolja azokat a kölcsönös segítségnyújtásról szóló megállapodásokat, amelyeket

az Európai Unió egy vagy több tagállama és Moldova kötött vagy a jövõben köt. Nem zárja ki továbbá az ilyen

megállapodások alapján biztosított kiterjedtebb vámügyi együttmûködést.

(2) A 11. cikk sérelme nélkül ezek a megállapodások nem érintik a Bizottság illetékes szolgálatai és a tagállamok

vámhatóságai között a vámügyekkel kapcsolatban megszerzett, esetlegesen közösségi érdeklõdésre számot tartó

információk közlését szabályozó közösségi rendelkezéseket.

ZÁRÓOKMÁNY

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,
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AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az EURÓPAI KÖZÖSSÉGET létrehozó szerzõdés, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉGET létrehozó szerzõdés és

az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET létrehozó szerzõdés Szerzõdõ Felei, a továbbiakban: a tagállamok, valamint

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG és az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség, teljhatalmú meghatalmazottjai, egyrészrõl, és

a MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG teljhatalmú meghatalmazottjai, másrészrõl,

akik az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság között partnerséget

létrehozó partnerségi és együttmûködési megállapodás, a továbbiakban: megállapodás, aláírása céljából

az ezerkilencszázkilencvennegyedik év november hó huszonnyolcadik napján üléseztek, elfogadták a következõ

szövegeket:

a megállapodást mellékleteivel és a következõ jegyzõkönyvvel:

Jegyzõkönyv a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint a Moldovai Köztársaság teljhatalmú

meghatalmazottjai elfogadták a következõkben felsorolt és e záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatok szövegét:

Együttes nyilatkozat a megállapodás 4. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 17. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 18. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 29. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a 31. cikk b) pontjában és a 42. cikkben említett „ellenõrzés” fogalma tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 49. cikke tekintetében

Együttes nyilatkozat a megállapodás 99. cikke tekintetében

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint a Moldovai Köztársaság teljhatalmú

meghatalmazottjai tudomásul vették továbbá a francia kormány e záróokmányhoz csatolt egyoldalú nyilatkozatának

szövegét:

A francia kormány egyoldalú nyilatkozata tengerentúli országai és területeivel kapcsolatban

A tagállamok és a Közösség teljhatalmú meghatalmazottjai, valamint a Moldovai Köztársaság teljhatalmú

meghatalmazottjai tudomásul vették továbbá az e záróokmányhoz csatolt levélváltás szövegét:

Levélváltás a Közösség és a Moldovai Köztársaság között társaságok letelepedésével kapcsolatban.
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Együttes nyilatkozat a 4. cikk tekintetében

A Felek megegyeznek abban, hogy a 4. cikk értelmében tovább tárgyalnak egy szabadkereskedelmi terület

létrehozásáról, továbbá, hogy ezek a tárgyalások a Felek között kereskedelemben lévõ összes árut magukba foglalják.

Együttes nyilatkozat a 17. cikk tekintetében

A Közösség és a Moldovai Köztársaság kijelenti, hogy a védzáradék szövege nem biztosítja a védintézkedések terén

elõírt GATT szerinti elbánást.

Együttes nyilatkozat a 18. cikk tekintetében

A Felek értelmezése szerint a 18. cikk rendelkezéseinek nem célja és nem lehet hatása, hogy lassítsa, akadályozza vagy

gátolja a Feleknek a dömping- és szubvencióellenes vizsgálatok tekintetében a vonatkozó jogszabályaikban elõírt

eljárásait.

Együttes nyilatkozat a 29. cikk tekintetében

A IV. és V. mellékletben felsorolt fenntartások, illetve a 43. és 46. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Felek

egyetértenek abban, hogy a 29. cikk (1) és (2) bekezdésében említett „jogszabályaikkal és rendeleteikkel összhangban”

kifejezés azt jelenti, hogy mindkét Fél szabályozhatja a területén a társaságok letelepedését és mûködését, feltéve,

hogy ezekkel az elõírásokkal nem hoz létre újabb olyan fenntartásokat a másik Fél társaságai letelepedésével és

mûködésével szemben, amelyek a saját társaságai, illetve bármely harmadik ország társaságai fióktelepei vagy

leányvállalatai számára biztosítottnál kevésbé kedvezõ elbánást eredményeznek.

Együttes nyilatkozat a 30. cikk tekintetében

Az egyik Fél belvízi hajózási társaságainak kereskedelmi jelenlétét a másik Fél területén a tagállamokban vagy

Moldovai Köztársaságban alkalmazandó jogszabályoknak megfelelõen szabályozzák, amíg nem születik

megállapodás az ilyen kereskedelmi jelenlétet szabályozó kedvezõbb rendelkezésekrõl, és amennyiben az ilyen

jelenlétet nem szabályozzák a Felekre nézve kötelezõ egyéb jogi eszközök.

A Felek értelmezése szerint a leányvállalatok vagy fióktelepek kereskedelmi jelenléte a 31. cikkben meghatározott

formában lehetséges.

Együttes nyilatkozat a 31. cikk b) pontjában és a 42. cikkben említett „ellenõrzés” fogalma tekintetében

1. A Felek megerõsítik kölcsönös egyetértésüket azzal, hogy az ellenõrzés kérdése az adott eset tényszerû

körülményeitõl függ.

2. A társaságot például a másik társaság ellenõrzése alatt állónak, és így a másik társaság leányvállalatának tekintik, ha:

– a másik társaság közvetlenül vagy közvetetten birtokolja a szavazati jogok többségét, vagy

– a másik társaság joga az igazgatási szerv, a vezetõi testület vagy a felügyeleti szerv többségének kinevezése és

elbocsátása, és ugyanakkor a leányvállalat részvényese vagy tagja.

3. A (2) bekezdésben említett feltételeket a Felek nem kimerítõ feltételeknek tekintik.

Együttes nyilatkozat a 49. cikk tekintetében

A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon

magában foglalja különösen a szerzõi jogot, ideértve a számítógépes programok szerzõi jogait és a szomszédos

jogokat, valamint a szabadalmakhoz, ipari mintákhoz, földrajzi árujelzõkhöz fûzõdõ jogokat, ideértve

az eredetmegjelöléseket, a védjegyeket és szolgáltatási jegyeket, integrált áramkörök topográfiáit, valamint az ipari

tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezmény 10. a) cikkében említett, tisztességtelen verseny elleni védelmet és

a know-how-ra vonatkozó fel nem fedett információkhoz való jogot.
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Együttes nyilatkozat a 99. cikk tekintetében

A Felek megállapodnak abban, hogy a helyes értelmezés és gyakorlati alkalmazás érdekében, a megállapodás 99.

cikkében említett „különösen sürgõs esetek” kifejezés a megállapodásnak a bármelyik Fél részérõl történt súlyos

megsértését jelenti. A megállapodás súlyos megsértésének minõsülnek a következõk:

a) a nemzetközi jog általános szabályai által nem szankcionált elállás a megállapodástól;

b) a megállapodás 2. cikkében szereplõ lényeges alkotóelem megsértése.

A francia kormány egyoldalú nyilatkozata

A Francia Köztársaság megjegyzi, hogy a Moldovai Köztársasággal kötött partnerségi és együttmûködési

megállapodást az Európai Közösséggel az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés alapján társult tengerentúli

országokra és területekre nem kell alkalmazni.

LEVÉLVÁLTÁS

a Közösség és a Moldovai Köztársaság között társaságok letelepedésével kapcsolatban

A. Levél a Moldovai Köztársaság kormányától

Uram!

Hivatkozom az 1994. július 26-án parafált partnerségi és együttmûködési megállapodásra.

Amint a tárgyalások során hangsúlyoztam, a Moldovai Köztársaság bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban

részesíti a Moldovai Köztársaságban letelepedõ és mûködõ közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt

a moldovai politikát tükrözi, amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságoknak a Moldovai

Köztársaságban való letelepedését.

Mindezt szem elõtt tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére

vonatkozó okiratok hatálybalépése közötti idõszak alatt a Moldovai Köztársaság nem fogad el olyan intézkedéseket

vagy szabályokat, amelyek a moldovai társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal összehasonlítva

a közösségi társaságokkal szemben megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás aláírásának napján

fennálló helyzethez képest súlyosabbá tennék a megkülönböztetést.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

a kormány részérõl Moldovai Köztársaság

B. Az Európai Közösség levele

Uram!

Köszönöm mai levelét, amely a következõképpen szól:

„Hivatkozom az 1994. július 26-án parafált partnerségi és együttmûködési megállapodásra.

Amint a tárgyalások során hangsúlyoztam, a Moldovai Köztársaság bizonyos tekintetben kiváltságos elbánásban

részesíti a Moldovai Köztársaságban letelepedõ és mûködõ közösségi társaságokat. Megmagyaráztam, hogy ez azt

a moldovai politikát tükrözi, amely minden eszközzel támogatni kívánja a közösségi társaságoknak a Moldovai

Köztársaságban való letelepedését.

Mindezt szem elõtt tartva, tudomásom szerint a megállapodás parafálásának napja és a társaságok letelepedésére

vonatkozó okiratok hatálybalépése közötti idõszak alatt a Moldovai Köztársaság nem fogad el olyan intézkedéseket

vagy szabályokat, amelyek a moldovai társaságokkal vagy harmadik országbeli társaságokkal összehasonlítva

a közösségi társaságokkal szemben megkülönböztetést vezetnének be, vagy az e megállapodás aláírásának napján

fennálló helyzethez képest súlyosabbá tennék a megkülönböztetést.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét.”

Igazolom a levél kézhezvételét.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség nevében

3. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti

partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt jegyzõkönyvet

(a továbbiakban: 1. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.
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4. § Az 1. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

Az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti partnerség

létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt Jegyzõkönyv

Egyrészrõl

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés szerzõdõ felei, (a továbbiakban: a tagállamok), valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

(a továbbiakban: a Közösség), és másrészrõl

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

tekintettel az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz és ezáltal

a Közösséghez való 1995. január 1-jei csatlakozására,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság szerzõdõ felévé válik az 1994. november 28-án

Brüsszelben aláírt, az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint másrészrõl a Moldovai

Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodásnak

(a továbbiakban: a megállapodás), és mindegyikük elfogadja és tudomásul veszi – a Közösség többi tagállamával

megegyezõ módon – a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmányhoz csatolt együttes

nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások szövegét.

2. cikk
A megállapodás, a záróokmány és az ahhoz csatolt valamennyi dokumentum finn és svéd nyelven készült. A fenti

dokumentumok e jegyzõkönyv [2] mellékletét képezik, és a a megállapodás, a záróokmány és az ahhoz csatolt

valamennyi dokumentum más nyelven készült szövegeivel egyformán hitelesek.

3. cikk
Ez a jegyzõkönyv két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál,

spanyol, svéd, valamint moldáv nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

4. cikk
A jegyzõkönyvet a feleknek belsõ eljárásaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk.

Ez a jegyzõkönyv azt a napot követõ második hónap elsõ napján lép hatályba, amikor a felek értesítik egymást az elsõ

bekezdésben említett eljárások befejezésérõl.
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5. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársság közötti

partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt

Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai

Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való

csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban: 2. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

6. § A 2. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

Jegyzõkönyv

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti

partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt,

a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,

a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság

és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából
A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
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På Kongeriget Danmarks vegne 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
Για την Ελληνική Δημοκρατία 
Por el Reino de España 
Pour la République française 
Thar ceann na hÉireannFor Ireland 
Per la Repubblica italiana 
Pour le Grand-Duché de Luxembourg 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden 
Für die Republik Österreich 
Pela República Portuguesa 
Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland 
För Konungariket Sverige 
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις 
Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità 
europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör 
Europeiska gemenskaperna 
Pentru Republica Moldova 

 
Hecho en Bruselas, el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den 
femtende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Mai 
neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαπέντε Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα 
επτά.Done at Brussels on the fifteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-
seven.Fait à Bruxelles, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì quindici 
maggio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vijftiende mei 
negentienhonderdzevenennegentig.Feito em Bruxelas, em quinze de Maio de mil novecentos e noventa e 
sete.Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä toukokuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den femtonde maj 
nittonhundranittiosju.Întocmit la Bruxelles, la cincisprezece mai o mie nouă sute nouăzeci si şapte. 
Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien 
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die 
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt. 



A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „tagállamok”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „Közösségek”, amelyeket

az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel egyrészrõl, illetve

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG másrészrõl,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország,

Szlovénia és Szlovákia 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz történõ csatlakozására,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és

Szlovákia az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti

partnerség létrehozásáról szóló, 1994. november 28-án, Brüsszelben aláírt partnerségi és együttmûködési

megállapodás (a továbbiakban: „megállapodás”) részesei, így a Közösség többi tagállamához hasonlóan elfogadják és

figyelembe veszik a megállapodás szövegét, csakúgy, mint az ugyanezen a napon aláírt záróokmányhoz csatolt

együttes nyilatkozatoknak, levélváltásoknak és a Moldovai Köztársaság nyilatkozatának, valamint a megállapodás

1997. május 15-én kelt és 2000. október 12-én hatályba lépett jegyzõkönyvének szövegét.

2. cikk
Tekintettel az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi változásokra, a részes államok

megállapodnak abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés lejártát követõen

a megállapodásnak az Európai Szén- és Acélközösségre hivatkozó rendelkezései az Európai Közösségre hivatkozó

rendelkezéseknek minõsülnek, amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által vállalt minden jog és kötelezettség

átszállt.

3. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk
(1) E jegyzõkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a Moldovai

Köztársaság saját eljárásának megfelelõen hagyja jóvá.

(2) A részes államok értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ eljárások teljesítésérõl. A jóváhagyó

okiratokat az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.
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5. cikk
(1) E jegyzõkönyv a 2003-as csatlakozási szerzõdés hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve hogy addig

az idõpontig az e jegyzõkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe helyeztek.

(2) Amennyiben eddig az idõpontig nem helyeztek minden, az e jegyzõkönyvet jóváhagyó okiratot letétbe,

e jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének idõpontját követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(3) Amennyiben 2004. május 1-jéig nem helyeznek az e jegyzõkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe, e jegyzõkönyv

átmenetileg 2004. május 1-jétõl kezdõdõ hatállyal alkalmazandó.

6. cikk
A megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum, továbbá az 1997. május 15-i partnerségi és

együttmûködési megállapodáshoz csatolt jegyzõkönyv cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és

szlovén nyelven készült.

Ezek e jegyzõkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum,

továbbá az 1997. május 15-i partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt jegyzõkönyv más nyelven

készült szövegeivel egyformán hitelesek.

7. cikk
E jegyzõkönyv másolatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,

német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és moldáv nyelven készült, amelyek mindegyike egyformán

hiteles.
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Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro. 
V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři. 
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire. 
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier. 
Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis. 
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα. 
Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four. 
Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre. 
Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro. 
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī. 
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje. 
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján. 
Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa. 
Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier. 
Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego. 
Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro. 
V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri. 
V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri. 
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä. 
Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra. 
Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru. 
 
Por los Estados miembros 
Za členské státy 
For medlemsstaterne 
Für die Mitgliedstaaten 
Liikmesriikide nimel 
Για τα κράτη μέλη 
For the Member States 
Pour les États membres 
Per gli Stati membri 
Dalībvalstu vārdā 
Valstybių narių vardu 
A tagállamok részéről 
Għall-Istati Membri 
Voor de lidstaten 
W imieniu Państw Członkowskich 
Pelos Estados-Membros 
Za členské štáty 
Za države članice 
Jäsenvaltioiden puolesta 
På medlemsstaternas vägnar 
Pentru Statele Membre 

Az Európai Közösségek részéről 
Għall-Komunitajiet Ewropej 
Voor de Europese Gemeenschappen 
W imieniu Wspólnot Europejskich 
Pelas Comunidades Europeias 
Za Európske spoločenstvá 
Za Evropske skupnosti 
Euroopan yhteisöjen puolesta 
På Europeiska gemenskapernas vägnar 
Pentru Comunitatile Europene 
Por la República de Moldova 
Za Moldavskou republiku 
For Republikken Moldova 
Für die Republik Moldau 
Moldova Vabariigi nimel 
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
For the Republic of Moldova 
Pour la République de Moldova 
Per la Repubblica di Moldova 
Moldovas Republikas vārdā 
Moldovos Respublikos vardu 



7. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti

partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és

együttmûködési megállapodáshoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet

(a továbbiakban: 3. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

8. § A 3. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti

partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi

és együttmûködési megállapodáshoz történõ csatlakozásáról
A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,a továbbiakban: „a tagállamok” amelyeket az Európai

Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: „a Közösségek”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel egyrészrõl, és

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG
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Por las Comunidades Europeas 
Za Evropská společenství 
For De Europæiske Fællesskaber 
Für die Europäischen Gemeinschaften 
Euroopa ühenduste nimel 
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
For the European Communities 
Pour les Communautés européennes 
Per le Comunità europee 
Eiropas Kopienu vārdā 
Europos Bendrijų vardu 

Moldova részéről 
Għar-Repubblika tal-Moldavja 
Voor de Republiek Moldavië 
W imieniu Republiki Mołdowy 
Pela República da Moldávia 
Za Moldavskú republiku 
Za Republiko Moldavijo 
Moldovan tasavallan puolesta 
På Republiken Moldaviens vägnar 
Pentru Republica Moldova 



másrészrõl

e jegyzõkönyv alkalmazásában a továbbiakban: „a Felek”,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt

Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi

Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai

Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén

Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült

Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és

Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés rendelkezéseire, amelyet 2005. április 25-én

írták alá Luxembourgban, és amely 2007. január 1-jén lép hatályba,

FIGYELEMBE VÉVE a két új tagállamnak az EU-hoz történõ csatlakozása miatt a Moldovai Köztársaság és az Európai

Unió közötti kapcsolatokban kialakult új helyzetet, amely lehetõségeket teremt, valamint kihívást jelent a Moldovai

Köztársaság és az Európai Unió közötti együttmûködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttmûködési megállapodás célkitûzéseit és elveit elérjék

és végrehajtsák,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Bolgár Köztársaság és Románia felekké válnak az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészrõl

a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodásban,

amelyet 1994. november 28-án írták alá Brüsszelben, és amely 1998. július 1-jén lépett hatályba (a továbbiakban: „a

megállapodás”), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyezõ módon elfogadják és tudomásul veszik

a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt, annak részét képezõ mellékelt záróokmányhoz csatolt

együttes nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások szövegét, valamint az 1997. április 10-i megállapodás

jegyzõkönyvét, amely 2000. október 12-én lépett hatályba, továbbá a 2004. április 29-i megállapodás jegyzõkönyvét.

2. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk
(1) Ezt a jegyzõkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a Moldovai Köztársaság

hagyja jóvá, belsõ rendelkezéseikkel összhangban.

(2) A felek értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ eljárások teljesítésérõl. A jóváhagyó okiratokat

az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk
(1) Ez a jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyási okmány letétbe helyezésének idõpontját követõ hónap elsõ napján lép

hatályba.

(2) E jegyzõkönyvet 2007. január 1-jétõl hatálybalépésének idõpontjáig ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk
(1) A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum szövege, továbbá az 1997. április 10-i és

a 2004. április 29-i megállapodás jegyzõkönyveinek szövege bolgár és román nyelven készült.

(2) Ezek e jegyzõkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi

dokumentum, továbbá az 1997. április 10-i és a 2004. április 29-i megállapodás jegyzõkönyvének más nyelveken

készült szövegeivel egyformán hitelesek.

6. cikk
Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült bolgár, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német,

görög, magyar, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, valamint moldovai

nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles.
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9. § Az Országgyûlés jóváhagyja a 3. Jegyzõkönyvnek a kihirdetését követõ nappal kezdõdõen történõ ideiglenes

alkalmazását.

10. § (1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 9. § a 3. Jegyzõkönyv 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott idõpontban hatályát veszti.

(3) A 3. Jegyzõkönyv hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott idõpont naptári

napját a külpolitikáért felelõs miniszter azok ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett

egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám 24305

Съставено в Брюксел на седемнадесети април две хиляди и седма година. 
Hecho en Bruselas, el diecisiete de abril de dos mil siete. 
V Bruselu dne sedmnáctého dubna dva tisíce sedm. 
Udfærdiget i Bruxelles den syttende april to tusind og syv. 
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten April zweitausendsieben. 
Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis. 
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Απριλίου δύο χιλιάδες επτά. 
Done at Brussels on the seventeenth day of April in the year two thousand and seven. 
Fait à Bruxelles, le dix-sept avril deux mille sept. 
Fatto a Bruxelles, addì diciassette aprile duemilasette. 
Briselē, divi tūkstoši septītā gada septiņpadsmitajā aprīlī. 
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio septynioliktą dieną Briuselyje. 
Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hetedik év április havának tizenhetedik napján. 
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax jum ta' April tas-sena elfejn sebgħa. 
Gedaan te Brussel, de zeventiende april tweeduizend zeven. 
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące siódmego. 
Feito em Bruxelas, em dezassete de Abril de dois mil e sete. 
Încheiat la Bruxelles la șaptesprezece aprilie, anul două mii șapte. 
V Bruseli dňa sedemnásteho apríla dvetisícsedem. 
V Bruslju, sedemnajstega aprila leta dva tisoč sedem. 
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. 
Som skedde i Bryssel den sjuttonde april tjugohundrasju. 

За Държавите-членки 
Por los Estados miembros 
Za členské státy 
For medlemsstaterne 
Für die Mitgliedstaaten 
Liikmesriikide nimel 
Για τα κράτη μέλη 
For the Member States 
Pour les États membres 
Per gli Stati membri 
Dalībvalstu vārdā 
Valstybių narių vardu 
A tagállamok rėszéről 
Għall-Istati Membri 
Voor de lidstaten 
W imieniu państw członkowskich 
Pelos Estados-Membros 
Pentru statele membre 
Za členské štáty 
Za države članice 
Jäsenvaltioiden puolesta 
På medlemsstaternas vägnar 
За Европейските общности 
Por las Comunidades Europeas 
Za Evropská společenství 
For De Europæiske Fællesskaber 
Für die Europäischen Gemeinschaften 
 
Euroopa ühenduste nimel 
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
For the European Communities 
Pour les Communautés européennes 
Per le Comunità europee 
Eiropas Kopienu vārdā 

p jų
Az Európai Közösségek részéről 
Għall-Komunitajiet Ewropej 
Voor de Europese Gemeenschappen 
W imieniu Wspólnot Europejskich 
Pelas Comunidades Europeias 
Pentru Comunitatea Europeană 
Za Európske spoločenstvá 
Za Evropski skupnosti 
Euroopan yhteisöjen puolesta 
På Europeiska gemenskapernas vägnar 
За Република Мοлдοва 
Por la República de Moldavia 
Za Moldavskou republiku 
For Republikken Moldova 
Für die Republik Moldau 
Moldova Vabariigi nimel 
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
For the Republic of Moldova 
Pour la République de Moldova 
Per la Repubblica moldova 
Moldovas Republikas vārdā 
Moldovas Respublikos vardu 
A Moldovai Köztársaság részéről 
Għar-Repubblika tal-Moldova 
Voor de Republiek Moldavië 
W imieniu Republiki Mołdowy 
Pela República da Moldávia 
Pentru Republica Moldova 
Za Moldavskú republiku 
Za Republiko Moldavijo 
Moldovan tasavallan puolesta 
På Republiken Moldaviens vägnar 



2010. évi CX. törvény

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti

partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és együttmûködési megállapodás és az ahhoz csatolt

jegyzõkönyvek kihirdetésérõl*

(A Megállapodás 1997. december 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(Az 1. Jegyzõkönyv 2005. március 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 2. Jegyzõkönyv 2008. május 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

(A 3. Jegyzõkönyv 2000. december 1-jén lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti

partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és együttmûködési megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás)

e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

Partnerségi és együttmûködési megállapodás
az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció
közötti partnerség létrehozásáról
Egyrészrõl

a BELGA KIRÁLYSÁG,

a DÁN KIRÁLYSÁG,

a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

a GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

a SPANYOL KIRÁLYSÁG,

a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

az OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

a HOLLAND KIRÁLYSÁG,

a PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés szerzõdõ felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG és az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG;

a továbbiakban: a Közösség,

másrészrõl AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ, a továbbiakban: „Oroszország” ,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai, valamint Oroszország között fennálló történelmi kötelékek

fontosságát és az általuk közösen képviselt értékeket,

ELISMERVE, hogy a Közösség és Oroszország erõsíteni kívánja ezeket a kötelékeket, valamint olyan partnerséget és

együttmûködést kíván kialakítani, amely elmélyíti és bõvíti a közöttük a múltban – különösen az Európai Gazdasági

Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között

a szakmai és kereskedelmi, valamint a gazdasági együttmûködésrõl szóló, 1989. december 18-án aláírt megállapodás

(a továbbiakban: az 1989. évi megállapodás) alapján – létrejött kapcsolatokat,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai által az Európai Unióról szóló, 1992. február 7-i szerzõdésben az Európai

Unió keretében, valamint Oroszország által a partnerség kizárólagos alapját képezõ politikai és gazdasági

szabadságjogok erõsítése iránt vállalt kötelezettséget,

FIGYELEMBE VÉVE a feleknek a nemzetközi béke és biztonság, valamint ennek elérése céljából a viták békés úton

történõ rendezése és a felek közötti együttmûködés támogatása érdekében az ENSZ és az Európai Biztonsági és

Együttmûködési Értekezlet, valamint egyéb fórumok keretében vállalt kötelezettségét,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösségnek és tagállamainak, valamint Oroszországnak az Európai Biztonsági és

Együttmûködési Értekezlet (EBEÉ) záróokmányában, a madridi és a bécsi utótalálkozók záródokumentumában,

az EBEÉ gazdasági együttmûködésrõl szóló bonni konferencia dokumentumában, a Párizsi charta egy új Európáért és

az EBEÉ 1992. évi, „A változás kihívásai” helsinki dokumentumában foglalt valamennyi elv és rendelkezés teljes

mértékû megvalósítása iránti szilárd elkötelezettségét,

MEGERÕSÍTVE a Közösségnek és tagállamainak, valamint Oroszországnak az 1991. december 17-i Európai Energia

Chartában és az 1993. áprilisi luzerni konferencia nyilatkozatában meghatározott célok és elvek iránti kötõdését,

AZZAL A MEGGYÕZÕDÉSSEL, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos jogszabályok és azok tiszteletben tartása

– különösen a kisebbségi jogok, a szabad és demokratikus választásokkal együtt járó többpártrendszer létrehozása,

valamint a piacgazdaság megvalósítását célzó gazdasági liberalizáció tekintetében – kiemelkedõ fontossággal bírnak,

ABBAN A SZILÁRD HITBEN, hogy a partnerség teljes mértékû megvalósulásának elõfeltétele Oroszország politikai és

gazdasági reformjainak folytatása és végrehajtása,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az egykori Szovjetunióhoz tartozó országok közötti regionális együttmûködés folyamata

ösztönzést kapjon az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken a térség jólétének és stabilitásának elõsegítése

érdekében,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy kialakuljon és tovább fejlõdjön a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó kétoldalú és

nemzetközi kérdésekrõl folytatott rendszeres politikai párbeszéd,

TEKINTETBE VÉVE, hogy a Közösség – ha szükséges – kész technikai segítséget nyújtani az oroszországi gazdasági

reform megvalósításához és a gazdasági együttmûködés fejlesztéséhez,

SZEM ELÕTT TARTVA a megállapodás hasznosságát az Oroszország és az Európán belüli szélesebb együttmûködési

területek, valamint a szomszédos régiók közötti fokozatos közeledés, továbbá Oroszországnak a nyitott nemzetközi

kereskedelmi rendszerbe történõ egyre nagyobb mértékû bevonása során,

FIGYELEMBE VÉVE a feleknek a kereskedelem liberalizálása iránti elkötelezettségét az Uruguayi Forduló kereskedelmi

tárgyalásain módosított Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben – a továbbiakban „GATT” – foglalt elvek

alapján, és tekintetbe véve a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: „WTO”) létrejöttét,

ELISMERVE, hogy Oroszország már nem állami kereskedelmet folytató ország, hogy jelenleg gazdasága átalakulóban

van, és hogy a felek közötti, az e megállapodásban meghatározott formákban a felek között megvalósuló

együttmûködéssel elõsegítik a piacgazdaság irányába történõ folyamatos fejlõdését,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy szükség van a gazdaságot és a befektetést érintõ feltételek, valamint az olyan területeken

érvényesülõ feltételek javítására, mint a vállalatok alapítása, a munkaerõ, a szolgáltatások nyújtása és a tõkemozgások,

MEGGYÕZÕDVE ARRÓL, hogy a megállapodás a felek közötti gazdasági kapcsolatok, és különösen a kereskedelem és

a befektetések fejlesztése számára új légkört teremt, amely elengedhetetlen a gazdaság szerkezetének átalakításához

és a technológiai korszerûsítéshez,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy szoros együttmûködés alakuljon ki a környezetvédelem területén, tekintettel a felek e téren

létezõ egymásrautaltságára,

SZEM ELÕTT TARTVA a felek együttmûködésük fejlesztésére irányuló szándékát az ûrkutatás területén, tekintettel arra,

hogy az e téren folytatott tevékenységeik egymást kiegészítik,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy támogassák a kulturális együttmûködést és javítsák az információáramlást,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODOTT MEG:

1. cikk
Partnerség jön létre egyrészrõl a Közösség és annak tagállamai, másrészrõl Oroszország között. Ennek a partnerségnek

a céljai a következõk:

– olyan megfelelõ keret biztosítása a felek közötti politikai párbeszédhez, amely lehetõvé teszi a közöttük fennálló

szoros kapcsolatok fejlesztését,

– a kereskedelem és a befektetések, valamint a felek közötti, piacgazdaságon alapuló harmonikus gazdasági

kapcsolatok támogatása, és ezáltal a fenntartható fejlõdés elõsegítése a felek országaiban,
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– a politikai és gazdasági szabadságjogok erõsítése,

– Oroszország erõfeszítéseinek támogatása demokráciájának konszolidálása, gazdaságának fejlesztése, valamint

a piacgazdaság irányába történõ átmenet befejezése érdekében,

– megfelelõ alap biztosítása a kölcsönös elõnyökön, a kölcsönös felelõsségen és a kölcsönös támogatáson alapuló

gazdasági, társadalmi, pénzügyi és kulturális együttmûködéshez,

– a közös érdekeken alapuló tevékenységek támogatása,

– az Oroszország és az európai együttmûködés szélesebb területe közötti fokozatos integráció megfelelõ keretének

biztosítása,

– a Közösség és Oroszország közötti, lényegében teljes körû árukereskedelemre kiterjedõ szabadkereskedelmi

terület jövõbeni létrehozásához szükséges feltételek, valamint a vállalatok alapítására, a szolgáltatások határokon

átnyúló kereskedelmére és a tõkemozgásokra vonatkozó szabadság létrejöttéhez szükséges feltételek

megteremtése.

I. CÍM
ÁLTALÁNOS ELVEK

2. cikk
A demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartása – különösen a Helsinki Záróokmányban és a Párizsi charta

egy Új Európáért dokumentumban megfogalmazottak szerint – megerõsíti a felek bel- és külpolitikáját, és

a partnerség, valamint e megállapodás lényeges elemét képezi.

3. cikk
A felek vállalják, hogy – amennyiben a körülmények lehetõvé teszik – megvizsgálják e megállapodás megfelelõ

címeinek – különösen a III. cím és az 53. cikk – továbbfejlesztésének lehetõségét a közöttük kialakítandó

szabadkereskedelmi terület létrehozása céljából. Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tehet a feleknek az említett

továbbfejlesztésre vonatkozóan. Ez a továbbfejlesztés csak a felek közötti megállapodás alapján léptethetõ hatályba

a vonatkozó eljárási szabályaikkal összhangban. A felek 1998-ban közösen megvizsgálják, hogy a körülmények

lehetõvé teszik-e szabadkereskedelmi terület létesítésérõl szóló tárgyalások megkezdését.

4. cikk
A felek vállalják, hogy közösen, kölcsönös egyetértéssel megvizsgálják azokat a módosításokat, amelyeket

a körülmények változása, és különösen Oroszországnak a GATT/WTO-hoz való csatlakozásából adódó helyzet

ismeretében indokolt lehet elvégezni a megállapodás bármely részére vonatkozóan. Az elsõ vizsgálatra

a megállapodás hatálybalépése után három évvel, vagy Oroszországnak a GATT/WTO-hoz való csatlakozásának

idõpontjában kerül sor, attól függõen, melyik következik be elõbb.

5. cikk
(1) Az e megállapodás alapján Oroszország által nyújtott legnagyobb kedvezményes elbánás az e megállapodás

hatálybalépését követõ öt éven belül lejáró átmeneti idõszak alatt nem érvényes az Oroszország által a korábbi

Szovjetunióhoz tartozó többi országnak nyújtott, az 1. mellékletben meghatározott kedvezmények tekintetében.

Ha indokolt, ez az idõszak a felek közötti kölcsönös egyetértés alapján bizonyos ágazatokra vonatkozóan

meghosszabbítható.

(2) A III. cím alapján nyújtott legnagyobb kedvezményes elbánás esetén az (1) bekezdésben említett átmeneti idõszak

e megállapodás hatálybalépése után három évvel, vagy Oroszországnak a GATT/WTO-hoz való csatlakozásának

idõpontjában jár le, attól függõen, melyik következik be elõbb.

II. CÍM
POLITIKAI PÁRBESZÉD

6. cikk
A felek között rendszeres politikai párbeszéd jön létre, amelyet a felek tovább kívánnak fejleszteni és el kívánnak

mélyíteni. E párbeszéd végigkíséri és erõsíti az Európai Unió és Oroszország közötti újraközeledést, támogatja
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az Oroszországban folyamatban lévõ politikai és gazdasági változásokat, és hozzájárul az együttmûködés új formáinak

megteremtéséhez. A politikai párbeszéd:

– erõsíti Oroszország és az Európai Unió közötti kötelékeket. Az e megállapodás révén elért gazdasági konvergencia

intenzívebb politikai kapcsolatokat eredményez,

– fokozott konvergenciát teremt a kölcsönösen fontosnak tartott nemzetközi kérdésekre vonatkozó álláspontokat

illetõen, növelve a biztonságot és a stabilitást,

– célul tûzi ki a felek együttmûködési törekvését a demokrácia és az emberi jogok elvének betartása tekintetében,

és szükség esetén konzultációk folytatását az azok megfelelõ megvalósítását célzó ügyekben.

7. cikk
(1) Egyrészrõl az Európai Unió Tanácsának elnöke és az Európai Közösségek Bizottságának elnöke, másrészrõl

Oroszország elnöke között fõszabály szerint évente kétszer kerül sor találkozóra.

(2) Miniszteri szintû politikai párbeszédre a 90. cikk szerint létrehozott Együttmûködési Tanács keretében, egyéb

alkalmakkor pedig – ideértve az európai uniós trojkát – kölcsönös megállapodás alapján kerül sor.

8. cikk
A felek a politikai párbeszédre más eljárásokat és mechanizmusokat is létrehoznak, különösen a következõ formákban:

– kétévenkénti vezetõ tisztviselõi szintû ülések egyrészrõl az európai uniós trojka, másrészrõl Oroszország

tisztviselõi között,

– a diplomáciai csatornák teljes mértékû kihasználásával,

– bármilyen más eszközzel, ideértve az olyan szakértõi ülések lehetõségét, amelyek hozzájárulnak e párbeszéd

erõsítéséhez és fejlesztéséhez.

9. cikk
Parlamenti szintû politikai párbeszédre a 95. cikk szerint létrehozott Parlamenti Együttmûködési Bizottság keretében

kerül sor.

III. CÍM
ÁRUFORGALOM

10. cikk
(1) A felek legnagyobb kedvezményt nyújtják egymásnak a GATT 1. cikkének (1) bekezdésében leírtak szerint.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak:

a) a határforgalom megkönnyítése érdekében a szomszédos országok részére biztosított kedvezményekre;

b) a vámunió vagy szabadkereskedelmi terület létesítése céljából, illetve ilyen unió vagy terület létesítése

értelmében nyújtott kedvezményekre; a „vámunió” és a „szabadkereskedelmi terület” fogalma megegyezik

a GATT XXIV. cikkének (8) bekezdésében meghatározott vagy a GATT ugyanezen cikkének (10) bekezdésében

említett eljárás alapján létrehozott „vámunió” és „szabadkereskedelmi terület” értelmével;

c) a GATT-tal vagy a fejlõdõ országok javára létrehozott más nemzetközi egyezményekkel összhangban egyes

országoknak nyújtott kedvezményekre.

11. cikk
(1) Az egyik fél területén elõállított, a másik fél területére behozott termékekre sem közvetlenül, sem közvetve nem

vetnek ki a hasonló hazai termékekre közvetlenül vagy közvetve alkalmazott adókat meghaladó összegû semmilyen

fajta belsõ adót vagy egyéb díjat.

(2) Ezenkívül ezekre a termékekre a felek nem biztosítanak kevésbé kedvezményes elbánást, mint amelyet a belföldi

értékesítést, eladásra felkínálásokat, beszerzést, szállítást, forgalmazást vagy felhasználást érintõ törvények,

rendeletek és követelmények szerint a saját országukból származó hasonló termékekre biztosítanak. E bekezdés nem

akadályozza meg olyan belföldi különbözeti fuvardíjak alkalmazását, amelyek alapja kizárólag a szállítóeszközök

gazdaságos üzemeltetése és nem a termék származási helye.

(3) A felek között értelemszerûen a GATT III. cikkének (8), (9) és (10) bekezdése alkalmazandó.
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12. cikk
(1) A felek egyetértenek abban, hogy az átmenõ forgalom szabadságának elve e megállapodás céljai elérésének lényeges

feltétele.

Ezzel kapcsolatban mindegyik fél biztosítja a másik fél vámterületérõl származó vagy a másik fél vámterületére

szállítandó áruk részére a saját területén átmenõ forgalom szabadságát.

(2) A felek között a GATT V. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdésében leírt szabályokat kell alkalmazni.

13. cikk
A felek között értelemszerûen a GATT következõ cikkei alkalmazandók:

(1) VII. cikk (1), (2), (3), (4) bekezdés a), b) és d) pontja, valamint az (5) bekezdése;

(2) VIII. cikk;

(3) IX. cikk;

(4) X. cikk.

14. cikk
A felek – a mindkét félre nézve kötelezõ, az áruk ideiglenes behozataláról szóló nemzetközi egyezményekbõl származó

jogok és kötelezettségek sérelme nélkül – mentességet is biztosítanak egymásnak az ebben az ügyben rájuk nézve

kötelezõ bármely nemzetközi egyezmény alapján elõírt eljárások esetében és értelmében, saját jogszabályaikkal

összhangban az ideiglenesen behozott árukra érvényes importterhek és vámok alól. Ezek a jogszabályok

a legnagyobb kedvezményes elbánás elve alapján alkalmazandók, és ennek megfelelõen az e megállapodás 10. cikke

(2) bekezdésében felsorolt kivételek hatálya alá tartoznak. Tekintetbe kell venni azokat a feltételeket, amelyek alapján

az ilyen egyezményekbõl származó kötelezettségeket a szóban forgó fél elfogadta.

15. cikk
(1) Az Oroszországból származó áruk – az e megállapodás 17., 20. és 21. cikkében foglalt rendelkezések, valamint

Spanyolország és Portugália Közösséghez való csatlakozási okmányának 77., 81., 244., 249. és 280. cikkében szereplõ

rendelkezések sérelme nélkül – mennyiségi korlátozásoktól mentesen vihetõk be a Közösségbe.

(2) A Közösségbõl származó áruk – az e megállapodás 17., 20. és 21. cikkében, valamint 2. mellékletében foglalt

rendelkezések sérelme nélkül – mennyiségi korlátozásoktól mentesen vihetõk be Oroszországba.

16. cikk
Amíg Oroszország nem csatlakozik a GATT/WTO-hoz, a felek az Együttmûködési Bizottságban konzultációkat

folytatnak import vámtarifa-politikájukról, beleértve a tarifavédelmi változásokat is. Ilyen konzultációkat különösen

a tarifavédelem emelése elõtt javasolnak.

17. cikk
(1) Ha valamely terméket olyan megnövelt mennyiségekben és olyan feltételek mellett visznek be valamelyik fél

területére, amelyek a hasonló vagy közvetlen versenyben álló termékeket gyártó hazai termelõknek jelentõs sérelmet

okoznak, vagy ennek veszélye fennáll, a Közösség vagy Oroszország – attól függõen, melyik érintett az ügyben –

a következõ eljárásokkal és feltételekkel összhangban megfelelõ intézkedéseket hozhat.

(2) A Közösség vagy Oroszország az intézkedések meghozatala elõtt vagy – az esettõl függõen – olyan esetekben, amikor

azok meghozatala után a lehetõ legrövidebb idõn belül a (4) bekezdést kell alkalmazni, eljuttat az Együttmûködési

Bizottsághoz minden idevonatkozó információt abból a célból, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldást

találjanak. A felek az Együttmûködési Bizottság keretében azonnali konzultációkat kezdenek.

(3) Ha a konzultációk eredményeként a felek az ügy Együttmûködési Bizottság elé történõ utalásától számított 30 napon

belül nem jutnak megállapodásra a helyzet elkerülése érdekében teendõ intézkedéseket illetõen, annak a félnek,

amelyik a konzultációkat igényelte, jogában áll az érintett termékek behozatalát korlátozni, vagy más megfelelõ

intézkedéseket hozni a sérelem megelõzéséhez vagy jogorvoslatához szükséges mértékben és ideig.

(4) Kritikus körülmények esetén, ha a késedelem nehezen orvosolható kárt okozna, a felek a konzultációk elõtt megtehetik

az intézkedéseket, azzal a feltétellel, hogy az ilyen intézkedések meghozatala után azonnal konzultációt ajánlanak fel.

(5) Az e cikk alapján meghozandó intézkedések megválasztásánál a felek elsõbbséget biztosítanak azoknak

az intézkedéseknek, amelyek a legkisebb zavart okozzák a megállapodás céljainak elérésében.

24310 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



(6) Ha valamelyik fél e cikk rendelkezéseivel összhangban védintézkedéseket hoz, a másik fél eltérhet az elsõ féllel

szemben az alapvetõen egyenlõ jogokat biztosító kereskedelemmel kapcsolatos kötelezettségeitõl.

Az említett intézkedést nem hozzák meg addig, amíg a másik fél nem ajánlott fel konzultációt, vagy ha a konzultációk

felajánlásának idõpontjától számított 45 napon belül a felek egyezségre jutottak.

(7) A (6) bekezdésben említett kötelezettségek teljesítésétõl való eltérés jogát az intézkedés hatályának elsõ három

évében nem gyakorolják, amennyiben a védintézkedésre a behozatal legfeljebb négy éven keresztül történt abszolút

mértékû növekedése eredményeként, valamint e megállapodás rendelkezéseinek megfelelõen került sor.

18. cikk
E cím, és különösen a 17. cikk egyetlen rendelkezése sem mond ellent vagy nem érinti semmilyen módon a GATT

VI. cikkével, a GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a GATT VI., XVI. és XXIII. cikkének

értelmezésérõl és alkalmazásáról szóló megállapodás vagy a kapcsolódó belsõ jogszabályok értelmében bármelyik fél

által meghozandó dömpingellenes vagy kiegyenlítõ intézkedések meghozatalát.

A dömpingellenességgel vagy támogatásokkal kapcsolatos vizsgálatok vonatkozásában mindegyik fél egyetért

a másik fél beterjesztéseinek megvizsgálásával és az érintett felek tájékoztatásával azokról a lényeges tényekrõl és

szempontokról, amelyek alapján a végleges döntés meghozható. Mielõtt konkrét dömpingellenes vagy kiegyenlítõ

vámokat vetnének ki, a felek minden tõlük telhetõt megtesznek annak érdekében, hogy a problémára konstruktív

megoldást találjanak.

19. cikk
A megállapodás nem zárja ki a behozatal, a kivitel vagy az átmenõ áruk tilalmát vagy korlátozását az alábbi indokok

alapján: közerkölcs, közrend vagy közbiztonság; emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme;

a természeti erõforrások védelme; a nemzeti mûkincsek védelme; történelmi vagy régészeti értékek, továbbá szellemi,

ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, illetve az aranyra és az ezüstre vonatkozó szabályok. Ezek a tilalmak vagy

korlátozások azonban nem képezhetik a felek közötti kereskedelemmel kapcsolatos önkényes megkülönböztetés

vagy rejtett kereskedelmi korlátozás eszközét.

20. cikk
Ez a cím nem érinti az Európai Gazdasági Közösség és az Orosz Föderáció között a textilipari termékek kereskedelmérõl

szóló, 1993. június 12-én kezdeményezett és visszamenõleges hatállyal 1993. január 1-jétõl alkalmazott megállapodás

rendelkezéseit. E megállapodás 15. cikke nem alkalmazandó továbbá a kombinált nómenklatúra 50. és 63. fejezete alá

tartozó textilipari termékekre.

21. cikk
(1) Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés hatálya alá tartozó termékek kereskedelmére az alábbi

rendelkezések az irányadók:

– e cím rendelkezései a 15. cikk kivételével, valamint

– hatálybalépésekor az ESZAK acélipari termékeinek cseréjére vonatkozó mennyiségi intézkedésekrõl szóló

megállapodás rendelkezései.

(2) A szén- és acélipari ügyekkel foglalkozó kapcsolattartó csoport létrehozására e megállapodás 1. jegyzõkönyve

az irányadó.

22. cikk
Nukleáris anyagok kereskedelme

(1) A nukleáris anyagok kereskedelmére az alábbiak érvényesek:

– e megállapodás mellékletei a 15. cikk és a 17. cikk (1)–(5) bekezdései és (7) bekezdése kivételével,

– a 6., 7. és 14. cikk, továbbá a 15. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének elsõ mondata, valamint az 1989. évi megállapodás

(4) és (5) bekezdése,

– a mellékelt levélváltás.

(2) A felek az e cikk (1) bekezdéseiben foglalt rendelkezésektõl függetlenül megállapodnak abban, hogy minden

szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy 1997. január 1-jére egyezségre jussanak a nukleáris

anyagok kereskedelmét illetõen.

(3) Amíg a felek nem jutnak a fentiekkel kapcsolatban egyezségre, továbbra is e cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(4) A felek lépéseket tesznek a nukleáris biztonságról, a fizikai védelemrõl és a nukleáris anyagok továbbításával
kapcsolatos közigazgatási együttmûködésrõl  szóló megállapodás létrehozására. Amíg ez a megállapodás nem lép
hatályba, a felek vonatkozó jogszabályai és a nemzetközi atomsorompó-egyezményben vállalt kötelezettségei
alkalmazandók a nukleáris anyagok továbbítására.

(5) Az (1) bekezdésben elõírt rendszer alkalmazásában:
– az 1989. évi megállapodás 6. cikkében és 15. cikkének (5) bekezdésében szereplõ „e megállapodás” szövegû

hivatkozás alatt az e cikk (1) bekezdése alapján létrehozott rendszer szerinti meghatározás értendõ,
– az e megállapodás 17. cikkének (6) bekezdésében szereplõ „e cikk” szövegû hivatkozás alatt az 1989. évi

megállapodás 15. cikke szerinti meghatározás értendõ,
– az 1989. évi megállapodás 6., 7., 14. és 15. cikkében szereplõ „szerzõdõ felek” szövegû hivatkozás alatt

az e megállapodásban résztvevõ felek értendõk,
– az 1989. évi megállapodás 15. cikkében szereplõ „vegyesbizottság” szövegû hivatkozás alatt az e megállapodás

92. cikkének megfelelõen alkalmazott Együttmûködési Bizottság értendõ.

IV. CÍM
AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOKRA ÉS A BEFEKTETÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET
MUNKAFELTÉTELEK

23. cikk
(1) A Közösség és tagállamai az egyes tagállamokban alkalmazandó törvényeknek, feltételeknek és eljárásoknak

megfelelõen biztosítják, hogy az adott tagállam területén jogszerûen munkát vállaló oroszországi állampolgárokkal
szembeni bánásmód mentes legyen az állampolgárság alapján történõ mindennemû megkülönböztetéstõl
a munkafeltételek, a díjazás vagy az elbocsátás tekintetében a saját állampolgáraik részére nyújtott elbánáshoz
viszonyítva.

(2) Oroszország az Oroszországban alkalmazandó feltételeknek és módozatoknak megfelelõen biztosítja
az (1) bekezdésben említett bánásmódot a tagállamok azon állampolgáraival szemben, akik jogszerûn vállalnak
munkát területén.

24. cikk
A szociális biztonsági rendszerek összehangolása
A felek az alábbi célok érdekében kötnek megállapodást:
a) Az egyes tagállamok területén jogszerûen munkát vállaló orosz állampolgárságú munkavállalókra és – ha

indokolt – az adott tagállamban legálisan tartózkodó családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszer
összehangolásához szükséges rendelkezések elfogadása az egyes tagállamokban érvényben lévõ feltételeknek
és módozatoknak megfelelõen. Ezek a rendelkezések különösen azt biztosítják, hogy:
– a fenti munkavállalók által a különbözõ tagállamokban lévõ biztosításának, foglalkoztatásának vagy

tartózkodásának teljes idõtartama összeadódjon az öregségi, rokkantsági nyugdíj vagy elhalálozás esetén
járó nyugellátás céljából, valamint az ilyen munkavállalók és – ha indokolt – családtagjaik részére járó orvosi
ellátás céljából,

– az öregségi nyugdíj, az elhalálozás, ipari baleset vagy foglalkozási megbetegedés, illetve az azokból
származó rokkantság esetén járó nyugellátás – a különleges, nem járulékalapú ellátások kivételével –
a fizetésre kötelezett tagállam vagy tagállamok törvénye alapján alkalmazott mértékben szabadon
átruházható,

– a szóban forgó munkavállalók indokolt esetben családi támogatásban részesülhetnek a fent említett
családtagjaik után.

b) A tagállamok Oroszországban jogszerûen foglalkoztatott állampolgárai és ott legálisan tartózkodó családtagjai
részére az a) pont második és harmadik francia bekezdésében meghatározott megfelelõ bánásmód
biztosításához szükséges rendelkezések elfogadása az Oroszországban alkalmazandó feltételeknek és
módozatoknak megfelelõen.
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25. cikk
Az e megállapodás 24. cikkével összhangban tervezett intézkedések nem érintik a tagállamokra és Oroszországra

kötelezõ kétoldalú megállapodásokból származó jogokat és kötelezettségeket, amennyiben azok a megállapodások

kedvezményesebb elbánást biztosítanak a tagállamok vagy Oroszország állampolgárai részére.

26. cikk
Az Együttmûködési Tanács megvizsgálja, hogy a felek nemzetközi – többek között az ESZAK bonni konferenciájának

dokumentumában meghatározott – kötelezettségvállalásaival összhangban milyen javításokat lehet érvényesíteni

az üzletemberek munkafeltételeiben.

27. cikk
Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tesz az e megállapodás 23. és 26. cikkében foglaltak végrehajtására.

II. FEJEZET
A VÁLLALATOK ALAPÍTÁSÁRA ÉS MÛKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

28. cikk
(1) Egyrészrõl a Közösség és annak tagállamai, másrészrõl Oroszország egymásnak nem nyújtanak kevésbé

kedvezményes elbánást, mint bármely más ország részére a vállalatok területükön való alapítására vonatkozó

feltételek tekintetében, összhangban az egyes feleknél alkalmazandó jogszabályokkal és rendelkezésekkel.

(2) A Közösség és annak tagállamai – a 3. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül – az orosz vállalatok

közösségbeli leányvállalatainak mûködését nem részesítik kevésbé kedvezményes elbánásban, mint amilyen

elbánásban más közösségi vállalatok vagy harmadik országok vállalatainak közösségbeli leányvállalatai részesülnek,

összhangban az alkalmazandó jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel.

(3) Oroszország – a 4. mellékletben felsorolt fenntartások sérelme nélkül – a közösségbeli vállalatok oroszországi

leányvállalatainak mûködéséhez nem nyújt kevésbé kedvezményes elbánást, mint amilyen elbánásban más orosz

vállalatok vagy harmadik országok vállalatainak oroszországi leányvállalatai részesülnek, összhangban

az alkalmazandó jogszabályaival és rendelkezéseivel.

(4) Egyrészrõl a Közösség és annak tagállamai, másrészrõl Oroszország az oroszországi, illetve a közösségbeli vállalatok

fióktelepei mûködéséhez nem nyújtanak kevésbé kedvezményes elbánást, mint amilyen elbánásban harmadik

országok vállalatainak fióktelepei részesülnek, összhangban az alkalmazandó jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel.

(5) A (2) és (3) bekezdés rendelkezései nem használhatók fel az egyik fél jogszabályainak vagy rendelkezéseinek

kijátszására, amelyek a másik fél ezen elõbbi fél területén alapított vállalatai leányvállalatainak különleges ágazatokba

vagy tevékenységekhez való jutására vonatkoznak. A (2) és (3) bekezdésben említett elbánásban a Közösségben,

illetve Oroszországban e megállapodás hatálybalépésének idõpontjában már megalapított, valamint az ezen idõpont

után alapított vállalatok attól az idõponttól kezdve részesülnek, amikor azokat megalapítják.

29. cikk
E megállapodás 28. cikkének rendelkezései a következõ rendelkezésekkel együtt érvényesek a 6. mellékletben említett

banki és biztosítási szolgáltatások tekintetében.

(1) A 6. melléklet B. részében említett banki szolgáltatásokat illetõen a 28. cikk (1) bekezdése értelmében Oroszország által

nyújtott bánásmód jellegét csak leányvállalatok alapítása révén és a 28. cikk (3) bekezdése szerint történõ alapítás

tekintetében a 7. melléklet A. része tartalmazza. A 6. melléklet A. részének 1. és 2. pontjában említett biztosítási

szolgáltatásokat illetõen az Oroszország által a 28. cikk (1) bekezdése alapján nyújtott bánásmód jellegét a 7. melléklet

B. része tartalmazza.

(2) Az e megállapodásban szereplõ egyéb rendelkezésektõl függetlenül a feleket semmi sem akadályozza meg abban,

hogy prudenciális okokból – például a befektetõk, a betétesek, a biztosítási kötvénytulajdonosok vagy olyan

személyek védelmében, akikkel szemben egy pénzügyi szolgáltatónak letéteményesi kötelezettsége áll fenn –

intézkedéseket tegyenek, vagy biztosítsák a pénzügyi rendszer integritását és stabilitását. Az ilyen intézkedések nem

használhatók eszközként arra, hogy a szóban forgó fél kibújjon a megállapodás alapján rá háruló kötelezettségei alól.

A megállapodás nem biztosít jogot annak megkövetelésére, hogy bármelyik fél az egyes ügyfelei ügyeire vagy

számláira vonatkozó információkat, illetve közigazgatási intézmények birtokában lévõ bizalmas vagy védett adatokat

nyilvánosságra hozzon.
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(3) Egyrészrõl a Közösség és annak tagállamai, másrészrõl Oroszország – a 7. melléklet A. része 1. d) és e) pontjában

szereplõ rendelkezések sérelme nélkül – nem fogad el olyan új szabályokat vagy intézkedéseket, amelyek

megkülönböztetést vezetnek be, vagy a megállapodás aláírásának idõpontjában fennálló helyzethez képest fokozzák

a megkülönböztetést a másik fél vállalatainak a saját területeiken történõ alapítását befolyásoló feltételek

tekintetében a saját vállalataival szemben.

A felek megállapodnak abban, hogy a „megkülönböztetés fokozása” kifejezés a megkülönböztetõ feltételek

súlyosbodását vagy bõvülését, illetve az ilyen feltételeknek az aktuális alkalmazási idõszak után történõ kiterjesztését

vagy újbóli bevezetését foglalja magában.

(4) E megállapodás alkalmazásában a banki tevékenységek szempontjából egy vállalat akkor tekinthetõ egy közösségbeli

vállalat oroszországi leányvállalatának, ha részvénytõkéjének több mint ötven százaléka (50%) a közösségbeli vállalat

tulajdonában van.

30. cikk
E megállapodás alkalmazásában:

a) „alapítás”: az e cikk h) pontjában említett közösségi vagy oroszországi vállalatoknak az a joga, hogy

Oroszországon, illetve a Közösségen belül leányvállalatok és fióktelepek alapításával gazdasági tevékenységeket

folytassanak. A 29. cikkben említett pénzügyi szolgáltatások tekintetében „alapítás” az e cikk h) pontjában

említett közösségi vagy oroszországi vállalatoknak az a joga, hogy Oroszországon, illetve a Közösségen belül

leányvállalatok és fióktelepek létrehozásával gazdasági tevékenységeket folytassanak, miután erre az illetékes

hatóságoktól az egyes feleknél érvényben lévõ jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban engedélyt

kaptak;

b) „leányvállalat”: az a vállalat, amely felett az irányítást egy másik vállalat gyakorolja;

c) „gazdasági tevékenységek”: az ipari, kereskedelmi vagy szakmai jellegû tevékenységek, ideértve a pénzügyi

szolgáltatásokat is;

d) „fióktelep”: az olyan jogi személyiséggel nem rendelkezõ vállalat állandó jellegû üzletviteli helye, mint például

az anyavállalat kibõvítése, amelynek van igazgatósága, és amely megfelelõ tárgyi feltételekkel rendelkezik

harmadik felekkel oly módon folytatandó üzleti tárgyalásokhoz, hogy ez utóbbinak – jóllehet tudja, hogy szükség

esetén jogi kapcsolat van a külföldi székhelyû az anyavállalattal – nem szükséges közvetlenül az anyavállalatnak

ezzel az anyaszervvel tárgyalnia, hanem az üzleti tranzakciókat a kibõvítést képviselõ üzletviteli helyen is

lebonyolíthatja;

e) „közösségbeli” leányvállalat, illetve „oroszországi leányvállalat”: – a továbbiakban történõ meghatározás szerint –

olyan „közösségbeli vállalat”, illetve „oroszországi vállalat”, amely egyben egy „oroszországi vállalat”, illetve egy

„közösségbeli vállalat” leányvállalata is;

f) tagállam, illetve Oroszország állampolgára alatt az a természetes személy értendõ, aki – az adott állam megfelelõ

jogszabályaival összhangban – az egyik tagállam, illetve Oroszország állampolgára;

g) „mûködés”: a gazdasági tevékenységek végzése. A 29. cikkben említett pénzügyi szolgáltatások tekintetében

„mûködés” alatt az egyes feleknél érvényes jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban az illetékes

hatóságok által a vállalat részére adott engedély alapján jóváhagyott valamennyi gazdasági tevékenység

értendõ;

h) „közösségbeli vállalat”, illetve „oroszországi vállalat”: a tagállamok, illetve Oroszország jogával összhangban

alapított olyan vállalat, amelynek létesítõ okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetése, illetve üzletviteli

helye a Közösség, illetve Oroszország területén található. Ha azonban a tagállamok, illetve Oroszország joga

alapján alapított vállalatnak csak a bejegyzett székhelye található a Közösség, illetve Oroszország területén,

a vállalat közösségbeli, illetve oroszországi vállalatnak tekintendõ, amennyiben mûködése valóságos és

folyamatos összeköttetésben van valamelyik tagállam, illetve Oroszország gazdaságával. Ami a nemzetközi

tengeri szállítást illeti, a Közösségen vagy Oroszországon kívül alapított és az egyik tagállam, illetve Oroszország

állampolgárai által irányított hajózási társaságok ugyancsak kedvezményezettjei ennek a fejezetnek, valamint a III.

fejezetnek, amennyiben hajóik azok vonatkozó jogszabályainak megfelelõen az adott tagállamban, illetve

Oroszországban bejegyzésre kerültek. E rendelkezés alkalmazásában a nemzetközi tengeri hajózásba

beleértendõk – a más szállítási módokkal folytatott árufuvarozással, illetve utasszállítással kapcsolatban

érvényben lévõ állampolgársági korlátozások sérelme nélkül – az intermodális szállítási mûveletekbõl álló,

a tengeri szakaszt is igénybe vevõ szállítási mûveletek is;
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i) A 6. melléklet B. részében említett banki szolgáltatások tekintetében a 29. cikk és a 7. melléklet alkalmazásában

„oroszországi leányvállat” vagy „közösségbeli leányvállalat” alatt az e) pont meghatározása szerinti leányvállalat

értendõ, amely Oroszország, illetve a tagállamok jogával összhangban banknak minõsül. A 6. melléklet

B. részében említett banki szolgáltatások tekintetében a 29. cikk és a 7. melléklet alkalmazásában „közösségbeli

vállalat” vagy „oroszországi vállalat” az a h) pont meghatározása szerinti vállalat, amely Oroszország, illetve

a tagállamok jogával összhangban banknak minõsül.

31. cikk
A 100. cikk ellenére e cím rendelkezései nem sértik az egyes felek által annak megakadályozásához szükséges

intézkedések alkalmazását, hogy e megállapodás rendelkezései révén kijátszhassák azokat az intézkedéseiket,

amelyeket harmadik országok piacaikra való bejutásával kapcsolatban hoztak.

32. cikk
(1) E cím I. fejezetének rendelkezései ellenére az Oroszország, illetve a Közösség területén alapított közösségbeli és

oroszországi vállalatok az alapítás szerinti országban hatályos jogszabályokkal összhangban jogosultak Oroszország,

illetve a Közösség területén saját maguk, illetve valamelyik leányvállalatukon, fióktelepükön vagy közös vállalatukon

keresztül tagállambeli, illetve orosz állampolgárságú munkavállalókat foglalkoztatni, feltéve, hogy ezek

a munkavállalók e cikk (2) bekezdésének meghatározása szerint kulcsfontosságú munkatársak, és azokat kizárólag

vállalatok, leányvállalatok, fióktelepek vagy közös vállalatok alkalmazzák. Az ilyen munkavállalók tartózkodási és

munkavállalási engedélyei csak a fenti foglalkoztatás idõszakára érvényesek.

(2) A fent említett vállalatok – a továbbiakban „szervezetek” – kulcsfontosságú munkatársai a c) pont meghatározása

szerint „vállalatok között kiküldöttek” a következõ kategóriákban, feltéve, hogy a szervezet jogi személy, és az ilyen

kiküldetést közvetlenül megelõzõ legalább egy éven keresztül foglalkoztatta az érintett személyeket, vagy azok

a szervezetben az említett idõszakban partnerek (de nem többségi részvényesek) voltak:

a) valamely szervezetnél felsõ vezetõi pozícióban dolgozó olyan személyek, akiknek az igazgatótanács,

a részvényesek vagy az azokkal egyenértékû testület ellenõrzése vagy általános irányítása alatt funkciójuk

elsõdlegesen a vállalat (fióktelep, leányvállalat vagy közös vállalat) vezetésének irányítása, beleértve:

– a vállalat vagy annak valamely szervezeti egységének vagy alrészlegének irányítását,

– más felügyeleti, szakmai vagy vezetõi jogkörrel rendelkezõ alkalmazottak felügyeletét és ellenõrzését,

– saját jogkörében a munkaerõ felvételét, elbocsátását, az ezekre vonatkozó ajánlást vagy más személyzeti

intézkedéseket;

b) valamely szervezeten belül dolgozó olyan személyek, akik az intézmény üzemeléséhez, kutatási berendezéseihez,

technológiáihoz vagy irányításához alapvetõen szükséges rendkívüli tudással rendelkeznek. Az ilyen tudás

felmérése – az intézményre jellemzõ ismerettõl függetlenül – magas szintû képzettséget tükrözhet bizonyos fajta,

sajátos szaktudást igénylõ munka vagy szakterület tekintetében, ideértve az elismert szakmai tagságot;

c) a „vállalatok közötti kiküldött”: az a természetes személy, aki valamely fél területén egy szervezeten belül

dolgozik, és akit a másik fél területén végzendõ gazdasági tevékenységek céljából ideiglenesen küldenek ki;

az érintett szervezetnek a fõ üzletviteli helye az egyik fél területén kell, legyen, és a kiküldetésnek az említett

szervezet olyan vállalatához kell történnie, amely ténylegesen hasonló gazdasági tevékenységet folytat a másik

fél területén.

33. cikk
A felek elismerik az egymás vállalatainak saját területükön történõ alapításával és – amennyiben e megállapodás nem

azt írta elõ – azok mûködésével kapcsolatban egymásnak biztosított nemzeti elbánás fontosságát, és egyetértenek

abban, hogy a kölcsönösség alapján és az Együttmûködési Tanács ajánlásai ismeretében megvizsgálják e cél

teljesítésének lehetõségét.

34. cikk
(1) A felek minden tõlük telhetõt megtesznek annak elkerülése érdekében, hogy olyan intézkedéseket vagy lépéseket

hozzanak, amelyekkel egymás vállalatainak alapítására vagy mûködtetésére vonatkozóan a megállapodás aláírását

megelõzõ napon fennálló helyzetnél korlátozóbb feltételeket teremtenek.

(2) A felek az Együttmûködési Tanács keretében legkésõbb a megállapodás aláírásától számított harmadik év végén,

majd azt követõen évente megvizsgálják:
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– bármelyik félnek a megállapodás aláírása óta hozott azon intézkedéseit, amelyek az egyik fél által a másik fél

területén alapítandó vagy mûködtetendõ vállalatokat érintik, és amelyek a 28. cikk alapján vállalt kötelezettségek

tárgyát képezik, valamint azt, hogy

– a felek vállalhatnak-e kötelezettséget arra, hogy nem hoznak olyan intézkedést vagy lépést, amely egymás

vállalatainak alapítására vagy mûködtetésére vonatkozóan a vizsgálat idõpontjában fennálló helyzetnél

korlátozóbb feltételeket teremt, amennyiben e megállapodás nem azt írta elõ, vagy a cselekvési szabadságukat

érintõ más kötelezettségeket a felek között a 28. cikkben vállalt kötelezettségekre vonatkozó megállapodás

tárgyát képezõ területeken.

Ha a fenti vizsgálat után valamelyik fél azon a véleményen van, hogy a másik fél által a megállapodás aláírása óta

bevezetett intézkedések a megállapodás aláírását megelõzõ napon fennálló helyzetnél lényegesen korlátozóbb

helyzetet teremtenek az elõbbi fél vállalatainak a másik fél területén történõ alapítása vagy mûködtetése

tekintetében, ez a fél arra kérheti a másik felet, hogy kezdjenek konzultációkat. Erre az esetre a 8. melléklet A. részének

rendelkezései érvényesek.

(3) E cikk céljai elérése érdekében a 8. melléklet B. részében meghatározott intézkedéseket kell meghozni.

(4) E cikk rendelkezései nem érintik az 51. cikk rendelkezéseit. Az említett 51. cikkben tárgyalt helyzetekre kizárólag annak

minden más rendelkezés kizárására vonatkozó rendelkezései irányadók.

35. cikk
(1) A 28. cikk nem vonatkozik a légi, a belvízi és a tengeri szállításra.

(2) Az alábbiakban leírt, a hajózási társaságok által nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások vállalására vonatkozó

tevékenységekre, ideértve az intermodális szállítási mûveletekbõl álló, a tengeri szakasz igénybevételével történõ

szállítást is, az egyes felek engedélyezik a másik fél vállalatainak kereskedelmi célú jelenlétét saját területükön

leányvállalatok vagy fióktelepek formájában azok alapítására és mûködtetésére vonatkozó nem kevésbé

kedvezményes feltételekkel, mint amilyen feltételekben saját társaságaik vagy bármely harmadik ország

társaságainak leányvállalatai vagy fióktelepei részesülnek attól függõen, hogy mely feltételek a kedvezõbbek, és ez

összhangban van az egyes felek országaiban alkalmazandó jogszabályokkal és rendelkezésekkel.

(3) A fenti tevékenységek az alábbiakat foglalják magukban:

a) tengeri szállítás, valamint kapcsolt szolgáltatások forgalomba hozatala és értékesítése az ügyfelekkel való

közvetlen kapcsolattartás révén, az ajánlattételtõl a számla kiállításáig;

b) bármilyen szállítás és a kapcsolódó szolgáltatások megvásárlása és továbbértékesítése, ideértve az intermodális

szállítási módból álló szállítások biztosításához szükséges belföldi szállítási szolgáltatásokat;

c) fuvarokmányokkal, vámokmányokkal vagy a szállított áruk származására és jellegére vonatkozó okmányokkal

kapcsolatos dokumentáció készítése;

d) üzleti információk szolgáltatása bármely formában, beleértve a számítógépes információs rendszereket és

az elektronikus adatcserét (a távközlésre vonatkozó megkülönböztetéstõl mentes korlátozások függvényében);

e) üzleti konstrukciók létrehozása más hajózási társaságokkal;

f) a vállalatok javára végzendõ tevékenység, többek között hajók megrendelése vagy igény esetén szállítmányok

átvétele.

III. FEJEZET
HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK

36. cikk
A felek az e megállapodás 5. mellékletében felsorolt ágazatokra vonatkozóan a közösségbeli vagy oroszországi

vállalatoknak az Oroszország, illetve a Közösség területére irányuló, határokon átnyúló szolgáltatásokat érintõ

feltételeket illetõen – az egyes feleknél alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések alapján – egymás részére nem

nyújtanak kevésbé kedvezményes elbánást, mint amilyenben bármely harmadik ország részesül.

37. cikk
Az e megállapodás 48. cikke rendelkezéseinek megfelelõen a felek az e megállapodás 5. mellékletében felsorolt

ágazatokra vonatkozóan engedélyezik az ideiglenes mozgást közösségbeli vagy oroszországi vállalatokat képviselõ és

az ideiglenes belépést határokon átnyúló szolgáltatások nyújtására irányuló tárgyalások vagy az adott vállalat javára

határokon átnyúló szolgáltatások értékesítésére vonatkozó megállapodások megkötése céljából igénylõ természetes
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személyek részére, amennyiben ezek a vállalati képviselõk nem folytatnak közvetlen értékesítést a nyilvánosság

részére vagy maguk nem nyújtanak szolgáltatásokat.

38. cikk
(1) Az 5. mellékletben felsorolt ágazatokra vonatkozóan az egyes felek szabályozhatják a területükre irányuló, határokon

átnyúló szolgáltatások nyújtásának feltételeit. Amennyiben ezek a rendelkezések általánosan alkalmazandók, azokat

ésszerû, objektív és pártatlan módon kezelik.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a 36. és az 50. cikk rendelkezéseit.

(3) A felek az Együttmûködési Tanács keretében legkésõbb a megállapodás aláírásától számított harmadik év végén

megvizsgálják:

– bármelyik félnek a megállapodás aláírása óta hozott olyan intézkedéseit, amelyek a 36. cikkben tárgyalt határokon

átnyúló szolgáltatások nyújtását érintik, valamint azt, hogy

– a felek vállalhatnak-e kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy nem hoznak olyan intézkedést vagy lépést, amely

a 36. cikkben tárgyalt határokon átnyúló szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a vizsgálat idõpontjában fennálló

helyzetnél korlátozóbb feltételeket teremt, vagy a cselekvési szabadságukat érintõ más kötelezettségeket a felek

között a 36. cikkben vállalt kötelezettségekre vonatkozó megállapodás tárgyát képezõ területeken.

Ha a fenti vizsgálat után valamelyik fél azon a véleményen van, hogy a másik fél által a megállapodás aláírása óta

bevezetett intézkedések a megállapodás aláírását megelõzõ napon fennálló helyzetnél lényegesen korlátozóbb

helyzetet teremtenek a 36. cikkben tárgyalt szolgáltatások nyújtásának tekintetében, ez a fél arra kérheti a másik felet,

hogy kezdjenek konzultációkat. Erre az esetre a 8. melléklet A. részének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) E cikk céljainak elérése érdekében a 8. melléklet B. részében leírt intézkedéseket kell meghozni.

(5) E cikk rendelkezései nem érintik az 51. cikk rendelkezéseit. Az említett 51. cikkben tárgyalt helyzetekre kizárólag

a cikknek minden más rendelkezés kizárására vonatkozó szabályai irányadók.

39. cikk
(1) A felek a tengeri szállítás tekintetében vállalják, hogy hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi piacra és forgalomba

kereskedelmi céllal történõ korlátozás nélküli bejutás elvét.

a) A fenti rendelkezés nem sérti a megállapodást aláíró felek által alkalmazandó, a vonalhajózási konferenciák

magatartási kódexérõl szóló ENSZ-egyezménybõl származó jogokat és kötelezettségeket. A konferencián kívüli

társaságok szabad versenyben mûködhetnek a konferenciához tartozókkal mindaddig, amíg betartják

a tisztességes kereskedelmi verseny elvét.

b) A felek megerõsítik a szabad versenykörnyezet, mint a száraz és folyékony tömegáruval folytatott kereskedelem

lényeges jellemzõje iránti elkötelezettségüket.

(2) Az (1) bekezdés elveinek alkalmazása során a felek:

a) e megállapodás hatálybalépésétõl kezdve kölcsönös kereskedelmükben nem alkalmazzák az egyik tagállam és

a korábbi Szovjetunió közötti kétoldalú megállapodások egyetlen rakománymegosztásról szóló rendelkezését

sem;

b) nem vezetnek be rakománymegosztási eljárásokat a harmadik országokkal a száraz és folyékony áruk és

a hajórakomány kereskedelmére vonatkozólag jövõben kötendõ kétoldalú megállapodásokban. Ez azonban nem

zárja ki az ilyen eljárások lehetõségét a hajórakományokra vonatkozóan azokban a kivételes esetekben, amikor

az e megállapodásban résztvevõ egyik vagy másik félhez tartozó vonalhajózási társaságoknak különben nem

lenne hatékony lehetõségük kereskedelmi céllal hajózni az érintett harmadik országba és vissza;

c) e megállapodás hatálybalépésével beszüntetnek minden egyoldalú intézkedést, adminisztratív, technikai és

egyéb olyan akadályt, amely rejtett korlátozást jelent, vagy megkülönböztetõ hatással jár a szolgáltatások szabad

nyújtása tekintetében a nemzetközi tengeri szállításban. A felek többek között nem nyújtanak az árufuvarozásra,

az utasszállításra vagy mindkettõ szállítására használt és a másik fél lobogója alatt hajózó hajókra az adott fél saját

hajóira alkalmazottnál kevésbé kedvezõ elbánást a külföldi hajók számára nyitott kikötõibe való bejutás,

az említett kikötõk infrastruktúrájának és kiegészítõ tengeri szolgáltatásainak használata, valamint a kapcsolódó

díjak és terhek, vámkedvezmények, továbbá a horgonyzóhely kijelölése, valamint a be- és kirakodási

létesítmények tekintetében.

(3) A felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás hatálybalépését követõen, de legkésõbb 1996. december 31-ig

tárgyalásokat folytatnak az egyes felek belvízi útjainak a másik fél állampolgárai és hajózási társaságai számára történõ

fokozatos megnyitásáról a nemzetközi tengeri és folyami hajózási szolgáltatások szabadsága tekintetében.
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40. cikk
Abból a célból, hogy a felek között megteremtsék a vasúti közlekedés kedvezõ feltételeit, a felek megállapodnak

abban, hogy e megállapodás keretében, megfelelõ kétoldalú és többoldalú mechanizmusok segítségével támogatják:

– a vámkezelési, valamint a szállítmányokra és a vasúti jármûvekre vonatkozó egyéb, határon végzett vámkezelési

eljárások megkönnyítését,

– az együttmûködést a nemzetközi forgalom követelményeinek teljesítésére alkalmas jármû létrehozásában,

– a nemzetközi közlekedést szabályozó rendelkezések és eljárások közelítését,

– a tagállamok és Oroszország közötti nemzetközi utasforgalom védelmét és fejlesztését.

41. cikk
Az együttmûködés tisztességes, kiegyensúlyozott és versenyképes feltételeket teremt a szilárd gazdasági tényezõkön

alapuló ûrbe bocsátási tevékenységek és ûrszállítási piac számára, és különösen az ûrbe bocsátási és ûrszállítási

szolgáltatások nemzetközi kereskedelmére vonatkozó multilaterális szabályokról folytatandó tárgyalások és azok

végrehajtásának elõsegítése érdekében intézkedések történnek.

A 2000-ig tartó átmeneti idõszak folyamán a felek megállapodnak az ûrkutatási szolgáltatások feltételeirõl.

42. cikk
A felek saját vonatkozó jogszabályaikkal, gyakorlatukkal és feltételeikkel összhangban igyekeznek egymásnak minden

lehetséges segítséget megadni a területükön mûködõ mobil mûholdas távközlési szolgáltatások határokon átnyúló

kereskedelmét elõsegítõ intézkedések meghozatalához. A felek 1996-ban összeültek, hogy megvizsgálják a mobil

mûholdas szolgáltatásokra egymásnak nyújtandó legnagyobb kedvezményes elbánás lehetõségeit.

43. cikk
A felek az egymás közötti, kereskedelmi igényeikhez igazított fuvarozás összehangolt fejlesztésének biztosítása

érdekében e megállapodás hatálybalépését követõen egyedi megállapodásokat köthetnek a szállítási ágazatban

egymás piacaira való kölcsönös bejutás és szolgáltatásnyújtás feltételeirõl, amennyiben az említett feltételekkel

e megállapodás már nem foglalkozik. Ezek a megállapodások egynél több vagy egyetlen szállítási módra egyaránt

vonatkozhatnak.

IV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

44. cikk
A II., a III. fejezet, valamint az V. cím alkalmazásában nem kell tekintetbe venni a Közösség, annak tagállamai vagy

Oroszország által a gazdasági integrációs megállapodásokban vállalt kötelezettségek alapján alkalmazott elbánást.

45. cikk
A közösségbeli társaságok és az oroszországi társaságok által irányított, azok kizárólagos tulajdonában álló társaságok

együttesen ugyancsak kedvezményezettjei e cím II. és III. fejezete, valamint az V. cím rendelkezéseinek.

46. cikk
(1) E cím rendelkezéseit a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség által indokolt korlátozások figyelembevételével

kell alkalmazni.

(2) Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak azokra a tevékenységekre, amelyek bármelyik fél területén – akár

alkalomszerûen is – közhatalom gyakorlásához kapcsolódnak.

47. cikk
Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tesz a szolgáltatások kereskedelmének liberalizálására, figyelembe véve

a feleknél a szolgáltatási ágazatok fejlõdését és a felek által vállalt egyéb nemzetközi kötelezettségeket, különösen

a Szolgáltatások Kereskedelmérõl szóló Általános Egyezmény – a továbbiakban „GATS” – keretében folytatott

tárgyalások végeredményeit.
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48. cikk
E cím alkalmazásában a megállapodás nem akadályozza meg a feleket abban, hogy területükön a belépés és

tartózkodás, a munkavégzés, a munkafeltételek és természetes személyek letelepedése, valamint szolgáltatások

nyújtása tekintetében saját törvényeiket és rendeleteiket alkalmazzák, feltéve, hogy azokat nem alkalmazzák oly

módon, amellyel megsemmisítik vagy hátrányosan befolyásolják a megállapodás egy bizonyos rendelkezésében

szereplõ feltételek alapján a feleknek járó kedvezményeket. A fenti rendelkezés nem sérti a 46. cikk alkalmazását.

49. cikk
(1) Az e cím vagy az V. cím rendelkezéseivel összhangban nyújtott legnagyobb kedvezményes elbánás nem vonatkozik

a felek által a kettõs adóztatás elkerülése érdekében kötött megállapodások alapján jelenleg nyújtott vagy a jövõben

nyújtandó adókedvezményekre vagy az adóval kapcsolatos egyéb megállapodásokra.

(2) Sem ez a cím, sem az V. cím nem biztosít jogot annak megakadályozására, hogy a felek a kettõs adóztatás elkerülésére

kötött megállapodások és más adóval kapcsolatos megállapodások adózási rendelkezései alapján elfogadják és

érvényre juttassák az adókikerülés vagy az adókijátszás megakadályozására irányuló intézkedéseket vagy belföldi

adópolitikai jogszabályaikat.

(3) Sem ez a cím, sem az V. cím nem biztosít jogot annak megakadályozására, hogy a tagállamok vagy Oroszország

a vonatkozó adópolitikai jogszabályok alkalmazása során megkülönböztetést tegyenek a nem azonos helyzetben lévõ

adófizetõk között, különösen lakóhelyük tekintetében.

50. cikk
A 32. és 37. cikk sérelme nélkül a megállapodás II., III. és IV. fejezetének egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ úgy,

hogy az jogot biztosít arra, hogy:

– a tagállamok, illetve Oroszország állampolgárai bármilyen minõségben, különösen társaság részvényeseként

vagy partnereként, illetve annak vezetõjeként vagy alkalmazottjaként, továbbá szolgáltatóként vagy

szolgáltatások címzettjeként belépjenek Oroszország, illetve a Közösség területére és ott tartózkodjanak,

– oroszországi vállalatok közösségbeli leányvállalatai vagy fióktelepei a Közösség területén orosz állampolgárokat

foglalkoztassanak vagy azok foglalkoztatását kezdeményezzék,

– közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalatai vagy fióktelepei Oroszország területén a tagállamok

állampolgárait foglalkoztassák vagy azok foglalkoztatását kezdeményezzék,

– oroszországi vállalatok vagy oroszországi vállalatok közösségbeli leányvállalatai vagy fióktelepei orosz

állampolgárságú munkavállalókat közvetítsenek ideiglenes munkavállalási szerzõdés alapján más személyeknél

vagy irányítása alatt végzendõ munkára,

– közösségbeli vállalatok vagy közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalatai vagy fióktelepei tagállamokbeli

állampolgárságú munkavállalókat közvetítsenek ideiglenes munkavállalási szerzõdés alapján más személyeknél

vagy irányítása alatt végzendõ munkára.

51. cikk
(1) Az egyik fél által e megállapodás alapján a másik fél részére a GATS-ban szereplõ ágazatok vagy intézkedések

tekintetében biztosított elbánás a GATS vonatkozó kötelezettségvállalásainak hatálybalépési idõpontja elõtt egy

hónappal számított naptól kezdve semmiképpen nem lehet kedvezõbb a fentiekben szereplõ elsõ fél által a GATS

rendelkezései alapján nyújtott elbánásnál az egyes ágazatok, alágazatok és szolgáltatási módok tekintetében.

(2) A GATS alapján kötelezettséget vállaló fél – az (1) bekezdés rendelkezései automatikus jellegének sérelme nélkül –

tájékoztatja a másik felet a GATS-ból e megállapodásra alkalmazandó rendelkezésekrõl és kiigazításokról.

(3) A másik fél attól az idõponttól számított egy hónapon belül, hogy a GATS alapján kötelezettséget vállaló féltõl

megkapta a (2) bekezdésben említett információkat, értesítheti az elsõ felet arról a szándékáról, hogy az e cím alapján

rá háruló kötelezettségeket megfelelõen kiigazítja az alábbiak szerint:

– ha valamely szolgáltatási ágazatot, alágazatot vagy szolgáltatási módot kizártak a megállapodásból,

csökkentették annak hatályát, vagy az (1) bekezdésnek megfelelõ feltételek teljesítésétõl tették függõvé, akkor

az azzal azonos ágazat, alágazat vagy szolgáltatási mód kizárható, hatálya csökkenthetõ, illetve azonos vagy

hasonló feltételek teljesítésétõl tehetõ függõvé.

(4) A második fél által elvégzett fenti kiigazításoknak a felek közötti kötelezettségvállalások egyensúlyának helyreállítását

kell eredményezniük.
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(5) Abban az esetben, ha valamelyik fél úgy gondolja, hogy a (3) bekezdés alapján elvégzett kiigazítások nem

eredményezték a felek közötti kötelezettségvállalások egyensúlyának helyreállítását, az adott fél felszólíthatja a másik

felet arra, hogy 30 napon belül kezdjen konzultációt a kielégítõ megoldás elérése érdekében az e cím alatt szereplõ

kötelezettségek kiigazításának bármely egyéb megfelelõ módszerével.

(6) Ha az ilyen konzultációk megkezdésétõl számított 30 napon belül a felek nem találnak kielégítõ megoldást, bármelyik

fél kérésére a 101. cikkben meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.

V. CÍM
FIZETÉS ÉS TÕKE

52. cikk
(1) A felek vállalják, hogy e megállapodás rendelkezéseivel összhangban a Közösségben és Oroszországban honos

személyek között az áruk, szolgáltatások vagy személyek mozgásával kapcsolatban teljesítendõ folyó fizetéseket

szabadon átváltható valutanemekben engedélyezik.

(2) Biztosítják a Közösségben és az Oroszországban honos személyek közötti szabad tõkemozgást a befogadó ország

törvényeivel összhangban megalakult vállalatok által végzett közvetlen befektetés és a IV. cím II. fejezetének

rendelkezéseivel összhangban végzett befektetések formájában, és az ilyen befektetés, ezen belül például

a kisajátítási, az államosítási vagy az azokkal egyenértékû más intézkedésekbõl származó mindenféle kompenzációs

kifizetés, valamint az azokból származó mindenféle nyereség külföldre történõ átutalását.

(3) A 2. rész rendelkezései nem akadályozzák meg Oroszországot abban, hogy korlátozásokat alkalmazzon

az Oroszországban honos személyek közvetlen külsõ befektetéseire. A felek megállapodnak abban, hogy

e megállapodás hatálybalépése után öt évvel tárgyalni fognak ezeknek a korlátozásoknak a fenntartásával

kapcsolatban, tekintetbe véve minden vonatkozó monetáris, fiskális és pénzügyi szempontot.

(4) A (2) bekezdésben tárgyalt tõkemozgásokkal kapcsolatos átutalásokra a folyó ügyletekre vonatkozó átváltási

árfolyammal megegyezõ árfolyamon kerül sor.

(5) A felek az e megállapodás hatálybalépésétõl számított ötéves átmeneti idõszak letelte után – a (6) és (7) bekezdés

sérelme nélkül – nem vezetnek be a Közösségben és Oroszországban honos személyek közötti tõkemozgásokra és

az azokhoz kapcsolódó folyó fizetésekre újabb korlátozásokat, és nem teszik a már létezõ rendelkezéseket korlátozóbb

jellegûvé. Az e bekezdés elsõ mondatában említett átmeneti idõszak alatt történt korlátozások bevezetése azonban

nem érinti a feleknek az e cikk (2), (3), (4) és (9) bekezdése értelmében fennálló jogait és kötelezettségeit.

(6) Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül – az (5) bekezdésben említett tilalom hatálybalépése után –, amennyiben

kivételes esetekben a Közösség és Oroszország közötti tõkemozgások komoly nehézségeket okoznak vagy

okozhatnak a Közösség vagy Oroszország árfolyam-politikájában vagy monetáris politikájában, a Közösség, illetve

Oroszország – ha ilyen intézkedésekre feltétlenül szükség van – hat hónapot meg nem haladó idõszakra

védintézkedéseket hozhat a Közösség és Oroszország közötti tõkemozgásokra vonatkozóan.

(7) E cikk rendelkezései értelmében mindaddig, amíg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megállapodásában szereplõ cikkek

közül a VIII. cikk értelmezése szerint be nem vezetik az orosz valuta teljes konvertibilitását, Oroszország abban

az esetben alkalmazhat átváltási korlátozásokat a rövid- és középlejáratú pénzügyi hitelek nyújtására és felvételére, ha

Oroszország IMF szerint érvényes státuszának alapján Oroszország részére az ilyen hitelek nyújtását korlátozzák, illetve

engedélyezik.

Oroszország ezeket a korlátozásokat megkülönböztetéstõl mentesen alkalmazza. Ezek alkalmazása oly módon

történik, hogy azok a lehetõ legkisebb zavart okozzák e megállapodás tekintetében. Oroszország azonnal tájékoztatja

az Együttmûködési Tanácsot az ilyen intézkedések bevezetésérõl és az azokban bekövetkezõ változásokról.

(8) A felek a Közösség és Oroszország közötti tõkemozgások megkönnyítése céljából konzultációt folytatnak egymással,

hogy elõsegítsék e megállapodás célkitûzéseinek megvalósítását. A felek különösen a portfólió-befektetésekkel és

a kereskedelmi hitelekkel kapcsolatos tõkemozgások, valamint a Közösség területén honos személyek által

az Oroszországban honos személyek részére nyújtott pénzügyi kölcsönökkel és hitelekkel kapcsolatos tõkemozgások

további liberalizálására törekszenek. Az Együttmûködési Tanács az e megállapodás hatálybalépésétõl számított öt

éven belül megfelelõ ajánlásokat tesz.

(9) A felek a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosítják egymásnak a folyó fizetések és tõkemozgások, valamint

a fizetési módok tekintetében.
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VI. CÍM
VERSENY; A SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON VÉDELME; JOGALKOTÁSI
EGYÜTTMÛKÖDÉS

53. cikk

Verseny
(1) A felek megállapodnak abban, hogy versenyszabályaik alkalmazása útján vagy más módokon munkálkodnak azon,

hogy orvosolják vagy eltávolítsák a verseny vállalatok által teremtett vagy állami beavatkozással okozott korlátozásait,

amennyiben azok esetleg a Közösség és Oroszország kereskedelmét érintik.

(2) Az (1) bekezdésben említett célkitûzések elérése érdekében:

a) A felek jogrendszerükön belül biztosítják a verseny vállalkozások által történõ korlátozásáról szóló jogszabályok

létét és azok végrehajtásának érvényesítését.

b) A felek nem nyújtanak bizonyos vállalkozások javára vagy az alaptermékeken kívül más termékek gyártásának

elõsegítésére exporttámogatásokat. A felek készségüket kinyilvánítják arra is, hogy az e megállapodás

hatálybalépésétõl számított harmadik évtõl kezdve szigorú szabályokat vezetnek be a többi olyan támogatással

szemben, amely olyan mértékben gátolja vagy gátolhatja a versenyt, hogy az a Közösség és Oroszország közötti

kereskedelmet érintheti, ideértve bizonyos támogatások teljes mértékû betiltását is.

Amennyiben az egyik fél azt kéri, a másik fél tájékoztatást ad támogatási rendszerérõl vagy az állami támogatás

egyedi eseteirõl.

c) Az e megállapodás hatálybalépése után öt évvel lejáró átmenetei idõszak alatt Oroszország azzal a feltétellel

hozhat a b) bekezdés második mondatának meg nem felelõ intézkedéseket, hogy ezeket az intézkedéseket

a 9. mellékletben említett körülmények esetén vezetik be és alkalmazzák.

d) A felek készségüket nyilvánítják arra, hogy kereskedelmi jellegû állami monopóliumok esetén e megállapodás

hatálybalépésétõl számított harmadik évtõl kezdve biztosítják, hogy ne forduljon elõ megkülönböztetés a felek

állampolgárai és társaságai között az áruk beszerzésére vagy értékesítésére alkalmazott feltételek tekintetében.

A felek készségüket nyilvánítják ki arra, hogy közvállalkozások vagy olyan vállalkozások esetén, amelyeknek

a tagállamok vagy Oroszország különleges jogokat biztosítanak, e megállapodás hatálybalépésétõl számított

harmadik évtõl kezdve biztosítják, hogy nem hoznak és nem tartanak érvényben a Közösség és Oroszország

közötti kereskedelmet olyan mértékben veszélyeztetõ intézkedéseket, amelyek ellentétben állnak a felek

vonatkozó érdekeivel. Ez a rendelkezés nem akadályozza a fenti vállalkozások részére – jog szerint vagy

ténylegesen – elõírt konkrét feladatok teljesítését.

e) A b) és d) pontban meghatározott idõszak a felek megállapodásával meghosszabbítható.

(3) A Közösség vagy Oroszország kérésére konzultációkra kerülhet sor az Együttmûködési Bizottság keretében az (1) és

(2) bekezdésben említett verseny korlátozásáról vagy torzulásáról, valamint a versenyszabályok végrehajtásáról,

az adatok nyilvánosságra hozataláról, a titkosságról és az üzleti titokról szóló jogszabályokban meghatározott

korlátozások figyelembevételével. A konzultációk kiterjedhetnek az (1) és (2) bekezdések értelmezésével kapcsolatos

kérdésekre is.

(4) A versenyszabályok alkalmazásában tapasztalattal rendelkezõ fél kérésre és a rendelkezésre álló erõforrások

keretében teljes mértékû technikai segítséget nyújt a versenyszabályok megalkotásához és végrehajtásához.

(5) A fenti rendelkezések semmiképpen nem érintik a felek azon jogát, hogy a megfelelõ intézkedéseket – konkrétan

a 18. cikkben említett intézkedéseket – meghozzák a kereskedelem torzulására vonatkozó kérdésekben.

54. cikk

A szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme
(1) A felek e cikk rendelkezéseinek és a 10. mellékletnek megfelelõen megerõsítik, hogy nagy jelentõséget tulajdonítanak

a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelõ és hatékony védelmének és érvényesítésének.

(2) A felek megerõsítik, hogy nagy jelentõséget tulajdonítanak az alábbi többoldalú egyezményekbõl származó

kötelezettségeiknek:

– Párizsi Egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (1967. évi stockholmi okmány és annak 1979. évi módosítása),

– Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (1967. évi stockholmi okmány és annak 1979. évi

módosítása),
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– Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (Genf, 1977 és

annak 1979. évi módosítása),

– Budapesti szerzõdés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi

elismerésérõl (1977, 1980. évi módosítás),

– 1979-ben és 1984-ben módosított és változtatott Szabadalmi együttmûködési szerzõdés (Washington, 1970),

– Jegyzõkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989).

(3) A felek a 90. cikkel összhangban rendszeresen ellenõrzik e cikk és a 10. melléklet végrehajtását. Ha a szellemi, ipari és

kereskedelmi tulajdon területén esetleg a kereskedelmi feltételeket érintõ problémák merülnek fel, a kölcsönösen

elfogadható megoldás elérése érdekében a felek valamelyik fél kérése alapján sürgõsen konzultációt kezdenek.

55. cikk

Jogalkotási együttmûködés
(1) A felek elismerik, hogy az Oroszország és a Közösség közötti gazdasági kapcsolatok erõsítésének fontos feltétele

a jogszabályok közelítése. Oroszország igyekszik biztosítani, hogy jogszabályai fokozatosan megfeleljenek a Közösség

jogszabályainak.

(2) A jogszabályok közelítése különösen az alábbi területekre terjed ki: a vállalati jog, a banki jog, a vállalati számvitel és

adózás, a munkavállalók munkahelyi védelme, a pénzügyi szolgáltatások, a versenyszabályok, a közbeszerzés,

az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, a környezetvédelem, a fogyasztók védelme,

a közvetett adózás, a vámjog, a mûszaki szabályok és szabványok, a nukleáris anyagokra vonatkozó törvények és

rendeletek, a szállítás.

VII. CÍM
GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS

56. cikk
(1) A Közösség és Oroszország olyan széles körû gazdasági együttmûködést szorgalmaz, amely hozzájárul gazdaságaik

növekedéséhez, támogató nemzetközi gazdasági környezet létrejöttéhez, valamint Oroszország és a szélesebb

területet felölelõ európai együttmûködés közötti integrációhoz. Ez az együttmûködés mindkét fél javára erõsíti és

fejleszti a gazdasági kapcsolatokat.

(2) A felek e címmel összefüggõ politikájukat és egyéb intézkedéseiket elsõsorban úgy tervezik megvalósítani, hogy azok

Oroszországban gazdasági és szociális reformokat és az ország szerkezeti átalakulását eredményezzék, és azokat

a fenntartható és harmonikus társadalmi fejlõdés követelményei vezéreljék; a környezetvédelmi szempontokat

ugyancsak teljes mértékben magukban foglalják.

(3) Az együttmûködés többek között az alábbiakra terjed ki:

– megfelelõ iparágaik és a szállítás fejlesztése,

– új szállítási források és új piacok feltárása,

– a technológiai és a tudományos fejlõdés ösztönzése,

– stabil szociális és emberi erõforrás-fejlesztés, valamint a helyi foglalkoztatáspolitika ösztönzése,

– a regionális együttmûködés támogatása annak harmonikus és fenntartható fejlõdése érdekében.

(4) A felek fontosnak tartják, hogy a partnerségi kapcsolat kialakításával és az egymással való együttmûködéssel

párhuzamosan más európai államokkal és az egykori Szovjetunió más országaival is fenntartsák és fejlesszék

együttmûködésüket a térség harmonikus fejlõdése érdekében, és minden erõfeszítésükkel ösztönzik ezt a folyamatot.

(5) Az e megállapodás tárgyát képezõ együttmûködés gazdasági és egyéb formáit az egykori Szovjetunió országainak

nyújtandó mûszaki segítségrõl szóló megfelelõ tanácsi rendeletek alapján a Közösség a lehetõ legteljesebb mértékig

támogathatja, figyelembe véve a felek által kölcsönösen elfogadott prioritásokat. A támogatás más rendelkezésre álló

alkalmas közösségi eszközzel is biztosítható.

Külön figyelmet fordítanak a felek az egykori Szovjetunió más országaival kialakított együttmûködésének

elõsegítésére alkalmas intézkedésekre.

(6) Az e cím alatt szereplõ rendelkezések nem érintik a felek versenyszabályainak és e rendelet vállalkozásokra

alkalmazandó, versennyel kapcsolatos konkrét rendelkezéseinek végrehajtását.
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57. cikk

Ipari együttmûködés
(1) Az együttmûködés különösen az alábbi célok támogatására irányul:

– a gazdasági szereplõk – többek között a kis- és középvállalatok – közötti üzleti kapcsolatok fejlesztése,

– a vállalati szintû irányítás javítása,

– a privatizáció folyamata a gazdasági átalakulás jegyében, és a magánszektor erõsítése,

– a magán- és a közszektor keretében az ipar átalakítására és modernizálására irányuló erõfeszítések

a piacgazdasághoz vezetõ átmeneti idõszak alatt, a környezetvédelmet és a fenntartható fejlõdést biztosító

feltételek mellett,

– a védelmi ágazatok átalakítása,

– a megfelelõ piaci alapú kereskedelmi szabályok és gyakorlati módszerek, valamint a technológiai ismeretek

átadásának fejlesztése.

(2) Az ipari együttmûködési kezdeményezések figyelembe veszik a Közösség és Oroszország által meghatározott

prioritásokat. A kezdeményezések célja különösen a vállalkozások megfelelõ keretének létrehozása, a vezetõi

ismeretek fejlesztése és az átláthatóság támogatása a vállalkozási piacok és feltételek terén.

58. cikk

Befektetések támogatása és védelme
(1) Az együttmûködés a Közösség és a tagállamok megfelelõ hatásköreinek és alkalmasságának figyelembevételével

különösen arra irányul, hogy a befektetések védelme, a tõkeátutalások és a befektetési lehetõségekrõl szóló

információcsere jobb feltételeinek biztosításával belföldön és külföldön egyaránt kedvezõ légkört teremtsen

a befektetések számára.

(2) Az együttmûködés céljai különösen a következõk:

– indokolt esetben a befektetések támogatásáról és védelmérõl szóló megállapodások megkötése a tagállamok és

Oroszország között,

– indokolt esetben a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló megállapodások megkötése a tagállamok és Oroszország

között,

– a befektetési lehetõségekrõl szóló információcsere folytatása többek között kereskedelmi vásárok, kiállítások,

üzleti hetek és más események formájában,

– a jogszabályokra, rendelkezésekre és közigazgatási gyakorlatokra vonatkozó információcsere a befektetés

területén.

59. cikk

Közbeszerzés
A felek együttmûködnek a közbeszerzési szerzõdések nyílt és versenyen, különösen pályázati kiírásokon alapuló

odaítélésére vonatkozó feltételek kialakításában.

60. cikk

Általános elõírások és megfelelõségértékelés; fogyasztóvédelem
(1) A felek hatáskörük keretén belül és jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket tesznek a felek között a metrológia,

a szabványosítás és a tanúsítás terén fennálló különbségek csökkentésére az említett területeken nemzetközi szinten

elfogadott eszközök használatának ösztönzésével.

A felek a fent említett területeken szorosan együttmûködnek a megfelelõ európai és más nemzetközi szervezetekkel.

A felek különösképpen ösztönzik megfelelõ szervezeteik gyakorlati kölcsönös együttmûködését azzal a céllal, hogy

tárgyalásokat kezdjenek a kölcsönös elismerésrõl szóló megállapodások létrehozásáról a megfelelõségértékelési

tevékenységek területén.

(2) A felek szoros együttmûködést alakítanak ki azzal a céllal, hogy fogyasztóvédelmi rendszereik megfeleljenek

egymásnak.

Ennek az együttmûködésnek a célja különösen a veszélyes termékekrõl szóló kölcsönös tájékoztatás állandó

rendszerének létrehozása, a fogyasztók részére különösen az árakról, az ajánlott termékek és szolgáltatások

tulajdonságairól nyújtott információk rendszerének javítása, a fogyasztói érdekképviseletek közötti információcsere

fejlesztése, valamint a fogyasztóvédelmi politikák összhangjának erõsítése.
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61. cikk

Bányászat és nyersanyagok
(1) A felek együttmûködnek a bányászat és a nyersanyag-ágazatok fejlesztésének ösztönzése érdekében. Külön figyelmet

fordítanak a színesfém ágazatban kialakítandó együttmûködésre.

(2) Az együttmûködés középpontjában különösen a következõ területek állnak:

– információcsere a bányászattal és a nyersanyag-ágazatokkal kapcsolatban a felek érdeklõdésére számot tartó

minden kérdésben, ideértve a kereskedelmi kérdéseket is,

– környezetvédelmi jogszabályok elfogadása és végrehajtása,

– oktatás.

(3) A fenti együttmûködést a felek a 93. cikk rendelkezéseivel összhangban létrehozott külön bizottságban rendszeresen

felülvizsgálják.

(4) Ez a cikk nem érinti a nyersanyagokkal részletesebben foglalkozó cikkeket, különösen a 21., 65. és 66. cikket.

62. cikk

Tudomány és technológia
(1) A felek a kölcsönös érdekek alapján és az erõforrások rendelkezésre állásának, a megfelelõ programjaikhoz biztosított

megfelelõ hozzáférés figyelembevételével támogatják a kétoldalú együttmûködést a polgári tudományos kutatási és

technológiafejlesztés (KTF) területén, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok hatékony védelméhez szükséges

megfelelõ szinteknek megfelelõen.

(2) A tudományos és technológiai együttmûködés a következõkre terjed ki:

– a tudományos és mûszaki információk cseréje,

– a közös KTF-tevékenységek,

– a képzési tevékenységek és mobilitási programok a KTF-ben résztvevõ tudósok, kutatók és mûszaki szakemberek

részére mindkét oldalon.

Ha az együttmûködésre oktatást és/vagy képzést magában foglaló tevékenységek formájában kerül sor, azt a 63. cikk

rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani.

A fenti együttmûködési tevékenységek végzése során külön figyelmet kell fordítani az olyan tudósok, mérnökök,

kutatók és mûszaki szakemberek átcsoportosítására, akik tömegpusztító fegyverek kutatásával és/vagy gyártásával

foglalkoznak vagy foglalkoztak.

(3) A fenti együttmûködés az egyes felek által elfogadott eljárásokkal összhangban megtárgyalt és megkötött konkrét

megállapodások alapján történik, amelyek többek között megfelelõ, az ipari és kereskedelmi tulajdonjogokra

vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

63. cikk

Oktatás és képzés
(1) A felek együttmûködnek az általános oktatás és a szakképzés szintjének emelése céljából a köz- és a magánszektorban.

(2) Az együttmûködés középpontjában különösen az alábbi területek állnak:

– az oroszországi felsõoktatási és képzési rendszer korszerûsítése,

– meg kell határozni az elsõbbséget élvezõ területeken dolgozó közoktatatási és magánoktatási ügyintézõk és

fõtisztviselõk képzését,

– egyetemek közötti együttmûködés, egyetemek és cégek közötti együttmûködés,

– tanárok, diplomások, fiatal tudósok és kutatók, közigazgatási szakemberek és fiatalok mobilitása,

– a megfelelõ intézményeken belül az európai tudományok területén végzett oktatás támogatása,

– a Közösség és Oroszország nyelveinek oktatása,

– konferenciatolmácsok posztgraduális képzése,

– újságíróképzés,

– oktatási módszerek cseréje, valamint a korszerû oktatási programok és technikai eszközök alkalmazásának

támogatása,

– a távoktatás és új oktatási módszerek kifejlesztése,

– oktatóképzés.

(3) A felek vonatkozó eljárásaival és indokolt esetben intézményi kereteivel összhangban mérlegelni lehetne az egyik fél

részvételét a másik fél megfelelõ oktatási és képzési programjaiban, majd Oroszországnak a Közösség

Tempus-programjában való részvételére építve együttmûködési terveket lehetne kidolgozni.
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64. cikk

Mezõgazdasági és agráripari ágazat
Az együttmûködés célja az oroszországi mezõgazdasági és agráripari ágazat korszerûsítése, szerkezeti átalakítása és

privatizációja olyan feltételekkel, amelyek biztosítják a környezet tiszteletben tartását. Erre az együttmûködésre

többek között a magángazdaságok és értékesítési csatornák, tárolási módszerek, az értékesítés és az irányítás,

a mezõgazdasági infrastruktúra korszerûsítése és a mezõgazdasági földhasználat tervezésének fejlesztése,

a termelékenység, a minõség és a hatékonyság, valamint a technológia és a know-how átadásának javítása keretében

kerül sor. A felek célul tûzik ki az egészségügyi és természetgyógyászati elõírásaik összeegyeztethetõségének elérését.

65. cikk

Energiaipar
(1) Az együttmûködésre a piacgazdaság elvének és az Európai Energia Charta elvének keretében, az európai

energiapiacok fokozódó integrációjának hátterével kerül sor.

(2) Az együttmûködés többek között a következõ területeket foglalja magában:

– az energiaellátás minõségének és biztonságának javítása gazdaságos és környezeti szempontból hatékony és

eredményes formában,

– az energiapolitika kialakítása,

– az energiaipari ágazat irányításának és szabályozásának javítása a piacgazdasággal összhangban,

– intézményi, jogi, költségvetési feltétel, valamint az energiaipari kereskedelem és befektetés növelésének

ösztönzéséhez szükséges egyéb feltételek sorának bevezetése,

– az energiatakarékosság és az energiával való hatékony gazdálkodás támogatása,

– az energiaipari infrastruktúra korszerûsítése, ideértve a gázszolgáltatási és a villamoshálózatok összekapcsolását,

– az energiatermelés, -szolgáltatás és -fogyasztás környezeti hatásai a tevékenységekbõl származó környezeti károk

megelõzése vagy minimális szintre csökkentése érdekében,

– az energiaipari technológiák javítása az energiaszolgáltatásban és a végsõ felhasználásban az energiafajták széles

skáláján,

– irányítási és mûszaki képzés az energiaipari ágazatban.

66. cikk

Atomenergia-ágazat
A Közösség és a tagállamok megfelelõ hatásköreinek és alkalmasságának figyelembevételével

az atomenergia-ágazatban a polgári együttmûködésre többek között a termonukleáris fúzióról és a nukleáris

biztonságról a felek által létrehozandó két megállapodás végrehajtása révén kerül sor.

67. cikk

Ûrkutatás
A felek a 41. cikk sérelme nélkül indokolt esetben támogatják a hosszú távú együttmûködést a polgári ûrkutatás, annak

fejlesztése és kereskedelmi alkalmazása területén. Külön figyelmet fordítanak megfelelõ tevékenységeik kiegészítõ

jellegének kölcsönös elõnyök alapján történõ teljes mértékû kihasználására irányuló kezdeményezésekre.

68. cikk

Építõipar
A felek az építõiparnak különösen az e megállapodás 55., 57., 60., 62., 63. és 77. cikke alá tartozó területein mûködnek

együtt. Ez az együttmûködés többek között az oroszországi építõipari ágazatnak a piacgazdaság elveivel

összehangoltan történõ korszerûsítésére és szerkezeti átalakítására irányul, a kapcsolódó egészségügyi, biztonsági és

környezetvédelmi szempontok megfelelõ figyelembevételével.

69. cikk

Környezetvédelem
(1) A felek az Európai Energia Charta és az 1993. évi luzerni konferencia nyilatkozatának figyelembevételével fejlesztik és

erõsítik a környezettel és az emberek egészségével kapcsolatos együttmûködésüket.

(2) Az együttmûködés célja a környezetkárosítás megakadályozása és különösen:
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– a szennyezési szint hatékony figyelemmel kísérése és a környezet vizsgálata; információs rendszer a környezet

állapotáról,

– a helyi, a regionális és a határokon átnyúló levegõ- és vízszennyezés megakadályozása,

– az ökológiai helyreállítás,

– a fenntartható, gazdaságos és környezeti szempontból hatékony termelés és energiafelhasználás; az ipari

létesítmények biztonsága,

– a vegyi anyagok osztályozása és biztonságos kezelése,

– a vízminõség,

– a hulladékok csökkentése, újrafelhasználása és biztonságos ártalmatlanítása, a Baseli Egyezmény végrehajtása,

– a mezõgazdaság, talajerózió és vegyi szennyezés környezetre gyakorolt hatása,

– az erdõvédelem,

– a biológiai változatosság, a védett területek megóvása, és a biológiai erõforrások fenntartható felhasználása és

kezelése,

– területrendezés, ideértve az építkezést és a várostervezést,

– a gazdasági és fiskális eszközök használata,

– a globális klímaváltozás,

– a környezetvédelmi oktatás és tudatosság kialakítása,

– a környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény határokon átnyúló szempontok szerinti végrehajtása.

(3) Az együttmûködésre különösen az alábbi intézkedések alapján kerül sor:

– katasztrófa és egyéb vészhelyzetek tervezése,

– információk és szakértõk cseréje, ideértve a tiszta mûszaki eljárások átadásával és a biotechnológiai módszerek

biztonságos és környezeti szempontból megbízható felhasználásával kapcsolatos információk és az azokkal

foglalkozó szakemberek cseréjét,

– közös kutatási tevékenységek,

– a jogszabályoknak a közösségi elõírások irányába történõ továbbfejlesztése,

– regionális szintû együttmûködés, ideértve a Közösség által és nemzetközi szinten létrehozott Európai

Környezetvédelmi Ügynökség keretében létrehozott együttmûködést,

– stratégiafejlesztés, különösen a globális és éghajlati kérdésekkel kapcsolatban, valamint a fenntartható fejlesztés

biztosításának figyelembevételével,

– környezeti hatástanulmányok.

70. cikk

Szállítás
A felek fejlesztik és erõsítik együttmûködésüket a szállítás területén.

Ez az együttmûködés többek között az oroszországi szállítási rendszerek és hálózatok szerkezeti átalakítását és

korszerûsítését, és – ha szükséges – a szállítási rendszerek összeegyeztethetõségének fejlesztését és biztosítását

célozza globálisabb szintû szállítási rendszerek elérése érdekében.

Az együttmûködés többek között az alábbiakra terjed ki:

– a közúti közlekedés, a vasutak, kikötõk és repülõterek kezelésének és üzemeltetésének korszerûsítése,

– a vasutak és a vízi utak, valamint az utak, kikötõk, repülõterek és a légi közlekedés infrastruktúrájának

korszerûsítése, ideértve a közös érdekû fõutak és a fenti módokhoz szükséges transzeurópai összeköttetések

korszerûsítését,

– a multimodális módot magában foglaló szállítások támogatása és fejlesztése,

– a közös kutatási és fejlesztési programok támogatása,

– a politika fejlesztésére és végrehajtására, többek között a szállítási ágazat privatizációjára irányuló jogszabályi és

intézményi keretek létrehozása.

71. cikk

Postai szolgáltatások és távközlés
(1) A felek bõvítik és erõsítik az együttmûködést ezen a területen a megfelelõ távközlési és postai hálózatok mûszaki

szinten végrehajtandó fokozatos integrációjának elérése érdekében. Ebbõl a célból különösen a következõ

intézkedéseket kezdeményezik:
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– a távközléssel és postai szolgáltatásokkal, valamint a televíziós és mûsorszórási politikával kapcsolatos

információcsere,

– mûszaki és egyéb jellegû információk cseréje, oktatási és tanácsadási tevékenységek folytatása,

– technológiai eljárások és know-how átadása,

– közös projektek kidolgoztatása és végrehajtatása a két fél megfelelõ szerveivel,

– elsõsorban a kereskedelmi és közintézmények szükségleteinek megfelelõ új kommunikációs eszközök

támogatása,

– az európai mûszaki szabványok, tanúsítási rendszerek és szabályozási javaslatok támogatása,

– együttmûködés a kritikus körülmények esetén folytatandó kommunikáció biztosításában, tárgyalás

a katasztrófahelyzetek elhárításában résztvevõk közötti együttmûködési irányelvek kidolgozása céljából stb.

(2) A tevékenységek középpontjában többek között az alábbi elsõbbséget élvezõ területek állnak:

– integrált távközlési ágazat kifejlesztése és korszerûsítése Oroszországban piaci reformok és megfelelõ

szabályozási módszerek kialakítása keretében,

– Oroszország távközlési hálózatának korszerûsítése, valamint az európai és világhálózatokba történõ mûszaki

szintû integrálása,

– együttmûködés a Közösség és Oroszország közötti információcsere- és adatátviteli rendszerek kifejlesztésében,

– a transz-európai távközlési hálózatok mûszaki szintû integrációja,

– Oroszország postai és mûsorszórási szolgáltatásainak jogi és szabályzati szempontokat is magában foglaló

korszerûsítése,

– a két fél változó gazdasági körülményei közepette a távközlési, postai, televíziós és mûsorszórási szolgáltatások

irányítása, ideértve többek között a szervezeti struktúrák, stratégia és tervezés, tarifapolitika és beszerzési

irányelvek kezelését.

72. cikk

Pénzügyi szolgáltatások
A felek együttmûködnek a piacgazdaság igényihez igazított oroszországi banki, biztosítási és egyéb pénzügyi

szolgáltatási ágazat megfelelõ keretének létrehozása és fejlesztése céljából.

Az együttmûködés középpontjában az alábbiak állnak:

– a szabad piacgazdasághoz alkalmas és a tagállamok által elfogadott szabályokkal kompatibilis számviteli

szabványok kidolgozása,

– a banki, biztosítási és pénzügyi rendszer szerkezeti átalakítása,

– a banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatási ágazat folyamatos ellenõrzésének és szabályozásának javítása,

– kompatibilis könyvvizsgálati rendszerek kialakítása,

– információcsere az érvényben lévõ és elõkészület alatt álló megfelelõ jogszabályokról,

– a kereskedelmi és magánbanki infrastruktúra korszerûsítése.

73. cikk

Regionális fejlesztés
A felek erõsítik együttmûködésüket a regionális fejlesztés és a földterületek felhasználásának megtervezésében.

Ösztönzik az országos, regionális és helyi hatóságok regionális és a területrendezési politikáról, valamint a regionális

politika alakításának módszereirõl folytatandó információcseréjét, különös hangsúlyt helyezve a hátrányos

helyzetben lévõ területek fejlesztésére.

Ösztönzik továbbá a megfelelõ régiók és a regionális fejlesztés megtervezéséért felelõs állami szervek között

kialakítandó közvetlen kapcsolatokat többek között a regionális fejlesztés támogatási módszereinek és módozatainak

cseréje céljából.

74. cikk

Szociális együttmûködés
(1) A felek az egészség és a biztonság tekintetében együttmûködést alakítanak ki a munkavállalók egészségvédelmi és

biztonsági színvonalának javítása érdekében.

Az együttmûködés konkrétan az alábbiakra terjed ki:

– egészségügyi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos oktatás és képzés, külön figyelmet fordítva a nagy

kockázatokkal járó tevékenységeket folytató ágazatokra,
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– a munkával összefüggõ megbetegedések és a munkával kapcsolatos más betegségek leküzdésére szolgáló

megelõzõ intézkedések kialakítása és támogatása,

– a fõ balesetveszélyek megelõzése és a mérgezõ hatású vegyi anyagok kezelése,

– a dolgozók munkakörnyezetével, valamint egészségével és biztonságával kapcsolatos ismeretalap létrehozására

irányuló kutatás.

(2) A foglalkoztatásra vonatkozóan az együttmûködés különösen az alábbi intézkedésekkel kapcsolatos technikai

segítségnyújtásra terjed ki:

– a munkaerõpiac optimalizálása,

– az állásközvetítõ és tanácsadó szolgáltatások korszerûsítése,

– a szerkezetátalakítási programok megtervezése és kezelése,

– a helyi foglalkoztatás-fejlesztés ösztönzése,

– a rugalmas foglalkoztatási programokról, többek között az önálló vállalkozási tevékenységet ösztönzõ és

a vállalkozástámogató programokról folytatott információcsere.

(3) A felek különös figyelmet fordítanak a szociális védelem területén kialakítandó együttmûködésre, amely többek

között kiterjed az oroszországi szociális védelemre vonatkozó reformok megtervezésére és végrehajtására is.

E reformok célja a piacgazdaságra jellemzõ védelmi módszerek létrehozása Oroszországban, amelyek magukban

foglalják a szociális biztonsági társadalombiztosítási tevékenységek minden irányzatát.

Az együttmûködés kiterjed a szociális biztonsági intézmények létrehozásához szükséges technikai segítségnyújtásra,

amelynek célja a védelem hozzájárulás és szociális támogatás jellegû formáinak kombinációjából álló rendszerhez

vezetõ fokozatos átmenet, valamint a megfelelõ szociális szolgáltatásokat nyújtó nem kormányzati szervezetek

támogatása.

75. cikk

Idegenforgalom
A felek erõsítik és fejlesztik többek között az alábbiakra kiterjedõ együttmûködésüket:

– az idegenforgalmi ágazat támogatása,

– a hivatalos idegenforgalmi szervek együttmûködése,

– az információáramlás fokozása,

– know-how átadása,

– a közös tevékenységek lehetõségeinek tanulmányozása.

76. cikk

Kis- és középvállalkozások
(1) A felek törekszenek a kis- és középvállalkozások fejlesztésére és erõsítésére, valamint támogatják a Közösségen belüli

és az oroszországi kis- és középvállalkozások együttmûködését.

(2) A felek ösztönzik az információk és know-how cseréjét többek között az alábbi területeken:

– a kis- és középvállalkozások létrehozásához és fejlõdéséhez, valamint a határokon átnyúló együttmûködéshez

szükséges jogi, közigazgatási, mûszaki, adózási, pénzügyi, és egyéb feltételek,

– a kis- és középvállalkozások mûködéséhez szükséges szakosított szolgáltatások biztosítása, mint például vezetési

és marketingképzés, számvitel, minõségellenõrzés, valamint a fenti szolgáltatásokat nyújtó intézmények

létrehozása és erõsítése,

– folyamatos és stabil kapcsolatok létrehozása a közösségbeli és az oroszországi gazdasági szereplõk között a kis- és

középvállalkozások irányába történõ információáramlás javítása és a határokon átnyúló együttmûködés

támogatása többek között a Business Cooperation Network (Üzleti Együttmûködési Hálózat) és

az Euro-Info-Correspondence Centres (Európai Információs Levelezési Központok) elnevezésû hálózatokhoz való

hozzáféréssel és azok mûködtetésével, feltéve, hogy a fenti hálózatokhoz való hozzáféréshez szükséges feltételek

teljesülnek.

A felek szorosan együttmûködnek annak biztosítása érdekében, hogy a hálózatokhoz való hozzáféréshez szükséges

feltételeket teljesítsék.
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77. cikk

Kommunikáció, informatika és informatikai infrastruktúra
(1) A felek támogatják a korszerû adatfeldolgozási módszerek létrehozását, beleértve a médiát is. Megfelelõ lépéseket

tesznek a kölcsönösen hatékony információcsere ösztönzése érdekében. Elsõbbséget biztosítanak a nagy

nyilvánosságnak a Közösségrõl alapinformációkat szolgáltató, a szakmát, többek között az üzleti köröket pedig

szakosított információkkal ellátó programoknak.

(2) A felek minden szükséges erõfeszítést megtesznek az együttmûködés bõvítésére és erõsítésére a megfelelõ

informatikai infrastruktúra létrehozása érdekében. Ebbõl a célból különösen a következõ intézkedéseket

kezdeményezik:

– az informatikai infrastruktúrák létrehozására vonatkozó irányelvekkel, többek között a szabályozási irányelvekkel

kapcsolatos információcsere,

– az informatikai és kommunikációs technológiai módszerek kutatására és fejlesztésére, valamint a piacgazdaság

igényeinek megfelelõ informatikai infrastruktúrára vonatkozó közös projektek lehetõségeinek feltárása, amely

figyelembe veszi az orosz vállalkozások átalakulási lehetõségeit és az informatikai ellátottság iránti orosz

érdekeket, és lehetõvé teszi számukra a közösségi informatikai infrastruktúrákkal összekapcsolt mûködést,

– az informatikai szakemberek képzésével és az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos közös programok

kifejlesztése,

– az európai mûszaki szabványok, tanúsítási rendszerek és szabályozási módozatok támogatása.

78. cikk

Vámügyek
(1) Az együttmûködés célja a felek vámrendszerei összeegyeztethetõségének biztosítása.

(2) Az együttmûködés különösen az alábbiakat foglalja magában:

– információcsere,

– a munkamódszerek javítása,

– a felek kereskedelmének tárgyát képezõ áruk vámkezelési eljárásainak összehangolása és egyszerûsítése,

– a Közösség és Oroszország árutovábbítási rendszereinek összekapcsolása,

– a korszerû vámügyi információs rendszerek, ezen belül a vámellenõrzési pontokra vonatkozó számítógépes

rendszerek bevezetésének és kezelésének támogatása,

– kölcsönös segítségnyújtás és együttes cselekvés a „kettõs felhasználású” áruk és a vámkorlátozások alá nem

tartozó áruk tekintetében,

– szemináriumok és oktató tanfolyamok szervezése.

A felek szükség esetén technikai segítséget nyújtanak.

(3) Az e megállapodásban és különösen annak 82. és 84. cikkében elõirányzott további együttmûködés sérelme nélkül

a 2. jegyzõkönyv rendelkezései alapján a felek vámügyi közigazgatási hatóságai kölcsönösen segítséget nyújtanak

egymásnak.

79. cikk

Statisztikai együttmûködés
(1) Az együttmûködés célja a hatékony statisztikai rendszerek, a statisztikai adatok információs és program-technológiai

kompatibilitásának továbbfejlesztése a felek közötti gazdasági együttmûködés támogatásához és folyamatos

ellenõrzéséhez szükséges idõben rendelkezésre álló, megbízható statisztika és az oroszországi gazdasági

reformfolyamat biztosítása, valamint hozzájárulás az oroszországi magánvállalatok fejlõdéséhez.

(2) A felek különösen az alábbiak tekintetében mûködnek együtt:

– hatékony statisztikai rendszer Oroszországban történõ létrehozásának elõtérbe állítása, különösen a megfelelõ

intézményi keret kidolgozása,

– a statisztikai munkát végzõ személyek képzési és szakmai színvonalának javítása,

– a nemzetközi, és különösen a közösségi módszerekkel, szabványokkal és besorolásokkal való harmonizáció

megvalósítása,

– a köz-és magánszféra gazdasági szereplõinek ellátása megfelelõ makro- és mikrogazdasági adatokkal,

– az adatok titkosságának garantálása,

– a statisztikai információk cseréje, és ebbõl a célból az adatbázisok megfelelõ felhasználásának kialakítása és/vagy

lehetõvé tétele.
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80. cikk

Közgazdaság
A felek megkönnyítik a gazdasági reformok folyamatát és gazdaságpolitikáik összehangolását megfelelõ gazdaságaik,

valamint a piacgazdaságokon belüli gazdaságpolitikai tervezési és végrehajtási alapelveik jobb megértését szolgáló

együttmûködés révén.

A felek:

– információt cserélnek a makrogazdasági teljesítményrõl és kilátásokról, valamint fejlesztési stratégiáikról,

– elemzik a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági kérdéseket, ideértve gazdaságpolitikájuk kereteinek

meghatározását és azok végrehajtásának eszközeit,

– ösztönzik a közgazdászok és a vezetõ tisztviselõk közötti kiterjedt együttmûködést az információk és a szakmai

ismeretek átadásának gazdaságpolitikáik megtervezése érdekében történõ támogatása, és a politikának

megfelelõ kutatási eredmények széles körû elterjesztése céljából.

81. cikk

Pénzmosás
(1) A felek egyetértenek abban, hogy erõfeszítéseket kell tenni és együtt kell mûködni annak megakadályozásában, hogy

pénzügyi rendszereiket általánosságban bûncselekménybõl, konkrétan pedig kábítószeres bûncselekményekbõl

származó jövedelmeket pénzmosására használják fel.

(2) Az e téren folytatott együttmûködés kiterjed az adminisztratív és technikai segítségnyújtásra azzal a céllal, hogy

a Közösség által elfogadott szabályoknak megfelelõ szabályokat alkossanak a pénzmosással szemben, és e téren

nemzetközi fórumokat hozzanak létre, többek között a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) keretében.

82. cikk

Kábítószerek
A felek együttmûködnek politikáik és intézkedéseik hatékonyságának fokozásában, hogy szembeszálljanak

a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártásával, szállításával és kereskedelmével, ideértve azok

elõvegyületeinek terjesztését, valamint a kábítószerek iránti kereslet megakadályozásában és csökkentésében.

Az e téren folytatott együttmûködés a felek közötti kölcsönös konzultációk és a kábítószerhez kapcsolódó különbözõ

területeken a célkitûzések és intézkedések szoros összehangolása alapján valósul meg, és többek között biztosítja

a képzési programok cseréjét, amely – ha lehetséges – magában foglalja a Közösség részérõl történõ technikai

segítségnyújtást is.

83. cikk

Együttmûködés az oroszországi tõkemozgások és kifizetések szabályozásának területén
A felek – az 52. cikk sérelme nélkül – felismerve Oroszország belsõ devizapiaca stabil mûködésének és fejlõdésének

szükségességét, együttmûködnek az oroszországi tõkemozgások és fizetések hatékony szabályozási rendszerének

kiépítése terén.

Figyelembe véve a tagállamok és a Közösség tapasztalatait, képességeit, illetve lehetõségeit, a Közösség technikai

segítségnyújtása mellett az ezen a területen folytatott együttmûködés többek között az alábbiakra terjed ki:

– kapcsolatok létrehozása a Közösség és annak tagállamai, valamint Oroszország illetékes hatóságai között,

– rendszeres információcsere,

– segítségnyújtás a megfelelõ szabályozások kidolgozásában.

A felek a rendelkezésükre álló erõforrások optimális kihasználásának lehetõvé tétele érdekében biztosítják a többi

ország és nemzetközi szervezet által vállalt intézkedések szoros összehangolását.

VIII. CÍM
EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉGEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

84. cikk
A felek az alábbi illegális tevékenységek megakadályozására együttmûködést alakítanak ki egymással:

– az illegális bevándorlás és a saját állampolgárságú természetes személyek illegális tartózkodása saját területeiken,

figyelembe véve a visszafogadás elvét és gyakorlatát,

– illegális gazdasági tevékenységek, ideértve a korrupciót,
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– különféle árukkal, többek között ipari hulladékokkal folytatott illegális tranzakciók,

– hamisítás,

– kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális kereskedelme.

A fent említett területeken folytatott együttmûködés kölcsönös konzultációk és az egymással való szoros

kölcsönhatás alapján valósul meg, továbbá technikai és adminisztratív segítséget kíván nyújtani többek között

az alábbi területeken:

– nemzeti jogszabályok tervezetének kidolgozása az illegális tevékenységek megelõzése területén,

– információs központok létesítése,

– az illegális cselekmények megelõzésével foglalkozó intézmények hatékonyságának növelése,

– a személyzet képzése és kutatási infrastruktúrák létrehozása,

– az illegális cselekményeket megakadályozó, kölcsönösen elfogadható intézkedések kidolgozása.

IX. CÍM
KULTURÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉS

85. cikk
(1) A felek vállalják a kulturális együttmûködés támogatását az állampolgáraik között meglévõ kapcsolatok erõsítése,

valamint megfelelõ nyelvi és kulturális ismereteik ösztönzése érdekében, figyelembe véve az alkotás szabadságát,

továbbá a kulturális értékekhez való kölcsönös hozzáférés lehetõségét.

(2) Az együttmûködés különösen a következõ területekre terjed ki:

– információ- és tapasztalatcsere a mûemlékek és mûemléki területek (építészeti örökség) megõrzésének és

védelmének területén,

– a kultúra területén tevékenykedõ intézmények, mûvészek és más személyek kulturális cseréje,

– irodalmi mûvek fordítása.

(3) Az Együttmûködési Tanács ajánlásokat tehet e cikkben foglaltak végrehajtására.

X. CÍM
PÉNZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS

86. cikk
Az e megállapodásban, különösen annak VI. és VII. cikkében szereplõ, és a 87., 88. és 89. cikkel összhangban álló célok

elérése érdekében Oroszország gazdasági átalakulásának meggyorsításához támogatás formájában nyújtott

technikai segítség útján a Közösség ideiglenes pénzügyi támogatásában részesül.

87. cikk
A pénzügyi támogatás a Közösség megfelelõ tanácsi rendeletében elõirányzott TACIS-program keretében történik.

88. cikk
A Közösség pénzügyi támogatásának célkitûzéseit és területeit a felek megállapodásával meghatározott elsõbbségi

szempontokat tükrözõ indikatív programban állapítják meg, Oroszország igényeinek, az ágazatok felszívó

képességének és a reformmal elért haladásnak a figyelembevétel. A felek tájékoztatják errõl az Együttmûködési

Tanácsot.

89. cikk
A rendelkezésre álló források optimális felhasználásának biztosítása érdekében a felek gondoskodnak arról, hogy

a Közösség által nyújtott technikai támogatási hozzájárulásokat szorosan hangolják össze a más forrásokból, például

a tagállamból, más országokból és nemzetközi szervezetektõl, például a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól

és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól származó hozzájárulásokkal.
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XI. CÍM
INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

90. cikk
A felek Együttmûködési Tanácsot hoznak létre, amely felügyeli e megállapodás végrehajtását. Miniszteri szinten

évente egy alkalommal, valamint akkor ül össze, ha a körülmények azt megkívánják. Az Együttmûködési Tanács

a megállapodás keretében felmerülõ minden lényeges ügyet, valamint közös érdeklõdésre számot tartó kétoldalú és

nemzetközi kérdést megvizsgál abból a célból, hogy teljesítse e megállapodás célkitûzéseit. Az Együttmûködési

Tanács a felek Együttmûködési Tanácsba delegált képviselõinek egyetértésével megfelelõ ajánlásokat is tehet.

91. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanács egyrészrõl az Európai Unió Tanácsának tagjaiból és az Európai Közösségek Bizottságának

tagjaiból, másrészrõl az Orosz Föderáció kormányából áll.

(2) Az Együttmûködési Tanács megalkotja saját eljárási szabályzatát.

(3) Az Együttmûködési Tanács elnöki tisztét felváltva a Közösség valamely képviselõje, illetve az Orosz Konföderáció

kormányának egy tagja tölti be.

92. cikk
(1) Az Együttmûködési Tanácsot feladatai ellátásában egyrészt az Európai Unió Tanácsa tagjainak képviselõibõl és

az Európai Közösségek Bizottsága képviselõibõl, másrészt az Orosz Föderáció kormányának képviselõibõl álló

Együttmûködési Bizottság általában fõtisztviselõi szinten segíti. Az Együttmûködési Bizottság elnöki tisztét felváltva

a Közösség valamely képviselõje, illetve az Orosz Föderáció kormányának egy tagja tölti be.

Az Együttmûködési Tanács eljárási szabályzatában meghatározza az Együttmûködési Bizottság feladatait – amelyek

közé az Együttmûködési Tanács üléseinek elõkészítése és a 16., 17. és 53. cikkben és a 2. mellékletben elõírt feladatok

tartoznak –, valamint a bizottság mûködésének módját.

(2) Az Együttmûködési Tanács bármely meghatalmazottját delegálhatja az Együttmûködési Bizottságba, amely

az Együttmûködési Tanács ülésszakai között biztosítja a folyamatosságot.

93. cikk
Az Együttmûködési Tanács határozatot hozhat más külön bizottságok vagy testületek létrehozásáról, amelyek

segíthetik feladatai ellátásában, és meghatározza ezeknek a bizottságoknak vagy testületeknek az összetételét és

feladatait, valamint mûködésük módját.

94. cikk
A GATT valamely cikkében említett valamely rendelkezés tekintetében az e megállapodás keretében felmerülõ

kérdések vizsgálata alkalmával az Együttmûködési Tanács a lehetõ legnagyobb mértékben figyelembe veszi a GATT

szóban forgó cikkéhez a GATT-ot aláíró szerzõdõ felek által adott értelmezést.

95. cikk
A felek Parlamenti Együttmûködési Bizottságot hoznak létre. Ez a bizottság az általa meghatározott idõközönként ül

össze.

96. cikk
(1) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság egyrészt az Európai Parlament tagjaiból, másrészt az Orosz Föderáció

szövetségi gyûlésének tagjaiból áll.

(2) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság megalkotja saját eljárási szabályzatát.

(3) A Parlamenti Együttmûködési Bizottság elnöki tisztét a bizottság saját eljárási szabályzatában meghatározandó

rendelkezéseknek megfelelõen felváltva az Európai Parlament egy tagja, illetve az Orosz Föderáció szövetségi

gyûlésének egy tagja tölti be.

97. cikk
A Parlamenti Együttmûködési Bizottság megfelelõ információkat kérhet az Együttmûködési Tanácstól e megállapodás

végrehajtásáról, amely azután eljuttatja a bizottságnak a kért információkat.
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A Parlamenti Együttmûködési Bizottság tájékoztatást kap az Együttmûködési Tanács ajánlásairól.

A Parlamenti Együttmûködési Bizottság ajánlásokat tehet az Együttmûködési Tanácsnak.

98. cikk
(1) E megállapodás hatályának keretében az egyes felek vállalják annak biztosítását, hogy a másik félhez tartozó

természetes és jogi személyek a saját állampolgáraikhoz képest megkülönböztetéstõl mentesen, szabadon elérhessék

a másik fél illetékes bíróságait és közigazgatási szerveit személyi jogaik és tulajdonjogaik védelme érdekében, ideértve

a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatos jogaikat is.

(2) A felek hatásköreik keretein belül:

– a Közösség és Oroszország gazdasági szereplõi között megkötött kereskedelmi és együttmûködési ügyletek

alapján keletkezõ vitás kérdések rendezése érdekében ösztönzik a választottbíráskodás elfogadását,

– megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely vitás kérdést választottbíróság elé visznek, a vitában

résztvevõ mindegyik fél – kivéve, ha a felek által választott választottbíróság másként nem rendelkezik –

megválaszthatja saját választott bíráját, függetlenül annak állampolgárságától, és hogy az elnöki teendõket ellátó

harmadik választott bíró vagy a kizárólagos választott bíró harmadik állam állampolgára lehet,

– ajánlják országuk gazdasági szereplõinek, hogy kölcsönös egyetértéssel a szerzõdéseikre alkalmazandó jogot

válasszák,

– ösztönzik az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (Uncitral) által kidolgozott

választottbírósági szabályok alkalmazását, valamint a külföldi választottbírósági határozatok elismerésérõl és

végrehajtásáról szóló, 1958. június 10-én New Yorkban készült egyezményt aláíró valamelyik állam valamely

központja mellett mûködõ választottbíróság igénybevételét.

99. cikk
E megállapodás nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a feleket megakadályoznák abban, hogy olyan

intézkedéseket hozzanak:

1. amelyeket fontos biztonsági érdekeik védelmében szükségesnek ítélnek:

a) olyan információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása érdekében, amelyek ellentétesek

alapvetõ biztonsági érdekeikkel;

b) amelyek hasadóképes anyagokra, vagy olyan anyagokra vonatkoznak, amelyekbõl a hasadóképes anyagok

származnak;

c) amelyek fegyverek, lõszerek és hadianyagok elõállítására vagy kereskedelmére, illetve védelmi célokból

nélkülözhetetlen kutatásra, fejlesztésre vagy gyártásra vonatkoznak, feltéve, hogy ezek az intézkedések

nem akadályozzák a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit;

d) a jog és a rend fenntartását érintõ súlyos belsõ zavarok esetén, háborús idõkben vagy háborúval fenyegetõ

súlyos nemzetközi feszületség esetén, illetve olyan kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és

a nemzetközi biztonság fenntartása céljából fogadtak el; vagy

2. amelyeket szükségesnek tartanak nemzetközi kötelezettségeik vagy kötelezettségvállalásaik, illetve az ilyen,

az ipari termékek és mûszaki eljárások kettõs felhasználásának ellenõrzésével kapcsolatban általánosan

elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel vagy kötelezettségvállalásokkal összhangban meghozott autonóm

intézkedések teljesítéséhez.

100. cikk
(1) Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban szereplõ különleges rendelkezések sérelme nélkül:

– az Oroszország által a Közösségre vonatkozóan alkalmazott intézkedések nem eredményeznek

megkülönböztetést a tagállamok, állampolgáraik vagy vállalataik, illetve cégeik között,

– a Közösség által Oroszországra vonatkozóan alkalmazott intézkedések nem eredményeznek megkülönböztetést

az orosz állampolgárok vagy társaságaik, illetve cégeik között.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem sértik a feleknek azon jogát, hogy az adópolitikát érintõ jogszabályaik megfelelõ

rendelkezéseit alkalmazzák azokra az adófizetõkre, akik – különösen lakóhelyük tekintetében – nincsenek azonos

helyzetben.
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101. cikk
(1) A felek bármelyike az e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos minden vitás kérdést

az Együttmûködési Tanács elé utalhat.

(2) Az Együttmûködési Tanács a vitákat ajánlások útján rendezheti.

(3) Abban az esetben, ha a vitákat nem lehet a (2) bekezdéssel összhangban rendezni, bármelyik fél értesítheti a másik

felet egyeztetõbíró kijelölésérõl; a másik félnek ezt követõen két hónapon belül egy másik egyeztetõbírót kell

kijelölnie. Az említett eljárás alkalmazása szempontjából a Közösség és annak tagállamai a vitában egy félnek

tekintendõk.

Az Együttmûködési Tanács egy harmadik egyeztetõbírót jelöl ki.

Az egyeztetõbírók ajánlásait többségi szavazattal fogadják el. Ezek az ajánlások a felekre nézve nem kötelezõek.

(4) Az Együttmûködési Tanács megalkothatja a viták rendezésére szolgáló eljárás szabályait.

102. cikk
A felek megállapodnak abban, hogy a megfelelõ csatornákon keresztül bármelyik fél kérésére azonnal konzultációkat

kezdenek e megállapodás értelmezésére vagy végrehajtására vonatkozó bármely kérdés, illetve a felek közötti

kapcsolatok egyéb aktuális szempontjainak megvitatása céljából.

E cikk rendelkezései semmilyen szempontból nem érintik és nem sértik a 17., 18., 101. és a 107. cikket.

103. cikk
Az e megállapodás alapján Oroszországgal szemben alkalmazott elbánás semmiképpen nem kedvezõbb annál

az elbánásnál, amelyet a tagállamok egymással szemben alkalmaznak.

104. cikk
E megállapodás alkalmazásában „felek” alatt egyrészrõl a Közösség vagy annak tagállamai, illetve a Közösség és annak

tagállamai a részükre biztosított felhatalmazásokkal összhangban, másrészrõl Oroszország értendõ.

105. cikk
Amennyiben az e megállapodásban szereplõ ügyek az Energia Charta szerzõdésében és annak jegyzõkönyveiben

szerepelnek, a hatálybalépéskor ez a szerzõdés és annak jegyzõkönyvei vonatkoznak a fenti ügyekre, de csak akkor, ha

a megállapodás rendelkezéseket tartalmaz azok alkalmazására.

106. cikk
E megállapodást a felek 10 éves kezdeti idõszakra kötik. A megállapodást évrõl évre automatikusan megújítják,

amennyiben egyik fél sem küld a másik félnek írásban értesítést a megállapodás felmondására annak lejárta elõtt

legalább hat hónappal.

107. cikk
(1) A felek minden általános és egyedi intézkedést megtesznek az e megállapodás alapján elõírt kötelezettségek

teljesítése érdekében. A felek ellenõrzik, hogy a megállapodásban kitûzött célok megvalósulnak-e.

(2) Ha valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a megállapodásban elõírt kötelezettségeit, megteheti

a megfelelõ intézkedéseket. Ezek megtétele elõtt – a kivételesen sürgõs esetek kivételével – megküld

az Együttmûködési Tanácsnak a helyzet alapos kivizsgálásához szükséges minden vonatkozó információt abból

a célból, hogy a felek számára elfogadható megoldást találjanak.

Az intézkedések megválasztásánál elsõbbséget kell biztosítani azoknak az intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé

okoznak zavarokat a megállapodás mûködésében. Ezekrõl az intézkedésekrõl azonnal értesíteni kell

az Együttmûködési Tanácsot, ha a másik fél ezt kívánja.

108. cikk
Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. melléklet az 1. és 2. jegyzõkönyvvel együtt e megállapodás szerves részét képezi.

109. cikk
Mindaddig, amíg a megállapodás alapján az egyénekre és a gazdasági szereplõkre vonatkozóan nem biztosítanak

egyenlõ jogokat, e megállapodás nem érinti az egyrészt a tagállamokra külön-külön, másrészt Oroszországra kötelezõ
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megállapodások alapján részükre biztosított jogokat azoknak a területeknek a kivételével, amelyek a Közösség

hatáskörébe tartoznak, és amelyek nem sértik a tagállamoknak e megállapodásból származó, saját hatáskörükbe

tartozó területeken elõírt kötelezettségeit.

110. cikk
E megállapodás egyrészt azokra a területekre vonatkozik, amelyeken az Európai Közösségeket, az Európai Szén- és

Acélközösséget és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdéseket alkalmazzák – mégpedig az azokban

szereplõ feltételek alapján –, másrészt Oroszország területére.

111. cikk
Ez a megállapodás két-két példányban készült dán, holland, angol, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol,

valamint orosz nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

112. cikk
A felek e megállapodást saját eljárásaikkal összhangban hagyják jóvá.

A megállapodás az azt a napot követõ második hónap elsõ napján lép hatályba, amelyen a felek értesítik egymást

az elsõ bekezdésben említett eljárásaik teljesítésérõl.

A megállapodás hatálybalépése után a Közösség és Oroszország közötti kapcsolatokra vonatkozóan – a 22. cikk (1), (3)

és (5) bekezdésének sérelme nélkül – ez a megállapodás lép az Európai Gazdasági Közösség, az Európai

Atomenergia-közösség és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 1989. december 18-án Brüsszelben

aláírt, a gazdasági és kereskedelmi együttmûködésrõl szóló megállapodás helyébe.
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Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Corfu den 
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1. MELLÉKLET

INDIKATÍV JEGYZÉK AZ OROSZORSZÁG ÁLTAL A VOLT SZOVJETUNIÓ ORSZÁGAI RÉSZÉRE

AZ E MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEKRÕL
(1994. januárjától kezdõdõ hatállyal)

A kedvezményeket megfelelõ megállapodások vagy a már bevált gyakorlat alapján az érintett felek kétoldalúan

nyújtják egymásnak. A kedvezmények többek között az alábbiakra vonatkoznak:

1. A behozatal/a kivitel adóztatása

Az érintett felek nem alkalmaznak behozatali vámokat.

A érintett felek nem alkalmaznak kiviteli vámokat az évenkénti kétoldalú államközi kereskedelmi és együttmûködési

megállapodások alapján az azokban kikötött nómenklatúra és mennyiségek keretében szállított, a megfelelõ orosz

jogszabályokban „a szövetségi állam szükségletei érdekében történõ kivitelnek” tekintett árukra.

Az érintett felek a behozatalra nem alkalmaznak hozzáadottérték-adót.

Az érintett felek a behozatalra nem alkalmaznak jövedéki adót.

2. Kontingensek felosztása és engedélyezési eljárások

Az orosz termékeknek az évenkénti kétoldalú államközi kereskedelmi és együttmûködési megállapodások alapján

történõ szállítására vonatkozó exportkontingenseket „az állam szükségletei érdekében történõ szállítások” esetén

alkalmazottal azonos módon nyitják meg.

3. Külön feltételeket alkalmaznak a banki és pénzügyi ágazaton belül folytatott tevékenységekre (alapítás, mûködtetés),

a különleges és folyó fizetések mozgására, az értékpapírokhoz való hozzájutásra stb.

4. Bizonyos fajta nyersanyagok és félkész termékek (szén, nyersolaj, földgáz, finomított olajtermék) oroszországi

kivitelére vonatkozó árrendszer

Az árakat a kivitel idõpontját megelõzõ hónap 15-én az Orosz Központi Bank által jegyzett árfolyamon rubelre vagy

a vonatkozó nemzeti valutára átszámított megfelelõ átlagos világpiaci árak alapján határozzák meg.

5. A fuvarozás és az átmenõ forgalom feltételei

A Független Államok Közösségének országai tekintetében – amelyek aláírták „a szállítás területén érvényes

kapcsolatok elveirõl és feltételeirõl” szóló többoldalú megállapodást – és/vagy a fuvarozásról és az átmenõ

forgalomról szóló kétoldalú megállapodások alapján viszonossági alapon az érintett felek nem alkalmaznak adókat

vagy illetékeket az áruk szállítására és vámkezelésére (ideértve a tranzitárukat is), valamint a jármûvek átmenõ

forgalmára.

6. Kommunikációs szolgáltatások, ideértve a postai, futárszolgálati, távközlési, audiovizuális és egyéb szolgáltatásokat

7. Az információs rendszerek és adatbázisok elérése

2. MELLÉKLET

ELTÉRÉSEK A 15. CIKKTÕL (MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK)

1. Oroszország a GATT XIII. cikkében elõírtak szerinti megkülönböztetéstõl mentes mennyiségi korlátozások formájában

hozhat a 15. cikkben szereplõ rendelkezésektõl eltérõ kivételes intézkedéseket. Ilyen intézkedések csak

a megállapodás aláírását követõ elsõ naptári év letelte után tehetõk.

2. A fenti intézkedések csak a 9. mellékletben említett körülmények fennállása esetén alkalmazhatók.

3. A fenti intézkedések hatálya alá tartozó árubehozatal összértéke nem haladhatja meg a Közösségbõl származó áruk

teljes behozatalára számított alábbi arányokat:

– a megállapodás aláírását követõ második és harmadik naptári év folyamán 10%,

– a megállapodás aláírását követõ negyedik és ötödik naptári év folyamán 5%,

– ezt követõen Oroszország GATT/WTO-hoz történõ csatlakozásáig 3%.

A fent említett arányokat azoknak a mennyiségi korlátozások bevezetését megelõzõ utolsó év folyamán Oroszország

által behozott – Közösségbõl származó – áruknak az értéke alapján határozzák meg, amelyekre vonatkozóan

statisztikai adatok állnak rendelkezésre.

Ezeket a rendelkezéseket nem játszhatják ki az adott importárukra vonatkozó fokozott vámtarifa-védelemmel.
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4. Amennyiben Oroszország GATT/WTO-hoz való csatlakozási jegyzõkönyve ettõl eltérõen nem rendelkezik, a fenti

intézkedéseket Oroszország GATT/WTO-hoz való csatlakozását követõen nem alkalmazzák.

5. Oroszország tájékoztatja az Együttmûködési Bizottságot az általa az e melléklet feltételei alapján alkalmazni kívánt

minden intézkedésrõl, és – ha a Közösség ezt igényli – az Együttmûködési Bizottság keretében konzultációkat folytat

az ilyen intézkedések bevezetése elõtt, valamint azokkal az ágazatokkal kapcsolatban, amelyekre ezeket

az intézkedéseket alkalmazzák.

3. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG FENNTARTÁSAI A 28. CIKK (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

Bányászat

Egyes tagállamokban koncessziót írhatnak elõ a bányászatra és a bányászati jogokra a nem közösségi irányítású

vállalatok részére.

Halászat

Eltérõ rendelkezés hiányába a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizekben található

biológiai erõforrásokhoz és halászati területekhez való hozzáférés és azok használata az egyik tagállam lobogója alatt

hajózó, a Közösség területén bejegyzett halászhajók számára korlátozott.

Ingatlanvásárlás

Néhány tagállamban az ingatlanvásárlás korlátozások alá esik.

Audiovizuális szolgáltatások, ideértve a rádiót

Az ilyen szolgáltatások létrehozására és terjesztésére vonatkozó nemzeti elbánás a bizonyos származási

kritériumoknak megfelelõ audiovizuális munkák részére tartható fenn, ideértve a mûsorszórást és a közönség számára

szóló átvitel egyéb formáit.

Távközlési szolgáltatások, ideértve a mobil és mûholdas szolgáltatásokat

Fenntartott szolgáltatások

Néhány tagállamban korlátozott a piacra való bejutás a kiegészítõ szolgáltatások és infrastruktúrák tekintetében.

Szakmai szolgáltatások

A tagállamok természetes személy állampolgárai számára fenntartott szolgáltatások. Bizonyos feltételek mellett

az ilyen személyek társaságokat hozhatnak létre.

Mezõgazdaság

Néhány tagállamban a nemzeti elbánás nem alkalmazható a nem közösségi irányítású olyan társaságokra, amelyek

mezõgazdasági vállalkozásba kívánnak kezdeni. A szõlõtermõ területek nem közösségi irányítású társaságok által

történõ megvásárlását be kell jelenteni, vagy – szükség esetén – engedélyeztetni kell.

Hírügynökségi szolgáltatások

Néhány tagállamban korlátozott a külföldiek részvétele kiadókban és mûsorszóró vállalatokban.

4. MELLÉKLET

OROSZORSZÁG FENNTARTÁSAI A 28. CIKK (3) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

Az altalaj és a természeti erõforrások használata, ideértve a bányászatot is

1. Koncesszió igényelhetõ néhány érc és fém bányászatára a nem oroszországi irányítású társaságok részére.
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2. A nem oroszországi irányítású társaságok kizárhatók az altalaj és a természet erõforrások használatára kisvállalkozások

vagy katonai átalakulás alatt álló védelmi vállalatok számára meghirdetett néhány árverésbõl.

Halászat

A halászathoz a megfelelõ kormányzati szerv engedélyére van szükség.

Ingatlanvásárlás és -közvetítés

1. Nem megengedett a telkek vagy a földtulajdon szerzése a nem oroszországi irányítású társaságok részére. Ilyen

vállalatok azonban legfeljebb 49 évre bérelhetnek földterületet.

2. Az 1. bekezdéssel szemben kivételként a nem oroszországi irányítású vállalatok is szerezhetnek földterületet,

amennyiben az ilyen vállalatokat az Orosz Föderációnak a területén lévõ állami és önkormányzati tulajdonban lévõ

vállalatok privatizációjáról szóló törvény, valamint más jogszabályok és rendeletek – ezen belül az alábbi privatizációs

programkövetelmények értelmében – vevõként ismerik el:

– az állami és önkormányzati tulajdonban lévõ vállalatok privatizációja keretében kereskedelmi célú befektetési

pályázat és árverés formájában,

– vállalatok bõvítése és vállalatok kiegészítõ építése keretében kereskedelmi célú befektetési pályázat és árverés

formájában.

Távközlés

Korlátozás alá tartoznak a távközlési szolgáltatások, ideértve a mobil és mûholdas szolgáltatásokat, a kommunikációs

eszközök építését, telepítését, mûködtetését és fenntartását is.

Tömegtájékoztatási szolgáltatások

Bizonyos korlátozások érvényesek a tömegtájékoztató vállalatokban lévõ külföldi részvételre.

Szakmai tevékenységek

A nem orosz állampolgárságú természetes személyek esetében bizonyos tevékenységek ki zártak, korlátozottak vagy

különleges követelmények vonatkoznak rájuk.

Szövetségi tulajdon bérlése

A 100 millió rubelt meghaladó értékû szövetségi tulajdont külföldi részesedésû vállalatok az ilyen tulajdon kezelésére

felhatalmazott állami hatóság engedélyével bérelhetnek. A fenti értékhatárt konvertibilis valutában határozzák meg

és fejezik ki.

5. MELLÉKLET

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ BIZTOSÍTÁSA

AZOKNAK A SZOLGÁLTATÁSOKNAK A FELSOROLÁSA,

AMELYEKRE A FELEK A LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNYES ELBÁNÁST BIZTOSÍTJÁK

a) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása alá (CPC) tartozó ágazatok

Számviteli felülvizsgálati szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások: a CPC 86212 egy része

a „könyvvizsgálati szolgáltatások” kivételével

Könyvelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások CPC 86220

Mérnöki szolgáltatások CPC 8672

Integrált mérnöki szolgáltatások CPC 8673

Tanácsadási és építési elõtervezési szolgáltatások CPC 86711

Építési tervezési szolgáltatások CPC 86712

Városfejlesztési és tájépítészeti szolgáltatások CPC 8674

Számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások:

Számítógépes hardverek telepítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások CPC 841

Szoftver-alkalmazási szolgáltatások CPC 842

Adatbázis szolgáltatások CPC 844
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Hirdetés CPC 871

Piackutatás és közvélemény-kutatás CPC 864

Vezetõi tanácsadási szolgáltatások CPC 866

Mûszaki bevizsgálási és elemzési szolgáltatások CPC 8676

Mezõgazdasággal, vadászattal és erdészettel kapcsolatos tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások

Halászattal kapcsolatos tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások

Bányászattal kapcsolatos tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások

Nyomtatás és könyvkiadás CPC 88442

Konvenciós szolgáltatások

Fordítási szolgáltatások CPC 87905

Belsõépítészeti szolgáltatások CPC 87907

Távközlés:

Értéknövelt szolgáltatások, ideértve (többek között) az elektronikus postát, a hangpostát, az on-line információ- és

adatbázis-visszakeresést, az adatfeldolgozást, az EDI-t, a kód- és protokoll-átalakítást

Csomagkapcsolt és vonalkapcsolt adatátviteli szolgáltatások

Építõipari és kapcsolodó mérnöki szolgáltatások: helyszínfelmérési munka CPC 5111

Franchise szolgáltatások CPC 8929

Levelezõ felnõttoktatási szolgáltatások a CPC 924 részeként

Hír- és sajtóügynökségi szolgáltatások CPC 962

Bérbeadási/lízing-szolgáltatások egyéb fuvareszközökre kezelõszemélyzet nélkül (CPC 83101 magángépkocsik, 83102

áruszállító jármûvek, 83105), valamint egyéb gépekre és berendezésekre (CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

Export-import kereskedelemmel kapcsolatos jutalékos ügynöki szolgáltatások és nagykereskedelmi szolgáltatások

(CPC 621 és 622 része)

Szoftverkutatás és -fejlesztés

Viszontbiztosítás és visszaengedményezés, valamint biztosítási mellékszolgáltatások, például tanácsadási,

biztosításmatematikai, kockázat-felmérési és kárrendezési szolgáltatások

Kockázatbiztosítás az alábbiakra:

i. tengeri hajózás és kereskedelmi repülés, ûrrepülés és szállítás (többek között mûholdas tevékenység),

az alábbiak egy részének vagy egészének fedezetére szóló biztosításokkal: szállított személyek, export-

vagy importáruk, az árukat szállító jármûvek és az azokkal kapcsolatos felelõsség;

ii. nemzetközi tranzitáruk; és

iii. baleset- és egészségbiztosítás; valamint személygépjármû-felelõsségbiztosítás a határon túlra történõ

utazások esetén.

b) Adatfeldolgozási szolgáltatások CPC 843

Pénzügyi információk és pénzügyi adatfeldolgozás biztosítása és átadása (lásd a 6. melléklet B.11. és B.12. pontját):

A b) pont alatt felsorolt szolgáltatások esetén a legnagyobb kedvezményes elbánást a 38. cikk szerint alkalmazzák

a 8. melléklet A. pontjában felsoroltakon kívül.

6. MELLÉKLET

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSOK

Pénzügyi szolgáltatás alatt az egyik fél valamely pénzügyi szolgáltatója által ajánlott pénzügyi jellegû szolgáltatás

értendõ. A pénzügyi szolgáltatások az alábbi tevékenységeket tartalmazzák:

A. Valamennyi biztosítás és biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatás

1. Közvetlen biztosítás (beleértve az együttbiztosítást is)

i. életbiztosítás;

ii. neméletbiztosítás.
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2. Viszontbiztosítás és visszaengedményezés.

3. Biztosítási közvetítés, például biztosítási alkuszi és ügynöki tevékenység.

4. Biztosítási mellékszolgáltatások, például tanácsadási, biztosításmatematikai, kockázatértékelési és kárrendezési

szolgáltatások.

B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)

1. Betétek és egyéb visszatérítendõ pénzeszközök elfogadása a nyilvánosságtól.

2. Valamennyi fajta kölcsön nyújtása, ideértve a fogyasztói hitelt, a jelzáloghitelt, a faktorálást és a kereskedelmi ügyletek

finanszírozását.

3. Pénzügyi lízing.

4. Mindenféle fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, például betéti és hitelkártyák, utazási és bankcsekkek.

5. Garanciák és kötelezettségvállalások.

6. Saját számlára vagy a vevõk számlájára folytatott kereskedelem a tõzsdén vagy az azon kívüli piacon, illetve

a következõ egyéb formákban:

a) pénzpiaci eszközök (például csekkek, váltók, letéti jegyek stb.);

b) devizák;

c) származék-termékek, ideértve többek között a határidõs és az opciós termékeket;

d) árfolyam- és kamatláb-eszközök, ideértve az olyan termékeket, mint például a swapok, a határidõs

kamatláb-megállapodások stb.;

e) átruházható értékpapírok;

f) egyéb forgatható értékpapírok és befektetett pénzügyi eszközök, ideértve az arany- és ezüstrudakat.

7. Részvétel valamennyi fajta értékpapír kibocsátásában, ideértve azok ügynökként (nyilvánosan vagy zártkörûen)

történõ jegyzését és befektetését, valamint az ilyen kibocsátásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat.

8. Ügynöki tevékenység.

9. Vagyonkezelés, ideértve a készpénz- és porfóliókezelést, a kollektív befektetés-kezelés minden formáját,

a nyugdíjalap-kezelést, az értékpapír-letéti õrzést és a vagyonkezelési szolgáltatásokat.

10. Pénzügyi eszközök, például értékpapírok, származék-termékek és egyéb forgatható eszközök elszámolása és klíringje.

11. Pénzügyi tájékoztatás és adattovábbítás, valamint pénzügyi adatfeldolgozás és az azokhoz kapcsolódó szoftverek

nyújtása és átadása egyéb pénzügyi szolgáltatók részérõl.

12. Tanácsadási közvetítõ és a fenti 1–11. pontban felsorolt valamennyi tevékenységgel kapcsolatos egyéb pénzügyi

mellékszolgáltatások, például hitelreferencia- és hitelelemzési szolgáltatás, befektetés- és portfoliókutatás és

-tanácsadás, befolyásszerzéssel és vállalatok szerkezeti átalakításával és stratégiájával kapcsolatos tanácsadás.

Az alábbi tevékenységek nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatások fogalmába:

a) a központi bankok vagy egyéb állami intézmények által a monetáris és árfolyam-politikával kapcsolatban

folytatott tevékenységek;

b) a központi bankok, kormányszervek vagy -hivatalok, illetve egyéb állami intézmények által a kormány számlájára

vagy kormányzati garanciával végzett tevékenységek az olyan esetek kivételével, amikor ezeket

a tevékenységeket a fenti állami intézményekkel versenyben álló pénzügyi szolgáltatók is végezhetik;

c) a törvényes társadalombiztosítás vagy az állami nyugdíjrendszer részét képezõ tevékenységek az olyan esetek

kivételével, amikor ezeket a tevékenységeket az állami intézményekkel vagy magánintézményekkel versenyben

álló pénzügyi szolgáltatók is végezhetik.

7. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

A. A 6. melléklet B. részében említett banki szolgáltatások tekintetében az Oroszország által a 28. cikk (1) bekezdése

alapján kizárólag leányvállalat létrehozásával történõ alapításhoz (a fióktelep létrehozásával történõ alapítás

kizárásával) nyújtott legnagyobb kedvezményes elbánás, valamint a 28. cikk (3) bekezdése alapján nyújtott nemzeti

elbánás nem jelent kevésbé kedvezményes elbánást, mint amelyet Oroszország saját vállalatainak nyújt, az alábbi

kivételekkel:

24340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám



1. Oroszország fenntartja a jogot arra, hogy:

a) a közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalataira és fióktelepeire továbbra is alkalmazza az oroszországi

bankrendszeren belül a külföldi tõke teljes részarányának a megállapodás aláírásának idõpontjában hatályban

lévõ felsõ határát;

b) a közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalataira a saját vállalatainál alkalmazottnál magasabb

minimáltõke-követelményt alkalmazzon, feltéve, hogy ezt a minimáltõke-követelményt a megállapodás

aláírásának idõpontjában hatályban lévõ követelményhez képest nem emeli a minimáltõke-követelményre

vonatkozó hazai elbánás alkalmazása elõtt;

c) korlátozza a közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalatai fióktelepeinek számát;

d) nem ír elõ 55 000 ECU-nél magasabb minimális egyenlegszintet a természetes személyek közösségbeli vállalatok

oroszországi leányvállalatainál lévõ számláira;

e) megtiltja a közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalatainak, hogy orosz részvényvállalatok részvényeire

váltható részvényekkel és forgatható pénzügyi eszközökkel tranzakciókat folytassanak;

f) megtiltja a közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalatainak, hogy Oroszországban honos személyekkel

tranzakciókat folytassanak.

2. Az 1. pontban szereplõ kivételek csak az alábbi feltételekkel érvényesek:

a) amennyiben azokat minden ország vállalatainak leányvállalataira alkalmazzák; és

b) az 1. c), d) és e) pontban említett kivételeknél:

i. legkésõbb e megállapodás aláírásától számított öt év leteltéig a c) és d) alpontjában említett kivételek

esetén és három év elteltéig az e) alpontban említett kivétel esetén; és

ii. ha a közösségbeli vállalat oroszországi leányvállalatának orosz állampolgárok vagy cégek tulajdonában

lévõ részvénytõkéje nem haladja meg az ötven százalékot (50%); és

iii. a fenti kivételek hatálybalépése után alapított közösségi vállalatok oroszországi leányvállalataira;

c) az 1. f) pontban említett kivételek esetén 1996. január 1-jéig, és csak a közösségbeli vállalatok 1993. november 15.

után alapított olyan oroszországi leányvállalataira, amelyek 1993. november 15. elõtt nem kezdtek meg

oroszországi lakosokkal mûveleteket.

3. a) A megállapodás aláírásának idõpontjából számított öt év letelte után Oroszország megvizsgálja annak

lehetõségét, hogy:

i. valamennyi vonatkozó monetáris, fiskális, pénzügyi és fizetési mérleggel kapcsolatos megfontolásának és

az oroszországi bankrendszer helyzetének figyelembevételével felemelje az oroszországi bankrendszeren

belül a külföldi tõke teljes részarányának a megállapodás aláírásának idõpontjában hatályban lévõ,

az 1. a) pontban említett felsõ határát;

ii. valamennyi vonatkozó monetáris, fiskális, pénzügyi és fizetési mérleggel kapcsolatos megfontolásának és

az oroszországi bankrendszer helyzetének figyelembevételével csökkentse az 1. b) pontban említett

minimáltõke-követelményt.

b) A megállapodás aláírásától számított három év letelte után Oroszország valamennyi vonatkozó monetáris,

fiskális, pénzügyi és fizetési mérleggel kapcsolatos megfontolásának és az oroszországi bankrendszer

helyzetének figyelembevételével mérlegeli az 1. c) és d) pontban említett korlátozások enyhítését.

B. A 6. melléklet A. 1. és 2. pontjában említett biztosítási szolgáltatások tekintetében a 28. cikk (1) bekezdése alapján

a csak biztosítási mûveletekre engedélyezett leányvállalat alapításához nyújtott legnagyobb kedvezményes elbánás

az Oroszországban az alapítás napján érvényben lévõ jogszabályokban és rendelkezésekben szerepel, az alábbi

feltételek figyelembevételével:

1. legkésõbb a megállapodás aláírásától számított öt év letelte idõpontjában Oroszország megszünteti a vállalati tõke

külföldi részvényhányadának 49%-os felsõ határát;

2. az ötéves átmeneti idõszak alatt a külföldi részvényhányad felsõ határának megszüntetése nem akadályozza meg

Oroszországot abban, hogy intézkedéseket vezessen be engedély kiadására a biztosítás néhány osztályában mûködõ

közösségi vállalatok részére. Ezek az intézkedések csak a társadalombiztosítás kötelezõ biztosítási rendszerének vagy

a közbeszerzés területén, illetve a 29. cikk (2) bekezdésében leírt okok esetén alkalmazhatók, és azok nem

érvénytelenítik, illetve nem korlátozzák lényegesen a külföldi részvényhányad 49%-os felsõ határa megszüntetésének

hatásait.
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8. MELLÉKLET

A 34. ÉS 38. CIKKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A. rész

A konzultációk az elsõ fél által ezek megtartására irányuló kérelemtõl számított 30 napon belül kezdõdnek el.

A konzultációk célja megállapodás elérése az alábbiakról:

– a másik fél által azoknak az intézkedéseknek a visszavonása, amelyek a lényegesen korlátozóbb feltételeket

eredményezték, vagy

– a két fél kötelezettségeinek kiigazítása, vagy

– az elsõ fél által teendõ kiigazítások a másik fél által teremtett korlátozóbb helyzet kompenzálására.

Ha a felek az elsõ fél által kezdeményezett konzultációra vonatkozó kérelemtõl számított 60 napon belül nem jutnak

megállapodásra, az elsõ fél az általa vállalt kötelezettségekre megfelelõ kompenzációs kiigazításokat alkalmazhat.

Ezek a kiigazítások olyan mértékben és olyan idõpontban végezhetõk el, amennyire és amikor erre a másik fél által

teremtett lényegesen korlátozóbb helyzet figyelembevételéhez szükség van. Elsõbbséget kell biztosítani azoknak

az intézkedéseknek, amelyek a legkevesebb zavart okozzák a megállapodás mûködésében. A megállapodás alapján

az említett kiigazítások nem érintik az ilyen kiigazítások idõpontjában a gazdasági szereplõk által szerzett jogokat.

B. rész

1. Az orosz kormány a megállapodás aláírását követõ három éves idõszak folyamán a partnerség és az együttmûködés

szellemében tájékoztatja a Közösséget arra irányuló szándékáról, hogy olyan új jogszabályokat terjesszen elõ vagy

olyan új rendelkezéseket fogadjon el, amelyek korlátozóbb feltételeket teremthetnek a közösségbeli vállalatok

oroszországi leányvállalatainak és fióktelepeinek alapítására és mûködésére, mint amilyen helyzet a megállapodás

aláírását megelõzõ napon érvényben volt. A Közösség felkérheti Oroszországot, hogy ismertesse ezeknek

a jogszabályoknak vagy rendelkezéseknek a tervezetét, és kezdjen konzultációkat ezekrõl a tervezetekrõl.

2. Ha az Oroszország által az (1) bekezdésben említett átmeneti idõszakon belül bevezetett új jogszabályok vagy

rendelkezések a közösségbeli vállalatok oroszországi leányvállalatainak és fióktelepeinek mûködésére

a megállapodás aláírása napján érvényben lévõ helyzetnél korlátozóbb feltételeket eredményeznek, az ilyen

jogszabályok vagy rendelkezések nem vonatkoznak az Oroszországban a vonatkozó törvény hatálybalépésének

idõpontjában már megalapított leányvállalatokra és fióktelepekre a fenti törvény hatálybalépésétõl számított három

éves idõszak leteltéig.

9. MELLÉKLET

A VERSENNYEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEKRE ÉS A MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK BEVEZETÉSÉRE

VONATKOZÓ ÁTMENETI IDÕSZAK

Az 53. cikk 2.3. pontjában és a 2. melléklet 2. pontjában említett körülmények azokra az orosz gazdasági ágazatokra

értendõk, amelyek:

– szerkezeti átalakításon mennek keresztül, vagy

– komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen ha ezek Oroszországban súlyos szociális problémákat idéznek

elõ, vagy

– a bizonyos oroszországi ágazatokban vagy iparágakban orosz vállalatok vagy állampolgárok tulajdonában lévõ

teljes piaci részesedés megszüntetésével vagy drasztikus csökkentésével néznek szembe, vagy

– újonnan keletkezõ iparágak Oroszországban.

10. MELLÉKLET

AZ 54. CIKKBEN EMLÍTETT SZELLEMI, IPARI ÉS KERESKEDELMI TULAJDON VÉDELME

1. Oroszország tovább javítja a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok védelmét annak érdekében, hogy

a megállapodás hatálybalépésétõl számított ötödik év végére a Közösségben létezõhöz hasonló szintû védelmet

biztosítson, ideértve az e jogok érvényesítésének hatékony eszközeit is.
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2. A megállapodás hatálybalépését követõ ötödik év végére Oroszország csatlakozik a szellemi, ipari és kereskedelmi

tulajdonjogokról szóló többoldalú egyezményekhez, amelyet a tagállamok aláírtak, vagy amelyeket a tagállamok

ténylegesen alkalmaznak az alábbi egyezményekben szereplõ megfelelõ rendelkezések szerint:

– Berni egyezmény az irodalmi és mûvészeti mûvek védelmérõl (párizsi okmány, 1971),

– Nemzetközi egyezmény az elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók és a mûsorsugárzó szervezetek védelmérõl

(Róma, 1961),

– Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (genfi okmány, 1978)

3. Az Együttmûködési Tanács javasolhatja, hogy e melléklet (2) bekezdése vonatkozzon a többi többoldalú egyezményre

is.

4. E megállapodás hatálybalépésétõl kezdve Oroszország a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelmének

elismerése tekintetében nem nyújt kevésbé kedvezményes elbánást a közösségbeli vállalatok és állampolgárok

részére, mint amelyet harmadik országoknak kétoldalú megállapodások alapján nyújt.

5. A (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az Oroszország által érvényes viszonossági alapon harmadik

országoknak nyújtott, valamint az Oroszország által a volt Szovjetunió más országának nyújtott kedvezményekre.

1. JEGYZÕKÖNYV

a szén- és acélipari kapcsolattartó csoport létrehozásáról

1. A felek kapcsolattartó csoportot hoznak létre. A csoport a Közösség és Oroszország képviselõibõl áll.

2. A kapcsolattartó csoport információkat cserél a szén- és acélipar helyzetérõl mindkét területen és a közöttük fennálló

kereskedelemrõl, az esetlegesen felmerülõ problémák meghatározása céljából.

3. A kapcsolattartó csoport vizsgálja a szén- és acélipar világszintû helyzetét, többek között a nemzetközi kereskedelem

fejlõdését is.

4. A kapcsolattartó csoport kicserél az érintett iparágak szerkezetével, termelõkapacitásaik fejlesztésével, az adott

területeken a tudomány és a kutatás fejlõdésével, valamint a foglalkoztatás növekedésével kapcsolatos minden

hasznos információt. A csoport vizsgálja a szennyezési és a környezetvédelmi problémákat is.

5. A kapcsolattartó csoport vizsgálja a felek közötti technikai segítségnyújtás, ezen belül a pénzügyi, kereskedelmi és

technikai irányítás keretében elért haladást is.

6. A kapcsolattartó csoport minden vonatkozó információt kicserél a megfelelõ nemzetközi szervezetekben vagy

fórumokon mutatott vagy mutatandó hozzáállás tekintetében.

7. Amint és amikor a két fél megállapodik, hogy az iparágak képviselõinek jelenléte és/vagy részvétele szükségszerû,

a kapcsolattartó csoport kibõvül az õ személyükkel.

8. A kapcsolattartó csoport évente kétszer az egyes felek területén felváltva ülésezik.

9. A kapcsolattartó csoport elnöki feladatait felváltva az Európai Közösségek Bizottságának képviselõje és az Orosz

Föderáció kormányának képviselõje látja el.

2. JEGYZÕKÖNYV

a vámjogszabályok helyes alkalmazásához nyújtandó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról

1. cikk

Fogalommeghatározások
E jegyzõkönyv alkalmazásában:

a) „vámjogszabályok”: a felek területén alkalmazandó, az áruk behozatalát, kivitelét, átmenõ forgalmát és azok

vámeljárás alá vetését, ezen belül a fenti tranzakciók tilalmát, korlátozását és ellenõrzését szabályozó

intézkedésekre vonatkozó, az említett felek által elfogadott rendelkezések;

b) „vámok”: minden illeték, adó, díj vagy a felek területén a vámjogszabályok alkalmazásával kivetett és beszedett

minden egyéb teher, nem tartoznak azonban ide azok a díjak és terhek, amelyek a nyújtott szolgáltatások

hozzávetõleges költségeinek összegére korlátozódnak.

c) „megkeresõ hatóság”: az illetékes közigazgatási hatósági szerv, amelyet a felek erre a célra kijelöltek, és amely

vámügyekben a jogsegély iránti kérelmet beterjeszti;

d) „megkeresett hatóság”: az illetékes közigazgatási hatósági szerv, amelyet a felek erre a célra kijelöltek, és amely

a vámügyekben beterjesztett jogsegély-kérelmeket fogadja;
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e) „jogsértés”: a vámjogszabályok mindennemû megszegése, valamint az ilyen jogszabályok megszegésének

kísérlete.

2. cikk

Hatály
(1) A felek saját hatáskörük keretén belül az e jegyzõkönyvben meghatározott módon és feltételekkel segítséget

nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok helyes alkalmazásában, különösen e jogszabályok megsértésének

megakadályozásában, felderítésében és kivizsgálásában.

(2) Az e jegyzõkönyvben elõírt vámügyi segítségnyújtás a felek e jegyzõkönyv alkalmazásáért felelõs minden

közigazgatási hatósági szervére vonatkozik. Ez a jogsegély nem sérti a kölcsönös bûnügyi jogsegélyre érvényes

szabályokat. Ha a hatóságok errõl másként nem állapodnak meg, a jogsegély nem terjed ki az igazságügyi hatóság

kérésére gyakorolt hatáskörökben beszerzett információkra, így a dokumentumokra sem.

3. cikk

Jogsegély megkeresés alapján
(1) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóság kérésére minden olyan megfelelõ információt megad, amely lehetõvé

teszi a vámjogszabályok helyes alkalmazását, többek között az olyan felderített vagy tervezett cselekményekre

vonatkozó információkat, amelyek a fenti jogszabályok megsértését jelentik, annak tûnnek, vagy azzá válhatnak.

(2) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóság kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az egyik fél területérõl kivitt áruknak

a másik fél területére történõ bevitele megfelelõen történt-e, ha szükséges, az árukra alkalmazott vámeljárás

részletezésével.

(3) A megkeresett hatóság a megkeresõ hatóság kérése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására,

hogy felügyeletet gyakoroljanak:

a) olyan természetes vagy jogi személyek felett, akikkel kapcsolatban alapos okkal tételezhetõ fel, hogy megsértik

vagy megsértették a vámjogszabályokat;

b) olyan helyek felett, ahol oly módon gyûjtöttek be árukészleteket, hogy alapos okkal tételezhetõ fel, hogy a másik

fél vámjogszabályaival ellentétes cselekmények elkövetése céljából történt szállításokról van szó;

c) olyan árumozgások felett, amelyekrõl azt a bejelentést kapták, hogy azok a vámjogszabályok megsértését

eredményezhetik;

d) olyan szállítóeszközök felett, amelyek esetén alapos okkal tételezhetõ fel, hogy a vámjogszabályok megsértése

során használták vagy használják, illetve használhatják azokat.

4. cikk

Önkéntes jogsegély
A felek saját hatáskörük keretén belül elõzetes kérés nélkül jogsegélyt nyújtanak egymásnak, ha úgy ítélik meg, hogy

a vámjogszabályok helyes alkalmazásához erre szükség van, különösen, ha információkat kapnak:

– olyan feltárt vagy tervezett cselekményekrõl, amelyek a fenti jogszabályok megsértését jelentik, annak tûnnek,

vagy azzá válhatnak,

– az ilyen cselekmények felismerésére alkalmazott új eszközökrõl vagy módszerekrõl,

– olyan árukról, amelyekrõl ismert, hogy a behozatalra, a kivitelre, az átmenõ forgalomra vagy egyéb

vámeljárásokra vonatkozó vámjogszabályok jelentõs mértékû megsértésének tárgyát képezik.

5. cikk

A jogsegély iránti kérelem formája és tartalma
(1) Az e jegyzõkönyvben említett kérelmeket írásban nyújtják be. A kérelemhez mellékelni kell az ilyen kérelmek

lebonyolításához szükséges dokumentumokat. Ha a helyzet sürgõssége megkívánja, szóbeli kérelmek is

elfogadhatók, azokat azonban írásban haladéktalanul meg kell erõsíteni.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett kérelmekben az alábbi információknak kell szerepelniük:

a) a kérelmet beterjesztõ megkeresõ hatóság neve;

b) az igényelt intézkedések;

c) a kérelem célja és oka;

d) az üggyel kapcsolatos törvények, jogszabályok és egyéb jogi elemek;
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e) a vizsgálatok célpontját jelentõ természetes vagy jogi személyek lehetõ legpontosabb és legátfogóbb

megjelölése;

f) a vonatkozó tények összegzése.

(3) A kérelmek a megkeresett hatóság bármely hivatalos nyelvén, illetve e hatóság számára elfogadható nyelven

nyújthatók be.

(4) Ha a kérelem nem felel meg a formai követelményeknek, kérhetik azok kijavítását vagy kiegészítését; sor kerülhet

azonban óvintézkedések elrendelésére is.

6. cikk

A kérelmek végrehajtása
(1) A jogsegély iránti kérelmek lebonyolítására a megkeresett fél törvényeivel, jogszabályaival és egyéb jogi eszközeivel

összhangban kerül sor.

(2) A jogsegély iránti kérelem teljesítése érdekében a megkeresett hatóság saját hatáskörében és a rendelkezésre álló

források keretén belül úgy jár el, mintha saját számlájára vagy ugyanennek a félnek más hatóságai kérelme alapján

járna el, átadja a már általa ismert információkat, megfelelõ vizsgálatokat folytat vagy intézkedik ilyen vizsgálatok

lefolytatásáról.

(3) Az egyik fél kellõen felhatalmazott tisztviselõi a másik fél egyetértésével és ez utóbbi fél által megállapított feltételek

keretében beszerezhetik a megkeresett hatóság hivatalaitól vagy a megkeresett hatóság felelõsségi körébe tartozó

más hatóságtól azokat a vámjogszabályok megsértésével kapcsolatos információkat, amelyekre a megkeresõ

hatóságnak e jegyzõkönyv céljából szüksége van.

(4) Az egyik fél tisztviselõi – különösen a másik fél egyetértése esetén és ez utóbbi fél által megállapított feltételek

keretében – jelen lehetnek az utóbbi fél területén lebonyolított vizsgálatokon.

(5) Amennyiben az e jegyzõkönyvben tárgyalt körülmények között az egyik fél tisztviselõi jelen vannak a másik fél

területén lebonyolított vizsgálatokon, minden alkalommal tudniuk kell igazolni alkalmasságukat. Nem viselhetnek

sem egyenruhát, sem fegyvert.

7. cikk

Az információközlés formái
(1) A felek az információkat az e jegyzõkönyvben megállapított feltételek mellett és korlátok keretén belül

dokumentumok, dokumentumok hiteles másolatai, jelentések és hasonló dokumentumok formájában adják meg

egymásnak.

(2) Eredeti akták és dokumentumok kérésre csak olyan esetekben adhatók át, ha a hiteles másolatok nem elegendõk.

Ezeket az eredeti aktákat és dokumentumokat a lehetõ leghamarabb vissza kell juttatni.

(3) Az (1) bekezdésben tárgyalt dokumentumok ugyanerre a célra bármilyen formában szolgáltatott számítógépes

adatokkal helyettesíthetõk. Kérésre az anyag felhasználásával kapcsolatos minden vonatkozó információt meg kell

adni.

8. cikk

A jogsegély nyújtásának kötelezettsége alóli kivételek
(1) A felek az e jegyzõkönyvben tárgyalt jogsegélyt elutasíthatják, részben vagy bizonyos feltételek, illetve

követelmények függvényében nyújthatják, amennyiben e cselekedetük:

a) nagy valószínûséggel sértené szuverenitásukat, közrendjüket, biztonsági és egyéb fontos érdekeiket,

vagy

b) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2) Ha a megkeresõ hatóság olyan segítséget kér, amelyet maga nem lenne képes nyújtani, ha a másik fél ezt kérné tõle,

kérelmében felhívja erre a figyelmet. Ekkor a megkeresett hatóság döntésére bízott, miként reagál a kérésre.

(3) A jogsegély visszautasítása vagy megtagadása esetén a döntésrõl és annak okairól haladéktalanul írásban értesíteni

kell a megkeresõ hatóságot.

9. cikk

Titoktartási kötelezettség
(1) E jegyzõkönyv értelmében bármilyen formában közölt minden információ bizalmas jellegû. Ezek az információk

hivatalos titoktartási kötelezettség alá tartoznak, és az azok birtokába kerülõ félnél érvényes vonatkozó jogszabályok
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és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelõ rendelkezések alapján a hasonló információkra kiterjedõ

védelmet élvezik.

(2) Névvel jelölt adatok nem adhatók ki, amennyiben alapos ok áll fenn annak feltételezésére, hogy az átadott adatok

továbbadása vagy felhasználási módja ellentétben áll valamelyik fél jogi alapelveivel, és különösen, amennyiben

az érintett személy alapvetõ emberi jogai sérelmet szenvednének. Az adatokat átvevõ fél tájékoztatja az azokat

szolgáltató felet az átadott információk felhasználásáról és annak eredményeirõl.

(3) Névvel jelölt adatok csak a vámhatóságok részére és szükség esetén büntetõeljárás céljára az állami ügyészségi és

igazságszolgáltatási hatóságoknak adhatók át. Más személyek vagy hatóságok ilyen adatokat csak az azokat

szolgáltató hatóság elõzetes engedélyével szerezhetnek meg.

(4) Az adatszolgáltató fél ellenõrzi az átadásra kerülõ információk pontosságát. Amennyiben a szolgáltatott információt

helytelennek vagy törlendõnek tartja, errõl haladéktalanul értesíti az információkat fogadó felet. Ez utóbbi köteles

a korrekciót vagy a törlést végrehajtani.

(5) Az érintett személy – az aktuális közérdek sérelme nélkül – kérés alapján információkat szerezhet be a tárolt adatokról

és a tárolás céljáról.

10. cikk

Az információk felhasználása
(1) A megszerzett információk kizárólag e jegyzõkönyv céljaira használhatók fel, más célra az egyes feleknél csak annak

a közigazgatási hatóságnak az elõzetes írásbeli hozzájárulásával használhatók fel, amely az információkat szolgáltatta,

és azokra az említett hatóság által megállapított korlátozások érvényesek.

(2) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg az információknak a vámjogszabályok be nem tartása miatt utólag indított

bírósági vagy közigazgatási eljárások során történõ felhasználását.

(3) A felek bizonyító irataikban, jelentéseikben és tanúvallomásaikban, valamint a bíróság elé terjesztett peres

anyagaikban és vádirataikban a megszerzett információkat és az e jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban

megtárgyalt dokumentumokat bizonyítékként használhatják fel.

11. cikk

Szakértõk és tanúk
A megkeresett hatóság tisztviselõi engedélyt kaphatnak arra, hogy a megadott engedély korlátozásainak keretén

belül a másik fél joghatóságának területén az e jegyzõkönyv tárgyát képezõ ügyekkel kapcsolatban folytatott bírósági

vagy közigazgatási eljárásokban szakértõként vagy tanúként megjelenjenek, és az eljárásokhoz szükséges tárgyakat,

dokumentumokat vagy azok hiteles másolatait bemutassák. A megjelenésre irányuló kérelemben konkrétan meg kell

jelölni, hogy milyen ügyben és milyen cím vagy képesítés alapján hallgatják meg a tisztviselõt.

12. cikk

A jogsegély költségei
A felek lemondanak egymással szemben az e jegyzõkönyv alapján felmerülõ költségek megtérítésére vonatkozó

minden igényrõl, kivéve – indokolt esetben – a nem közszolgálathoz tartozó szakértõk és tanúk, valamint tolmácsok és

fordítók költségeit.

13. cikk

Végrehajtás
(1) E jegyzõkönyv kezelésére az Európai Közösségek Bizottságának illetékes szolgálatai, és – indokolt esetben – egyrészt

a tagállamok vámhatóságai, másrészt Oroszország központi vámszervei kapnak megbízást. Ezek döntenek

az adatvédelmi szabályok figyelembevételével a jegyzõkönyv alkalmazásához szükséges minden gyakorlati

intézkedésrõl és rendelkezésrõl. Az Együttmûködési Tanács részére ajánlásokat tehetnek e jegyzõkönyv általuk

indokoltnak tartott módosítására.

(2) A felek konzultálnak egymással, majd ezt követõen rendszeresen tájékoztatják egymást a jegyzõkönyv

rendelkezéseivel összhangban elfogadott részletes végrehajtási szabályokról.
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14. cikk

Kiegészítõ jelleg
(1) Ez a jegyzõkönyv kiegészíti, és nem korlátozza az egy vagy több tagállam és Oroszország között létrejött kölcsönös

jogsegély-megállapodások alkalmazását. Nem zárja ki a már megkötött vagy a késõbbiekben megkötendõ ilyen

megállapodások alapján nyújtott átfogóbb kölcsönös jogsegélyt sem.

(2) Ezek a megállapodások – a 10. cikk sérelme nélkül – nem érintik a Bizottság illetékes szervei és a tagállamok

vámhatóságai között a Közösség érdekeit szolgáló vámügyek során szerzett információk közlésére vonatkozó

közösségi rendelkezéseket.

ZÁRÓOKMÁNY
Egyrészrõl

a BELGA KIRÁLYSÁG,

a DÁN KIRÁLYSÁG,

a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

a GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

a SPANYOL KIRÁLYSÁG,

a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

az OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

a HOLLAND KIRÁLYSÁG,

a PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

azaz az EURÓPAI KÖZÖSSÉGET létrehozó szerzõdés, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉGET létrehozó szerzõdés és

az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET létrehozó szerzõdés szerzõdõ felei, a továbbiakban: a tagállamok, valamint

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG, az EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG és az EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség, meghatalmazottjai,

másrészrõl

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ, a továbbiakban: Oroszország, meghatalmazottja,

a mai napon, ezerkilencszázkilencvennégy június huszonnegyedikén az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok

tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmûködési

Megállapodás – a továbbiakban a „Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás” – aláírása céljából Korfun

megtartott találkozójukon a következõ szövegeket fogadták el:

Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás, a mellékleteivel és az alábbi jegyzõkönyveivel együtt:

1. jegyzõkönyv a szén- és acélipari kapcsolattartó csoport létrehozásáról

2. jegyzõkönyv a vámjogszabályok helyes alkalmazásához nyújtandó kölcsönös közigazgatási

segítségnyújtásról

A tagállamok és a Közösség meghatalmazottjai, valamint Oroszország meghatalmazottja elfogadták az alábbiakban

felsorolt és e záróokmány mellékletét képezõ együttes nyilatkozatok szövegeit:

Együttes nyilatkozat a megállapodás III. címével és 94. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 10. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 12. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 17. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 18. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 22. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 24. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 26., 32. és 37. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 28. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 29. cikkének (3) bekezdésével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikkével kapcsolatban
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikkének a) és g) pontjával kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a 30. cikk b) pontjában és a 45. cikkben szereplõ „ellenõrzés” fogalmának meghatározásával

kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikke h) pontjának harmadik alpontjával kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 31. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 34. cikkének (1) bekezdésével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 34. és 38. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 35. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 39. cikke (2) bekezdése c) pontjának második alpontjával kapcsolatban a kikötõk

megnyitásáról

Együttes nyilatkozat a megállapodás 39. cikke (2) bekezdése c) pontjának második alpontjával kapcsolatban

a harmadik országok lobogója alatt hajózó hajókról

Együttes nyilatkozat a megállapodás 44. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 46. cikkének (2) bekezdésével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 48. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 52. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 53. cikkének (2.2) bekezdésével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 54. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 99. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 101. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 107. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 107. cikke (2) bekezdésével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 2. és 107. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a megállapodás 112. cikkével kapcsolatban

Együttes nyilatkozat a 2. jegyzõkönyv 6. cikkével kapcsolatban

A tagállamok és a Közösség meghatalmazottjai, valamint Oroszország meghatalmazottja ugyancsak tudomásul vette

a záróokmányhoz csatolt alábbi levélváltásokat is:

Levélváltás a megállapodás 22. cikkével kapcsolatban

Levélváltás a megállapodás 52. cikkével kapcsolatban

Oroszország meghatalmazottja tudomásul vette az alább felsorolt, a záróokmány mellékletét képezõ nyilatkozatokat:

Közösségi nyilatkozat a megállapodás 36. cikkével kapcsolatban

Közösségi nyilatkozat a megállapodás 54. cikkével kapcsolatban

A tagállamok és a Közösség meghatalmazottjai, valamint Oroszország meghatalmazottja tudomásul vette az alább

felsorolt, a záróokmány mellékletét képezõ nyilatkozatokat:

Oroszország nyilatkozata a megállapodás 36. cikkével kapcsolatban
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Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
Udfærdiget i Corfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems. 
Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig. 
Έγινε στην Κέρκυρα, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. 
Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four. 
Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. 
Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro. 
Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig. 
Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro. 
СОВЕРШЕНО НА КОРФУ ДВАДЦАТЪ ЧЕТВЕРТОГО ИЮНЯ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЪСОТ ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 
 
Pour le Royaume de Belgique 
Voor het Koninkrijk België 
Für das Königreich Belgien 
På Kongeriget Danmarks vegne 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
Για την Ελληνική Δημοκρατία 
Por el Reino de España 
Pour la République française 
Thar cheann Na hÉireann 
For Ireland 
Per la Repubblica italiana 
Pour le Grand-Duché de Luxembourg 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden 



Együttes nyilatkozat a megállapodás III. címével és 94. cikkével kapcsolatban

A III. cím és a 94. cikk alkalmazásában a GATT rövidítés alatt az 1947-ben Genfben aláírt, módosított Általános Vám- és

Kereskedelmi Egyezmény az e megállapodás aláírásának idõpontjában alkalmazott módon értendõ, amennyiben

a felek a 90. cikk alapján létrehozott Együttmûködési Tanács keretében ettõl eltérõen nem állapodnak meg.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 10. cikkével kapcsolatban

A felek megállapodnak abban, hogy a 10. cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a fejlesztésre és

humanitárius célokra nyújtott pénzügyi kölcsönök és hitelek, az Oroszország és harmadik országok vagy nemzetközi

szervezetek között megkötött mûszaki és humanitárius segítségnyújtási megállapodások alapján Oroszország

területére irányuló behozatal feltételeire, amennyiben ezek az országok vagy nemzetközi szervezetek az ilyen

behozatalra különleges elbánást igényelnek.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 12. cikkével kapcsolatban

Az árukereskedelemrõl szóló III. cím 12. cikke foglalkozik az átmenõ forgalom kérdésével. A felek megállapodnak, hogy

a 12. cikk kizárólag az áruk átmenõ forgalmának szabadságával foglalkozik. Ez megfelel a GATT szokásos

gyakorlatának. Az átmenõ forgalom kérdése a 43. cikkben jelzett szállítási megállapodásokról szóló jövõbeni

tárgyalások tárgyát képezheti.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 17. cikkével kapcsolatban

A Közösség és Oroszország kijelenti, hogy a védzáradék (17. cikk) szövege nem garantálja a GATT biztonsági elbánását.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 18. cikkével kapcsolatban

A felek megállapodnak, hogy a 18. cikk és a következõ bekezdés rendelkezései sem szándékosan, sem ténylegesen

nem lassítják, gátolják vagy akadályozzák a felek dömping- és szubvencióellenes vizsgálataival kapcsolatos megfelelõ

jogszabályaiban elõírt eljárásokat.

A felek megállapodnak abban, hogy – jogszabályaik és gyakorlatuk sérelme nélkül – a rendes érték megállapításakor

minden szempontból kellõ figyelmet fordítanak – minden esetben érdemben – arra, ha az ügyben szereplõ gyártók

természetes komparatív elõnyöket tudnak felmutatni az olyan tényezõket illetõen, mint a nyersanyagokhoz való

hozzáférés, a gyártási folyamat, a gyártás vevõkhöz való közelsége és a termék különleges tulajdonságai.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 22. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésével kapcsolatban

A Közösséget illetõen az 1989. évi megállapodás 6. cikkében említett jogszabályok és rendelkezések többek között

magukban foglalják az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdést és annak szabályzatai – különösen azon

szövegek rendelkezéseinek – végrehajtását, amelyek az Euratom Ellátási Ügynökségének és az Európai Közösségek

Bizottságának jogait, hatásköreit és feladatait határozzák meg.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 24. cikkével kapcsolatban

A felek megállapodnak, hogy a „családtagok” fogalom az érintett befogadó ország nemzeti jogszabályaiban

megfogalmazottak szerint értendõ.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 26., 32. és 37. cikkével kapcsolatban

A felek biztosítják, hogy a vízumok és tartózkodási engedélyek kiadása a tagállamok, illetve Oroszország törvényeivel

és rendeleteivel összhangban, a bonni ESZAK-konferencia záró dokumentuma elveinek megfelelõen, különösen
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Pela República Portuguesa 
For the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 
Por las Comunidades Europeas 
For De Europæiske Fællesskaber 
Für die Europäischen Gemeinschaften 
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
For the European Communities 
Pour les Communautés européennes 
Per le Comunità europee 
Voor de Europese Gemeenschappen 
Pelas Comunidades Europeias 
ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 



az üzletemberek tagállamok és Oroszország területére történõ azonnali belépése, az országban való tartózkodása és

mozgása megkönnyítése érdekében történjen. Ezek a szándékok különösen a 32. cikkben említett kulcsfontosságú

munkatársakra, valamint a 37. cikkben említett határokon átnyúló szolgáltatások eladóira vonatkoznak, és biztosítják,

hogy a közigazgatási eljárások ne semmisítsék meg vagy károsítsák a tagállamok részére a megállapodás fenti cikkei

alapján járó kedvezményeket.

A felek egyetértenek abban, hogy ebben az összefüggésben fontos elemet jelent a tagállamok és Oroszország között

a visszafogadás engedélyezésérõl szóló megállapodás idõben történõ megkötése.

Az Együttmûködési Tanács rendszeresen vizsgálja a helyzet fenti területeken elért fejlõdését.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 28. cikkével kapcsolatban

A felek – az 50. és 51. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – megállapodnak, hogy a 28. cikk (1) és (4) bekezdésében

említett „…jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban” szöveg azt jelenti, hogy az egyes felek a 30. cikkben

meghatározott leányvállalatok és fióktelepek alapítása révén azzal a feltétellel szabályozhatják a vállalatok alapítását,

hogy ezek a jogszabályok és rendelkezések nem teremtenek kedvezõtlenebb elbánást eredményezõ kikötéseket, mint

amilyenben bármely harmadik ország vállalatai, illetve fióktelepei részesülnek.

A felek – a 3. és 4. mellékletekben felsorolt kikötések, valamint az 50. és 51. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül –

megállapodnak, hogy a 28. cikk (2) és (3) bekezdésében említett „…jogszabályokkal és rendelkezésekkel

összhangban” szöveg azt jelenti, hogy az egyes felek azzal a feltétellel szabályozhatják a vállalatok mûködését

a területükön, hogy ezek a jogszabályok és rendelkezések nem teremtenek a másik fél vállalatainak mûködése

szempontjából kedvezõtlenebb elbánást eredményezõ új kikötéseket, mint amilyenben saját vállalataik vagy bármely

harmadik ország vállalatainak leányvállalatai részesülnek, attól függõen, melyik a kedvezõbb.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 29. cikke (3) bekezdésével kapcsolatban

A felek megerõsítik, hogy a 29. cikk (3) bekezdése nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely Oroszországot

megakadályozná abban, hogy olyan új jogszabályokat vagy intézkedéseket fogadjon el, amelyek a nem közösségi

vállalatok Oroszország területén történõ alapítására vonatkozó feltételek tekintetében a saját vállalataiknak biztosított

elbánással szemben megkülönböztetést vezetnek be, vagy súlyosbítják a megkülönböztetést a megállapodás

aláírásának idõpontjában fennálló helyzethez képest.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikkével kapcsolatban

A felek megerõsítik annak fontosságát, hogy biztosítani kell azt, hogy a 30. cikk a) és g) pontjában említett engedélyek

megadása

– olyan objektív és átlátható kritériumok alapján történjen, mint a szolgáltatások nyújtására való alkalmasság és

a képesség,

– ne jelentsen nagyobb terhet, mint amennyire a szolgáltatás minõségének biztosításához szükség van,

– önmagában ne jelentse a szolgáltatás nyújtásának korlátozását.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikke a) és g) pontjával kapcsolatban

A 30. cikk a) pontjának második alpontja és g) pontjának második alpontja figyelembe veszi az e megállapodás

keretében megállapított pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés sajátos voltát, és nem érinti az „alapítás” és

„mûködés” fogalmainak az e megállapodás céljától eltérõ célokat szolgáló pénzügyi szolgáltatásokra alkalmazott

meghatározását.

Együttes nyilatkozat a 30. cikkének b) pontjában és a 45. cikkében szereplõ „ellenõrzés” fogalmának meghatározásával

kapcsolatban

1. A felek megerõsítik kölcsönös egyetértésüket azzal, hogy az ellenõrzés kérdése az adott eset tényleges

körülményeinek függvénye legyen.

2. Akkor mondjuk például egy vállalatról, hogy az egy másik vállalat irányítása alatt áll, és ily módon az említett másik

vállalatnak leányvállalata, ha:

– a másik vállalat közvetlenül vagy közvetve többségi szavazati jogokkal rendelkezik, vagy ha

– a másik vállalat jogosult az igazgatási szerv, az irányító szerv vagy a felügyelõ szerv többségének kinevezésére

vagy elbocsátására, és egyidejûleg a leányvállalat részvényese vagy tagja.

3. Mindkét fél figyelembe veszi, hogy a (2) bekezdésben említett kritériumok nem kizárólagosak.
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 30. cikke h) pontjának harmadik alpontjával kapcsolatban

A szárazföldi szállítási módokkal bonyolított áru- és személyszállításra jelenleg érvényben lévõ korlátozások

figyelembevételével a felek megállapodnak abban, hogy addig, amíg ezeket a korlátozásokat nem szüntetik meg, a „a

tengeri szakasz igénybevételével történõ intermodális szállítási mûveletek” kifejezés alatt az említett mûveletek

szervezése értendõ.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 31. cikkével kapcsolatban

A 31. cikk rendelkezései lehetõvé teszik a felek számára, hogy bármilyen intézkedést megtegyenek annak

megakadályozására, hogy harmadik ország vállalatai az e megállapodásban biztosított lehetõségek révén

kijátszhassák a feleknek az adott harmadik ország megfelelõ területeiken történõ cégalapítására vonatkozóan hozott

intézkedéseit.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 34. cikke (1) bekezdésével kapcsolatban

Oroszországnak a Közösség részére adott azon magyarázatainak figyelembevételével, hogy a Közösség vállalatainak

oroszországi leányvállalatai és fióktelepei bizonyos tekintetben és egyes ágazatokra vonatkozólag az orosz

vállalatokkal szemben általában alkalmazott, nevezetesen a nemzeti elbánásnál kedvezõbb elbánásban részesülnek,

a felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Oroszország olyan intézkedéseket vezetne be, amelyek célja

a külföldi vállalatok oroszországi leányvállalataival és fióktelepeivel szembeni elbánás színvonalának a nemzeti

elbánáshoz történõ hozzáigazítása, az nem tekinthetõ Oroszország azon kötelezettsége megszegésének, hogy

minden tõle telhetõt megtegyen a 34. cikk (1) bekezdésében foglaltak betartására.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 34. és 38. cikkével kapcsolatban

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik fél azt a nézetet képviselné, hogy a másik fél nem

értelmezte helyesen a 34. cikk (2) vagy a 38. cikk (3) bekezdésében említett „lényegesen korlátozóbb” kifejezést, ez a fél

a 101. cikkben meghatározott eljáráshoz folyamodhat.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 35. cikkével kapcsolatban

A felek megállapodnak abban, hogy a 35. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett tevékenységek közé nem

tartozik bele a fuvarozói tevékenység.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 39. cikke (2) bekezdése c) pontjának második albekezdésével kapcsolatban

a kikötõk megnyitásáról

Az orosz fél által a külföldi hajók számára nyitott kikötõkre vonatkozóan szolgáltatott információk alapján a Közösség

tudomásul veszi, hogy Oroszország folytatni kívánja a külföldi hajók számára nyitott kikötõk számának növelésére

irányuló erõfeszítéseit. Az orosz fél ugyancsak tudomásul veszi a Közösségnek azt a politikáját, hogy a külföldi hajók

számára nyitott valamennyi kikötõ a nemzetközi kereskedelem elõtt is nyitott legyen. A felek úgy ítélik meg, hogy

a kikötõknek a külföldi hajók számára való nyitottságának mértéke a nemzetközi tengeri szállításban a szolgáltatások

szabad nyújtásához szükséges feltételek vizsgálatának lényeges jellemzõjét képezi. Ennek érdekében vállalják, hogy

az Együttmûködési Tanács keretében tartandó konzultációk keretében legalább kétévente felülvizsgálják a külföldi

hajók számára nyitott kikötõkkel kapcsolatos helyzetet. Amennyiben komoly nehézségek merülnek fel a külföldi hajók

számára nyitott kikötõk fenntartásában, az a fél, amelynek a területén az érintett kikötõ fekszik, tájékoztatja errõl

a másik felet; ez utóbbi kérésére konzultációkra kerül sor annak biztosítása érdekében, hogy a meghozott

intézkedések a lehetõ legkisebb mértékben érintsék a nemzetközi hajózási szolgáltatások szabad nyújtását.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 39. cikke (2) bekezdése c) pontjának második albekezdésével kapcsolatban

a harmadik országok lobogója alatt hajózó hajókról

A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás hatálybalépésétõl számított öt éves idõszak letelte után

megfontolják a 39. cikk (2) bekezdése c) pontja második albekezdésének a tagállamok, illetve Oroszország hajózási

vállalatai vagy állampolgárai által üzemeltetett, harmadik országok lobogója alatt hajózó hajókra történõ

alkalmazását.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 44. cikkével kapcsolatban

E megállapodás alkalmazásában a gazdasági integrációs megállapodás a Szolgáltatások Kereskedelmérõl szóló

Általános Egyezmény V. cikkében megállapított elvekkel összhangban álló megállapodást jelenti. E megállapodásnak
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a szolgáltatási tevékenységektõl eltérõ területekre kiterjedõ vonatkozásai tekintetében a gazdasági integrációs

megállapodás a GATT szabadkereskedelmi területek vagy vámuniók létrehozásáról szóló XXIV. cikkében megállapított

elvekkel összhangban álló megállapodást jelenti.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 46. cikkének (2) bekezdésével kapcsolatban

A felek megerõsítik kölcsönös egyetértésüket azzal, hogy az egyes adott esetek körülményeitõl függ az a kérdés, hogy

bizonyos tevékenységek – akár alkalomszerûen is – kapcsolódnak-e megfelelõ területeiken a közhatalom

gyakorlásához. Minden egyes esetben segítséget jelent a fenti kérdés megválaszolásában annak vizsgálata, hogy

az ilyen tevékenységek kapcsolódnak-e:

– fizikai kényszer alkalmazásának jogához, vagy

– bírósági feladatok gyakorlásához, vagy

– kötelezõ rendeletek egyoldalú hatályba léptetésének jogához.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 48. cikkével kapcsolatban

Az a kizárólagos tény, hogy egyes felek természetes személyei számára vízumra van szükség, más felek természetes

személyei számára viszont nem, nem tekinthetõ úgy, hogy megsemmisíti vagy károsítja a konkrét

kötelezettségvállalások alapján nyújtandó kedvezményeket.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 52. cikkével kapcsolatban (meghatározások)

„Folyó fizetések”

A „folyó fizetések” áruk, szolgáltatások vagy személyek mozgásához kapcsolódó, a szokásos nemzetközi üzleti

gyakorlattal összhangban teljesített fizetések, amelyek azonban nem terjednek ki azokra az intézkedésekre, amelyek

a folyó fizetések és a tõkeügyletek kombinációjának lényeges alkotóelemei, például a fizetési halasztásokra vagy

az elõlegekre, amelyek nem tekinthetõk a felek megfelelõ jogszabályai kijátszásának ezen a területen.

Ez a meghatározás nem zárja ki azt, hogy Oroszország olyan jogszabályokat alkalmazzon vagy léptessen hatályba,

amelyek meghatározzák, hogy az ilyen fizetéseket azokon az orosz bankokon keresztül kell lebonyolítania, amelyek

az Orosz Föderáció központi bankjától az ilyen mûveletek szabadon átváltható valutákban történõ lebonyolítására

engedélyt kaptak.

„Közvetlen befektetés”

„Közvetlen befektetés” alatt a vállalatokkal tartós gazdasági kapcsolatok létesítése céljából végzett befektetés, például

olyan befektetés értendõ, amely az érintett országban a székhellyel nem rendelkezõk által vagy külföldön az illetõ

országban székhellyel rendelkezõk által a vállalat vezetésére való hatékony befolyás gyakorlására nyújt lehetõséget:

1. száz százalékos tulajdonú vállalkozások, leányvállalat vagy fióktelep alapításának vagy bõvítésének, meglévõ

vállalkozásban száz százalékos tulajdonjog szerzésének;

2. új vagy már meglévõ vállalkozásban való részvétel;

3. legalább ötéves futamidejû kölcsön révén.

„Szabadon átváltható valuta”

„Szabadon átváltható valuta” alatt a Nemzetközi Valutaalap által ilyen valutának tekintett valuta értendõ.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 53. cikkének 2.2. pontjával kapcsolatban

„Alaptermékek” alatt a GATT által ilyen termékként meghatározott termékek értendõk.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 54. cikkével kapcsolatban

A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon

fogalmába különösen beletartozik a szerzõi jog, ezen belül a számítógépes programokra vonatkozó szerzõi jog és

a hozzájuk kapcsolódó jogok, a szabadalmak, ipari minták, földrajzi jelölések, többek között a származás jelölése,

az áruvédjegyek és szolgáltatási védjegyek, az integrált áramkörök topográfiái, valamint az ipari tulajdon oltalmáról és

a know-how-val kapcsolatos, nyilvánosságra nem hozott információk védelmérõl szóló Párizsi Konvenció

10a. cikkében említett tisztességtelen verseny elleni védelem.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 99. cikkével kapcsolatban

A felek megállapodnak abban, hogy a 99. cikkben elõírt intézkedéseket nem azzal a céllal hozzák meg, hogy eltorzítsák

az adott piacokon meglévõ versenyfeltételeket, és ily módon védelmet biztosítsanak a hazai termelésnek.
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 101. cikkével kapcsolatban

A felek felszólítják az Együttmûködési Tanácsot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg azokat az eljárási szabályokat,

amelyek hasznosak lehetnek az e megállapodás keretében felmerülõ viták rendezésénél.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 107. cikkével kapcsolatban

A felek a megállapodás 107. cikkében foglalt „kivételesen sürgõs eset” fogalmának helyes értelmezése és gyakorlati

alkalmazása céljából közös egyetértéssel megállapodnak abban, hogy ez alatt a fogalom alatt a megállapodásnak

az egyik fél által történõ súlyos megsértése értendõ. A megállapodás súlyos megsértése az alábbiakból áll:

a) a megállapodás olyan megsértése, amelyet a nemzetközi jog általános szabályai nem szankcionálnak; vagy

b) a megállapodásnak a 2. cikkben megállapított lényeges elemének megszegése.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 107. cikke (2) bekezdésével kapcsolatban

A felek megállapodnak abban, hogy az 107. cikk (2) bekezdésében említett „megfelelõ intézkedések” a nemzetközi

joggal összhangban értendõk.

Ha valamelyik fél a 107. cikk (2) bekezdésének megfelelõen „kivételesen sürgõs” esetben intézkedést tesz, a másik fél

a 101. cikkben elõírt eljárásokat alkalmazhatja.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 2. és 107. cikkével kapcsolatban

A felek kijelentik, hogy a megállapodás lényeges részét képezõ emberi jogok tiszteletben tartására, valamint

a kivételesen sürgõs esetekre való hivatkozásnak a megállapodásba történõ belefoglalása az alábbiak következménye:

– a Közösség emberi jogok területén érvényes politikája az 1992. május 11-i tanácsi nyilatkozattal összhangban,

amely a fenti hivatkozásnak a Közösség és az ESZAK-partnerek közötti együttmûködési és társulási

megállapodásokba történõ belefoglalásáról rendelkezik, továbbá

– Oroszország fenti területen érvényes politikája, valamint

– a két félnek a különösen a Helsinki Záróokmány és a Párizsi charta egy új Európáért okmányból származó

megfelelõ kötelezettségekhez való csatlakozása.

Együttes nyilatkozat a megállapodás 112. cikkével kapcsolatban

A felek megerõsítik, hogy bár ez a megállapodás a felek közötti kapcsolatokról szóló 1989. december 18-i

megállapodás helyébe lép, a megállapodás nem sérti és más módon sem érinti az e megállapodás hatálybalépése

elõtt hozott intézkedéseket vagy a felek között ezen idõpont elõtt az 1989. évi megállapodással összhangban kötött

megállapodásokat, mégpedig az említett intézkedések vagy megállapodások tartalmát képezõ feltételekkel és

alkalmazási idõtartamra.

Együttes nyilatkozat a 2. jegyzõkönyv 6. cikkével kapcsolatban

1. A felek megállapodnak abban, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket a fenti jegyzõkönyvben elõírt, egymásnak

nyújtandó haladéktalan segítség érdekében az alábbi árumozgásokra:

a) fegyverek, lõszerek, robbanóanyagok és robbantó eszközök mozgása;

b) valamelyik fél számára jelentõs történelmi, kulturális vagy régészeti értékekkel rendelkezõ mûvészeti tárgyak és

régiségek mozgása;

c) a mérgezõ termékek, valamint a környezetre és a közegészségre veszélyes anyagok mozgása;

d) a felek által egyeztetett jegyzékekkel összhangban érvényes nem vámjellegû korlátozások alá tartozó különleges

és stratégiai jelentõségû áruk mozgása.

2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben saját jogrendszereik alapelvei megengedik, megteszik

a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ellenõrzött szállítási módszereket az e jegyzõkönyv

eljárásaival összhangban általuk elfogadott, közösen megállapodott végrehajtási rendelkezések alapján megfelelõ

alkalmazzák.

3. A felek megállapodnak abban, hogy megfelelõ jogszabályaikkal összhangban minden szükséges intézkedést

megtesznek annak érdekében, hogy az e jegyzõkönyv eljárásaival összhangban általuk elfogadott, közösen

megállapodott végrehajtási rendelkezések alapján az e jegyzõkönyv hatálya alá tartozó:

– minden dokumentumot biztosítsanak,

– minden határozatról értesítést küldenek

a vonatkozó területeiken székhellyel rendelkezõ vagy ott alapított címzettek részére. Ilyen esetben az 5. cikk

(3) bekezdése alkalmazandó.
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4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megkeresett hatóság nem saját maga nem járhat el,

az a közigazgatási részleg, amelyhez a kérelmet ez a hatóság címezte, ugyanazon feltételek szerint jár el, mint amelyek

a megkeresett hatóságra alkalmazandók.

LEVÉLVÁLTÁS

a 22. cikkel kapcsolatban
A. Oroszország levele

Tisztelt Uram!

E levél célja annak megerõsítése, hogy a mai napon aláírt Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás 22. cikke alá

tartozó nukleáris anyagok kereskedelmét illetõen az alábbiakban állapodtunk meg:

Oroszország nukleáris anyagokban a Közösség stabil, megbízható és hosszú távú szállítója kíván lenni, a Közösség

pedig elismeri ezt a szándékot. Az orosz kormány tudomásul veszi, hogy a Közösség Oroszországot – különösen

nukleáris téren alkalmazott szállítási politikája szempontjából – olyan szállítási forrásnak tekinti, amely önálló és

különbözik más szállítóktól.

A kereskedelmi problémák elkerülése érdekében rendszeresen, illetve a Közösség és Oroszország közötti

nukleárisanyag-kereskedelemben bekövetkezõ változások igénye esetén tartunk konzultációkat. Ezek a konzultációk

a piaci változásokról és elõrejelzésekrõl szóló folyamatos és rendszeres párbeszédet foglalhatnának magukban.

A konzultációkra a 92. cikk keretén belül kerül sor.

A Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás 13. cikkében foglaltaknak megfelelõen az 1989. évi megállapodás 6.

cikkében említett rendelkezéseket egységes, részrehajlástól mentes és egyenlõ alapon fogjuk végrehajtani.

Ki szeretném fejezni azt a közös óhajunkat, hogy minden megvalósítható eszközzel megkönnyítsük a folyamatban

lévõ nukleáris leszerelés folyamatát. Megállapodtunk abban, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk annak

érdekében, hogy minden érintett országgal konzultáljunk, ha felmerül annak lehetõsége, hogy a vonatkozó két- és

többoldalú megállapodások végrehajtása jelentõsen sérti vagy sértheti a felek kedvezményeit.

Javaslom, hogy ez a levél, valamint az Ön válasza a közöttünk létrejött hivatalos megállapodás formáját öltse.

Biztosíthatom Önt legteljesebb nagyrabecsülésemrõl.

az Orosz Föderáció kormánya részérõl

B. A Közösség levele

Tisztelt Uram!

Köszönettel vettem mai napon kelt alábbi szövegû levelét:

„E levél célja annak megerõsítése, hogy a mai napon aláírt Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás 22. cikke alá

tartozó nukleáris anyagok kereskedelmét illetõen az alábbiakban állapodtunk meg:

Oroszország nukleáris anyagokban a Közösség stabil, megbízható és hosszú távú szállítója kíván lenni, a Közösség

pedig elismeri ezt a szándékot. Az orosz kormány tudomásul veszi, hogy a Közösség Oroszországot – különösen

nukleáris téren alkalmazott szállítási politikája szempontjából – olyan szállítási forrásnak tekinti, amely önálló és

különbözik más szállítóktól.

A kereskedelmi problémák elkerülése érdekében rendszeresen, illetve a Közösség és Oroszország közötti

nukleárisanyag-kereskedelemben bekövetkezõ változások igénye esetén tartunk konzultációkat. Ezek a konzultációk

a piaci változásokról és elõrejelzésekrõl szóló folyamatos és rendszeres párbeszédet foglalhatnának magukban.

A konzultációkra a 92. cikk keretén belül kerül sor.

A Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás 13. cikkében foglaltaknak megfelelõen az 1989. évi megállapodás

6. cikkében említett rendelkezéseket egységes, részrehajlástól mentes és egyenlõ alapon fogjuk végrehajtani.

Ki szeretném fejezni azt a közös óhajunkat, hogy minden megvalósítható eszközzel megkönnyítsük a folyamatban

lévõ nukleáris leszerelés folyamatát. Megállapodtunk abban, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk annak

érdekében, hogy minden érintett országgal konzultáljunk, ha felmerül annak lehetõsége, hogy a vonatkozó két- és

többoldalú megállapodások végrehajtása jelentõsen sérti vagy sértheti a felek kedvezményeit.

Javaslom, hogy ez a levél, valamint az Ön válasza a közöttünk létrejött hivatalos megállapodás formáját öltse.”

Igazolom, hogy az Ön levele, valamint az én válaszom a közöttünk létrejött hivatalos megállapodás formáját ölti.

Biztosíthatom Önt legteljesebb nagyrabecsülésemrõl.

az Európai Közösségek részérõl
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LEVÉLVÁLTÁS
az 52. cikkel kapcsolatban
A. Oroszország levele
Tisztelt Uram!
Hivatkozással a Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás 52. cikkére megerõsítem, hogy az 52. cikkbõl nem
következik a Közösségben letelepedettek oroszországi befektetéseinek, ezen belül például a kisajátítási, államosítási
vagy azokkal egyenértékû más intézkedésekbõl származó mindenféle kompenzációs kifizetés, valamint az azokból
származó mindenféle nyereség Közösségben székhellyel rendelkezõk által külföldre történõ átutalásának korlátozása.
Javaslom, hogy ez a levél, valamint az Ön válasza a közöttünk létrejött hivatalos megállapodás formáját öltse.
Biztosíthatom Önt legteljesebb nagyrabecsülésemrõl.
az Orosz Föderáció kormánya részérõl

B. A Közösség levele
Tisztelt Uram!
Köszönettel vettem a mai napon kelt alábbi szövegû levelét:
„Hivatkozással a Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás 52. cikkére megerõsítem, hogy az 52. cikkbõl nem
következik a Közösségben letelepedettek befektetéseinek, ezen belül például a kisajátítási, államosítási vagy azokkal
egyenértékû más intézkedésekbõl származó mindenféle kompenzációs kifizetés, valamint az azokból származó
mindenféle nyereség Közösségben székhellyel rendelkezõk által külföldre történõ átutalásának korlátozása.
Javaslom, hogy ez a levél, valamint az Ön válasza a közöttünk létrejött hivatalos megállapodás formáját öltse.”
Igazolom, hogy az Ön levele, valamint az én válaszom a közöttünk létrejött hivatalos megállapodás formáját ölti.
Biztosíthatom Önt legteljesebb nagyrabecsülésemrõl.
az Európai Közösségek részérõl

A Közösség nyilatkozata a 36. cikkel kapcsolatban
A Közösség kijelenti, hogy 36. cikkben említett határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás nem jelenti hallgatólagosan
a szolgáltatóknak a szolgáltatás rendeltetési országának területére irányuló mozgását, sem pedig a szolgáltatás
címzettjeinek a szolgáltatás származási országának területére irányuló mozgását.

A Közösség nyilatkozata az 54. cikkel kapcsolatban
E megállapodás rendelkezései nem sértik az Európai Közösség és tagállamainak a szellemi, ipari és kereskedelmi
tulajdonra vonatkozó hatásköreit.

Oroszország nyilatkozata a 36. cikkel kapcsolatban
Oroszország kijelenti, hogy a 36. cikkel kapcsolatos közösségi nyilatkozatban említett szolgáltatásnyújtók nem
tekinthetõk olyan természetes személyeknek, akik közösségi vagy oroszországi vállalatot képviselnek, és akik az adott
vállalat megbízásából ideiglenes belépésre tartanak igényt a határokon átnyúló szolgáltatások értékesítésérõl folyó
tárgyalások lebonyolítása vagy a határokon átnyúló szolgáltatások értékesítésére vonatkozó szerzõdéskötés céljából.

Az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti partnerség
létrehozásáról  szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás aláírásáról
A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság,
a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Portugál
Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, az Európai Közösség, az Európai Szén- és
Acélközösség és az Európai Atomenergia-közösség meghatalmazottjai, valamint az Orosz Föderáció
meghatalmazottja 1994. június 24-én Korfun aláírták az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészrõl az Orosz Föderáció között partnerség létrehozásáról  szóló Partnerségi és Együttmûködési Megállapodást.

Ebbõl az alkalomból a Francia Köztársaság a következõ nyilatkozatot tette:
„A Francia Köztársaság megjegyzi, hogy az Orosz Föderációval létrejött Partnerségi és Együttmûködési Megállapodás
nem vonatkozik az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés értelmében az Európai Közösséggel társult tengerentúli
országokra és területekre.”
Ezt a nyilatkozatot az Orosz Föderáció tudomására hozták, amely nem emelt ellene kifogást.
Ezt a jegyzõkönyvet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
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3. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti

partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt

Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai

Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való

csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban: 1. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

4. § Az 1. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti partnerség

létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt

Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai

Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából
Egyrészrõl

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

a továbbiakban: »tagállamok«, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: »Közösségek«, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel, másrészrõl

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország,

Szlovénia és Szlovákia 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz történõ csatlakozására,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és

Szlovákia az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti partnerség

létrehozásáról szóló, 1994. június 24-én, Korfun aláírt partnerségi és együttmûködési megállapodás (a továbbiakban:

megállapodás) részesei, így a Közösség többi tagállamához hasonlóan elfogadják és figyelembe veszik
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a megállapodás szövegét, csakúgy, mint az ugyanezen a napon aláírt záróokmányhoz csatolt együttes

nyilatkozatoknak, levélváltásoknak és az Orosz Föderáció nyilatkozatának, valamint a megállapodás 1997. május 21-én

kelt, és 2000. október 12-én hatályba lépett jegyzõkönyvének szövegét.

2. cikk
Tekintettel az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi változásokra a részes államok

megállapodnak abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés lejártát követõen

a megállapodásnak az Európai Szén- és Acélközösségre hivatkozó rendelkezései az Európai Közösségre hivatkozó

rendelkezéseknek minõsülnek, amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által vállalt minden jog és kötelezettség

átszállt.

3. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk
(1) E jegyzõkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint az Orosz Föderáció

saját eljárásának megfelelõen hagyja jóvá.

(2) A részes államok értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ eljárások teljesítésérõl. A jóváhagyó

okiratokat az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságán kell letétbe helyezni.

5. cikk
(1) E jegyzõkönyv 2004. május 1-jén lép hatályba, amennyiben ezt az idõpontot megelõzõen minden jóváhagyó okiratot

letétbe helyeztek.

(2) Amennyiben eddig az idõpontig nem helyeztek minden, az e jegyzõkönyvet jóváhagyó okiratot letétbe,

e jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének idõpontját követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(3) Amennyiben 2004. május 1-jéig nem helyeznek az e jegyzõkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe, e jegyzõkönyv

ideiglenesen 2004. május 1-jétõl kezdõdõ hatállyal alkalmazandó.

6. cikk
A megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum, továbbá az 1997. május 21-i Partnerségi és

együttmûködési megállapodáshoz csatolt jegyzõkönyv cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és

szlovén nyelven készült.

Ezek e jegyzõkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum,

továbbá az 1997. május 21-i partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt jegyzõkönyv más nyelven

készült szövegeivel egyformán hitelesek.

7. cikk
E jegyzõkönyv másolatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,

német, olasz, orosz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, amelyek mindegyike egyformán

hiteles.
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5. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti

társulást létrehozó partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának

az Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyvet (a továbbiakban:

2. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

6. § A 2. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JEGYZÕKÖNYV

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti társulást

létrehozó partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának

az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról
A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
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Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de abril de dos mil cuatro. 
V Lucemburku dne dvacátého sedmého dubna dva tisíce čtyři. 
Udfćrdiget i Luxembourg den syvogtyvende april to tusind og fire. 
Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten April zweitausendundvier. 
Kahe tuhande neljanda aasta kahekümne seitsmendal aprillil Luxembourgis. 
Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι επτά Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα. 
Done at Luxembourg on the twenty-seventh day of April in the year two thousand and four. 
Fait ŕ Luxembourg, le vingt-sept avril deux mille quatre. 
Fatto a Lussemburgo, addě ventisette aprile duemilaquattro. 
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit septītajā aprīlī. 
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge. 
Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év április havának huszonhetedik napján. 
Magħmul fil-Lussemburgu fis-sebgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa. 
Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste april tweeduizend vier. 
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego siódmego kwietnia roku dwa tysiące czwartego. 
Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Abril de dois mil e quatro. 
V Luxemburgu dvadsiateho siedmeho apríla dvetisícštyri. 
V Luxembourgu, dne sedemindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri. 
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna 
kaksituhattaneljä. 
Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde april tjugohundrafyra. 
Совершенно в Люксембурге двацати седьмого апреля 2004 г. 
 
 
Por los Estados miembros 
Za členské státy 
For medlemsstaterne 
Für die Mitgliedstaaten 
Liikmesriikide nimel 
Για τα κράτη μέλη 
For the Member States 
Pour les États membres 
Per gli Stati membri 
Dalībvalstu vārdā 
Valstybių narių vardu 
A tagállamok részéről 
Għall-Istati Membri 
Voor de lidstaten 
W imieniu Państw Członkowskich 
Pelos Estados-Membros 
 
Za členské štáty 
Za države članice 
Jäsenvaltioiden puolesta 
Pĺ medlemsstaternas vägnar 
За государства-члены 
Por las Comunidades Europeas 
Za Evropská společenství 
For De Europćiske Fćllesskaber 
Für die Europäischen Gemeinschaften 
Euroopa ühenduste nimel 
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
For the European Communities 
Pour les Communautés européennes 
Per le Comunitŕ europee 
Eiropas Kopienu vārdā 
Europos Bendrijų vardu 

Az Európai Közösségek részéről 
Għall-Komunitajiet Ewropej 
Voor de Europese Gemeenschappen 
W imieniu Wspólnot Europejskich 
Pelas Comunidades Europeias 
Za Európske spoločenstvá 
Za Evropske skupnosti 
Euroopan yhteisöjen puolesta 
Pĺ Europeiska gemenskapernas vägnar 
За Европейские сообщества 
Por la Federación de Rusia 
Za Ruskou federaci 
For Den Russiske Fřderation 
Für die Russische Föderation 
Venemaa Föderatsiooni nimel 
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία 
For the Russian Federation 
Pour la Fédération de Russie 
Per la Federazione russa 
Krievijas Federācijas vārdā 
Rusijos Federacijos vardu 
Az Orosz Föderáció részéről 
Għall-Federazzjoni Russa 
Voor de Russische Federatie 
W imieniu Federacji Rosyjskiej 
Pela Federaçăo da Rússia 
Za Ruskú federáciu 
Za Rusko federacijo 
Venäjän federaation puolesta 
Pĺ Ryska federationens vägnar 
За Российскую Федерацию 



A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „tagállamok”, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „Közösségek”, amelyek

képviseletében

az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság jár el

egyrészrõl, és

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ

másrészrõl,

e jegyzõkönyv alkalmazásában a továbbiakban: „a Felek”,

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz 2007. január 1-jén történt csatlakozására,

FIGYELEMBE VÉVE az Orosz Föderáció és az Európai Unió közötti kapcsolatokban a két új tagállamnak az EU-hoz

történõ csatlakozása miatt kialakuló új helyzetet, amely lehetõségeket teremt, valamint kihívást jelent az Orosz

Föderáció és az Európai Unió közötti együttmûködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészt az Orosz

Föderáció között partnerséget létrehozó partnerségi és együttmûködési megállapodás célkitûzéseit és elveit elérjék

és végrehajtsák,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz

Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodás feleivé válnak, amely

megállapodást 1994. június 24-én írták alá Korfun, és amely 1997. december 1-jén lépett hatályba (a továbbiakban: „a

megállapodás”), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyezõ módon elfogadják és tudomásul veszik

a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt, annak részét képezõ mellékelt záróokmányhoz csatolt

együttes nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások szövegét, valamint az 1997. május 21-i megállapodás

jegyzõkönyvét, amely 2000. december 1-jén lépett hatályba, továbbá a 2004. április 27-i megállapodás jegyzõkönyvét,

amely 2005. március 1-jén lépett hatályba.
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2. cikk
E jegyzõkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk
(1) Ezt a jegyzõkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint az Orosz Föderáció hagyja

jóvá, belsõ rendelkezéseikkel összhangban.

(2) A felek értesítik egymást az elõzõ bekezdésben említett megfelelõ rendelkezések végrehajtásáról. A jóváhagyó

okiratokat az Európai Unió Tanácsa Fõtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk
(1) Ez a jegyzõkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) Ezt a jegyzõkönyvet aláírása napjától kezdõdõen hatálybalépéséig ideiglenesen kell alkalmazni.

5. cikk
(1) A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum szövege, továbbá az 1997. május 21-i és

a 2004. április 27-i megállapodás jegyzõkönyveinek szövege bolgár és román nyelven készült.

(2) Ezek e jegyzõkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi

dokumentum, továbbá az 1997. május 21-i és a 2004. április 27-i megállapodás jegyzõkönyveinek más nyelveken

készült szövegével együtt egyaránt hitelesek.

6. cikk
Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült bolgár, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német,

görög, magyar, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, valamint orosz

nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
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Съставено в Люксембург на двадесет и трети април две хиляди и седма година 
Hecho en Luxemburgo, el veintitrés de abril de dos mil siete. 
V Lucemburku dne dvacátého třetího dubna dva tisíce sedm. 
Udfærdiget i Luxembourg den treogtyvende april to tusind og syv. 
Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten April zweitausendsieben. 
Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu kahekümne kolmandal päeval Luxembourgis. 
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες επτά. 
Done at Luxembourg on the twenty-third day of April in the year two thousand and seven. 
Fait à Luxembourg, le vingt-trois avril deux mille sept. 
Fatto a Lussemburgo, addì ventitré aprile duemilasette. 
Luksemburgā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit trešajā aprīlī. 
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio dvidešimt trečią dieną Liuksemburge. 
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hetedik év április havának huszonharmadik napján. 
Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tlieta u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u sebgħa 
Gedaan te Luxemburg, de drieëntwintigste april tweeduizend zeven. 
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące siódmego. 
Feito no Luxemburgo, em vinte e três de Abril de dois mil e sete. 
Încheiat la Luxemburg la douăzeci și trei aprilie, anul două mii șapte. 
V Luxemburgu dňa dvadsiateho tretieho apríla dvetisíssedem. 
V Luxembourgu, triindvajsetega aprila leta dva tisoč sedem. 
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna 
kaksituhattaseitsemän. 
Som skedde i Luxemburg den tjugotredje april tjugohundrasju. 
Совершено в Люксембурге двадцать третьего апреля две тысячи седьмого года. 
За държавите-членки 
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Por los Estados miembros 
Za členské státy 
For medlemsstaterne 
Für die Mitgliedstaaten 
Liikmesriikide nimel 
Για τα κράτη μέλη 
For the Member States 
Pour les États membres 
Per gli Stati membri 
Dalībvalstu vārdā 
Valstybių narių vardu 
A tagállamok részéről 
Għall-Istati Membri 
Voor de lidstaten 
W imieniu państw członkowskich 
Pelos Estados-Membros 
Pentru statele membre 
Za členské štáty 
Za države članice 
Jäsenvaltioiden puolesta 
På medlemsstaternas vägnar 
За государства-члены 
За Европейската общност 
 
Por las Comunidades Europeas 
Za Evropská společenství 
For De Europæiske Fællesskaber 
Für die Europäischen Gemeinschaften 
Euroopa ühenduste nimel 
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
For the European Communities 
Pour les Communautés européennes 
Per le Comunità europee 
Eiropas Kopienu vārdā 
Europos Bendrijų vardu 
Az Európai Közösségek részéről 
Għall-Komunitajiet Ewropej 
Voor de Europese Gemeenschappen 
W imieniu Wspólnot Europejskich 
Pelas Communidades Europeias 
Pentru Comunitatea Europeană 
Za Európske spoločenstvá 
Za Evropske skupnosti 
Euroopan yhteisöjen puolesta 
På europeiska gemenskapernas vägnar 
За Европейские сообщества 
За Руската Федерация 

 
Por la Federación de Rusia 
Za Ruskou federaci 
For Den Russiske Føderation 
Für die Russische Föderation 
Venemaa Föderatsiooni nimel 
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία 
For the Russian Federation 
Pour la Fédération de russie 
Per la Federazione russa 
Krievijas Federācijas vārdā 
Rusijos Federacijos vardu 
Az Orosz Föderáció részéről 
Għall-Federazzjoni Russa 
Voor de Russische Federatie 
W imieniu Federacji Rosyjskiej 
Pela Federação da Rússia 
Pentru Federația Rusă 
Za Ruskú federáciu 
Za Rusko federacijo 
Venäjän federaation puolesta 
För Ryska Federationen 
За Российскую Федерацию 



7. § Az Országgyûlés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti

partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt jegyzõkönyvet

(a továbbiakban: 3. Jegyzõkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

8. § A 3. Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

Jegyzõkönyv

az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderáció közötti partnerség

létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz
a BELGA KIRÁLYSÁG,

a DÁN KIRÁLYSÁG,

a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

a GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

a SPANYOL KIRÁLYSÁG,

a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

az OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

a HOLLAND KIRÁLYSÁG,

az OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

a PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

a FINN KÖZTÁRSASÁG,

a SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerzõdés és az Európai

Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés szerzõdõ felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG

a továbbiakban: a Közösség,

másrészrõl

AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ,

TEKINTETTEL az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság 1995. január 1-jén az Európai Unióhoz, és

ezzel együtt a Közösséghez történt csatlakozására,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai,

másrészrõl az Oroszországi Föderáció között 1994. június 24-én Korfuban aláírt Partnerségi és Együttmûködési

Megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerzõdõ felei, a Közösség többi tagjához hasonlóan elfogadják,

illetve tudomásul veszik az Oroszországi Föderációnak az ugyanezen napon aláírt záróokmány mellékletét képezõ

együttes nyilatkozatai, levélváltásai és nyilatkozata szövegét.

2. cikk
A megállapodás, a záróokmány és az ahhoz csatolt valamennyi dokumentum finn és svéd nyelven készült. A fenti

dokumentumok e jegyzõkönyv [2] mellékletét képezik, és a megállapodás, a záróokmány és az ahhoz csatolt

valamennyi dokumentum más nyelven készült szövegeivel egyformán hitelesek.

3. cikk
A jegyzõkönyv két-két példányban, angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, orosz, portugál, spanyol,

valamint svéd nyelven készült, amelyek mindegyike egyformán hiteles.
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4. cikk
A jegyzõkönyvet a felek saját eljárásaikkal összhangban hagyják jóvá.

Ez a jegyzõkönyv azt a napot követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amelyen a felek értesítik egymást az elsõ

bekezdésben említett eljárásaik teljesítésérõl.

9. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Hecho en Bruselas, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den 
enogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Mai 
neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα 
επτά.Done at Brussels on the twenty-first day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-
seven.Fait à Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventuno 
maggio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de eenentwintigste mei 
negentienhonderdzevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e um de Maio de mil novecentos e noventa 
e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugoförsta maj 
nittonhundranittiosju. 
Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien 
 
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die 
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt. 
 
På Kongeriget Danmarks vegne 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
Για την Ελληνική Δημοκρατία 
Por el Reino de España 
Pour la République française 
Thar ceann na hÉireannFor Ireland 
Per la Repubblica italiana 
Pour le Grand-Duché de Luxembourg 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden 
Für die Republik Österreich 
Pela República Portuguesa 
Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland 
För Republiken Finland 
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις 
Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità 
europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör 
Europeiska gemenskaperna 



III. Kormányrendeletek

A Kormány 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelete

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (1) bekezdés f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szervezete, tagjai, feladatai és mûködése

1. § A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Kormány döntési joggal rendelkezõ, szakmai

véleményezõ, koordináló és ellenõrzõ testülete.

2. § (1) A Bizottság 11 tagból áll, a tagokat elsõsorban a tudomány, a mûvészeti élet, a kulturális örökségvédelmi, illetõleg a

temetkezési szakmai szervezetek, valamint az érintett társadalmi szervezetek képviselõibõl a miniszterelnök általános

helyettese (a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes) bízza meg.

(2) A Bizottság tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes. A tisztség megszûnik a miniszterelnök-helyetteshez

intézett írásbeli lemondással, illetve a bizottsági tag halálával.

(3) A Bizottság a tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, mûködési szabályzatát maga állapítja meg, amelyet

– a miniszterelnök-helyettes elõterjesztésében – a Kormány hagy jóvá.

(4) A Bizottság mûködési feltételeit a Miniszterelnökség biztosítja, külön soron elkülönített költségvetéssel.

(5) A Bizottság tagjait díjazás illeti meg.

3. § (1) A Bizottság dönt:

a) temetõ, hõsi temetõ, hõsi temetési hely, temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési hely nemzeti

sírkert (a továbbiakban: nemzeti sírkert) részeként történõ meghatározásáról és nyilvántartásba vételérõl,

b) a nemzeti sírkertben a Tv. 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jog gyakorlásáról, ideértve a sírnyitással

kapcsolatos hozzájárulást is.

(2) A Bizottság kidolgozza a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyekre vonatkozó módszertani ajánlásokat.

(3) A Bizottság a társadalmat mélyen megrázó esemény esetén – a miniszterelnök-helyettes útján – javaslatot tesz a

Kormánynak a nemzeti gyász kifejezésének módjára, formájára.

(4) A Bizottság ajánlást tesz a Tv. 15. § (3) bekezdés c) pontjára figyelemmel a helyi önkormányzatok részére a településen

köztiszteletben álló elhunytak emlékének megõrzését szolgáló megemlékezés megszervezésének és a díszsírhely

gondozásának módszertanára és gyakorlatára.

(5) A Bizottság véleményezi:

a) a Tv. 15. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kezdeményezéseket,

b) a történeti (nemzeti) emlékhellyé nyilvánításra tett javaslatokat.

(6) A Bizottság ellátja a történeti (nemzeti) emlékhellyé nyilvánítás elõkészítésének feladatait. Ennek során:

a) felkutatja azokat a helyszíneket, amelyek megfelelnek a történeti (nemzeti) emlékhellyé nyilvánítás feltételeinek,

b) a Bizottság – a miniszterelnök általános helyettese útján – kezdeményezheti a Kormánynál határozati javaslat

benyújtását az Országgyûléshez az egyes helyszínek történeti (nemzeti) emlékhellyé nyilvánítására.

(7) A Bizottság – a nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében – ellenõrzés lefolytatását

kezdeményezheti a nemzeti sírkert fekvése szerint illetékes jegyzõnél.

(8) A Bizottság tevékenységérõl évente beszámol a Kormánynak.

4. § A Bizottság a nemzeti sírkerttel, valamint a történeti (nemzeti) emlékhellyel kapcsolatos döntését határozati formában

hozza meg.
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A titkárság

5. § A Bizottság mûködésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat – a Tv. 15. § (4)-(5) bekezdésére tekintettel –
a Miniszterelnökség szervezetén belül mûködõ titkárság látja el.  A fõtitkár – az elnök irányítása alatt, a
jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen – vezeti a titkárságot.

6. § A titkárság
a) vezeti és folyamatosan közzéteszi a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek, temetkezési emlékhelyek

jegyzékét,
b) vezeti és folyamatosan közzéteszi a történeti (nemzeti) emlékhelyek jegyzékét,
c) figyelemmel kíséri és ellenõrzi a nyilvántartásba vett temetési helyek, illetve kegyeleti, történeti (nemzeti)

emlékhelyek állapotát,
d) figyelemmel kíséri és ellenõrzi a nyilvántartásba vett temetési helyek, illetve kegyeleti, történeti (nemzeti)

emlékhelyek fenntartását,
e) gondoskodik a történeti (nemzeti) emlékhelyek megjelölésérõl,
f) együttmûködik a nemzeti emlékezet, a kegyelet és a temetkezés területén mûködõ állami, szakmai és társadalmi

szervezetekkel,
g) elõkészíti a Bizottság üléseit, ellátja a Bizottság mûködésével összefüggõ operatív és adminisztratív feladatokat,
h) ellátja a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos operatív és

adminisztratív feladatokat,
i) gondoskodik a Bizottság 4. §-ban meghatározott döntéseinek közzétételérõl.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság 186/2010. (XI. 12.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 441/2009. (XI. 20.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130.  § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett
az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 441/2009. (XI. 20.) OVB határozata
(a továbbiakban: OVBh.) ellen.
A kifogástevõk 2009. október 22-én országos népszavazás kezdeményezésére irányulóan aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtották be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés törvényt
alkosson arról, hogy a választható jelölteket az Országgyûlés által létrehozott jelölõbizottság olyan személyek közül
jelölhesse, aki – a törvényben megszabott feltételek szerint – erre a tisztségre pályázatot nyújtott be, és mint jelöltet
az Országgyûlés fõtitkára nyilvántartásba vette?”
Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az OVBh. indokolása megállapította, hogy
az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásáról  szóló szabályokat az Alkotmány 32/A.  § (4) bekezdése rögzíti.
E jogszabályi rendelkezés kimondja: „az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyûlés választja.
Az Alkotmánybíróság tagjaira az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ pártok képviselõ csoportjainak egy-egy
tagjából álló jelölõbizottság tesz javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához az országgyûlési
képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.” Az OVB szerint a kezdeményezésben tartott eredményes
népszavazás a jogalkotóra olyan törvényalkotási kötelezettséget róna, melynek keretében az Alkotmány módosítása
válna szükségessé. Az Alkotmánybíróság és az OVB gyakorlata szerint azonban az Alkotmány nem módosítható
választópolgári kezdeményezésre induló népszavazással. Az OVBh. megállapította továbbá, hogy a kérdés nem felel
meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény 13.  § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûség követelményének sem. A kezdeményezés ugyanis megtévesztõ, mivel azt a látszatot kelti, mintha
az Országgyûlés hatáskörét átvenné a jelölõbizottság azzal, hogy nem a választható jelölteket, hanem
az Alkotmánybíróság tagjait jelöli.
A kifogástevõk álláspontja szerint a kezdeményezés megfelel a jogszabályoknak, az aláírásgyûjtõ ív hitelesíthetõ, ezért
az OVBh. indoklása nem helytálló. Indokolásuk szerint sem az Alkotmány, sem az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi
XXXII. törvény nem tartalmaz a jelölõbizottság mûködésére vonatkozó részletszabályokat, így nincs akadálya
a népszavazásnak. A kifogástevõk szerint nem helytálló az OVBh.-nak az a megállapítása sem, amely a kezdeményezés
megtévesztõ voltáról szól. Ezért a kifogástevõk kezdeményezték az OVBh. megsemmisítését és az OVB kötelezését új
eljárás lefolytatására.

2. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény
1.  § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján
lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és
rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és
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a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el.
Az Alkotmánybíróság eljárása során figyelembe vette, hogy az Országgyûlés 2010. június 28-án módosította
az Alkotmány 32/A.  § (4) bekezdésének második mondatát. A 2010. július 5-én hatálya lépett rendelkezés kimondja:
„Az Alkotmánybíróság tagjaira – a képviselõcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe véve –
az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ pártok képviselõcsoportjainak tagjaiból álló jelölõbizottság tesz
javaslatot.” Ez az alkotmánymódosítás is igazolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alkotmánybírák jelölésének
szabályozását fenntartotta magának. Ennek alapján egyértelmûen megállapítható, hogy az aláírásgyûjtõ íven
megfogalmazott kérdés alkotmánymódosításra irányul. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján
az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben a választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye. 
[25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251.]
Az Alkotmánybíróság ezért a kifogást nem találta megalapozottnak, így a 441/2009. (XI. 20.) OVB határozatot a fenti
indok alapján helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben  való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. november 9.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1320/H/2009.
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Az Alkotmánybíróság 187/2010. (XI. 12.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 153/2010. (III. 11.) OVB számú határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130.  § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett
az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 153/2010. (III. 11.) OVB határozata
(a továbbiakban: OVBh.) ellen.
Az indítványozó 2010. február 11-én országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az OVB-hez, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés
törvényt alkosson arról, hogy az Alkotmánybíróság tagja nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes,
tanszékvezetõ?”
Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az OVBh. indokolása megállapítja, hogy
a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény
(a továbbiakban: Nsztv.) 13.  § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelménynek. Ugyanis a kérdés
alapján nem állapítható meg sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára, hogy a népszavazás mennyiben
érintené az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 9.  §-ában az alkotmánybírák
összeférhetetlenségére megállapított szabályokat.
Az OVBh. 2010. március 11-én jelent meg a Magyar Közlöny 2010. évi 34. számában. A kifogást 2010. március 25-én
– a Ve. 130.  § (1) bekezdésében elõírt határidõn belül és módon – terjesztették elõ.
A kifogás benyújtóinak álláspontja szerint az OVBh. törvénysértõ, az általa megfogalmazott kérdés egyértelmû,
megfelel az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében foglaltaknak. A kérdés a magyar nyelv ismerõi számára érthetõ, egyértelmû,
világos, arra „igen”-nel vagy „nem”-mel válaszolni lehet. Nem sérül a jogalkotói egyértelmûség követelménye sem,
mert sem az Abtv., sem a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény nem tartalmaz kifejezett rendelkezést
az aláírásgyûjtõ íven megfogalmazott kérdésben megjelölt tisztségek összeférhetetlenségére. Ezért az indítványozók
az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását kérik.

II. A kifogás nem megalapozott.
Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 1.  § h) pontja alapján a Ve. 130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben
a hatáskörben jogorvoslati természetû. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és
rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és
a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH
2002, 342.].
Az Alkotmánybíróság értelmezte az Abtv. 9.  § (1) bekezdésébe foglalt összeférhetetlenségi szabályt és megállapította,
hogy – a tanszékvezetõi megbízatás kivételével – a kérdésben megfogalmazott felsõoktatási tevékenységhez
kapcsolódó (rektori, rektorhelyettesi, dékáni, dékánhelyettesi) megbízatások összeférhetetlenek az alkotmánybírói
tisztséggel [3/2007. (II. 20.) Tü. határozat]. Tekintettel arra, hogy a kérdésben megjelölt vezetõi megbízatások
többsége az Abtv. rendelkezése alapján összeférhetetlen az alkotmánybírói tisztséggel, a kérdés alapján
a választópolgárok nem tudják egyértelmûen megállapítani milyen jogalkotást támogatnak szavazataikkal. Így
a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13.  § (1) bekezdésében szabályozott egyértelmûség követelményének.
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Ezért az Alkotmánybíróság a kifogást nem találta megalapozottnak, és az OVBh.-t helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben  való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. november 9.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 581/H/2010.

Az Alkotmánybíróság 188/2010. (XI. 12.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály nemzetközi szerzõdésbe ütközésének, valamint jogszabály
alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 4.  § (3) bekezdése, 4.  § (5) bekezdése
és 5.  §-a alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról  szóló 2010. évi
XLIV. törvény egésze, valamint a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 4.  § (3) bekezdése, 4.  §
(5) bekezdése és 5.  §-a nemzetközi szerzõdésbe ütközése megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. Az indítványozó a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról  szóló 2010. évi XLIV. törvény
(a továbbiakban: Áptm.) egésze, valamint egyes rendelkezései, nevezetesen a 2.  § (2) – (3) bekezdései és a 3.  §-a
alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
Az indítványozó beadványában részletesen kifejtette, hogy az Áptm. egésze és a megjelölt rendelkezései
az Alkotmány 7.  § (1) bekezdését sértik, több okból. Egyrészt tartalmát tekintve nemzetközi szerzõdési
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kötelezettségekkel ellentétes a kedvezményes honosítás és visszahonosítás új feltételeinek megállapítása, amely
letelepedés nélkül, pusztán nyelvtudás és valamikori magyar állampolgár felmenõ léte esetén lehetõvé teszi a magyar
állampolgárság megszerzését. Másrészt a törvényalkotás módja – képviselõi önálló indítványként, a Kormány
megalakulását megelõzõen, az érintett más államokkal nemzetközi szerzõdésben elõírt egyeztetési
kötelezettségének mellõzésével alkotta meg az Országgyûlés – az, ami az indítványozó szerint nemzetközi
szerzõdésbe ütközik, így például az 1997. évi XLIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl
 szóló Szerzõdésbe, továbbá a 2002. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án
kelt, az állampolgárságról  szóló Európai Egyezménybe.
Az Alkotmány 2.  § (2) bekezdésének sérelmét jelenti az indítványozó értelmezésében, hogy „az Áptm. megalkotásával
lehetõvé vált, hogy a kedvezményesen honosítottak valahol Magyarországon (...) bejelentkezzenek (...)[e]zzel pedig
(...)részt vehetnek a választásokon”. Az a helyzet pedig, „amikor elõfordulhat, hogy nem a Magyarországon élõk,
hanem a szomszéd országokban élõ honosítottak szavazatai döntik el a választások eredményét” ellentétes
a népszuverenitás alkotmányos elvével.
Minderre tekintettel az indítványozó az alkotmányellenesség megállapítását és az Áptm. egészének megsemmisítését 
kérte.

2. Az indítványozó a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) módosításáról  szóló törvény,
az Áptm. egésze és egyes rendelkezései alkotmányossága vizsgálatát kezdeményezte. Az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata, hogy nem a módosító rendelkezéseket megállapító és hatályba léptetõ, hanem a módosított rendelkezéseket
magába foglaló (inkorporáló) jogszabály rendelkezéseit vizsgálja [8/2003. (III. 14.) AB határozat, ABH 2003, 74, 81.].
Az Alkotmánybíróság vizsgálata ezért az Ápt. indítvánnyal érintett, hatályos rendelkezéseire is irányult.

II. 1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„2.  § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján,
valamint közvetlenül gyakorolja.”
„7.  § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja
továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belsõ jog összhangját.”

2. Az Ápt. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„4.  § (1) Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:
(...)
b) a magyar jog szerint büntetlen elõéletû és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság elõtt büntetõeljárás nincs
folyamatban;
(...)
d) honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;
(...)
(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – kérelmére – kedvezményesen
honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenõje magyar állampolgár volt vagy  valószínûsíti
magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja.
(...)
(5) Az (1)–(2) és (4) bekezdésekben meghatározott idõtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytõl kiskorú
tekintetében el lehet tekinteni, ha honosítását a szülõjével együtt kéri, vagy szülõje a magyar állampolgárságot
megszerezte.”
„5.  § Kérelmére visszahonosítható a 4.  § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén
az a személy, akinek magyar állampolgársága megszûnt, és magyar nyelvtudását igazolja.”

III. Az indítvány nem megalapozott.
1. Az indítványozó az Alkotmány 2.  § (2) bekezdésében foglalt, a népszuverenitás elvének sérelmét abban látja, hogy

– álláspontja szerint – az Ápt. módosítása eredményeként elõfordulhat, hogy nem a Magyarországon élõk, hanem
a szomszéd országokban élõ honosítottak szavazatai döntik el az országgyûlési képviselõi választások eredményét.
Az Alkotmánybíróság a 22/1993. (IV. 2.) AB határozatában kiemelte, hogy az Alkotmány „2.  § (2) bekezdésében
meghatározott népszuverenitás elsõdlegesen az ország választópolgárainak abban a jogában fejezõdik ki, hogy
választással létrehozzák a legfelsõbb államhatalmi és népképviseleti szervet és többségi szavazással döntsenek
az országos népszavazásra bocsátott kérdésekrõl. (...) A népszuverenitás alanya az ország választópolgárainak
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összessége” (ABH 1993, 182, 186.). Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszuverenitás alkotmányos
tartalma és az Ápt. érintett rendelkezései között alkotmányjogi szempontból nincs értékelhetõ, közvetlen
összefüggés. Az Ápt. indítvánnyal érintett szabályai ugyanis nem változtattak a népszuverenitás gyakorlásának
lényegét jelentõ választójogi szabályokon. Az érdemi összefüggés hiánya az indítvány elutasítását eredményezi
[54/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH 1992, 266, 267.], az Alkotmánybíróság ezért az indítványt ebben a részében, mint
megalapozatlant, elutasította.
Az Alkotmánybíróság megjegyzi továbbá, hogy az indítványozó által sérelmezett helyzet a hatályos jogszabályok
összefüggésében nem állhat elõ. A jelenlegi jogi szabályozás értelmében ugyanis az országgyûlési képviselõk
választásán választójoga a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgároknak van [Alkotmány
70.  § (1) bekezdés]. A lakóhely annak a lakásnak, háznak stb. a címe, ahol a polgár életvitelszerûen él [a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5.  §
(2) bekezdése]. A tartózkodási hely pedig annak a lakásnak a címe, ahol az érintett – lakóhelye végleges elhagyásának
szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik [Tv. 5.  § (3) bekezdése]. A lakóhely és a tartózkodási hely 
létesítését, megszüntetését, megváltozását három napon belül kell az illetékes jegyzõnél bejelenteni [Tv. 26.  §
(1) bekezdés]. Érvénytelen az a lakcímadat, amelyrõl a jegyzõ azt állapítja meg, hogy az nem  valós [Tv. 26.  §
(4) bekezdés]. Aki pedig szándékosan a  valóságnak nem megfelelõ adatot jelent be akár lakóhelyként, akár
tartózkodási helyként, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható [az egyes szabálysértésekrõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 31.  § (1) bekezdés b) pontja]. További garanciát jelent, hogy az adott szavazókörben
a választójoggal rendelkezõk névjegyzékét – amely többek között tartalmazza a választópolgár lakcímét –
közszemlére kell tenni és ez idõ alatt a névjegyzékbe  való felvétel (törlés, kihagyás)  miatt kifogással lehet élni
[a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény 13.  § (2) bekezdése, 14.  § (1) bekezdése és a 20/E.  § (1) bekezdése].
Eszerint tehát az életvitelszerûen nem Magyarországon élõ, vagyis magyarországi lakóhellyel nem rendelkezõ magyar
állampolgár nem vehet részt a népszuverenitás részét képezõ országgyûlési képviselõi választáson.

2. Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 44.  §-a értelmében jogszabály
nemzetközi szerzõdésbe ütközését az Abtv. 21.  § (3) bekezdésében meghatározott szervek vagy személyek
(az Országgyûlés, annak állandó bizottsága vagy bármely országgyûlési képviselõ, a köztársasági elnök, a Kormány
vagy annak tagja, az Állami Számvevõszék elnöke, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a legfõbb ügyész) indítványozhatják.
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította, hogy az indítványozó nem tartozik a nemzetközi szerzõdésbe
ütközés vizsgálatának kezdeményezésére jogosultak körébe. Az Alkotmánybíróság erre tekintettel
az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl  szóló, többször módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK 2009. január, 3.) 29.  § c) pontja alapján az Áptm. megalkotásának
eljárását és az Ápt. módosított tartalmát nemzetközi szerzõdésbe ütközõnek minõsítõ indítványi részt visszautasította.

Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben  való közzétételét az ügy jelentõségére tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. november 8.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1177/B/2010.
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Az Alkotmánybíróság 189/2010. (XI. 12.) AB végzése

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott
kifogás alapján meghozta a következõ

végzést:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 348/2009. (VIII. 14.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást
visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. Magánszemély 2009. július 28-án országos népszavazási kezdeményezés tárgyában aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát
nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) hitelesítés céljából.
Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:
„Kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy a kutya a sertéshez és a kacsához hasonlóan
minõsüljön ehetõ haszonállatnak.”.
Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését a 348/2009. (VIII. 14.) OVB határozatával (a továbbiakban:
OVBh.) megtagadta.
Az OVB határozata indokolásában – az Alkotmánybíróság gyakorlatára tekintettel – megállapította, hogy
az Alkotmányból a taxatív módon felsorolt tiltott tárgykörökön kívül a népszavazásnak más korlátai is levezethetõk
[75/2009. (VII. 10.) AB határozat, ABH 2009, 771.; 26/2007. (VI. 25.) AB határozat, ABH 2007, 332.; 25/1999. (VIII. 7.) AB
határozat, ABH 1999, 251.]. Ilyen korlát, hogy csak olyan népszavazási kérdés tekinthetõ alkotmányosan
megengedhetõnek, mely nem áll ellentétben a népszavazásnak az alkotmányos berendezkedésben betöltött
szerepével. Az OVB erre tekintettel megállapította, hogy az országos népszavazáson feltenni kívánt kérdés
az Alkotmány és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban:
Nsztv.) preambuluma alapján összeegyeztethetetlen a népszavazás alkotmányos szerepével és szabályaival. Az Nsztv.
preambuluma szerint „[a] demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek
eldöntésében, illetõleg a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában a nép közvetlenül, szavazás 
útján is részt vehessen”. Az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek eldöntésére szolgáló intézményt ezért nem lehet
felhasználni abszurd vagy komolytalan kérdések felvetésére. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 3.  § d) pontja a népszavazási eljárásban is kizárja a népszavazás alkotmányos intézményének
rendeltetésével ellentétes joggyakorlást.

2. Az indítványozók a Ve. 130.  § (1) bekezdése alapján kifogást nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz az OVBh. ellen.
A kifogással érintett határozat a Magyar Közlöny 2009. évi 114. számában, 2009. augusztus 14-én jelent meg. A kifogás
a törvényes határidõn belül, 2009. augusztus 19-én érkezett az OVB-hez.
A kifogást tevõk szerint az OVBh. jogszabálysértõ, a kérdés hitelesítését nem lehetett volna az Nsztv. preambulumára és
a Ve. 3.  § d) pontjára hivatkozva megtagadni. Szerintük a választópolgárok alkotmányos joga annak eldöntése, hogy
a feltenni szánt kérdést milyen tartalommal fogalmazzák meg, az OVB nem tekintheti tudatlannak a választópolgárokat.
A kifogás elõterjesztõi szerint az OVBh. indokolása nem megalapozott. Úgy vélik, az OVB nem jelentheti ki egy kérdésrõl,
hogy az „komolytalan” vagy „abszurd”, továbbá az OVB alaptalanul hivatkozott az Nsztv. preambulumára, és így a kérdés
hitelesítését sem tagadhatta volna meg. Az Nsztv. 10.  §-a határozza meg, hogy mely esetekben lehet az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni, azonban a kérdés abszurditása vagy komolytalan volta ezek között nem szerepel.
A kifogást tevõk arra is hivatkoznak, hogy a kérdés elõterjesztõjének nem kell a kérdéshez indokolást fûznie, az OVB
viszont nem indokolta meg, hogy miért nem jóhiszemû és rendeltetésszerû a kérdésfeltevés, így az OVB sértette meg
a Ve. 3.  § d) pontját.
A kifogást tevõk álláspontja szerint a kérdésben szereplõ „kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását”
kitételre tekintettel az OVB-nek alapvetõ feladata lett volna a megváltoztatandó jogszabályok feltárása, erre
vonatkozó utalást azonban az OVBh. indokolása nem tartalmaz. Szerintük a kérdés vizsgálatának ki kellett volna
terjednie arra is, hogy az érintett jogszabályok magyar jogszabályok-e, vagy az Európai Unió jogszabályai, utóbbi
esetben állást kellett volna foglalni abban a kérdésben, hogy az Európai Unió intézményeinek jogalkotási hatáskörébe
tartozó kérdésben van-e helye népszavazásnak, és milyen módon – figyelemmel az Alkotmány 2/A.  §-ára is.
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A kifogást tevõk szerint az OVB azt sem vizsgálta, hogy a hitelesítés megtagadásának az Alkotmány 28/C.  §
(5) bekezdésében meghatározott valamely okból helye van-e. Vizsgálnia kellett volna az OVB-nek azt is, hogy
a kutyahús, illetve a kutya mint haszonállat fogyaszthatóságának kérdésében van-e olyan nemzetközi szerzõdés,
illetve azt kihirdetõ jogszabály, ami a kérdésben a népszavazást tiltja (már csak azért is, mert bizonyos országokban
nem tilos a kutyahús evés).
Indokolásul hivatkoztak az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 2.  §
(1) bekezdés a) pontjára, 11.  § (1) bekezdésére [utóbbi nyilván valóan elírás, mert az Ávt. 11.  §-ának nincsen
(1) bekezdése], valamint a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvénynek az állatkínzás törvényi tényállását
rögzítõ 266/B.  §-ára, továbbá az Európai Unió egyes jogszabályaira.
Mindezekre tekintettel a kifogást tevõk kérték az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását.

II. A kifogás érdemi elbírálásra alkalmatlan.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény

(a továbbiakban: Abtv.) 1.  § h) pontja alapján a Ve. 130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben
a hatáskörben jogorvoslati természetû. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és
rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és
a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat,
ABH 2002, 342.].

2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogás kizárólag az OVBh. indokolását, annak tartalmi hiányosságait
sérelmezi. A Ve. 77.  § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint az OVB határozata ellen elõterjesztett kifogásnak tartalmaznia
kell a jogszabálysértés megjelölését és annak bizonyítékait. A Ve. 77.  § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, vagy nem tartalmazza a 77.  § (2) bekezdés a)–b) pontjában foglaltakat.
[85/2008. (VI. 13.) AB végzés, ABH 2008, 1553, 1554.; 13/2009. (II. 13.) AB végzés, ABH 2009, 1307–1308.]
Az elõterjesztett kifogás érdemben nem bírálható el, mert a törvényben elõírt követelményeknek nem felel meg;
az OVBh. indokolása csak a határozat rendelkezõ részével együtt lehet kifogás tárgya. Az Alkotmánybíróság ezért a kifogást
az Abtv. 22.  § (2) bekezdésében, valamint a Ve. 116.  §-ában, 77.  § (5) bekezdésében foglaltak alapján, illetõleg
az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl  szóló, többször módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK 2009. január, 3.) 29.  § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.
A kifogás érdemi vizsgálat nélküli visszautasítása következtében az OVBh. változatlanul hatályban marad.

Az Alkotmánybíróság a végzés közzétételét az OVBh.-nak a Magyar Közlönyben  való megjelenésére tekintettel
rendelte el.

Budapest, 2010. november 9.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 885/H/2009.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 171. szám 24373



IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 111/2010. (XI. 12.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
 szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló 23/2010.
(V. 14.) OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Gazdasági és informatikai bizottságba
Bagdy Gábor (KDNP) helyett
dr. Aradszki Andrást (KDNP),

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba
Tarlós István (Fidesz) helyett
Gajda Róbertet (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 112/2010. (XI. 12.) OGY határozata
dr. Schiffer András országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Schiffer András országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Budapest II. és
III. Kerületi Bíróság 12. B.1470/2010/4. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 279/2010. (XI. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásának visszavonásáról, illetve megbízásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Györkös Péter rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövet megbízását visszavonom a Magyar Köztársaság zágrábi nagykövetségének vezetése alól, egyben
megbízom a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió, illetõleg az Európai Közösségek mellett mûködõ Állandó Képviseletének
vezetésével.

Budapest, 2010. szeptember 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. szeptember 15.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03536/2010.

A köztársasági elnök 280/2010. (XI. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl és megbízásáról

A külügyminiszter elõterjesztésére dr. Grúber Károlyt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom a Magyar 
Köztársaság Európai Unió brüsszeli Állandó Képviselete Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalának vezetésével.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. szeptember 20.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03537/2010.
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A köztársasági elnök 281/2010. (XI. 12.) KE határozata
bíróságok illetékességi területének módosításáról

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Elnökének elõterjesztésére a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról  szóló 1997. évi
LXVI. törvénynek a Fõvárosi Bíróság és a megyei bíróságok, a helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok illetékességi területérõl
rendelkezõ melléklete I. Részét 2010. október 3. napjával akként módosítom, hogy

– a 20/2. pont Tekenye
– a 8/2. pont Mosonudvar
községgel egészüljön ki.

Budapest, 2010. november 4.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: XI-3/04526/2010.

A Kormány 1231/2010. (XI. 12.) Korm. határozata
az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mûködõképességének fenntartása érdekében

1. A Kormány 
1.1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 2635 millió forint

melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tõkerendezése
érdekében a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

1.2. az Áht. 26. § (4) bekezdése szerinti elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséget
rendel el az 1.1. pontban átcsoportosított összegre. 

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. január 31.

2. A Kormány felkéri a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökét, hogy az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft.-nél rendeljen el soron kívüli ellenõrzést, és az ellenõrzés eredményérõl készült jelentést terjessze a Kormány elé.

Felelõs: a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
Határidõ: 2011. március 31.

3. A Kormány elrendeli, hogy az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységi körének és feladatainak
felülvizsgálata és ez alapján új struktúra kialakítása történjen meg elsõsorban annak érdekében, hogy az uniós
projektek megvalósíthatósága és fenntarthatósága biztosított legyen.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2010. december 31.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Melléklet az 1231/2010. (XI. 12.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297224 18 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
tõkeemelése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások

2635,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –2635,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ 

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297224 18 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
tõkeemelése

2635,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ (A nem kívánt törlendõ!)

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ (A nem kívánt törlendõ!)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 2635,0 2635,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1232/2010. (XI. 12.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.)
Korm. határozat módosításáról

1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.)
1. számú melléklet 
a) 2. pontjában az „1086” szövegrész helyébe az „1097” szöveg,
b) 10. pontjában az „5827” szövegrész helyébe az „5838” szöveg 
lép.

2. A H. 2. számú melléklet 
a) 1. pontjában a „4306” szövegrész helyébe a „4248“ szöveg, 
b) 1.2. pontjában a „219” szövegrész helyébe a „229” szöveg,
c) 1.3. pontjában a „167” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
d) 1.4. pontjában a „824” szövegrész helyébe a „803” szöveg,
e) 1.5. pontjában a „regionális államigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „fõvárosi, megyei közigazgatási

hivatalok” szöveg, 
f) 1.5.1. pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „fõvárosi, megyei” szöveg,
g) 2. pontjában a „897” szövegrész helyébe a „997” szöveg,
h) 2.2. pontjában a „881” szövegrész helyébe a „981” szöveg,
i) 2.2.1. pontjában a „822” szöveg helyébe a „922” szöveg,
j) 3. pontjában az „1114” szövegrész helyébe az „1184” szöveg,
k) 3.1. pontjában az „1094” szövegrész helyébe az „1164” szöveg, 
l) 4. pontjában a „25440” szövegrész helyébe a „25934” szöveg, 
m) 4.1. pontjában a „15635” szövegrész helyébe a „15607” szöveg,
n) 4.2 pontjában a „3799” szövegrész helyébe a „4244” szöveg, 
o) 5. pontjában az „5221” szövegrész helyébe az „5291” szöveg, 
p) 5.2. pontjában az „EÜM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 41” szövegrész helyébe az „Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 50” szöveg,
q) 5.3. pontjában a „3908” szövegrész helyébe a „4049” szöveg,
r) 6. pontjában a „3181” szövegrész helyébe a „2996” szöveg, 
s) 6.3. pontjában a „365” szövegrész helyébe a „180” szöveg,
t) 7. pontjában a „12439” szövegrész helyébe a „12663” szöveg, 
u) 8. és 8.1. pontjában a „3372” szövegrész helyébe a „3465” szöveg,
v) 10. pontjában a „10. Összesen 59954” szövegrész helyébe a „11. Összesen 60964” szöveg
lép. 

3. A H. 2. számú melléklete a következõ 4.9. ponttal egészül ki:

[ Megnevezés  Létszám (fõ)]

„4.9. Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság 80”

4. A H. 2. számú melléklete a következõ 7.6. ponttal egészül ki:

[ Megnevezés  Létszám (fõ)]

„7.6. Országos Meteorológiai Szolgálat 224”
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5. A H. 2. számú melléklete a következõ 10., valamint 10.1.–10.6. ponttal egészül ki:

[ Megnevezés  Létszám (fõ)]

„10. Honvédelmi Minisztérium 199”
„10.1. Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg 15”
„10.2. Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet 4”
„10.3. HM Védelmi Hivatal 41”
„10.4. HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal 73”
„10.5. HM Nemzetközi Együttmûködési Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal 41”
„10.6. HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal 25”

6. Hatályát veszti a H. 2. számú melléklet
a) 5.1. pontja,
b) 4.1.1.–4.1.11. pontja. 

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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