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ACUERDO

DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,

Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA

AFTALE

OM ØKONOMISK PARTNERSKAB OG POUTISK SAMORDNING OG SAMARBEJDE
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETTES MEDLEMSSTATER PÅ DEN

ENE SIDE OG DE FORENEDE MEXICANSKE STATER PA DEN ANDEN SIDE

ABKOMMEN

ÜBER WIRTSCHAFTLICHE PARTNERSCHAFT,
POUTISCHE KOORDINIERUNG UND ZUSAMMENARBEIT

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHREN
MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS

UND DEN VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN ANDERERSEITS

ΣYMΦΩNIA

ΓΙΑ THN OIKONOMIKH ETAIPIKH ΣXEΣΗ, TON ΠΟΛITIKO ΣYNTONIΣMO KAI
ΣYNEPΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞY THΣ ΕYPΩΠΑΙΚΗΣ KOINOTHTAΣ KAI ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ,

ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΟΞ ΜΕΞIKOY, ΑΦETEPΠY

ECONOMIC PARTNERSHIP, POLITICAL COORDINATION AND COOPERATION

AGREEMENT

BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE
PART, AND THE UNITED MEXICAN STATES, OF THE OTHER PART

ACCORD

DE PARTENARIAT ECONOMIQUE, DE COORDINATION POUTIQUE ET DE COOPE-
RATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES,

D’UNE PART, ET LES ETATS-UNIS MEXICAINS, D’AUTRE PART
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ACCORDO

DI PARTENARIATO ECONOMICO, COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÁ EUROPEA E l SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E GLI STATI UNITI DEL MESSICO, DALL’ALTRA

OVEREENKOMST

INZAKE ECONOMISCH PARTNERSCHAP, POLITIEKE COÖRDINATIE EN SAMEN-
WERKING TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LID- STATEN

ENERZIJDS EN DE VERENIGDE MEXICAANSE STATEN ANDERZIJDS

ACORDO

DE PARCERIA ECONÓMICA, DE CONCERTAÇÁO POLÍTICA E DE COOPERAÇÁO
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM

LADO, E OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OUTRO

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ MEKSIKON YHDYSVALTOJEN

TALOUDELLISTA KUMPPANUUTTA, POLIITTISTA YHTEENSOVITTAMISTA
SEKÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA

SOPIMUS

AVTAL

OM EKONOMISKT PARTNERSKAP, POLITISK SAMORDNING OCH SAMARBETE
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA

SIDAN, OCH MEXIKOS FÖRENTA STATER, Å ANDRA SIDAN
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 AVTAL

OM EKONOMISKT PARTNERSKAP, POLITISK SAMORDNING OCH SAMARBETE
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA

SIDAN, OCH MEXIKOS FÖRENTA STATER, Å ANDRA SIDAN

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

HELLENSKA REPUBLIKEN,

KONUNGARIKET SPANIEN,

FRANSKA REPUBLIKEN,

IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

som är parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om
Europeiska unionen, nedan kallade Europeiska gemenskapens medlemsstater,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen,

å ena sidan, och

MEXIKOS FÖRENTA STATER, nedan kallade Mexiko,
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å andra sidan,

SOM BEAKTAR sitt gemensamma kulturarv och de starka historiska, politiska och
ekonomiska band som förenar dem,

SOM UPPMÄRKSAMMAR den bredare målsättningen att utveckla och förstärka den
övergripande strukturen för internationella förbindelser, i synnerhet mellan Europa och
Latinamerika,

SOM BEAKTAR det betydelsefulla bidrag till att stärka dessa band som det ramavtal om
samarbete mellan gemenskapen och Mexiko som undertecknades den 26 april 1991 i
Luxemburg innebar,

SOM BEAKTAR båda parters ömsesidiga intresse av att upprätta nya avtalsförhållanden i
syfte att ytterligare stärka sina bilaterala förbindelser, huvudsakligen genom utvidgad politisk
dialog, progressiv och ömsesidig liberalisering av handeln, liberalisering av löpande
betalningar, kapitalrörelser och osynliga transaktioner, främjande av investeringar och genom
bredare samarbete,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att fullt ut iaktta de demokratiska principerna och de
grundläggande mänskliga rättigheterna enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna, de folkrättsliga principerna om vänskapliga förbindelser och samarbete mellan
staterna i enlighet med Förenta nationernas stadga, rättsstatsprincipen samt principen om ett
riktigt styrelseskick på sätt som anges i Riogruppens och Europeiska unionens ministerförk-
laring som antogs i Sao Paolo 1994,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att deras politiska dialog bör institutionaliseras på både bilateral
och internationell nivå i syfte att fördjupa förbindelserna på alla områden av gemensamt
intresse,

SOM BEAKTAR den betydelse som båda parter fäster vid de principer och värderingar som
anges i slutförklaringen från världskonferensen för social utveckling som hölls i Köpenhamn
i mars 1995,

SOM UPPMÄRKSAMMAR den vikt båda parter fäster vid ett riktigt genomförande av
principen om hållbar utveckling såsom denna avtalats i och framgår av Agenda 21 i 1992 års
Rioförklaring om miljö och utveckling,

SOM BEAKTAR den vikt som de fäster vid marknadsekonomins principer och
uppmärksammar betydelsen av sitt engagemang för internationell frihandel i överensstämmelse
med Världshandelsorganisationens (WTO) regler och sin förmåga i egenskap av medlemmar
av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), med särskild tonvikt på
den öppna regionalismens betydelse,

SOM UPPMÄRKSAMMAR villkoren i den gemensamma högtidliga förklaring som
undertecknades i Paris den 2 maj 1995, i vilken båda parter beslutade att utveckla sina bilaterala
förbindelser i ett långsiktigt perspektiv på alla områden,

HAR BESLUTAT att ingå detta avtal.
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AVDELNING I

AVTALETS ART OCH RÄCKVIDD

Artikel 1

Avtalets grundval

Respekten för de demokratiska principerna
och de grundläggande mänskliga rättigheter-
na, som kommer till uttryck i den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna,
utgör en grund för båda parters inrikes- och
utrikespolitik och utgör ett väsentligt inslag i
detta avtal.

Artikel 2

Art och räckvidd

Detta avtal har som mål att förstärka
befintliga förbindelser mellan parterna på
grundval av ömsesidighet och gemensamma
intressen. Genom avtalet skall i detta syfte en
politisk dialog institutionaliseras, de kommer-
siella och ekonomiska förbindelserna förstär-
kas med hjälp av en liberalisering av handeln
i överensstämmelse med WTO-reglerna och
samarbetet stärkas och breddas.

AVDELNING II

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1. Parterna är ense om att institutionalisera
en intensifierad politisk dialog som grundas
på de principer som avses i artikel 1 och
denna dialog skall omfatta alla bilaterala och
internationella frågor som är av gemensamt
intresse och leda till ett närmare samråd
mellan parterna inom ramen för de interna-
tionella organisationer som de båda tillhör.

2. Denna dialog skall föras i enlighet med
den gemensamma förklaring av Europeiska
unionen och Mexiko om en politisk dialog

som utgör en integrerad del av detta avtal och
som återfinns i slutakten.

3. Den dialog på ministernivå som före-
skrivs i den gemensamma förklaringen skall
i huvudsak äga rum inom det gemensamma
råd som inrättas enligt artikel 45.

AVDELNING III

HANDEL

Artikel 4

Syfte

Syftet med denna avdelning är att upprätta
en ram för att uppmuntra utvecklingen av
handel med varor och tjänster, inbegripet en
bilateral, preferentiell, progressiv och ömse-
sidig liberalisering av handeln med varor och
tjänster, med beaktande av vissa produkt- och
tjänstesektorers känslighet och i enlighet med
relevanta WTO-regler.

Artikel 5

Handel med varor

För att nå det syfte som anges i artikel 4
skall Gemensamma rådet besluta om villko-
ren och tidsplanen för en bilateral, progressiv
och ömsesidig liberalisering av tariffära och
icke tariffära hinder för handeln med varor, i
enlighet med relevanta WTO-regler, särskilt
artikel XXIV i Allmänna tull- och handel-
savtalet (GATT, och med beaktande av vissa
produkters känslighet. Detta beslut skall i
synnerhet omfatta följande:

a) Omfattning och övergångsperioder.

b) Tullar på import och export och avgifter
med motsvarande verkan.

c) Kvantitativa restriktioner av import och
export och åtgärder med motsvarande
verkan.
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d) Nationell behandling inklusive förbud
mot fiskal diskriminering vad gäller
skatter på varor.

e) Antidumpnings- och utjämningsåtgär-
der.

f) Skydds- och övervakningsåtgärder.

g) Ursprungsregler  och  administrativt
samarbete.

h) Tullsamarbete.

i) Fastställande av tullvärde.

j) Tekniska föreskrifter och standarder,
hälsoskydds- och växtskyddslagstift-
ning, ömsesidigt erkännande av bedöm-
ning av överensstämmelse, certifierings-
system, varumärkessystem, m.m.

k) Allmänna undantag som grundas på
hänsyn till allmän moral, allmän ord-
ning eller allmän säkerhet eller intresset
att skydda människors och djurs hälsa
och liv, att bevara växter och att skydda
industriell, intellektuell och kommer-
siell äganderätt m.m.

l) Restriktioner i fall av betalningsbalans-
svårigheter.

Artikel 6

Handel med tjänster

För att nå det syfte som anges i artikel 4
skall Gemensamma rådet besluta om lämpliga
villkor för en progressiv och ömsesidig
liberalisering av handeln med tjänster, i
enlighet med relevanta WTO-regler, särskilt
artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet
(GATS), och med vederbörligt beaktande av
de åtaganden som parterna redan har gjort
inom ramen för det avtalet.

Artikel 7

De beslut av Gemensamma rådet som avses

i artiklarna 5 och 6 i detta avtal och som rör
handeln med varor respektive tjänster skall på
ett adekvat sätt omfatta alla dessa frågor inom
en övergripande ram och skall träda i kraft så
snart de har fattats.

AVDELNING IV

KAPITALRÖRELSER OCH
BETALNINGAR

Artikel 8

Kapitalrörelser och betalningar

Syftet med denna avdelning är att upprätta
en ram för att främja en progressiv och
ömsesidig liberalisering av kapitalrörelser och
betalningar mellan Mexiko och gemenskapen,
utan att detta påverkar tillämpningen av andra
bestämmelser i detta avtal eller ytterligare
skyldigheter enligt andra internationella över-
enskommelser som gäller mellan parterna.

Artikel 9

För att nå det syfte som avses i artikel 8
skall Gemensamma rådet besluta om åtgärder
och om en tidsplan för att progressivt och
ömsesidigt avskaffa restriktioner för kapital-
rörelser och betalningar mellan parterna, utan
att detta påverkar tillämpningen av andra
bestämmelser i detta avtal eller ytterligare
skyldigheter enligt andra internationella över-
enskommelser som gäller mellan parterna.

Detta beslut skall i synnerhet omfatta
följande:

a) Definition av, innehåll i, omfattning av
och arten av de begrepp som explicit
eller implicit omfattas av denna avdel-
ning.

b) Vilka kapitaltransaktioner och betal-
ningar, inklusive nationell behandling,
som skall omfattas av liberaliseringen.
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c) Liberaliseringens räckvidd och över-
gångsperioder.

d) införandet av en bestämmelse som
möjliggör för parterna att behålla såda-
na restriktioner på detta område som är
motiverade av hänsyn till allmän ord-
ning, allmän säkerhet, folkhälsa och
försvar.

e) införandet av bestämmelser som möj-
liggör för parterna att införa restriktio-
ner på detta område när någon av
parterna har svårigheter med valuta-
eller penningpolitiken, eller när det rör
sig om betalningsbalanssvårigheter eller
införande av ekonomiska restriktioner
mot tredje land i enlighet med interna-
tionell rätt.

AVDELNING V

OFFENTLIG UPPHANDLING,
KONKURRENS, IMMATERIELL

ÄGANDERÄTT OCH ANDRA HAN-
DELSRELATERADE BESTÄMMELSER

Artikel 10

Offentlig upphandling

1. Parterna skall komma överens om att de
marknader för offentlig upphandling som de
avtalat om skall öppnas gradvis och på
ömsesidig basis.

2. Gemensamma rådet skall besluta om
lämpliga villkor och om en tidsplan för att nå
detta syfte. Detta beslut skall i synnerhet
omfatta följande:

a) Omfattningen av den avtalade liberali-
seringen.

b) icke-diskriminerande tillträde till de
avtalade marknaderna.

c) Tröskelvärden.

d) Rättvisa och öppna förfaranden.

e) Tydliga överprövningsförfaranden.

f) Användning av informationsteknologi.

Artikel 11

Konkurrens

1. Parterna skall komma överens om lämp-
liga åtgärder för att hindra snedvridning eller
begränsning av konkurrensen som märkbart
kan påverka handeln mellan Mexiko och
gemenskapen. I detta syfte skall Gemensam-
ma rådet upprätta mekanismer för samarbete
och samordning mellan de av deras myndig-
heter som har ansvar för att genomföra
konkurrensregler. Detta samarbete skall in-
begripa ömsesidigt rättsligt bistånd, anmäl-
ningar, samråd och informationsutbyte för att
säkerställa att konkurrenslagstiftningen och
konkurrenspolitiken genomdrivs på ett öppet
sätt.

2. För att nå detta syfte skall Gemensam-
ma rådet besluta i synnerhet om följande
frågor:

a) Avtal mellan företag, beslut av före-
tagssammanslutningar och samordnade
förfaranden mellan företag.

b) Ett eller flera företags missbruk av en
dominerande ställning.

c) Fusioner av företag.

d) Statliga handelsmonopol.

e) offentliga företag och företag som har
beviljats särskilda rättigheter eller en-
samrättigheter.

Artikel 12

Immateriell och industriell äganderätt

1. Parterna bekräftar på nytt den stora vikt
de fäster vid skyddet av immateriell ägande-
rätt (upphovsrätt — även upphovsrätt till
dataprogram och databaser — och närstående
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rättigheter, patenträttigheter, industriell form-
givning, geografiska beteckningar inbegripet
ursprungsbeteckningar, varumärken, integre-
rade kretsmönster, skydd mot illojal konkur-
rens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för
skydd av den industriella äganderätten, och
skydd för icke utlämnade uppgifter, och åtar
sig att vidta lämpliga åtgärder för att garantera
ett adekvat och effektivt skydd i enlighet med
strängaste internationella standarder, inbegri-
pet effektiva metoder för att genomdriva
dessa rättigheter.

2. För att uppnå detta mål skall Gemen-
samma rådet besluta om

a) en samrådsmekanism i syfte att uppnå
ömsesidigt tillfredsställande lösningar i
fall av svårigheter när det gäller skyddet
av immateriell äganderätt,

b) de närmare bestämmelser som måste
antas för att nå det syfte som anges i
punkt l, med särskilt beaktande av de
relevanta multilaterala konventionerna
om immateriell äganderätt.

AVDELNING VI

SAMARBETE

Artikel 13

Dialog om samarbete och ekonomiska
frågor

1. Gemensamma rådet skall upprätta en
regelbunden dialog i syfte att fördjupa och
förbättra det samarbete som avses i denna
avdelning, vilket i synnerhet skall omfatta

a) informationsutbyte och en periodisk
översyn av hur samarbetet utvecklas,

b) samordning och tillsyn över genomfö-
randet av de avtal på olika områden som
avses i detta avtal, samt undersökning
av möjligheterna att ingå nya avtal av
denna typ.

2. Gemensamma rådet skall även upprätta

en regelbunden dialog om ekonomiska frågor,
som skall inbegripa analys och utbyte av
information, särskilt om makroekonomiska
aspekter, i syfte att stimulera handel och
investeringar.

Artikel 14

Industriellt samarbete

1. Parterna skall under beaktande av sina
ömsesidiga intressen stödja och främja åtgär-
der för att utveckla och stärka ansträngningar-
na för att sätta igång ett dynamiskt, integrerat
och decentraliserat industriellt samarbete i
syfte att skapa ett klimat som gynnar eko-
nomisk utveckling.

2. Detta samarbete skall särskilt inriktas på
följande:

a) Förstärkta kontakter mellan ekonomiska
aktörer på båda sidor, med hjälp av
konferenser, seminarier, resor för att
undersöka industriella och tekniska
möjligheter, rundabordskonferenser och
generella och områdesspecifika mässor,
i syfte att identifiera och utveckla
områden av gemensamt affärsintresse
och att främja handel, investeringar,
industriellt samarbete och tekniköver-
föringsprojekt.

b) En förstärkning och utvidgning av den
befintliga dialogen mellan parternas
ekonomiska aktörer genom att främja
ytterligare samråds- och samordnings-
verksamhet för att identifiera och un-
danröja hinder för industriellt samarbe-
te, uppmuntra till iakttagande av kon-
kurrensregler, säkerställa att åtgärderna
överensstämmer med varandra och bistå
industrin att anpassa sig till marknads-
behoven.

c) Främjande av initiativ för industriellt
samarbete i samband med båda parters
privatiserings- och liberaliseringspro-
cess för att stimulera investeringar med
hjälp av industriellt samarbete mellan
företag.
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d) Stöd till modernisering, diversifiering,
innovation, utbildning, forskning och
utveckling och kvalitetsprojekt.

e) Främjande av båda parters deltagande i
pilotprojekt och särskilda program en-
ligt dessas specifika villkor.

Artikel 15

Främjande av investeringar

Parterna skall bidra till att skapa ett
gynnsamt och stabilt klimat för ömsesidiga
investeringar.

Ett sådant samarbete skall bland annat
omfatta

a) mekanismer för information om samt
identifiering och spridning av lagstift-
ning och investeringsmöjligheter,

b) stöd till utvecklingen av en rättslig miljö
som gynnar investeringar mellan par-
terna, vid behov genom att medlems-
staterna och Mexiko sluter avtal för att
främja och skydda investeringar och
avtal för att förhindra dubbelbeskatt-
ning,

c) utveckling av harmoniserade och för-
enklade administrativa förfaranden,

d) utveckling av mekanismer för gemen-
samma investeringar, särskilt i fråga om
båda parters små och medelstora före-
tag.

Artikel 16

Finansiella tjänster

1. Parterna skall inrätta ett samarbete på
området för finansiella tjänster, i enlighet med
sina lagar, sina författningar och sin policy
samt i enlighet med bestämmelserna och
förfarandena i GATS, mot bakgrund av
parternas ömsesidiga intressen och långfris-
tiga och medelfristiga ekonomiska mål.

2. Parterna är ense om att arbeta tillsam-
mans både bilateralt och multilateralt för att
öka den ömsesidiga förståelsen av och med-
vetenheten om sina respektive affärsklimat
och för att utbyta information om finansiella
bestämmelser, finansiell tillsyn och kontroll
och andra aspekter av gemensamt intresse.

3. Detta samarbete skall särskilt syfta till
att främja en förbättrad och diversifierad
produktivitet och konkurrenskraft på området
för finansiella tjänster.

Artikel 17

Samarbete om små och medelstora företag

1. Parterna skall främja en miljö som
gynnar utvecklingen av små och medelstora
företag.

2. Detta samarbete skall bestå i

a) att främja kontakter mellan ekonomiska
aktörer, uppmuntra gemensamma inves-
teringar och inrätta av samriskföretag
och informationsnätverk med hjälp av
befintliga övergripande program, såsom
Ecip, Al-lnvest, BRE och BC-NET,

b) att underlätta tillgång till finansiering,
tillhandahålla information och främja
innovation.

Artikel 18

Tekniska föreskrifter och bedömning av
överensstämmelse

Parterna skall samarbeta i fråga om tek-
niska föreskrifter och bedömning av över-
ensstämmelse.

Artikel 19

Tullar

1. Samarbetet i tullfrågor skall syfta till att
säkerställa rättvis handel. Parterna åtar sig att
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främja ett samarbete i tullfrågor för att
förbättra och konsolidera den rättsliga ramen
för sina handelsförbindelser.

2. Detta samarbete skall särskilt omfatta

a) informationsutbyte,

b) utveckling av ny utbildningsteknik och
samordning av verksamheter som ge-
nomförs inom ramen för de specialise-
rade internationella organisationerna på
detta område,

c) utbyte av tjänstemän och chefer från
tull- och skattemyndigheter,

d) förenkling av förfaranden för tullklare-
ring av varor,

e) tekniskt bistånd, när det är nödvändigt.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av
andra slag av samarbete enligt detta avtal
uttalar parterna sitt intresse för att i framtiden
överväga att anta ett protokoll om ömsesidigt
bistånd i tullfrågor inom den institutionella
ram som anges i detta avtal.

Artikel 20

Informationssamhället

1. Parterna erkänner att informations- och
kommunikationsteknik är avgörande be-
ståndsdelar i det moderna samhället och har
stor betydelse för den ekonomiska och sociala
utvecklingen.

2. Samarbetet på detta område skall sär-
skilt inriktas på följande:

a) En dialog om informationssamhällets
alla aspekter.

b) Informationsutbyte och allt tekniskt
bistånd som krävs i fråga om reglering,
standardisering, bedömning av överens-
stämmelse och certifiering såvitt avser
informations och telekommunikations-
teknik.

c) Spridning av ny telekommunikations-
och informationsteknik och förfining av
nya tjänster för avancerad kommunika-
tion och informationsteknik.

d) Stimulans och genomförande av ge-
mensam forskning och gemensamma
projekt för teknisk och industriell ut-
veckling vad gäller ny teknik för in-
formation, kommunikation, telematik
och informationssamhället.

e) Främjande av båda parters deltagande i
pilotprojekt och särskilda program en-
ligt dessas specifika villkor.

f) Samtrafikförmåga och driftskompatibi-
litet beträffande telematiknätverk och
telematiktjänster.

g) En dialog om samarbete i fråga om
reglering av internationella direktan-
slutna tjänster, inbegripet aspekter som
har samband med skyddet av privatlivet
och personuppgifter.

h) Ömsesidig tillgång till databaser enligt
villkor som skall avtalas.

Artikel 21

Samarbete inom jordbruks- och lands-
bygdssektorn

1. Parterna skall främja utveckling och
samarbete inom jordbruks-, jordbruksindust-
ri- och landsbygdssektorerna.

2. För detta ändamål skall parterna bland
annat undersöka

a) åtgärder som syftar till en harmonise-
ring av standarder och regler i fråga om
hälsoskydd, växtskydd och miljö i syfte
att underlätta handelsutbytet och under
beaktande av båda parters gällande
lagstiftning samt i enlighet med WTO:s
regler och de villkor som anges i artikel
5,

b) möjligheterna att utbyta information
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och inrätta relaterade projekt och verk-
samheter på detta område, särskilt vad
gäller information, vetenskaplig och
teknisk forskning och utveckling av
mänskliga resurser.

Artikel 22

Samarbete om gruvdrift

Parterna är ense om att främja samarbete
om gruvdrift, huvudsakligen med hjälp av
åtgärder som syftar till följande:

a) Främjande av efterforskning, utvinning
och lönsam användning av mineral i
enlighet med respektive parts lagstift-
ning på detta område.

b) Främjande av utbyte av information,
erfarenhet och teknik avseende utforsk-
ning för gruvdrift och utvinning.

c) Främjande av expertutbyte och utföran-
de av gemensam forskning för att öka
möjligheterna till teknisk utveckling.

d) Utveckling av åtgärder för att främja
investeringar på detta område.

Artikel 23

Samarbete om energi

1. Samarbetet mellan parterna skall syfta
till att utveckla deras respektive energisekto-
rer och koncentreras på att främja teknikö-
verföring och utbyte av information om deras
respektive lagstiftning.

2. Samarbetet på detta område skall i
huvudsak genomföras med hjälp av informa-
tionsutbyte, utveckling av mänskliga resurser,
tekniköverföring och gemensamma projekt
för teknisk utveckling och infrastruktur, pro-
jekt för effektivare framställning av energi,
främjande av effektiv energianvändning, stöd
till användningen av alternativa, miljövänliga,
förnybara energikällor samt främjande av

projekt för materialåtervinning och restpro-
duktshantering för alstring av energi.

Artikel 24

Samarbete om transport

1. Samarbetet mellan parterna i fråga om
transporter skall syfta till följande:

a) Stöd till omstrukturering och moderni-
sering av transportsystemen.

b) Främjande av driftstandarder.

2. I detta sammanhang skall följande prio-
riteras:

a) Utbyte av information mellan experter
om respektive parts transportpolitik och
andra frågor av gemensamt intresse.

b) Utbildningsprogram inom ekonomi, ju-
ridik och teknik för ekonomiska aktörer
och högre tjänstemän inom den offent-
liga förvaltningen.

c) Utbyte av information om det globala
systemet för satellitnavigering (GNSS).

d) Tekniskt bistånd till omstrukturering
och modernisering av transportsystem i
alla deras former.

3. Parterna skall undersöka alla aspekter
på internationella sjötransporttjänster för att
säkerställa att de inte hindrar en ömsesidig
utvidgning av handeln. I detta sammanhang
skall förhandlingar äga rum om en liberali-
sering av tjänster för internationell sjötrans-
port enligt de villkor som anges i artikel 6 i
detta avtal.

Artikel 25

Samarbete om turism

1. Samarbetet mellan parterna skall i första
hand syfta till att förbättra utbytet av infor-
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mation och till att utveckla bästa praxis för att
säkerställa en balanserad och hållbar utveck-
ling av turismen.

2. I detta sammanhang skall parterna sär-
skilt inrikta sig på att

a) bevara och maximera naturarvets och
kulturarvets möjligheter,

b) respektera de lokala samhällenas integ-
ritet och intressen,

c) främja samarbete mellan regioner och
städer i grannländer,

d) förbättra utbildningen inom hotellsek-
torn, med särskild tonvikt på drift och
administration av hotell.

Artikel 26

Samarbete om statistik

Parterna är ense om att främja en harmo-
nisering av statistiska metoder och förfaran-
den i syfte att på ömsesidigt godtagbar grund
använda statistik om handeln med varor och
tjänster och, mera allmänt, inom varje område
som omfattas av detta avtal och kan bearbetas
statistiskt.

Artikel 27

Myndigheter

De avtalsslutande parterna skall samarbeta
i frågor kring myndigheter och institutioner
på nationell, regional och lokal nivå, i syfte
att främja utvecklingen av mänskliga resurser
och moderniseringen av förvaltningen.

Artikel 28

Samarbete i fråga om bekämpning av
narkotikahandel, penningtvätt och

kemiska prekursorer

1. Parterna skall vidta nödvändiga samar-

bets- och sambandsåtgärder i syfte att inten-
sifiera verksamheten med att förebygga och
bekämpa framställning, distribution och olag-
ligt bruk av narkotika i enlighet med respek-
tive parts interna rättsregler.

2. På grundval av verksamheten i de organ
som är behöriga på detta område skall detta
samarbete särskilt inbegripa följande:

a) Utformning av samordnade program
och åtgärder rörande förebyggande av
narkotikamissbruk och behandling och
rehabilitering av narkomaner, inklusive
program för tekniskt bistånd. Detta kan
också inbegripa forskning och åtgärder
för att minska framställningen av nar-
kotika med hjälp av regionala utveck-
lingsprogram för områden som används
för odling av olagliga grödor.

b) Utformning av samordnade forsk-
ningsprogram och forskningsprojekt för
kontroll av narkotika.

c) Utbyte av information om rättsliga och
administrativa åtgärder och fattande av
beslut om lämpliga bestämmelser för
kontroll av narkotika och bekämpning
av penningtvätt, inklusive de åtgärder
som vidtagits av gemenskapen och
internationella organ som är verksamma
på detta område.

d) Förebyggande av avledning av kemiska
prekursorer och andra ämnen som an-
vänds för olaglig tillverkning av nar-
kotika och psykotropa ämnen, i enlighet
med det avtal beträffande kontroll av
prekursorer och kemiska ämnen som
undertecknades av parterna den 13
december 1996 och Förenta nationernas
Wienkonvention av år 1988.

Artikel 29

Samarbete om vetenskap och teknik

1. Parterna är ense om att med hänsyn till
parternas respektive politik samarbeta inom
vetenskapliga och tekniska områden av ge-
mensamt intresse.
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2. Detta samarbete skall syfta till att främja

a) utbyte av vetenskaplig och teknisk
information och know- how, särskilt
vad gäller att genomföra politik och
program,

b) varaktiga förbindelser mellan parternas
vetenskapliga samfund,

c) utveckling av mänskliga resurser.

3. Samarbetet skall ta formen av gemen-
samma forskningsprojekt och utbyte av ve-
tenskapsmän, möten mellan dessa och utbild-
ning av dem, så att forskningsresultat sprids
på bästa möjliga sätt.

4. Parterna skall inom ramen för detta
samarbete uppmuntra till att deras respektive
institutioner för högre utbildning och forsk-
ning samt produktiva sektorer, särskilt små
och medelstora företag, medverkar i detta
samarbete.

5. Samarbetet mellan parterna kan leda till
att det sluts ett avtal om forskning och teknisk
utveckling, om det anses lämpligt.

Artikel 30

Samarbete om utbildning

1. Parterna skall fastställa metoder för att
märkbart förbättra situationen inom sektorn
för utbildning och yrkesutbildning. Särskild
uppmärksamhet skall ägnas utbildning och
yrkesutbildning för de minst gynnade grup-
perna i samhället.

2. I syfte att förbättra kunskapsnivån hos
chefer inom den privata och offentliga sektorn
skall parterna intensifiera samarbetet om
utbildning, inklusive högre utbildning, yrkes-
utbildning och utbyte mellan universitet och
företag.

3. Parterna skall lägga tonvikten på åtgär-
der som syftar till att upprätta bestående
kontakter mellan sina respektive specialise-
rade institutioner och som främjar utbyte av
information, know-how, experter och teknis-

ka resurser, och i fråga om ungdomsutbyte
dra fördel av de möjligheter som skapas
genom Alfa-programmet och båda parters
erfarenheter på dessa områden.

4. Samarbetet mellan parterna kan leda till
att parterna i samförstånd ingår ett avtal om
utbildning, inklusive högre utbildning, yrkes-
utbildning och ungdomsfrågor.

Artikel 31

Samarbete om kultur

1. Parterna är ense om att under beaktande
av sin mångfald främja ett kulturellt samar-
bete i syfte att stärka den ömsesidiga för-
ståelsen och spridningen av sina respektive
kulturer.

2. Parterna skall vidta lämpliga åtgärder
för att främja det kulturella utbytet och
genomföra gemensamma initiativ på olika
kulturområden. Vid lämplig tidpunkt skall
parterna besluta om relevanta verksamheter
och arrangemang för detta samarbete.

Artikel 32

Samarbete inom den audiovisuella
sektorn

Parterna är ense om att främja samarbetet
på detta område, i huvudsak med hjälp av
utbildningsprogram inom den audiovisuella
sektorn och vad gäller media, inbegripet
åtgärder för samproduktioner, utbildning, ut-
veckling och distribution.

Artikel 33

Samarbete om information och
kommuni-

kation

Parterna är ense om att främja utbyte och
spridning av information och att genomföra
och stödja verksamheter av gemensamt in-
tresse inom informations- och kommunika-
tionsområdet.
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Artikel 34

Samarbete om miljö och naturresurser

1. I samband med alla samarbetsåtgärder
som enligt detta avtal vidtas av parterna skall
behovet av att bevara miljön och den eko-
logiska balansen beaktas.

2. Parterna skall utveckla samarbete för att
hindra miljöförstöring, främja bevarande och
hållbar förvaltning av naturresurser, samla,
sprida och utbyta information och erfarenhe-
ter i fråga om miljölagstiftning, stimulera
användningen av ekonomiska incitament för
att uppnå miljöpolitiska mål, stärka miljövår-
den på alla nivåer av offentlig förvaltning,
främja utveckling av mänskliga resurser,
utbildning i miljöfrågor och genomförandet
av gemensamma forskningsprojekt, samt ut-
veckla kanaler för samhällets deltagande i
miljöarbetet.

3. Parterna skall uppmuntra ömsesidigt
tillträde till program inom detta område, i
enlighet med dessa programs specifika vill-
kor.

4. Samarbetet mellan parterna kan leda till
att det ingås ett avtal om miljö och naturre-
surser, om det anses nödvändigt.

Artikel 35

Samarbete om fiske

Med hänsyn till deras respektive fiskeri-
sektorers socioekonomiska betydelse åtar sig
parterna att utveckla ett närmare samarbete
inom detta område, i synnerhet genom att, om
detta anses nödvändigt, i enlighet med res-
pektive parts lagstiftning ingå ett avtal om
fiske.

Artikel 36

Samarbete om sociala frågor och fattigdom

1. Parterna skall föra en dialog om alla
sociala frågor som är av intresse för någon-
dera parten.

Detta bör inbegripa frågor rörande sårbara
regioner och grupper som urinvånare, fattig
landsbygdsbefolkning, kvinnor med låga in-
komster och andra befolkningsgrupper som
lever i fattigdom.

2. Parterna erkänner vikten av att harmo-
nisera den ekonomiska och sociala utveck-
lingen med beaktande av behovet av att
respektera de grundläggande rättigheterna för
de grupper som nämns i föregående punkt.
Den nya grunden för tillväxt bör skapa
sysselsättning och tillförsäkra de mest miss-
gynnade befolkningsgrupperna en bättre lev-
nadsstandard.

3. Parterna skall regelbundet samråda om
de samarbetsverksamheter som inbegriper det
civila samhället och som kan erbjuda möj-
ligheter till sysselsättning, yrkesutbildning
och inkomstökning.

Artikel 37

Regionalt samarbete

1. Parterna skall främja verksamheter som
syftar till att utforma gemensamma samar-
betsåtgärder, huvudsakligen i Centralamerika
och Västindien.

2. Prioritet skall ges åt initiativ som är
inriktade på det mellanregionala handelsut-
bytet i Centralamerika och Västindien, sti-
mulerar regionalt samarbete om miljö och
teknisk och vetenskaplig forskning, främjar
utveckling av den kommunikationsinfrastruk-
tur som är nödvändig för regionens ekono-
miska utveckling, och gynnar sådana initiativ
som är inriktade på att förbättra fattiga
befolkningsgruppers levnadsstandard.

3. Parterna skall ägna särskild uppmärk-
samhet åt att utveckla kvinnornas roll, särskilt
deras roll i produktionsprocessen.

4. Parterna skall undersöka lämpliga sätt
att främja och övervaka gemensamt utveck-
lingssamarbete med tredje part.
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Artikel 38

Samarbete om flyktingar

Parterna skall sträva efter att bibehålla det
stöd som redan ges till centralamerikanska
flyktingar i Mexiko och samarbeta om att
finna varaktiga lösningar.

Artikel 39

Samarbete om de mänskliga rättigheterna
och om demokrati

1. Parterna är ense om att samarbetet på
detta område bör främja de principer som
avses i artikel l.

2. Detta samarbete skall framfor allt in-
riktas på följande:

a) Utveckling av det civila samhället med
hjälp av program för utbildning och
medvetandegörande.

b) Utbildnings- och informationsåtgärder
som syftar till att hjälpa institutionerna
att fungera bättre och till att stärka
rättsstaten.

c) Främjande av mänskliga rättigheter och
demokratiska principer.

3. Parterna kan utföra gemensamma pro-
jekt för att stärka samarbetet mellan sina
respektive valda organ och mellan andra
organ som ansvarar för övervakning och
främjande av att de mänskliga rättigheterna
iakttas.

Artikel 40

Samarbete om konsumentskydd

1. Parterna är ense om att samarbetet på
detta område bör syfta till att ytterligare
förbättra systemen för konsumentskydd och
att inom ramen för respektive parts lagstift-
ning sträva efter att göra dessa system mera
förenliga sinsemellan.

2. Detta samarbete skall framför allt in-
riktas på följande:

a) Utbyte av information och experter och
främjande av samarbete mellan de båda
parternas konsumentorgan.

b) Organisering av utbildningsprogram
och tillhandahållande av tekniskt bi-
stånd.

Artikel 41

Samarbete om datasäkerhet

1. Med beaktande av artikel 51 är parterna
ense om att samarbeta om skyddet av
personuppgifter i syfte att öka skyddsnivån
och undvika handelshinder som kräver över-
föring av personuppgifter.

2. Samarbetet om skydd för personuppgif-
ter får inbegripa tekniskt bistånd med hjälp av
utbyte av information och experter och
gemensamma program och projekt.

Artikel 42

Hälsa

1. Ändamålen med hälsosamarbetet skall
vara att förstärka verksamheten på områdena
för forskning, farmakologi, profylax och
smittsamma sjukdomar som exempelvis
AIDS.

2. Detta samarbete skall i huvudsak ske
med hjälp av

a) projekt rörande epidemiologi, decentra-
lisering och förvaltning av hälsovårds-
tjänster,

b) utveckling av program för yrkesutbild-
ning,

c) program och projekt för att förbättra
hälsoförhållandena och den sociala väl-
färden i landsbygdsområden och städer.
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Artikel 43

Utvecklingen i framtiden

1. Parterna kan genom överenskommelse
utvidga omfattningen av denna avdelning i
syfte att utöka samarbetet och komplettera det
med avtal om specifika områden eller verk-
samheter.

2. Såvitt avser genomförandet av denna
avdelning kan vardera parten utforma förslag
om att öka det ömsesidiga samarbetets räck-
vidd, med beaktande av erfarenheterna av
dess tillämpning.

Artikel 44

Medel för samarbete

1. Parterna skall i den mån deras resurser
och bestämmelser tillåter det tillhandahålla
nödvändiga medel, inklusive finansiella me-
del, för att uppnå de samarbetsmål som ställs
upp i detta avtal.

2. Parterna skall uppmana Europeiska in-
vesteringsbanken att fortsätta sin verksamhet
i Mexiko, i enlighet med dess egna förfaran-
den och kriterier för finansiering.

AVDELNING VII

INSTITUTIONELL RAM

Artikel 45

Gemensamma rådet

Härmed inrättas ett gemensamt råd som
skall utöva tillsyn över genomförandet av
detta avtal. Det skall regelbundet mötas på
ministernivå och när omständigheterna kräver
det. Det skall undersöka varje viktig fråga
som detta avtal ger upphov till och andra
bilaterala och internationella frågor som är av
gemensamt intresse.

Artikel 46

1. Gemensamma rådet skall bestå av, å ena
sidan, medlemmarna av Europeiska unionens
råd och ledamöter av Europeiska kommis-
sionen och, å andra sidan, medlemmar av
Mexikos regering.

2. Medlemmar av Gemensamma rådet kan
låta sig företrädas av andra personer i enlighet
med villkor som skall fastställas i dess
arbetsordning.

3. Gemensamma rådet skall anta sin ar-
betsordning.

4. Ordförandeskapet i Gemensamma rådet
skall växelvis utövas av en medlem av
Europeiska unionens råd och en medlem av
Mexikos regering, i enlighet med villkor som
skall fastställas i dess arbetsordning.

Artikel 47

För att nå syftena med detta avtal skall
Gemensamma rådet ha befogenhet att besluta
i de fall som anges i detta avtal. Besluten skall
vara bindande för parterna och dessa skall
vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra
dem. Gemensamma rådet far också avge
lämpliga rekommendationer.

Besluten och rekommendationerna skall
utarbetas av Gemensamma rådet efter över-
enskommelse mellan de två parterna.

Artikel 48

Gemensamma kommittén

1. Gemensamma rådet skall vid utförandet
av sina uppgifter biträdas av en gemensam
kommitté, som skall bestå av företrädare för
medlemmarna av Europeiska unionens råd
och Europeiska kommissionens ledamöter, å
ena sidan, och företrädare för Mexikos
regering, å andra sidan, normalt på högre
statstjänstemannanivå.
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Gemensamma rådet skall i sin arbetsord-
ning bestämma Gemensamma kommitténs
uppgifter, vilka skall inbegripa förberedelse
av Gemensamma rådets möten, och arbets-
metoder.

2. Gemensamma rådet får delegera befo-
genheter till Gemensamma kommittén. I
dessa fall skall Gemensamma kommittén fatta
beslut i enlighet med de villkor som ställs upp
i artikel 47.

3. Gemensamma kommittén skall i all-
mänhet sammanträda en gång om året, vid en
tidpunkt och enligt en dagordning som
parterna i förväg kommit överens om, växel-
vis i Bryssel och Mexiko. Särskilda möten
kan sammankallas efter överenskommelse
mellan parterna. Ordförandeskapet i Gemen-
samma kommittén skall växelvis innehas av
en företrädare för vardera parten.

Artikel 49

Andra särskilda kommittéer

Gemensamma rådet får besluta om att
inrätta andra särskilda kommittéer eller organ
som kan biträda det i utförandet av dess
uppgifter.

Gemensamma rådet skall i sin arbetsord-
ning bestämma sådana kommittéers eller
organs sammansättning, uppgifter och arbets-
metoder.

Artikel 50

Tvistlösning

Gemensamma rådet skall fatta beslut om att
inrätta ett särskilt tvistlösningsförfarande för
lösning av handelsfrågor eller handelsrelate-
rade frågor, som skall vara förenligt med de
relevanta WTO-reglerna på detta område.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 51

Dataskydd

1. Parterna är ense om att säkerställa en
hög skyddsnivå vad gäller behandling av
personuppgifter och andra uppgifter, i enlig-
het med de normer som beslutas av relevanta
internationella organisationer och gemenska-
pen.

2. För detta ändamål skall parterna beakta
de normer som avses i bilagan till detta avtal.
Bilagan skall utgöra en integrerad del av detta
avtal.

Artikel 52

Bestämmelse om nationell säkerhet

Ingen bestämmelse i detta avtal får hindra
en part att vidta sådana åtgärder

a) som den anser nödvändiga för att hindra
utlämnande av uppgifter som strider
mot dess väsentliga säkerhetsintressen,

b) som avser produktion av eller handel
med vapen, ammunition eller krigsma-
teriel eller forskning, utveckling och
produktion som är nödvändig för att
garantera dess försvar, förutsatt att
dessa åtgärder inte menligt påverkar
konkurrensvillkoren för de produkter
som inte är avsedda för specifikt mili-
tära ändamål,

c) som den anser nödvändiga för sin
säkerhet i fall av allvarliga inre orolig-
heter som kan hota allmän ordning, vid
krig eller vid allvarliga internationella
spänningar som kan resultera i väpnad
konflikt, eller i syfte att fullgöra skyl-
digheter som den åtagit sig för att
garantera fred och internationell säker-
het.
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Artikel 53

Slutakten innehåller gemensamma och en-
sidiga förklaringar som avgivits vid under-
tecknandet av detta avtal.

Artikel 54

1. Om behandling som mest gynnad nation
beviljas i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal eller bestämmelser som antas inom
ramen for detta avtal skall denna inte till-
ämpas på skatteförmåner som medlemssta-
terna eller Mexiko tillhandahåller eller i
framtiden kan komma att tillhandahålla på
grundval av avtal om undvikande av dubbel-
beskattning, andra skatteöverenskommelser
eller inhemsk skattelagstiftning.

2. Ingenting i detta avtal och inte heller
bestämmelser som antas inom ramen för detta
avtal får anses hindra medlemsstaterna eller
Mexiko från att anta eller genomdriva åtgär-
der som syftar till att förhindra skatteplane-
ring eller skattebrott i enlighet med skatte-
bestämmelser i avtal om undvikande av
dubbelbeskattning, andra skatteöverenskom-
melser eller inhemsk skattelagstiftning.

3. Ingenting i detta avtal och inte heller
bestämmelser som antas inom ramen för detta
avtal får hindra medlemsstaterna eller Mexiko
från att vid tillämpningen av relevanta be-
stämmelser i sin skattelagstiftning skilja
mellan skattebetalare vilkas situationer inte är
identiska, särskilt såvitt avser hemvist eller
den plats där deras kapital är investerat.

Artikel 55

Definition av parterna

I detta avtal avses med ”parterna” å ena
sidan gemenskapen eller dess medlemsstater
eller gemenskapen och dess medlemsstater, i
enlighet med deras respektive behörighetsom-
råden, såsom dessa framgår av Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen,
och, å andra sidan, Mexiko.

Artikel 56

Territoriell tillämpning

Detta avtal skall å ena sidan tillämpas på
de territorier inom vilka Fördraget om upp-
rättandet av Europeiska gemenskapen till-
ämpas på de villkor som fastställs i det
fördraget, och å andra sidan på Mexikos
förenta staters territorium.

Artikel 57

Giltighetstid

1. Detta avtal skall gälla under obestämd
tid.

2. Endera parten får säga upp detta avtal
genom att anmäla det till den andra parten.
Detta avtal skall upphöra att gälla sex
månader efter dagen för anmälan.

Artikel 58

Fullgörande av skyldigheter

1. Parterna skall besluta om de allmänna
eller särskilda bestämmelser som krävs för att
de skall kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt detta avtal och säkerställa att de når de
syften som anges i detta avtal.

Om endera parten anser att den andra
parten har underlåtit att fullgöra en skyldighet
enligt detta avtal får den vidta lämpliga
åtgärder. Innan detta görs skall den, utom i
särskilt brådskande fall, inom 30 dagar förse
Gemensamma rådet med all relevant infor-
mation som krävs för en grundlig undersök-
ning av situationen i syfte att finna en lösning
som är godtagbar för båda parter.

Vid valet av åtgärder skall de som minst
stör detta avtals funktion prioriteras. Dessa
åtgärder skall omedelbart anmälas till Ge-
mensamma rådet och skall bli föremål för
samråd inom det rådet om den andra parten
begär det.
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2. Parterna är ense om att med ”särskilt
brådskande fall” i punkt 1 avses ett väsentligt
avtalsbrott från endera partens sida. Ett
väsentligt avtalsbrott består av

a) en vägran att fullgöra avtalet som inte
sanktioneras av allmänna folkrättsliga
regler,

b) ett brott mot de väsentliga inslag i
avtalet som avses i artikel l.

3. Parterna är ense om att med ”lämpliga
åtgärder” i denna artikel avses åtgärder som
vidtas i enlighet med internationell rätt. Om
en part vidtar en åtgärd i ett särskilt bråds-
kande fall i enlighet med denna artikel, får
den andra parten begära att ett brådskande
möte sammankallas inom 15 dagar for att föra
samman parterna.

Artikel 59

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på
danska, engelska, finska, franska, grekiska,
italienska, nederländska, portugisiska, spans-
ka, svenska och tyska språken, vilka samtliga
texter är lika giltiga.

Artikel 60

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall godkännas av parterna
i enlighet med deras egna förfaranden.

2. Detta avtal skall träda i kraft den första
dagen i den månad som följer på den dag då
parterna till varandra anmäler att de förfa-
randen som är nödvändiga för detta ändamål
har fullbordats.

Avdelningarna II och VI skall tillfälligt inte
gälla förrän Gemensamma rådet har fattat de
beslut som avses i artiklarna 5, 6, 9, 10, 11
och 12.

3. Anmälan skall sändas till generalsekre-
teraren för Europeiska unionens råd, som
skall vara depositarie för detta avtal.

4. Vid den tidpunkt då avdelningarna II
och VI börjar gälla enligt punkt 2 skall detta
avtal ersätta det ramavtal om samarbete
mellan Europeiska gemenskapen och Mexiko
som undertecknades den 26 april 1991.

5. När avtalet träder i kraft skall de beslut
som fattats av det gemensamma råd som
inrättas enligt interimsavtalet om handel och
handelsrelaterade frågor mellan Europeiska
gemenskapen och Mexiko, som underteckna-
des den 8 december 1997, anses ha fattats av
det gemensamma råd som inrättas enligt
artikel 45 i detta avtal.
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BILAGA

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT ARTIKEL 51

— Riktlinjer för reglering av behand-
lingen av elektroniska dokument som
innehåller personuppgifter, ändrade av
Förenta nationernas generalförsamling
den 20 november 1990.

— Rekommendation från OECD-rådet av
den 23 september 1980 om riktlinjer för
skydd av privatlivet och för gränsö-
verstridande överföring av personupp-
giffer.

— Europarådets konvention av den 28
januari 1981 om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av perso-
nuppgifter.

— Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med av-
seende på behandling av personuppgif-
ter och om det fria flödet av sådana
uppgifter.



Nr 64 1107

ACTA FINAL

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

TEΛIKH ΠPΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

SLOTAKTE

ACTA FINAL

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT
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SLUTAKT

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade ombud och Mexikos förenta staters
befullmäktigade ombud antar härmed följande slutakt, som avser

1) avtalet om ekonomiskt Partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra
sidan,

2) interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen,
å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan,

3) den gemensamma förklaringen av Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och
Mexikos förenta stater.

De befullmäktigade ombuden för:

KONUNGARIKET BELGIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
HELLENSKA REPUBLIKEN,
KONUNGARIKET SPANIEN,
FRANSKA REPUBLIKEN,
IRLAND,
ITALIENSKA REPUBLIKEN,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
PORTUGISISKA REPUBLIKEN,
REPUBLIKEN FINLAND,
KONUNGARIKET SVERIGE,
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

som är fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av EUROPEISKA GEMEN-
SKAPEN,

nedan kallade medlemsstaterna,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad gemenskapen,

å ena sidan, och

de befullmäktigade ombuden för MEXIKOS FÖRENTA STATER,
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nedan kallade Mexiko,

å andra sidan,

som möttes i Bryssel den åttonde december år nittonhundranittiosju för att underteckna
Avtalet om ekonomiskt Partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan,
nedan kallat avtalet, har antagit följande texter:

— Avtalet och bilagan till det.

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade ombud och Mexikos befullmäktigade
ombud har antagit texterna till nedan förtecknade gemensamma förklaringar, som biläggs denna
slutakt:

Gemensam förklaring av Europeiska unionen och Mexiko om en politisk dialog, som avses
i artikel 3 i avtalet.

Gemensam förklaring om dialogen på parlamentsnivå.

Gemensam tolkningsförklaring om artikel 4 i avtalet.

Gemensam förklaring om artikel 24.3 i avtalet.

Gemensam förklaring om artikel 35 i avtalet.

Mexikos befullmäktigade ombud har beaktat nedan angivna förklaringar av Europeiska
gemenskapen och/eller dess medlemsstater, vilka förklaringar biläggs denna slutakt:

Förklaring om artikel 11 i avtalet.

Förklaring om artikel 12 i avtalet.

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade ombud har beaktat nedan angivna
förklaring av Mexiko, vilken förklaring biläggs denna slutakt:

Förklaring om avdelning I i avtalet.
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ramavtal om samarbete som år 1991
undertecknades av gemenskapen och
Mexiko,

— som erinrar om de principer som
framgår av den gemensamma högtid-
liga förklaring som undertecknades i
Paris den 2 maj 1995 av kommissionen
och rådet, å ena sidan, och Mexiko, å
andra sidan,

har beslutat att utveckla sina förbindelser
på lång sikt.

2. MÅL

Europeiska unionen och Mexiko anser att
inrättandet av en förstärkt politisk dialog är en
grundläggande aspekt i den åsyftade ekono-
miska och politiska tillnämningen och att
den på ett avgörande sätt bidrar till att främja
de principer som anges i ingressen till denna
förklaring.

Den dialogen skall ha sin grund i det
avseende som parterna gemensamt faster vid
demokrati och respekt för mänskliga rätti-
gheter liksom vid önskan att bevara freden
och inrätta en rättvis och stabil internationell
ordning i enlighet med Förenta nationernas
stadga.

Dialogen skall syfta till att mellan Euro-
peiska unionen och Mexiko upprätta varak-
tiga solidaritetsband som bidrar till deras
respektive regioners stabilitet och välstånd,
söka genomföra den regionala integrations-

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR

Gemensam förklaring
av Europeiska unionen och Mexiko om en politisk dialog

(artikel 3)

1. INGRESS

Europeiska unionen, å ena sidan, och
Mexiko, å andra sidan,

— som är medvetna om sina historiska,
politiska, ekonomiska och kulturella
förbindelser och om vänskapsbanden
mellan sina folk,

— som uppmärksammar sin önskan att
stärka de politiska och ekonomiska
friheter som utgör samhällets grundval
i Europeiska unionens medlemsstater
och i Mexiko,

— som bekräftar den mänskliga värdighe-
tens värde och värdet av att främja och
värna de mänskliga rättigheterna som
hörnpelare i ett demokratiskt samhälle,
liksom den viktiga roll som spelas av
demokratiska institutioner på grundval
av rättsstatsprincipen,

— som önskar stärka internationell fred
och säkerhet i enlighet med principerna
i Förenta nationernas stadga,

— som har ett gemensamt intresse av
regional integration som ett sätt att
främja hållbar och harmonisk utvec-
kling for sina medborgare, baserad på
principerna om socialt framåtskridande
och solidaritet mellan medlemmarna,

— som grundar sig på de privilegierade
förbindelser som infördes genom det
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processen och främja ett klimat av förståelse
och tolerans mellan deras respektive folk och
kulturer.

Dialogen skall omfatta alla frågor av
gemensamt intresse och syfta till att öppna
vägar mot nya samarbetsformer, inbegripet
gemensamma internationella initiativ, med
gemensamma mål, i synnerhet vad gäller fred,
säkerhet och regional utveckling.

3. DIALOGENS MEKANISMER

Den politiska dialogen mellan parterna
skall genomföras med hjälp av kontakter,
informationsutbyte och samråd mellan de
olika organen i Mexiko och Europeiska
unionen, inbegripet Europeiska kommissio-
nen.

Dialogen skall särskilt äga rum

— på president- eller ordförandenivå,

— på ministernivå,

— på högre tjänstemannanivå,

— och genom att fullt utnyttja diploma-
tiska kanaler.

Möten mellan parternas högsta myndighe-
ter på president eller ordförandenivå skall äga
rum regelbundet, och parterna skall komma
överens om de närmare bestämmelserna for
genomförandet.

Möten på ministernivå skall regelbundet
äga rum mellan utrikesministrarna, och par-
terna skall komma överens om de närmare
bestämmelserna för genomförandet.

Gemensam förklaring
om dialogen på parlamentsnivå

Parterna understryker det tillrådliga i att
institutionalisera en politisk dialog på parla-
mentsnivå genom kontakter mellan Europa-

parlamentet och Mexikos kongress (depute-
radekammaren och senaten).

Gemensam tolkningsförklaring
om artikel 4

De skyldigheter som följer av artikel 4 i
detta avtal skall inte träda i kraft förrän det

beslut som avses i artikel 5 har fattats, i
enlighet med artikel 7 i detta avtal.
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beaktande av sina respektive skyldigheter
enligt OECD:s kodex for liberalisering av
löpande osynliga transaktioner.

Gemensam förklaring
om artikel 35

Gemensam förklaring
om artikel 24.3

Parterna bekräftar sina multilaterala skyl-
digheter såvitt avser sjötransporttjänster som
de iklätt sig som medlemmar i WTO, med

Båda parter är ense om att ge institutionellt
stöd på multilateral nivå till att en interna-

tionell kodex for ansvarsfullt fiske antas,
träder i kraft och genomdrivs.
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ENSIDIGA FÖRKLARINGAR

Förklaring av gemenskapen om artikel 11

Gemenskapen förklarar att till dess att
Gemensamma rådet antar de genomförande-
bestämmelser om lojal konkurrens som avses
i artikel 11.2, kommer den att bedöma varje
förfarande som strider mot den artikeln på
grundval av de kriterier som följer av reglerna
i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget om

upprättandet av Europeiska gemenskapen
och, vad gäller produkter som omfattas av
Fördraget om upprättandet av Europeiska kol-
och stålgemenskapen, på grundval av reglerna
i artiklarna 65 och 66 i det fördraget, samt
gemenskapens bestämmelser om statligt stöd,
inklusive sekundärrätten.

Förklaring av gemenskapen och dess medlemsstater
om de konventioner om immateriell äganderätt som avses i artikel 12

Gemenskapen och dess medlemsstater ut-
går från att de relevanta multilaterala kon-
ventioner om immateriell äganderätt som
avses i artikel 12.2 b åtminstone inbegriper
följande:

— Bernkonventionen för skydd av litterä-
ra och konstnärliga verk (Paristexten,
1971, ändrad 1979).

— Internationella konventionen om skydd
för utövande konstnärer, framställare
av fonogram samt radioföretag (Rom,
1961).

— Pariskonventionen för skydd av den
industriella äganderätten (Stockholms-
texten, 1967, ändrad 1979).

— Konventionen om patentsamarbete
(Washington, 1970, ändrad 1979 och
1984).

— Madridöverenskommelsen om interna-

tionell registrering av varumärken
(Stockholmstexten,   1967,   ändrad
1979).

— Protokollet till Madridöverenskommel-
sen om internationell registrering av
varumärken (Madrid, 1989).

— Niceöverenskommelsen rörande den
internationella klassificeringen av varor
och tjänster för vilka varumärken gäller
(Genève, 1977, ändrad 1979).

— Budapestöverenskommelsen om inter-
nationellt erkännande av deposition av
mikroorganismer i samband med pa-
tentärenden (1977, ändrad 1980).

— Internationella konventionen för skydd
av växtförädlingsprodukter (Internatio-
nella förbundet för skydd av nya
växtsorter, UPOV), (Genève, 1991).

— Varumärkesöverenskommelsen (Genè-
ve, 1994).

2 400529F/29
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Förklaring av Mexiko om avdelning I

Mexikos utrikespolitik grundas på de prin-
ciper som framgår av landets konstitution:

Nationernas självbestämmanderätt

Icke-intervention

Fredlig lösning av tvister

Förbud mot hot om eller användning av
våld i internationella förbindelser

Staternas rättsliga likvärdighet

Internationellt samarbete för utveckling

Kampen för internationell fred och säkerhet

Mot bakgrund av landets historiska erfa-

renheter och det högsta mandat som utgörs av
landets politiska konstitution uttrycker Me-
xiko sin fulla övertygelse om att endast en
fullständig efterlevnad av folkrätten är hörns-
tenen för fred och utveckling. Mexiko förk-
larar även att principerna om samexistens
inom det internationella samfundet enligt
Förenta nationernas stadga, principerna i den
allmänna förklaringen om de mänskliga rät-
tigheterna samt de demokratiska principerna
ständigt vägleder landets konstruktiva delta-
gande i det internationella arbetet och bildar
ramen för dess relationer med gemenskapen
och dess medlemsstater, vilka regleras av
detta avtal, och för dess relationer med andra
länder eller grupper av länder.
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EUROPEISKA GEMENSKAPENS befullmäktigade ombud,

nedan kallade gemenskapen,

å ena sidan, och

MEXIKOS FÖRENTA STATERS befullmäktigade ombud,

nedan kallade Mexiko,

å andra sidan,

som möttes i Bryssel den åttonde december år nittonhundranittiosju för att underteckna
Interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena
sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, nedan kallat avtalet har vid samma tillfälle
antagit följande text:

— Avtalet.

Gemenskapens befullmäktigade ombud och Mexikos befullmäktigade ombud har antagit
texten till nedan angivna gemensamma förklaring, vilken biläggs denna slutakt:

— Gemensam tolkningsförklaring om artikel 2 i avtalet.

Mexikos befullmäktigade ombud har beaktat nedan angivna

förklaring av gemenskapen, vilken förklaring biläggs denna slutakt:

— Förklaring av Europeiska gemenskapen om artikel 5 i avtalet.
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Gemensam tolkningsförklaring
om artikel 2

Åtaganden enligt artikel 2 i detta avtal skall
börja gälla först när det beslut som avses i

artikel 3 har antagits.

Förklaring av Europeiska gemenskapen
om artikel 5

Gemenskapen förklarar att till dess att
Gemensamma rådet antar de genomförande-
bestämmelser om konkurrens som avses i
artikel 5.2, kommer den att bedöma varje
förfarande som strider mot den artikeln mot
bakgrund av de kriterier som följer av
reglerna i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget

om upprättandet av Europeiska gemenskapen
och, vad gäller de produkter som omfattas av
Fördraget om upprättandet av Europeiska kol-
och stålgemenskapen, mot bakgrund av reg-
lerna i artiklarna 65 och 66 i det fördraget
samt gemenskapens bestämmelser om statligt
stöd, inklusive sekundärrätten.
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handel och handelsrelaterade frågor mellan
Europeiska gemenskapen och Mexikos fö-
renta stater som undertecknades den 8 de-
cember 1997.

2. Utan att det hindrar slutförandet av
deras respektive nationella förföranden, strä-
va till att säkerställa att resultaten av den ovan
angivna förhandlingarna avseende libera-
lisering av tjänster, kapitalrörelser och betal-
ningar samt de åtgärder som hänför sig till
immateriell äganderätt träder i kraft så snart
som möjligt i syfte att uppnå parternas
gemensamma mål om allmän handelslibera-
lisering som omfattar både varor och tjänster
i överensstämmelse med artikel 7 i avtalet om
ekonomisk samverkan, politisk samordning
och samarbete.

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade ombud har vid samma tillfälle antagit
texten till följande gemensamma förklaring:

GEMENSAM FÖRKLARING
AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER Å ENA SIDAN

OCH MEXIKOS FÖRENTA STATER Å ANDRA SIDAN

I syfte att inom en övergripande ram uppnå
adekvat täckning av de frågor som omfattas
av avdelningarna 111 och IV i det avtal om
ekonomiskt Partnerskap, politisk samordning
och samarbete som undertecknades den 8
december 1997, förbinder sig Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater och
Mexikos förenta stater att:

1. Inleda och om möjligt slutföra förhan-
dlingar avseende villkor för liberalisering av
tjänstehandel, kapitalrörelser och betalningar
samt de åtgärder som avser immateriell
äganderätt som anges i artiklarna 6, 8, 9 och
12 i det avtalet samtidigt med förhandlingarna
om villkor och tidsplan för den liberalisering
av varuhandeln som avses både i artikel 5 i
det avtalet och artikel 3 i interimsavtalet om
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Nr 65
(Finlands författningssamlings nr 997/2000)

Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av besluten nr. 1/2000 och nr. 2/2000 till avtalet om ekonomisk
samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess

medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra

Given i Helsingfors den 24 november 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandelsmi-
nistern, föreskrivs:

l §
De i Bryssel den 23 mars 2000 ingångna

besluten nr. 1/2000 av Gemensamma rådet
EG-Mexiko inrättat genom interimsavtalet
om handel och handelsrelaterade frågor mel-
lan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och
Mexikos förenta stater, å andra sidan, av den
8 december 1997 om att anta dess arbetsord-
ning och nr. 2/2000 av Gemensamma rådet
EG-Mexiko, som ansluter sig till det i Bryssel
den 8 december 1997 ingångna avtalet om
ekonomiskt Partnerskap, politisk samordning
och samarbete mellan Europeiska gemenska-
pen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Mexikos förenta stater, å andra sidan, och
med vilket resultaten av frihandelsunderhand-
lingar enligt artiklarna 3, 4, 5, 6 och 12 i
interimsavtalet om handel och handelsrelate-
rade frågor mellan Europeiska gemenskapen,
å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å
andra sidan, skall införas, och vilka beslut
godkänts av republikens president den 24
november 2000, är i kraft internationellt för
Finlands del från den 1 juli 2000 så som
därom har överenskommits.

2 §
Emedan avtalet om ekonomiskt partner-

skap, politisk samordning och samarbete
mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos
förenta stater, å andra sidan (FördrS 64/2000)
har kommit i kraft internationellt den 1
oktober 2000 skall de beslut som fattats av det
gemensamma råd som inrättas enligt inte-
rimsavtalet om handel och handelsrelaterade
frågor mellan Europeiska gemenskapen och
Mexiko, som undertecknades den 8 december
1997, anses ha fattats av det gemensamma råd
som inrättas enligt artikel 45 i det förstnämn-
da avtalet.

3 §
Bestämmelserna i besluten är i kraft som

förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 29

november 2000.

Helsingfors den 24 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi
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GEMENSAMMA RÅDET HAR BESLU-
TAT FÖLJANDE

med beaktande av det interimsavtal om
handel och handelsrelaterade frågor mellan
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och
Mexikos förenta stater, å andra sidan, som
undertecknades i Bryssel den 8 december
1997, nedan kallat interimsavtalet, särskilt
artiklarna 7 och 11 i detta, och

av följande skäl:

Interimsavtalet trädde i kraft den 1 juli
1998.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJAN-
DE:

Artikel 1

Ordförandeskap

Ordförandeskapet för Gemensamma rådet
skall utövas i turordning i tolvmånaderspe-
rioder av en företrädare för Europeiska
unionens råd, för gemenskapens räkning och
av en medlem av Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial (nedan kallat SECOFI)
för Mexikos räkning. Den första perioden av
ordförandeskapet skall emellertid inledas den
dag när Gemensamma rådets första sammant-
räde äger rum och skall upphöra den 31
december samma år.

Artikel 2

Sammanträden

1. Gemensamma rådet skall regelbundet
sammanträda på ministernivå och, om par-
terna kommer överens om det, när omstän-
digheterna så kräver.

2. Varje sammanträde skall hållas på en
plats som parterna gemensamt kommit öve-
rens om.

3. Kallelse till Gemensamma rådet sam-
manträde skall göras gemensamt av Gemen-
samma rådets sekreterare.

Artikel 3

Företrädare

1. Medlemmar av Gemensamma rådet som
förhindrade att detta i ett sammanträde kan
låta sig företrädas.

2. En medlem som önskar låta sig föret-
rädas skall sammanträdet i fråga meddela
ordföranden namnet på företrädaren. Den som
företräder en medlem av Gemensamma rådet
skall utöva medlemmens alla rättigheter.

Artikel 4

Delegationer

Gemensamma rådets medlemmar får åtföl-

BESLUT nr 1/2000 AV GEMENSAMMA RÅDET EG-MEXIKO

av den 23 mars 2000

inträffat  genom  interimsavtalet  om  handel  och  handelsrelaterade  frågor  mellan
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, av den

8 december 1997 om att anta dess arbetsordning

(2000/414/EG)
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jas av tjänstemän. Före varje sammanträde
skall ordföranden underrättas om den plane-
rade sammansättningen av varje parts dele-
gation och om vem som leder den.

Artikel 5

Sekretariat

En tjänsteman vid Europeiska unionens råd
generalsekretariat och en tjänsteman från
SECOFI skall gemensamt fungera som Ge-
mensamma rådets sekreterare.

Artikel 6

Dokument

Om Gemensamma rådets överläggningar
grundar sig på skriftligt underlag skall dessa
handlingar numreras och cirkuleras som
Gemensamma rådets handlingar av det två
sekreterarna.

Artikel 7

Korrespondens

1. Korrespondens till Gemensamma rådet
eller rådets ordförande skall sändas till
Gemensamma rådets båda sekreterare.

2. De båda sekreterarna skall se till att
korrespondensen vidarebefordras till Gemen-
samma rådets ordförande och om det är
lämpligt cirkuleras som sådana handlingar som
avses i artikel 6 till Gemensamma rådets
övriga medlemmar. Korrespondens som cir-
kuleras skall sändas till kommissionens ge-
neralsekretariat, till medlemsstaternas stän-
diga representationer och SECOFI.

3. Korrespondens från Gemensamma rå-
dets ordförande skall sändas till mottagarna
av respektive sekreterare och om det är lämpligt
cirkuleras som sådana handlingar som avses
i artikel 6 till Gemensamma rådets övriga
medlemmar under adresser som anges i punkt
2.

Artikel 8

Dagordning för sammanträdena

1. En preliminär dagordning för varje
sammanträde skall vidarebefordras av den
korresponderande sekreteraren till de motta-
gare som anges i artikel 7 senast 15 dagar före
sammanträdet.

Den preliminära dagordningen skall inne-
hålla de punkter för vilka en begäran om
upptagande på dagordningen kommit någon
av sekreterarna tillhanda senast 21 dagar före
sammanträdets början; en punkt får dock
föras upp på den preliminära dagordningen
endast om underlaget för den har vidarebe-
fordrats till sekreterarna senast den dag då
dagordningen skall avsändas.

Dagordningen skall antas av Gemensamma
rådet i början av varje sammanträde. Andra
punkter än de som förekommer på den
preliminära dagordningen får föras upp på
dagordningen, om parterna är överens om
detta.

2. De tidsfrister som anges i punkt 1 kan
i samförstånd mellan parterna förkortas med
hänsyn till omständigheterna i det särskilda
fallet.

Artikel 9

Protokoll

1. De båda sekreterarna skall så snart som
möjligt gemensamt upprätta ett utkast till
protokoll från varje sammanträde.

2. Protokollet skall som regel för varje
punkt på dagordningen innehålla uppgift om

a) vilka handlingar som förelagts Gemen-
samma rådet,

b) uttalanden som någon medlem av Ge-
mensamma rådet har begärt skall tas in
i protokollet,

c) de beslut som fattas, de rekommenda-
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tioner som utfärdats, de uttalanden som
Gemensamma rådets enats om samt de
slutsatser som antagits i enskilda frågor.

3. Protokollet skall också innehålla en
förteckning över de medlemmar i Gemen-
samma kommittén eller företrädare for dessa
som deltagit i sammanträdet.

4. Utkastet till protokoll skall föreläggas
Gemensamma rådet för godkännande vid dess
nästa sammanträde. Utkastet till protokoll kan
också godkännas skriftligen av båda parter.
Efter godkännandet skall två exemplar av
protokollet, som skall vara lika giltiga,
undertecknas av båda sekreterarna och arki-
veras av parterna. En kopia av protokollet
skall vidarebefordras till var och en av de
mottagare som anges i artikel 7.

Artikel 10

Beslut och rekommendationer

1. Gemensamma rådet skall fatta beslut och
utfärda rekommendationer genom ömsesidig
överenskommelse mellan parterna.

Mellan sammanträdena kan Gemensamma
rådet, om båda parterna är överens, fatta
beslut eller utfärda rekommendationer genom
skriftligt förfarande.

Det skriftliga förfarandet utgörs av en
notväxling mellan sekreterarna i samförstånd
med parterna.

2. Gemensamma rådets beslut och re-
kommendationer i den mening som avses i
artikel 9 i interimsavtalet skall benämnas
”beslut” respektive ”rekommendation”,
följt av löpnummer, datum för antagande och
en beskrivning av ämnet.

3. Gemensamma rådets beslut och rekom-
mendationer skall bestyrkas av båda sekrete-
rarna, och två bestyrkta exemplar skall
undertecknas av chefen för respektive parts
delegation.

4. Besluten och rekommendationerna skall

sändas såsom Gemensamma rådets handlin-
gar till var och en av de mottagare som anges
i artikel 7.

Artikel 11

Offentlighet

1. Om inget annat beslut skall Gemensam-
ma rådets sammanträden inte vara offentliga.

2. Var och en av parterna får besluta om
offentliggörande av Gemensamma rådets bes-
lut och rekommendationer i sin respektive
officiella tidning.

Artikel 12

Språk

1. Gemensamma rådets officiella språk
skall vara parternas officiella språk.

2. Om inte annat beslutas skall Gemen-
samma rådet i normala fall hålla sina över-
läggningar och fatta sina beslut på grundval
av handlingar och förslag upprättade på dessa
språk.

Artikel 13

Kostnader

1. Europeiska gemenskapen och Mexikos
förenta stater skall var för sig för de kostnader
de ådrar sig i samband med sitt deltagande i
Gemensamma rådets sammanträden, både
vad gäller kostnader för personal, resor och
uppehälle samt porto- och teleutgifter.

2. Utgifter i samband med organisering av
sammanträdena, tolkning vid sammanträdena,
översättning och mångfaldigande av handlin-
gar skall bäras av den part som är värd för
sammanträdet.
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Artikel 14

Gemensamma kommittén

1. En gemensam kommitté inrättas härmed
i enlighet med artikel 10 i interimsavtalet
vilken skall bistå Gemensamma rådet i dess
arbete.

2. Den Gemensamma kommittén skall
bestå av företrädare för kommissionen, bit-
rädd av företrädare för medlemsstaterna, å
ena sidan, och företrädare för SECOFI, å
andra sidan, normalt på högre tjänsteman-
nanivå.

3. Gemensamma kommittén skall förbere-

da Gemensamma rådets sammanträden och
överläggningar, i förekommande fall överva-
ka genomförandet av Gemensamma rådets
beslut och rekommendationer, samt allmänt
övervaka att interimsavtalet fungerar väl.
Kommittén skall behandla de frågor som
Gemensamma rådet hänskjuter till den och
övriga frågor som kan uppkomma i samband
med den dagliga tillämpningen av interim-
savtalet. Den skall lägga fram förslag till
beslut och rekommendationer, som skall antas
av Gemensamma rådet.

4. Gemensamma kommitténs arbetsordning
bifogas detta beslut.

Utfärdat i Lissabon den 23 mars 2000.

På Gemensamma rådets vägnar

J. Gama

Ordförande
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Artikel 1

Ordförande

Vid sammanträdena i gemensamma kom-
mittén skall ordförandeskapet omväxlande
innehas av en företrädare for Europeiska
gemenskapens kommission och en företräda-
re för SECOFI, normalt på högre tjänsteman-
nanivå.

Artikel 2

Sammanträden

Gemensamma kommittén skall sammant-
räda en gång per år eller, i samförstånd med
parterna, när omständigheterna så kräver. De
båda sekreterarna skall gemensamt kalla till
gemensamma rådets sammanträde och sam-
manträdena skall hållas växelvis i Bryssel och
Mexiko vid en tidpunkt som parterna kommer
överens om.

Artikel 3

Delegationer

Före varje sammanträde skall gemensam-
ma kommitténs ordförande underrättas om
den planerade sammansättningen av varje
parts delegation och om vem som leder den.

Artikel 4

Sekretariat

1. En tjänsteman från Europeiska gemen-

skapens kommission och en tjänsteman från
SECOFI skall gemensamt fungera som ge-
mensamma kommitténs sekreterare.

2. All korrespondens till och från gemen-
samma kommitténs ordförande som anges i
denna arbetsordning skall vidarebefordras till
gemensamma kommitténs sekreterare och till
gemensamma rådets sekreterare och ordfö-
rande och, när så är lämpligt, till medlem-
marna i gemensamma kommittén.

Artikel 5

Offentlighet

Om inget annat beslut skall gemensamma
kommitténs sammanträden inte vara offent-
liga.

Artikel 6

Dagordning för sammanträdena

1. En preliminär dagordning skall upprättas
av gemensamma kommitténs sekreterare för
varje sammanträde. Den preliminära dagord-
ningen skall vidarebefordras till gemensam-
ma rådets ordförande och sekreterare samt till
medlemmarna i gemensamma kommittén se-
nast 15 dagar före sammanträdets början. Den
preliminära dagordningen skall innehålla de
punkter för vilka en begäran om upptagande
på dagordningen kommit ordföranden tillhan-
da senast 21 dagar före sammanträdets
början: en punkt får dock föras upp den
preliminära dagordningen endast om under-
laget för den har vidarebefordrats till sekre-
terarna senast den dag då dagordningen skall
avsändas. Dagordningen skall antas av ge-
mensamma kommittén i början av varje
sammanträde. Andra punkter än de som

BILAGA

ARBETSORDNING FÖR GEMENSAMMA KOMMITTÉN
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förekommer på den preliminära dagordningen
får foras upp på dagordningen, om parterna
är överens om detta.

2. De tidsfrister som anges i punkt i kan i
samförstånd mellan parterna förkortas med
hänsyn till omständigheterna i det särskilda
fallet.

Artikel 7

Protokoll

Protokoll skall föras vid varje sammanträde
och det skall grunda sig på en sammanfattning
av ordföranden av de slutsatser gemensamma
kommittén kommit fram till. Efter att ha
antagits av gemensamma kommittén skall
protokollet undertecknas av ordföranden och
av de båda sekreterarna och exemplar arkiveras
av vardera parten. En kopia av protokollet
skall vidarebefordras till gemensamma rådets
ordförande och sekreterare samt till medlem-
marna i gemensamma kommittén.

Artikel 8

Beslut och rekommendationer

1. I de fall där gemensamma kommittén är
bemyndigad att fatta beslut eller utfärda
rekommendationer i enlighet med artikel 10.2
i interimsavtalet skall dessa akter benämnas

”beslut” respektive ”rekommendation” följt
av löpnummer, datum för antagande samt en
beskrivning av ämnet.

2. När gemensamma kommittén antar ett
beslut eller en rekommendation skall bestäm-
melserna i artiklarna 10, 11 och 12 i EG-
Mexiko gemensamma rådets beslut nr 1/2000
om att fastställa en arbetsordning gälla i
tillämpliga delar.

3. Gemensamma kommitténs beslut och
rekommendationer skall vidarebefordras till
var och en de mottagare som anges i artikel
4.

Artikel 9

Kostnader

1. Europeiska gemenskapen och Mexikos
förenta stater skall var för sig stå för de
kostnader de ådrar sig i samband med sitt
deltagande i gemensamma kommitténs och
dess inderkommittéers och arbetsgruppers
sammanträden både vad gäller utgifter för
personal, resor och uppehälle samt porto och
teleutgifter.

2. Utgifter i samband med praktiska ar-
rangemang, tolkning vid sammanträdena,
översättning och mångfaldigande av handlin-
gar skall bäras av den part som är värd för
sammanträdet.
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GEMENSAMMA RÅDET HAR BESLU-
TAT FÖLJANDE

med beaktande av interimsavtalet om han-
del och handelsrelaterade frågor mellan Eu-
ropeiska gemenskapen, å ena sidan, och
Mexikos förenta stater, å andra sidan, som
undertecknades i Bryssel den 8 december
1997 (nedan kallat interimsavtalet), särskilt
artiklarna 3, 4, 5, 6 och 12 jämförda med
artikel 9 I detta,

med beaktande av de rättigheter och
skyldigheter som följer av Marrakechavtalet
om upprättande av Världshandelsorganisatio-
nen (nedan kallad WTO), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 3 i interimsavtalet skall
Gemensamma rådet besluta om villko-
ren och tidsplanen for bilateral, prog-
ressiv och ömsesidig liberalisering av
tariffära och icke-tariffära hinder fr
handel med varor, i enlighet med
artikel XXIV i Allmänna tull- och
handelsavtalet 1994 (nedan kallat
GATT 1994).

(2) Enligt artikel 4 i interimsavtalet skall
Gemensamma rådet besluta om lämp-
liga villkor och om en tidsplan för ett
gradvist och ömsesidigt öppnande av
vissa överenskomna marknader för
offentlig upphandling.

(3) Enligt artikel 5 i interimsavtalet skall
Gemensamma rådet upprätta mekanis-
mer för samarbete och samordning

mellan dem av parternas myndigheter
som har ansvar för att genomföra
konkurrensregler.

(4) Enligt artikel 6 i interimsavtalet skall
Gemensamma rådet upprätta en sam-
rådsmekanism i syfte att nå ömsesidigt
tillfredsställande lösningar i fall av
svårigheter när det gäller skyddet av
immateriell äganderätt.

(5) Enligt artikel 12 i interimsavtalet skall
Gemensamma rådet inrätta ett särskilt
tvistlösningsförfarande för handelsfrå-
gor eller handelsrelaterade frågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJAN-
DE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Mål

Gemensamma rådet skall fastställa de
nödvändiga villkoren för att förverkliga föl-
jande av interimsavtalets mål:

a) En gradvis och ömsesidig liberalisering
av handeln med varor i enlighet med
artikel XXIV i GATT 1994.

b) Öppnande av viss överenskomna mark-
nader för offentlig upphandling i par-
terna.

BESLUT AV GEMENSAMMA RÅDET EG-MEXIKO nr 2/2000
av den 23 mars 2000

(2000/415/EG)
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c) Inrättande av en samarbetsmekanism på
konkurrensområdet.

d) Inrättande av en samrådsmekanism för
frågor som rör immateriella rättigheter.

e) Inrättande av ett tvistlösningsförfaran-
de.

AVDELNING II

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Artikel 2

Mål

Gemenskapen och Mexiko skall under en
övergångsperiod på högst tio år, räknat från
den dag då detta beslut träder i kraft, upprätta
ett frihandelsområde i enlighet med bestäm-
melserna i detta beslut och med artikel XXIV
i GATT 1994.

KAPITEL I

Avskaffande av tullar

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 3

1. Bestämmelserna i detta kapitel om
avskaffande av importtullar skall tillämpas på
produkter med ursprung i parternas respektive
territorium. I detta kapitel avses med ”med
ursprung i” att produkten uppfyller de ur-
sprungregler som anges i bilaga III.

2. Bestämmelserna i detta kapitel om
avskaffande av exporttullar skall tillämpas på
alla varor som exporteras från den ena partens
territorium till den andra partens territorium.

3. Importtullar mellan gemenskapen och
Mexiko skall avskaffas i enlighet med bes-
tämmelserna i artiklarna 4—10. Exporttullar-
na skall avskaffas från och med den dag då
detta beslut träder i kraft.

4. Från och med den dag då detta beslut
träder i kraft skall inga nya import- eller
exporttullar införas och de tullar som redan
tillämpas inte höjas vad gäller handeln mellan
gemenskapen och Mexiko.

5. Varje part förklarar sig beredd att sänka
sina tullar i snabbare takt än vad som avses
i artiklarna 4—10, eller att på annat sätt
förbättra villkoren for införsel enligt dessa
artiklar, om partens allmänna ekonomiska
situation och situationen inom det berörda
ekonomiska området så tillåter. Om Gemen-
samma rådet beslutar att påskynda avskaf-
fandet av en tull eller på annat sätt förbättra
villkoren för införsel skall detta beslut ha
företräde framför bestämmelserna i artiklarna
4—10 för produkten i fråga.

6. Varor i handeln mellan gemenskapen
och Mexiko skall klassificeras i enlighet med
bestämmelserna i parternas respektive tull-
system i överensstämmelse med systemet för
harmoniserad varubeskrivning och kodi-
fiering.

7. För varje produkt skall de successiva
tullsänkningarna enligt artiklarna 4—10 til-
lämpas på den bastullsats som anges i
respektive parts förteckning avseende avskaf-
fande av tullar (bilagorna I och II). Bastull-
satserna är värdetullar om inte annat anges.

8. Med tull förstås varje form av tull eller
avgift som påförs i samband med import eller
export av varor, inbegripet varje form av extra
tull eller avgift i samband med sådan import
eller export, dock inte

a) avgifter som motsvarar en intern skatt
som påförs i enlighet med artikel 13,

b) antidumpings- eller utjämningstullar,

c) avgifter eller liknande pålagor vars
belopp är begränsat till den ungefärliga
kostnaden för presterade tjänster och
inte utgör ett indirekt skydd av inhems-
ka produkter eller en beskattning av
import eller export.

9. Vid ikraftträdandet av detta beslut skall
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övriga den 1 januari varje påföljande år, så att
tullarna är helt avskaffade den 1 januari 2003.

Artikel 6

Tull på import av varor med ursprung i
gemenskapen

1. Den dag då detta beslut träder i kraft
skall Mexiko avskaffa alla tullar på import av
de produkter med ursprung i gemenskapen
som anges i kategori ”A” i bilaga II
(Mexikos förteckning avseende avskaffande
av tullar).

2. Tullarna på den import till Mexiko av
de produkter med ursprung i gemenskapen
som anges i kategori ”B” i bilaga II
(Mexikos förteckning avseende avskaffande
av tullar) skall avskaffas i fyra lika omfat-
tande fyra etapper, varav den första skall äga
rum den dag då detta beslut träder i kraft och
de tre övriga den 1 januari varje påföljande
år, så att tullarna är helt avskaffade den 1
januari 2003.

3. Tullarna på import till Mexiko av de
produkter med ursprung i gemenskapen som
anges i kategori ”B+” i bilaga II (Mexikos
förteckning avseende avskaffande av tullar)
skall avskaffas i enlighet med följande tids-
plan, så att dessa tullar är helt avskaffade den
1 januari 2005:

4. Tullarna på import till Mexiko av de produkter med ursprung i gemenskapen som anges
i kategori ”C” i bilaga II (Mexikos förteckning avseende avskaffande av tullar) skall avskaffas

parterna avskaffa varje avgift eller annan
pålaga som avses i punkt 8 c och som
tillämpas på ursprungsprodukter på grundval
av varornas värde.

Avsnitt 2

Industriprodukter

Artikel 4

Detta avsnitt gäller alla produkter som inte
omfattas av definitionen av jordbruks- och
fiskeriprodukter i artikel 7.

Artikel 5

Tull på import av varor med ursprung i
Mexiko

1. Den dag då detta beslut träder i kraft
skall gemenskapen avskaffa alla tullar på
import av de produkter med ursprung i
Mexiko som anges i kategori ”A” i bilaga I
(gemenskapens förteckning av seende avs-
kaffande av tullar).

2. Tullarna på import till gemenskapen av
de produkter med ursprung i Mexiko som
anges i kategori ”B” i bilaga I (gemenska-
pens förteckning avseende avskaffande av
tullar) skall avskaffas i fyra lika omfattande
etapper, varav den första skall äga rum den
dag då detta beslut träder i kraft och de tre

stasllutsabsokixeM 0002 1002 2002 3002 4002 5002

02 81 21 8 5 5,2 0

51 31 01 7 5 5,2 0

01 8 6 4 4 2 0

7 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 2 1 0
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i enlighet med följande tidsplan, så att dessa tullar är helt avskaffade den 1 januari 2007:

Avsnitt 3

Jordbruks- och fiskeriprodukter

Artikel 7

Definition

1. Detta avsnitt är tillämpligt på de pro-
dukter som anges i kapitlen 1—24 i systemet
for harmoniserad varubeskrivning och kodi-
fiering samt därutöver de produkter som
anges i bilaga I till WTO-avtalet om jordbruk.

2. Denna definition omfattar också fisk
och fiskeriprodukter enligt kapitel 3, numren
1604 och 1605 och undernumren 051191,
230120 och ex 190220 (1).

Artikel 8

Tullar på import av varor med ursprung
i Mexiko

1. Den dag då detta beslut träder i kraft
skall gemenskapen avskaffa alla tullar på
import av de produkter med ursprung i
Mexiko som anges i kategori ”1” i bilaga I
(gemenskapens förteckning avseende avskaf-
fande av tullar).

(1) ex 190220 är ”fyllda pastaprodukter innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra

ryggradslösa vattendjur”

stasllutsabsokixeM 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

02 81 21 8 5 5 4 3 0

51 31 01 7 5 5 4 3 0

01 8 6 5 4 4 3 1 0

7 5 4 3 3 2 2 1 0

5 4 3 2 2 2 1 1 0

2. Tullarna på import till gemenskapen av
de produkter med ursprung i Mexiko som
anges i kategori ”2” i bilaga I (gemenska-
pens förteckning avseende avskaffande av
tullar) skall avskaffas i enlighet med följande
tidsplan:

a) Den dag då detta beslut träder i kraft
skall varje tull nedsättas till 75 % av
bastullsatsen.

b) Ett år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 50
% av bastullsatsen.

c) Två år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 25 %
av bastullsatsen.

d) Tre år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt avs-
kaffas.

3. Tullarna på import till gemenskapen av
de produkter med ursprung i Mexiko som
anges i kategori ”3” i bilaga I (gemenska-
pens förteckning avseende avskaffande av
tullar) skall avskaffas i enlighet med följande
tidsplan:
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a) Den dag då detta beslut träder i kraft
skall varje tull nedsättas till 89 % av
bastullsatsen.

b) Ett år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 78
% av bastullsatsen.

c) Två år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 67 %
av bastullsatsen.

d) Tre år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 56
% av bastullsatsen.

e) Fyra år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 45 %
av bastullsatsen.

f) Fem år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 34 %
av bastullsatsen.

g) Sex år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 23
% av bastullsatsen.

h) Sju år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 12
% av bastullsatsen.

i) Åtta år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt avs-
kaffas.

4. Tullarna på import till gemenskapen av
de produkter med ursprung i Mexiko som
anges i kategori ”4” i bilaga I (gemenska-
pens förteckning avseende avskaffande av
tullar) skall avskaffas i enlighet med följande
tidsplan:

a) Tre år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 87 %
av bastullsatsen.

b) Fyra år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 75
% av bastullsatsen.

c) Fem år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 62 %
av bastullsatsen.

d) Sex år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 50
% av bastullsatsen.

e) Sju år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 37 %
av bastullsatsen.

f) Åtta år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 25 %
av bastullsatsen.

g) Nio år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 12
% av bastullsatsen.

h) Tio år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt av-
skaffas.

5. Tullarna på import till gemenskapen av
de produkter med ursprung i Mexiko som
anges i kategori ”4a” i bilaga I (gemenska-
pens förteckning avseende avskaffande av
tullar) skall avskaffas i enlighet med följande
tidsplan:

a) Den dag då detta beslut träder i kraft
skall varje tull nedsättas till 90 % av
bastullsatsen.

b) Ett år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 80
% av bastullsatsen.

c) Två år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 70 %
av bastullsatsen.

d) Tre år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 60
% av bastullsatsen.

e) Fyra år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 50 %
av bastullsatsen.
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f) Fem år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 40 %
av bastullsatsen.

g) Sex år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 30
% av bastullsatsen.

h) Sju år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 20
% av bastullsatsen.

i) Åtta år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 10 %
av bastullsatsen.

j) Nio år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt avs-
kaffas.

6. Tullarna på import till gemenskapen av
de produkter med ursprung i Mexiko som
anges i kategori ”5” i bilaga I (gemenska-
pens förteckning avseende avskaffande av
tullar) skall avskaffas i enlighet med bestäm-
melserna i artikel 10.

7. Tullkvoter med reducerade tullsatser på
import till gemenskapen av vissa jordbruks-
och fiskeriprodukter med ursprung i Mexiko
som anges i kategori ”6” i bilaga I (ge-
menskapens förteckning avseende avskaffan-
de av tullar) skall tillämpas från och med den
tidpunkt då detta beslut träder i kraft, i
enlighet med villkoren i bilaga I. Dessa kvoter
skall förvaltas på grundval av särskilda
exportdokument som utfärdas av den expor-
terande parten. Den importerande parten skall
inom den avtalade kvotgränsen automatiskt
utfärda importlicenser på grundval av export-
intyg som utfärdats av den andra parten.

8. Tullarna på import till gemenskapen av
de bearbetade jordbruksprodukter med urs-
prung i Mexiko som anges i kategori ”7” i
bilaga I (gemenskapens förteckning avseende
avskaffande av tullar) skall tillämpas i en-
lighet med villkoren i bilaga I.

Gemensamma rådet kan besluta

a) att utvidga förteckningen över bearbe-

tade jordbruksprodukter i kategori ”7”
i bilaga I (gemenskapens förteckning
avseende avskaffande av tullar), och

b) att sänka tullsatserna för import av
bearbetade jordbruksprodukter samt om
kvoternas storlek.

En sådan sänkning av tullarna kan ske när
de tullar som i handeln mellan gemenskapen
och Mexiko tillämpas på basprodukter sänks
eller till följd av sänkningar som är en följd
av ömsesidiga medgivanden rörande bearbe-
tade jordbruksprodukter.

9. Punkterna 1—8 skall endast gälla de
tullar som i kolumnen ”Bastullsatser” anges
som värdetullar för produkter som anges i
kategori ”EP” i bilaga I (gemenskapens
förteckning avseende avskaffande av tullar)
och skall inte tillämpas på de särskilda tullar
som blir resultatet av tillämpningen av system
med ingångspris. Om ingångsprisnivån för en
viss produkt inte iakttas skall ingen skillnad
göras mellan de särskilda tullar som betalas
vid import till gemenskapen av produkter med
ursprung i Mexiko och av identiska produkter
med ursprung i något annat tredje land.

10. Tullmedgivandena skall inte tillämpas
på import till gemenskapen av de produkter
som anges i kategori ”O” i bilaga I
(gemenskapens förteckning avseende avskaf-
fande av tullar) eftersom dessa produkter om
fattas av beteckningar som är skyddade i
gemenskapen.

11. För vissa produkter som anges i bilaga
I (gemenskapens förteckning avseende avs-
kaffande av tullar) skall en tullfri kvot gälla
i enlighet med villkoren i bilaga I från och
med den dag då detta beslut träder i kraft och
dess att avvecklingen av tullar har avslutats.

Artikel 9

Tull på import av varor med ursprung i
gemenskapen

1. Den dag då detta beslut träder i kraft
skall Mexiko avskaffa alla tullar på import av
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de produkter med ursprung i gemenskapen
som anges i kategori ” l” i bilaga II (Mexikos
förteckning av seende avskaffande av tullar).

2. Tullarna på import till Mexiko av de
produkter med ursprung i gemenskapen som
anges i kategori ”2” i bilaga II (Mexikos
förteckning avseende avskaffande av tullar)
skall avskaffas i enlighet med följande tids-
plan:

a) Den dag då detta beslut träder i kraft
skall varje tull nedsättas till 75 % av
bastullsatsen.

b) Ett år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 50
% av bastullsatsen.

c) Två år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 25 %
av bastullsatsen.

d) Tre år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt avs-
kaffas.

3. Tullarna på import till Mexiko av de
produkter med ursprung i gemenskapen som
anges i kategori ”3” i bilaga II (Mexikos
förteckning avseende avskaffande av tullar)
skall avskaffas i enlighet med följande tids-
plan:

a) Den dag då detta beslut träder i kraft
skall varje tull nedsättas till 89 % av
bastullsatsen.

b) Ett år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 78
% av bastullsatsen.

c) Två år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 67 %
av bastullsatsen.

d) Tre år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 56
% av bastullsatsen.

e) Fyra år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 45 %
av bastullsatsen.

f) Fem år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 34 %
av bastullsatsen.

g) Sex år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 23
% av bastullsatsen.

h) Sju år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 12
% av bastullsatsen.

i) Åtta år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt avs-
kaffas.

4. Tullarna på import till Mexiko av de
produkter med ursprung i gemenskapen som
anges i kategori ”4” i bilaga II (Mexikos
förteckning avseende avskaffande av tullar)
skall avskaffas i enlighet med följande tids-
plan:

a) Tre år efter det att detta beslut träder i
kraft skall varje tull nedsättas till 87 %
av bastullsatsen.

b) Fyra år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 75
% av bastullsatsen.

c) Fem år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 62 %
av bastullsatsen.

d) Sex år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 50
% av bastullsatsen.

e) Sju år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 37 %
av bastullsatsen.

f) Åtta år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 25 %
av bastullsatsen.
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g) Nio år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 12
% av bastullsatsen.

h) Tio år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt avs-
kaffas.

5. Tullarna på import till Mexiko av de
produkter med ursprung i gemenskapen som
anges i kategori ”4a” i bilaga II (Mexikos
förteckning avseende avskaffande av tullar)
skall avskaffas i enlighet med följande tids-
plan:

a) Den dag då detta beslut träder i kraft
skall varje tull nedsättas till 90 % av
bastullsatsen.

b) Ett år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 80
% av bastullsatsen.

c) Två år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 70 %
av bastullsatsen.

d) Tre år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 60
% av bastullsatsen.

e) Fyra år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 50 %
av bastullsatsen.

f) Fem år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 40 %
av bastullsatsen.

g) Sex år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 30
% av bastullsatsen.

h) Sju år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 20
% av bastullsatsen.

i) Åtta år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall varje tull nedsättas till 10 %
av bastullsatsen.

j) Nio år efter det att detta beslut har trätt
i kraft skall resterande tullar helt avs-
kaffas.

6. Tullarna på import till Mexiko av de
produkter med ursprung i gemenskapen som
anges i kategori ”5” i bilaga II (Mexikos
förteckning avseende avskaffande av tullar)
skall avskaffas i enlighet med bestämmelser-
na i artikel 10.

7. Tullkvoter med sänkta tullsatser for
import till Mexiko av vissa jordbruks- och
fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen
som anges i kategori ”6” i bilaga II (Mexikos
förteckning avseende avskaffande av tullar)
skall tillämpas från och med den tidpunkt då
detta beslut träder i kraft, i enlighet med
villkoren i bilaga II. Dessa kvoter skall
förvaltas på grundval av särskilda exportdo-
kument som skall utfärdas av den exporte-
rande parten. Den importerande parten skall
inom den avtalade kvotgränsen automatiskt
utfärda importlicenser på grundval av export-
intyg som utfärdats av den andra parten.

8. Tullarna på import till Mexiko av de
bearbetade jordbruksprodukter med ursprung
i gemenskapen som anges i kategori ”7” i
bilaga II (Mexikos förteckning avseende
avskaffande av tullar) skall tillämpas i en-
lighet med de villkor som anges i bilaga II.

Gemensamma rådet kan besluta

a) att utvidga förteckningen över bearbe-
tade jordbruksprodukter i kategori ”7”
i bilaga II (Mexikos förteckning av-
seende avskaffande av tullar), och

b) att sänka tullsatserna för import av
bearbetade jordbruksprodukter samt om
kvoternas storlek.

En sådan sänkning av tullarna kan ske när
de tullar som i handeln mellan Mexiko och
gemenskapen tillämpas på basprodukter
sänks eller till följd av sänkningar som är en
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följd av ömsesidiga medgivanden rörande
bearbetade jordbruksprodukter.

Artikel 10

Bestämmelser om översyn Jordbruks- och
fiskeriprodukter

1. Gemensamma rådet skall, senast tre år
efter det att detta beslut har trätt i kraft och
i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.5,
överväga ytterligare steg i liberaliseringen av
handeln mellan gemenskapen och Mexiko. I
detta syfte skall de tullar som är tillämpliga
på produkter som anges i kategori 5 i
bilagorna I och II (gemenskapens och Me-
xikos respektive tidsplaner för avskaffande av
tull) ses över från fall till fall. Vid behov skall
också de relevanta ursprungsreglerna se över.

2. Gemensamma rådet skall, senast tre år
efter det att detta beslut har trätt i kraft och
i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.5,
se över kvantiteterna i tullkvoterna för jord-
bruksprodukter i kategori ”6” i bilagorna I
och II (gemenskapens och Mexikos respek-
tive tidsplaner för avskaffande av tull). I detta
syfte skall en översyn göras från fall till fall
av de produkter som anges i dessa bilagor.

3. Gemensamma rådet skall, senast tre år
efter det att detta beslut har trätt i kraft och
i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.5,
se över relevanta inslag i processen för
liberalisering av handeln mellan gemenska-
pen och Mexiko med de fiskeriprodukter som
anges i kategori ”6” i bilagorna I och II
(gemenskapens och Mexikos respektive
tidsplaner för avskaffande av tull).

4. Produkter som anges i kategori ”O” i
bilaga I (gemenskapens förteckning av seende
avskaffande av tullar) skall ses över med
beaktande av utvecklingen beträffande im-
materiella rättigheter.

5. De båda parterna skall senast den 1
september 2001 inleda överläggningar för att

utreda möjligheten att öppna en kvot med
förmånstull för tonfiskfileer (tuna loins) före
den 1 januari 2002.

KAPITEL II

Bestämmelser som inte har anknytning till
tulltaxan

Artikel 11

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel skall til-
lämpas på produkter från endera partens
territorium.

Artikel 12

Förbud mot kvantitativa begränsningar

1. Alla förbud mot eller begränsningar av
import eller export i handeln mellan gemens-
kapen och Mexiko, av annat slag än tullar och
skatter, skall, oavsett om de består i kvote-
ring, import- eller exportlicenser eller andra
åtgärder, avskaffas när detta avtal träder i
kraft. Inga nya sådana åtgärder skall antas.

2. Punkt 1 skall inte gälla sådana åtgärder
som avses i bilaga IV.

Artikel 13

Nationell behandling i fråga om inre
beskattning och regleringar

1. Produkter som importeras från den
andra partens territorium skall vare sig direkt
eller indirekt omfattas av något slag av inre
skatter eller andra inre avgifter utöver dem
som direkt eller indirekt tillämpas på motsva-
rande produkter av inhemskt ursprung. Par-
terna skall heller inte på något annat sätt
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tillämpa inre skatter eller andra inre avgifter
på ett sådant sätt att inhemsk produktion
skyddas (2).

2. Produkter som importeras från den
andra partens territorium skall med avseende
på alla lagar och andra författningar som rör
deras försäljning, salubjudande, köp, trans-
port, distribution eller användning inom par-
tens eget territorium beviljas en behandling
som inte är mindre gynnsam än den som
beviljas motsvarande produkter av inhemskt
ursprung.

3. Bestämmelserna i denna artikel skall
inte utgöra hinder för utbetalning av subven-
tioner enbart till inhemska producenter, in-
begripet subventioner som härrör från in-
komsterna av inre skatter eller avgifter,
uttagna i enlighet med bestämmelserna i
denna artikel, samt subventioner i form av
statliga köp av inhemska produkter.

4. Bestämmelserna i denna artikel skall
inte tillämpas på lagar och andra författnin-
gar, förfaranden och praxis rörande offentlig
upphandling, vilken endast skall omfattas av
bestämmelserna i avdelning III.

5 Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på
de åtgärder som avses i bilaga V före det
datum som anges i den bilagan.

Artikel 14

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Gemenskapen och Mexiko bekräftar sina
rättigheter och förpliktelser enligt WTO-
avtalet om tillämpning av artikel VI i
Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 och
WTO-avtalet om subventioner och utjäm-
ningsåtgärder.

Artikel 15

Skyddsåtgärder

1. Om en produkt från en part importeras

till den andra partens territorium i så ökade
mängder och under sådana förhållanden att
importen förorsakar eller hotar att förorsaka

a) allvarlig skada för inhemska producen-
ter av likadana eller direkt konkurre-
rande produkter på den importerande
partens territorium, eller

b) allvarliga störningar i någon sektor av
ekonomin eller svårigheter som skulle
kunna innebära en allvarlig försämring
av den ekonomiska situationen i någon
av den importerade partens regioner.

får den importerande parten vidta lämpliga
åtgärder på de villkor och i enlighet med de
förfaranden som anges i denna artikel.

2. Skyddsåtgärderna skall inte vara mer
långtgående än vad som krävs för avhjälpa de
svårigheter som uppstått och skall normalt
bestå i att en eventuell ytterligare nedsättning
av tullsatsen för den berörda produkten enligt
detta beslut tillfälligt ställs in eller att
tullsatsen för den produkten höjs.

3. Åtgärderna skall klart utformas så att de
gradvis avvecklas senast vid utgången av den
fastställda tiden. Åtgärder skall tillämpas i
högst ett år. I undantagsfall får åtgärder
tillämpas i upp till tre år. Om en produkt
tidigare varit föremål för en skyddsåtgärder
en ny skyddsåtgärd inte tillämpas på importen
av denna produkt under en period av minst tre
år från det att den första åtgärden upphört att
gälla.

4. Den part som avser att vidta skyddsåt-
gärder enligt denna artikel skall erbjuda den
andra parten kompensation i form av väsent-
ligen likvärdig handelsliberalisering rörande
import av den andra partens produkter.
Erbjudandet om liberalisering skall i allmän-
het bestå av medgivanden med väsentligen
likvärdiga handelseffekter eller medgivanden

(2) En skatt som motsvarar kraven i den första meningen skall anses strida mot den andra meningen endast i de

fall då det förekommer konkurrens mellan, å ena sidan, en beskattad produkt och, å andra sidan, en med den

första produkten direkt konkurrerande eller utbytbar produkt som inte beskattas på samma sätt.
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med väsentligen samma värde som de ytter-
ligare tullar som förväntas till följd av
skyddsåtgärden.

5. Erbjudandet skall göras innan skydds-
åtgärderna vidtas och samtidigt med utläm-
nandet av uppgifter och hänskjutandet till
Gemensamma kommittén i enlighet med
denna artikel. Om erbjudandet inte anses
tillfredsställande av den part vars produkt
skyddsåtgärden avses omfatta skall parterna
vid det samråd som avses i denna artikel
komma överens om andra metoder för kom-
pensation.

6. Om de berörda parterna inte kan komma
överens om kompensation får den part vars
produkt skyddsåtgärden avser vidta kompen-
serande tullåtgärder med handelseffekter som
är väsentligen likvärdiga den skyddsåtgärd
som vidtagits i enlighet med denna artikel.
Den part som vidtar kompenserande tullåt-
gärder skall inte tillämpa dessa under längre
tid än vad som krävs för att uppnå likvärdiga
handelseffekter.

7. I de fall som avses i denna artikel skall
gemenskapen eller Mexiko, innan åtgärder
vidtas eller i de fall då punkt 8 b är tillämplig,
så snart som möjligt ge Gemensamma kom-
mittén alla relevanta uppgifter i syfte att nå
en lösning som båda parter kan godta.

8. Vid tillämpningen av den ovanstående
skall följande gälla:

a) De svårigheter som uppstår till följd av
den situation som avses i denna artikel
skall hänskjutas till Gemensamma kom-
mittén för granskning; Gemensamma
kommittén får fatta de beslut som krävs
för att lösa dessa svårigheter.

Om Gemensamma kommittén eller den
exporterande parten inom 30 dagar från
det att ärendet hänskjutits till Gemen-
samma kommittén inte fattat ett beslut
genom vilket svårigheten lösts eller
ingen annan tillfredsställande lösning
lämpliga föra att lösa problemet; den
part mot vars produkt dessa åtgärder
vidtas får då, om ingen kompensation

överenskommits, vidta kompenserande
tullåtgärder i enlighet med denna arti-
kel. Sådana kompenserande tullåtgärder
skall omedelbart anmälas till Gemen-
samma kommittén. Vid valet av skydd-
såtgärder och kompenserande tullåtgär-
der skall i första hand de åtgärder väljas
som innebär minsta möjliga ingrepp i
den ordning som inrättas genom detta
beslut.

b) När allvarliga och exceptionella oms-
tändigheter som fordrar ett omedelbart
ingripande gör det omöjligt att på
förhand underrätta om eller granska
åtgärden för den berörda parten, i de
situationer som avses i denna artikel,
omedelbart vidta de försiktighetsåtgärder
som situationen kräver och skall genast
underrätta den andra parten om detta.

c) Skyddsåtgärderna skall genast anmälas
till Gemensamma kommittén och skall
bli föremål för regelbundna samråd
inom kommittén, särskilt i syfte att
fastställa en tidsplan för att avskaffa
skyddsåtgärderna så snart förhållandena
medger.

9. Om gemenskapen eller Mexiko, beträf-
fande produkter som skulle kunna ge upphov
till de svårigheter som avses i denna artikel,
inför ett administrativt förfarande för att
snabbt erhålla uppgifter om handelsflödenas
utveckling, skall den andra parten underrättas
om detta.

Artikel 16

Bestämmelser om bristsituationer

1. Om efterlevnaden av bestämmelserna i
kapitel I eller artikel 12 leder till

a) en allvarlig brist på livsmedel eller
andra produkter som är av väsentlig
betydelse för den exporterande parten,
eller risk för sådan brist,

b) brist på erforderliga kvantiteter av in-
hemska råvaror för inhemsk förädlings-
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industri under tider då det inhemska
priset på sådana råvaror som ett led i en
statlig stabiliseringsplan hålls under
världsmarknadspriset, eller

c) återexport till tredje land av en produkt
for vilken den exporterande parten
upprätthåller exporttullar, exportförbud
eller exportrestriktioner

och dessa situationer medför, eller kan
komma att medföra, stora svårigheter för den
exporterande parten, kan den parten anta
exportrestriktioner eller exporttullar.

2. Vid valet av åtgärder skall de i första
hand väljas åtgärder som innebär minsta
möjliga ingrepp i den ordning som inrättas
genom detta beslut. Åtgärderna får inte
tillämpas på ett sätt som skulle innebära
godtycklig eller oberättigad diskriminering
där samma förhållanden råder eller en förtäckt
handelsrestriktion och skall avskaffas när
deras vidmakthållande inte längre stöd av
artikel 1 b i denna förordning skall heller inte
leda till en ökning av exporten från eller
skyddet av den berörda inhemska förädling-
sindustrin och skall inte avvika från bestäm-
melserna om icke-diskriminering i detta bes-
lut.

3. Innan sådana åtgärder som avses i punkt
l vidtas eller så snart som möjligt i de fall då
punkt 4 är tillämplig skall gemenskapen eller
Mexiko tillhandahålla Gemensamma kom-
mittén alla relevanta uppgifter i syfte att nå
en lösning som båda parter kan godta.
Parterna kan inom Gemensamma kommittén
besluta om alla åtgärder som krävs för att lösa
svårigheterna. Om inger överenskommelse
träddas inom 30 dagar från det att ärendet
hänskjutits till Gemensamma kommittén får
den exporterande parten tillämpa åtgärder
enligt denna artikel på exporten av den
berörda produkten.

4. När allvarliga och exceptionella om
ständigheter som fördrar ett omedelbart ing-
ripande gör det omöjligt att på förhand
underrätta om eller granska åtgärden får
gemenskapen eller Mexiko, beroende på
vilken av dem som är berörd, i de situationer

som avses i denna artikel omedelbart vidta de
försiktighetsåtgärder som situationen kräver
och skall omedelbart underrätta den andra
parten om detta.

5. Åtgärder som tillämpas i enlighet med
denna artikel skall omedelbart anmälas till
Gemensamma kommittén och skall bli före-
mål för regelbundna samråd inom kommittén,
särskilt i

Artikel 17

Tullsamarbete

1. Parterna skall samarbeta för att säker-
ställa efterlevnad av bestämmelserna i avdel-
ning II, i den mån de rör tullfrågor, och bilaga
III, och för att uppnå erforderlig samordning
av sina tullsystem.

2. Samarbetet kan särskilt omfatta följan-
de:

a) Informationsutbyte.

b) Seminarier och praktikplatser.

c) Införande av det administrativa enhets-
dokumentet.

d) Förenkling av inspektionerna och ru-
tinerna rörande godstransport.

e) förbättring av arbetsmetoderna.

f) Iakttagande av principerna om öppen-
het, effektivitet, integritet och ansvars-
tagande i verksamheten.

g) Tekniskt bistånd i de fall där så är
lämpligt.

3. De båda parternas förvaltningar skall ge
varandra ömsesidigt administrativt bistånd i
tullfrågor i enlighet med bestämmelserna i en
bilaga om ömsesidigt administrativt bistånd i
tullfrågor som Gemensamma rådet skall anta
inom ett år från det att detta beslut trätt i kraft.

4. Gemensamma rådet inrättar härmed en
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särskild kommitté for tullsamarbete och ur-
sprungsregler, vilken skall bestå av företrädare
för parterna. Kommittén skall bland annat

a) övervaka tillämpningen och förvaltnin-
gen av denna artikel och av bilaga III,

b) utgöra ett forum för samråd och dis-
kussioner i alla frågor som rör tull,
särskilt tullförfaranden, tullsystem, tull-
nomenklatur, tullsamarbete och öm-
sesidigt administrativt bistånd i tullfrå-
gor,

c) utgöra ett forum för samråd och dis-
kussioner om frågor som rör ursprungs-
regler och administrativt samarbete, och

d) förbättra samarbetet vad gäller utvec-
kling, tillämpning och genomförande av
tullförfaranden, ömsesidigt administra-
tivt bistånd i tullfrågor, ursprungsregler
och administrativt samarbete.

5. Den särskilda kommittén skall bestå av
företrädare för parterna. Den skall sammant-
räda minst en gång om året, varvid parterna
på förhand skall komma överens om tidpunk-
ten och dagordningen för sammanträdet.
Ordförandeskapet i den särskilda kommittén
skall innehas av parterna omväxlande. Den
särskilda kommittén skall årligen rapportera
till Gemensamma kommittén.

6. Parterna kan besluta att hålla särskilda
sammanträden rörande tullsamarbete eller
ursprungsregler och ömsesidigt administrativt
samarbete.

Artikel 18

Tullvärde

Från och med den 1 januari 2003 skall
parterna bevilja importerade produkter med
ursprung i den andra parten en behandling
avseende tullvärde som inte är mindre för-
månlig än den behandling som beviljas
produkter med ursprung i något annat land,
inbegripet länder med vilka parten ingått avtal

om vilka underrättelse lämnats i enlighet
med artikel XXIV i GATT 1994.

Artikel 19

Standarder, tekniska föreskrifter och sys-
tem för bedömning av överensstämmelse

1. Denna artikel gäller standarder, tekniska
föreskrifter och system för bedömning av
överensstämmelse enligt definitionen i WTO-
avtalet om tekniska handelshinder som direkt
eller indirekt kan påverka handeln med varor.
Artikeln är inte tillämplig på sanitära och
fytosanitära åtgärder, vilka omfattas av artikel
20 i detta beslut.

2. Parterna bekräftar sina rättigheter och
skyldigheter rörande standarder, tekniska fö-
reskrifter och system för bedömning av
överensstämmelse som följer av avtalet om
tekniska handelshinder.

3. Parterna skall intensifiera sitt bilaterala
samarbete på detta område med beaktande av
sitt gemensamma intresse av att underlätta
tillträdet till båda parternas marknader och
öka den ömsesidiga förståelsen och medve-
tenheten om varandras respektive system.

4. Parterna skall i detta syfte eftersträva att

a) utbyta uppgifter om standarder, tekniska
föreskrifter och system för bedömning
av överensstämmelse,

b) samråda bilateralt om specifika tekniska
handelshinder,

c) främja användningen av internationella
standarder, tekniska föreskrifter och
system för bedömning av överensstäm-
melse, och

d) underlätta antagandet av sina respektive
standarder, tekniska föreskrifter och
system för bedömning av överensstäm-
melse på grundval av internationella
krav.

5. Varje part skall, på begäran av den
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andra parten, tillhandahålla den andra parten
teknisk rådgivning och tekniskt bistånd på
överenskomna villkor för att förbättra den
andra partens standarder, tekniska föreskrifter
eller system för bedömning av överensstäm-
melse samt därmed förknippade verksamhe-
ter, processer och system.

6. För att förverkliga de mål som anges i
punkt 4 inrättar Gemensamma rådet härmed
en särskild kommitté för standarder och
tekniska föreskrifter. Den särskilda kommit-
tén skall bestå av företrädare för parterna.
Den skall sammanträda minst en gång om
året, varvid parterna på förhand skall komma
överens om tidpunkten och dagordningen för
sammanträdet. Ordförandeskapet i den särs-
kilda kommittén skall innehas av parterna om
växlande. Den särskilda kommittén skall
årligen rapportera till Gemensamma kommit-
tén.

7. Den särskilda kommittén skall bland
annat

a) övervaka tillämpningen och förvaltnin-
gen av denna artikel,

b) utgöra ett forum för samråd och dis-
kussioner om frågor som rör standarder,
tekniska föreskrifter och system för
bedömning av överensstämmelse,

c) verka för tillnärmning och förenkling av
märkningskrav, inbegripet frivilliga sys-
tem, användning av piktogram och
symboler samt överensstämmelse mel-
lan de termer som används för läder-
produkter och internationell praxis, och

d) förbättra samarbetet vad gäller utvec-
kling, tillämpning och genomförande av
standarder, tekniska föreskrifter och
system för bedömning av överensstäm-
melse.

Artikel 20

Sanitära och fytosanitära åtgärder

1. Parterna skall samarbeta på området för

sanitära och fytosanitära åtgärder i syfte att
underlätta handeln. Parterna bekräftar sina
rättigheter och skyldigheter enligt WTO-
avtalet om tillämpning av sanitära och fy-
tosanitära åtgärder.

2. Gemensamma rådet inrättar härmed en
särskild kommitté för sanitära och fytosanitä-
ra åtgärder. Den särskilda kommittén skall
bestå av företrädare för parterna. Den särs-
kilda kommittén skall sammanträda minst en
gång om året, varvid parterna på förhand skall
komma överens om tidpunkt och dagordning
för sammanträdet. Ordförandeskapet i den
särskilda kommittén skall innehas omväxlan-
de av en företrädare för en av parterna. Den
särskilda kommittén skall årligen rapportera
till Gemensamma kommittén.

3. Den särskilda kommittén skall bland
annat

a) övervaka tillämpningen av bestämmel-
serna i denna artikel,

b) utgöra ett forum för identifiering och
lösning av problem som kan uppstå vid
tillämpningen av särskilda sanitära och
fytosanitära åtgärder, med målsättnin-
gen att nå ömsesidigt tillfredsställande
lösningar,

c) vid behov överväga utarbetandet av
särskilda   bestämmelser   för   re-
gionalisering eller för bedömning av
överensstämmelse, och

d) överväga utarbetandet av särskilda sys-
tem för informationsutbyte.

4. Den särskilda kommittén kan inrätta
kontaktpunkter.

5. Varje part skall bidra till arbetet i den
särskilda kommittén och bedöma resultatet av
sina insatser i enlighet med sina egna interna
förfaranden.

Artikel 21

Svårigheter vad gäller betalningsbalansen

1. Parterna skall undvika att införa restrik-

3 400529F/29
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tiva åtgärder avseende import av betalnings-
balansskäL Om en part vidtar sådana åtgärder
skall parten i fråga så snart som möjligt lägga
fram en tidsplan for deras avskaffande for den
andra parten.

2. Om en eller flera av gemenskapens
medlemsstater eller Mexiko har eller hotas av
allvarliga betalningsbalanssvårigheter får ge-
menskapen eller Mexiko i enlighet med de
regler som fastställts i GATT 1994 vidta
restriktiva åtgärder avseende import, vilka
skall ha begränsad giltighetstid och inte får
vara mer långtgående än vad som krävs för
att åtgärda förhållandena rörande betalnings-
balansen. Gemenskapen eller Mexiko skall
utan dröjsmål underrätta den andra parten om
detta.

Artikel 22

Allmänna undantag

Inget i detta beslut skall utgöra hinder för
någon part att anta eller genomföra åtgärder

a) som är nödvändiga för att skydda den
allmänna moralen,

b) som är nödvändiga för att skydda
människors, djurs eller växters liv eller
hälsa,

c) som är nödvändiga för att säkerställa
efterlevnaden av lagar och fördordnin-
gar, som inte är oförenliga med detta
beslut, inbegripet dem som avser till-
lämpning av tullbestämmelser, skydd för
immateriella rättigheter samt förhin-
drande av bedrägliga förfaranden,

d) som avser import eller export av guld
eller silver,

e) som avser skydd av nationalskatter av
konstnärligt, historiskt eller arkeolo-
giskt värde, eller

f) som avser bevarandet av uttömliga
naturtillgångar, om sådana åtgärder ge-

nomförs i samband med restriktioner av
inhemsk produktion eller konsumtion.

Sådana åtgärder skall dock inte tillämpas
på ett sätt som skulle innebära ett medel för
godtycklig eller oberättigad diskriminering
där samma förhållanden råder eller en förtäckt
restriktion för handeln mellan parterna.

Artikel 23

Tullunioner och frihandelsområden

1. Inget i detta beslut skall hindra upprätt-
hållandet eller upprättandet av tullunioner,
frihandelsområden eller andra ordningar mel-
lan endera parten och tredje land, förutom i
de fall då de påverkar de rättigheter och
skyldigheter som fastställs i detta beslut.

2. På begäran av någon part skall samråd
hållas mellan gemenskapen och Mexiko inom
Gemensamma kommittén om avtal rörande
upprättande eller anpassning av tullunioner
eller frihandelsområden och, vid behov, om
andra viktiga frågor rörande parternas han-
delspolitik med tredje land.

Artikel 24

Särskild kommitté för stålprodukter

1. Gemensamma rådet inrättar härmed en
särskild kommitté för stålprodukter som skall
bestå av företrädare för parterna med sär-
skilda kunskaper om eller erfarenhet av stål-
sektorn och särskilt av handeln med stål. Den
särskilda kommittén får inbjuda företrädare
för parternas industrier till sina möten. Den
särskilda kommittén skall sammanträda minst
två gånger om året och, om en part begär det,
varvid parterna på förhand skall komma
överens om tidpunkt och dagordning för
sammanträdet. Ordförandeskapet i den sär-
skilda kommittén skall innehas omväxlande av
en företrädare för en av parterna.

2. Den särskilda kommittén skall utreda
frågor som rör stålsektorn, inbegripet handeln
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med stål. Den skall årligen rapportera till
Gemensamma kommittén.

AVDELNING III

OFFENTLIG UPPHANDLING

Artikel 25

Omfattning

1. Denna avdelning skall tillämpas på
lagar, andra författningar, förfaranden och
praxis rörande att upphandling

a) av enheter som anges i bilaga VI,

b) av varor i enlighet med bilaga VII,
tjänster i enlighet med bilaga VIII eller
byggentreprenader i enlighet med bila-
ga IX,

c) där värdet av upphandlingen uppskattas
till minst det tröskelvärde som anges i
bilaga X. (3)

2. Punkt 1 skall gälla med förbehåll för
bestämmelserna i bilaga XI.

3. Om en upphandling som skall göras av
en enhet inte omfattas av denna avdelning
skall, med förbehåll för bestämmelserna i
punkt 4, denna avdelning inte tolkas såsom
omfattande några varor eller tjänster inom
ramen för upphandlingen.

4. Ingen part får förbereda, utforma eller i
övrigt lägga upp en upphandling i avsikt att
undandra sig förpliktelserna enligt denna
avdelning.

5. Upphandling inbegriper köp och leasing
eller hyresavtal, med eller utan rätt till köp.

6. Upphandling inbegriper inte

a) utomobligatoriska  överenskommelser
eller någon form av statligt stöd, inklu-
sive samarbetsavtal, bidrag, lån, kapi-

taltillskott, garantier, skattemässiga sti-
mulansåtgärder och statligt tillhandahål-
lande av varor och tjänster till personer
eller till myndigheter på stats-, provins-
eller regionnivå,

b) förvärv av tjänster på skatteområdet
eller depositarietjänster, likvidations-
eller förvaltningstjänster för reglerade
finansinstitut och försäljnings- och dis-
tributionstjänster i samband med statlig
upplåning.

Artikel 26

Nationell behandling och icke-diskri-
minering

1. När det gäller lagar, andra författningar,
förfaranden och praxis rörande offentlig
upphandling som omfattas av denna avdel-
ning, skall varje part snarast och ovillkorligen
bevilja varor, tjänster och leverantörer från
den andra parten behandling som inte är
mindre gynnsam än den som beviljas inhems-
ka varor, tjänster och leverantörer.

2. Beträffande alla lagar, andra författnin-
gar, förfaranden och praxis rörande offentlig
upphandling enligt denna avdelning skall
varje part säkerställa

a) att deras upphandlande enheter inte
behandlar en i landet etablerad leveran-
tör mindre förmånligt än en annan i
landet etablerad leverantör på grund av
graden av utländsk anknytning till eller
ägarskap av en person från den andra
parten, och

b) att deras upphandlande enheter inte
diskriminerar i landet etablerade leve-
rantörer på grund av den levererade
varans eller tjänstens produktionsland,
under förutsättning att produktionslan-
det är den andra parten.

(3) Tröskelvärdet skall beräknas och justeras i enlighet med bestämmelserna i bilaga X.
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3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
skall inte tillämpas på några tullar och
avgifter som tas ut på, eller inte tillämpas på
några tullar och avgifter som tas ut på, eller
i samband med, import, metoden för uttag av
sådana tullar och avgifter, andra importföre-
skrifter och formaliteter samt andra åtgärder
som påverkar handeln med tjänster än lagar,
andra författningar, förfaranden och praxis för
offentlig upphandling enligt denna avdelning.

Artikel 27

Ursprungsregler

1. När det gäller varor som importeras från
den andra parten får ingen av parterna i
samband med offentlig upphandling enligt
denna avdelning tillämpa ursprungsregler
som skiljer sig från eller är oförenliga med de
ursprungsregler som parten i fråga tillämpar
vid normal handel.

2. En part får, efter förhandsanmälan
och samråd, neka en tjänsteleverantör från
den andra parten att omfattas av denna
avdelning, om parten konstaterar att tjänsten
tillhandahålls av ett företag som ägs eller
kontrolleras av personer utanför parternas
territorium och som inte bedriver någon
betydande affärsverksamhet på någon av
parternas territorium.

Artikel 28

Förbud mot motkrav

Var och en av parterna skall säkerställa att
dess upphandlande enheter inte överväger,
begär eller beslutar om motkrav vid kvalifi-
cering och urval av leverantörer, varor eller
tjänster eller i kontrakt. I denna artikel avses
med motkrav villkor som beslutas eller
övervägs av en upphandlande enhet före eller
under loppet av upphandlingsförfarandet och
som syftar till att främja lokal utveckling eller
förbättra den berörda partens betalningsba-
lans genom krav på lokalt innehåll, teknikli-
censiering, investeringar, motköp eller lik-
nande.

Artikel 29

Upphandlingsförfaranden och andra bes-
tämmelser

1. Mexiko skall tillämpa de regler och
förfaranden som anges i del A i bilaga XII och
gemenskapen skall tillämpa de regler och
förfaranden som anges i del B i bilaga XII.
Dessa regler och förfaranden anses båda
medföra lika behandling.

2. De regler och förfaranden som anges i
bilaga XII får ändras av den berörda parten
endast till följd av ändringar av motsvarande
bestämmelser i Nordamerikanska frihandel-
savtalet (nedan kallat Nafta) respektive WTO-
avtalet om offentlig upphandling (nedan
kallat GPA), under förutsättning att de regler
och förfaranden som parten i fråga tillämpar
medför lika behandling även efter ändringen.

3. Om en part i enlighet med punkt 2
ändrar sina regler och förfaranden enligt
bilaga XII skall den dessförinnan samråda
med den andra parten, och det skall åligga
parten i fråga att bevisa att reglerna och
förfarandena medför lika behandling även
efter ändringen.

4. Den berörda parten skall anmäla alla
eventuella ändringar av de regler och förfa-
randen som anges i bilaga XII till den andra
parten senas 30 dagar innan ändringarna träder
i kraft.

5. Om en part anser att en sådan ändring
i avsevärd utsträckning påverkar tillträdet till
den andra partens marknad för offentlig
upphandling kan den begära samråd. Om en
tillfredsställande lösning inte kan nås kan
parten tillgripa tvistlösningsförfarandena en-
ligt avdelning VI, för att en likvärdig nivå
för tillträdet till den andra partens marknad
för offentlig upphandling skall kunna bibe-
hållas.

6. Ingen upphandlande enhet i någon av
parterna får vid kvalificering av leverantörer
och tilldelning av kontrakt kräva att leveran-
tören tidigare vid ett eller flera tillfällen skall
ha tilldelats kontrakt av en upphandlande
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enhet i parten i fråga eller att leverantören
skall ha tidigare erfarenhet av arbete på
partens territorium.

Artikel 30

Överprövning

1. Om en leverantör framför klagomål om
att det i samband med en upphandling har
skett en överträdelse av denna avdelning,
skall parterna uppmuntra leverantören i fråga
att söka lösa tvisten i samråd med den
upphandlande enheten. I sådana fall skall den
upphandlande enheten opartiskt och skynd-
samt handlägga klagomålet, på ett sätt som
inte påverkar möjligheterna att få till stånd
korrigerande åtgärder genom överprövning.

2. Var och en av parterna skall sörja för att
icke-diskriminerande, snabba, öppna och ef-
fektiva förfaranden inrättas som gör det
möjligt for leverantörer att begära överpröv-
ning av påstådda överträdelser av denna
avdelning i samband med upphandling som
de har eller har haft intresse i.

3. Var och en av parterna skall upprätta
sina överprövningsförfaranden skriftligen och
göra dem allmänt tillgängliga.

4. Var och en av parterna skall säkerställa
att handlingar som berör alla olika aspekter av
upphandlingsförfaranden som omfattas av
denna avdelning bevaras under tre år.

5. Det kan krävas att en berörd leverantör
inleder ett överprövningsförfarande och an-
mäler detta till den upphandlande enheten
inom bestämda tidsfrister från den tidpunkt då
grunden för klagomålet blivit känd eller
rimligen borde ha blivit känd, dock alltid
minst 10 dagar från denna tidpunkt.

6. En part får i sin lagstiftning föreskriva
att ett överprövningsförfarande får inledas
först sedan tillkännagivandet om upphandling
har offentliggjorts eller, om inget tillkänna-
givande offentliggörs, sedan anbudshandlin-
garna har gjorts tillgängliga. Om en part inför
ett sådant krav skall den 10-dagarsperiod som

avses i punkt 5 inledas tidigast den dag då
tillkännagivandet offentliggörs eller an-
budshandlingarna görs tillgängliga. Denna
bestämmelse skall inte på något sätt utgöra ett
hinder för berörda leverantörers rätt till
rättslig prövning.

7. Begäran om överprövning skall behand-
las av ett opartiskt och oberoende överpröv-
ningsorgan som inte har något eget intresse av
resultatet av upphandlingen och vars leda-
möter är skyddade från utomståendes infly-
tande under sin mandattid. Ett överprövnings-
organ som inte är en domstol skall antingen
vara underkastad rättslig kontroll eller tilläm-
pa förfaranden som tillåter att

a) parterna kan höras innan ett yttrande
avges eller ett beslut fattas,

b) parterna kan låta sig representeras och
åtföljas av biträde,

c) parterna har tillträde till alla förhandlin-
gar,

d) förhandlingar kan äga rum offentlig,

e) yttranden eller beslut avges skriftligen
med en motivering i vilken grunderna
för yttrandet eller beslutet anges,

f) vittnen kan höras, och

g) handlingar lämnas ut till överprövnings-
organet.

8. Förfarandena för överprövning skall
omfatta följande:

a) Snabba interimistiska åtgärder för att
korrigera överträdelser av denna avdel-
ning och bevara avsättningsmöjligheter.
Sådana åtgärder kan få till följd att
upphandlingsförfarandet avbryts. Det
kan dock i förfarandena föreskrivas att
det, när beslut om sådana åtgärder
fattas, skall tas hänsyn till övergripande
negativa konsekvenser för berörda in-
tressen, inbegripet det allmänna intres-
set. I sådana fall skall beslutet att inte
vidta åtgärder motiveras skriftligen.
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b) I tillämpliga fall, korrigering av övert-
rädelsen av denna avdelning eller er-
sättning för förlust eller skada som
uppstått. Ersättningen får begränsas till
kostnader för sammanställning av an-
bud eller begäran om överprövning.

9. Med hänsyn till skyddet av kommer-
siella och andra intressen som berörs skall
överprövningsförfarandet som regel slutföras
skyndsamt.

Artikel 31

Information

1. Var och en av parterna skall, i de
lämpliga publikationer som anges i bilaga
XIII, skyndsamt offentliggöra alla lagar,
författningar, rättsliga avgöranden av preju-
dicerande karaktär, administrativa utslag med
allmän giltighet samt alla förfaranden rörande
offentlig upphandling enligt denna avdelning.

2. Var och en av parterna skall vid detta
besluts ikraftträdande utse en eller flera
kontaktpunkter med uppgift att

a) underlätta kommunikationen mellan
parterna,

b) besvara alla skäliga förfrågningar från
den andra parten om tillhandahållande
av relevanta uppgifter om de frågor som
omfattas av denna avdelning, och

c) på begäran av en leverantör i någon av
parterna, inom en rimlig tidsperiod
skriftligen lämna motiverade svar på
frågor från leverantören och den andra
parten om huruvida en viss upphandlan-
de enhet omfattas av denna avdelning.

3. En part kan begära sådana ytterligare
uppgifter om upphandlingen som kan krävas
för att det skall kunna avgöras om den skett
på ett rättvist och opartiskt sätt, särskilt vad
beträffar anbudsgivare vars anbud inte anta-

gits. Den part där den upphandlande enheten
hör hemma skall för detta ändamål lämna
uppgifter om det antagna anbudets utmärkan-
de drag och relativa fördelar samt om
kontraktssumman. I fall där ett utlämnande av
dessa uppgifter skulle vara till skada för
konkurrensen vid framtida anbudsförfaran-
den, skall den part som begärt uppgifterna
lämna ut dem endast efter samråd med och
tillstånd från den part som lämnat uppgifter-
na.

4. Var och en av parterna skall på begäran
förse den andra parten med sådana uppgifter
som parten i fråga och dess enheter förfogar
över beträffande enheternas upphandling en-
ligt denna avdelning och de enskilda kontrakt
som de tilldelat.

5. Ingen av parterna får lämna ut konfi-
dentiella uppgifter vars utlämnande skulle
kunna skada en viss persons legitima affärs-
intressen eller den sunda konkurrensen mellan
leverantörer, utan formellt tillstånd från den
person som lämnat uppgifterna till parten i
fråga.

6. Inget i denna avdelning skall tolkas som
en skyldighet för någon av parterna att lämna
ut konfidentiella uppgifter vars utlämnande
skulle hindra kontrollen av lagars efterlevnad
eller på annat sätt strida mot det allmänna
intresset.

7. Varje part skall samla in och på årsbasis
utbyta statistik om sin upphandling enligt
denna avdelning (4). Sådana rapporter skall
innehålla följande uppgifter rörande kontrakt
som tilldelats av alla upphandlande enheter
som omfattas av denna avdelning:

a) För upphandlande enheter i bilaga
VI.A.1 och VI.B.1 statistik över det
beräknade värdet av tilldelade kontrakt,
både över och under tröskelvärdet, totalt
och fördelat på upphandlande enheter;
för upphandlande enheter i bilaga
VI.A.2 och VI.B.2: statistik över det
beräknade värdet av tilldelade kontrakt

(4) Det första informationsutbytet enligt artikel 31.7 skall äga rum två år efter det att detta beslut trätt i kraft. Fram till

dess skall parterna meddela varandra alla tillgängliga och jämförbara relevanta uppgifter.
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över tröskelvärdet, totalt och fördelat
på kategorier av enheter

b) För upphandlande enheter i bilaga
VI.A.1 och VI.B.1: statistik över antalet
och det totala värdet av tilldelade
kontrakt över tröskelvärdet, fördelat på
enheter och produkt- och tjänstekate-
gorier; for upphandlande enheter i bi-
laga VI.A.2 och VI.B.2: statistik över
det beräknade värdet av tilldelade kont-
rakt över tröskelvärdet, fördelat på
kategorier av enheter och på produkt-
och tjänstekategorier.

c) För upphandlande enheter i bilaga
VI.A.1 och VI.B.1: statistik över antalet
och det totala värdet av kontrakt som
tilldelats genom begränsad upphan-
dling, fördelat på enheter och på pro-
dukt- och tjänstekategorier; för katego-
rier av upphandlande enheter i bilaga
VI.A.2 och VI.B.2: statistik över det
totala värdet av kontrakt över tröskel-
värdet som tilldelats i var och en av
dessa begränsade upphandlingar.

d) För upphandlande enheter i bilaga
VI.A.1 och VI.B.1: statistik över antalet
och det totala värdet av kontrakt som
tilldelats i enlighet med de undantag
från bestämmelserna i denna av delning
som anges i de relevanta bilagorna,
fördelat på enheter, för kategorier av
upphandlande enheter i bilaga VI.A.2
och VI.B.2: statistik över det totala
värdet av kontrakt som tilldelats i
enlighet med de undantag från bestäm-
melserna i denna avdelning som anges
i de relevanta bilagorna.

8. I den utsträckning sådana uppgifter år
tillgängliga skall varje part tillhandahålla
statistik över ursprungslandet för de varor och
tjänster som upphandlats av enheterna. För att
säkerställa att sådan statistik är jämförbar
skall den särskilda kommitté som inrättas
enligt artikel 32 utfärda riktlinjer för de
metoder som skall användas. För att åstad-

komma en effektiv övervakning av uppphan-
dling som omfattas av denna avdelning får
Gemensamma rådet besluta att ändra kraven
i punkt 7 a-d beträffande arten och omfatt-
ningen av den statistik som skall utbytas(5).

Artikel 32

Teknisk samarbete

1. Gemensamma rådet inrättar härmed en
särskild kommitté för offentlig upphandling.
Den särskilda kommittén skall bestå av
företrädare för parterna och kan bjuda in
tjänstemän som ansvarar för upphandling i de
enheter som omfattas av denna avdelning
samt företrädare för dessa enheters respektive
leverantörer. Den särskilda kommittén skall
sammanträda en gång om året, eller vid
behov, för att diskutera tillämpningen av
denna avdelning och, om det är nödvändigt,
utfärda rekommendationer beträffande för-
bättringar och ändringar av dess räckvidd.
Den särskilda kommittén skall årligen rap-
portera till Gemensamma kommittén.

2. Den särskilda kommittén skall ha till
uppgift att

a) analysera tillgängliga uppgifter om var-
je parts marknad för offentlig upphan-
dling, inbegripet statistik enligt artikel
31.7,

b) bedöma i vilken utsträckning leveran-
törer i en av parterna i praktiken har
möjlighet att delta i den andra partens
upphandling enligt denna avdelning och
vid behov rekommendera lämpliga åt-
gärder for att förbättra tillträdet till en
parts marknad för offentlig upphan-
dling,

c) främja möjligheterna att delta i offentlig
upphandling för leverantörer från bägge
parter, och

d) övervaka tillämpningen av bestämmel-

(5) Gemensamma rådet skall ändra denna bestämmelse med hänsyn till framtida översyner av GPA och Nafta.
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serna i denna avdelning och utgöra ett
forum for identifiering och lösning av
eventuella problem eller andra frågor
som uppstår.

3. Parterna skall på gemensamt överens-
komna villkor samarbeta for att öka förståel-
sen av sina respektive system för offentlig
upphandling, så att leverantörer från bägge
parter i maximal utsträckning ges möjlighet att
delta i bägge parters offentliga upphandling.

4. Var och en av parterna skall vidta
lämpliga åtgärder för att på kostnadstäck-
ningsbasis förse den andra parten och dess
leverantörer med uppgifter om utbildnings-
och orienteringsprogram rörande dess system
för offentlig upphandling samt för att dessa på
ett icke-diskriminerande sätt skall få tillträde
till alla program som genomförs.

5. De utbildnings- och orienteringsprogram
som avses i punkt 4 skall omfatta

a) utbildning av offentliga tjänstemän som
är direkt inblandade i offentlig upphan-
dling,

b) utbildning av leverantörer som är in-
tresserade av att delta i offentlig
upphandling,

c) förklaring och beskrivning av vissa
delar av varje parts system för offentlig
upphandling, t.ex. överprövningsmeka-
nismen, och

d) information om marknadsmöjligheter
när det gäller offentlig upphandling.

6. Var och en av parterna skall inrätta minst
en kontaktpunkt med ansvar för att detta
beslut träder i kraft informera om de utbild-
nings- och orienteringsprogram som avses i
denna artikel.

Artikel 33

Informationsteknik

1. Parterna skall samarbeta för att se till att

de uppgifter om upphandling, särskilt i
tillkännagivanden om upphandling och an-
budshandling, som finns i deras respektive
databaser är jämförbara vad beträffar kvalitet
och tillgänglighet. Parterna skall också sa-
marbeta för att se till att den information som
i samband med offentlig upphandling utbyts
på elektronisk väg mellan berörda parter är
jämförbar vad beträffar kvalitet och tillgäng-
lighet.

2. Parterna skall, i enlighet med artikel 26
och sedan de enats om de uppgifter rörande
upphandling som avses i punkt 1 är jämför-
bara, ge leverantörer i den andra parten
tillgång till relevanta uppgifter om upphan-
dling, t.ex. tillkännagivanden om upphan-
dling, som finns i deras databaser, och till sina
respektive elektroniska upphandlingssystem,
t.ex. system för elektronisk anbudsgivning,
varvid vederbörlig uppmärksamhet skall äg-
nas frågor gällande driftskompatibilitet och
samtrafikförmåga.

Artikel 34

Undantag

Förutsatt att sådana åtgärder inte tillämpas
på ett sätt som skulle innebära godtycklig
eller oberättigat diskriminering mellan par-
terna eller en förtäckt begränsning av handeln
mellan parterna, skall ingenting i denna
avdelning tolkas som händer för någon part
att anta eller upprätthålla åtgärder

a) som är nödvändiga för att skydda
allmän moral, ordning eller säkerhet,

b) som är nödvändiga för att skydda
människors, djurs eller växters liv eller
hälsa,

c) som är nödvändiga för att skydda
immateriella rättigheter, eller

d) som avser varor eller tjänster som
tillhandahålls av handikappade, av väl-
görenhetsinrättningar eller inom kri-
minalvården.
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Artikel 35

Rättelser eller ändringar

1. Var och en av parterna får endast under
exceptionella omständigheter ändra denna
avdelnings tillämpningsområde för sitt vid-
kommande.

2. Om en part ändrar denna avdelnings
tillämpningsområde för sitt vidkommande
skall den

a) anmäla ändringen till den andra parten,

b) göra motsvarande ändring i den rele-
vanta bilagan, och

c) föreslå den andra parten lämpliga kom-
penserande justeringar av tillämpning-
sområdet, så att en nivå som är jäm-
förbar med den som rådde före ändrin-
gen bibehålls.

3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2
får en part göra rättelser av rent formell
karaktär och smärre ändringar av bilagorna
VI—IX och XI, förutsatt att parten fråga
anmäler sådana rättelser till den andra parten
och att den andra parten inte invänder mot den
föreslagna rättelsen inom 30 dagar. I sådana
fall behöver ingen kompensation föreslås.

4. Trots vad som sägs i övriga bestäm-
melser i denna avdelning får en part genom-
föra omorganisationer av sina upphandlande
enheter som omfattas av denna avdelning,
inbegripet program genom vilka dessa enhe-
ters upphandling decentraliseras eller mots-
varande offentliga uppgifter upphör att utfö-
ras av en offentlig enhet, oavsett om den
omfattas av denna avdelning eller inte,
förutsatt att parten i fråga anmäler denna
omorganisation till den andra parten. I sådana
fall behöver ingen kompensation föreslås.
Ingen part får genomföra sådana omor-

ganisationer eller program i avsikt att undan-
dra sig förpliktelserna enligt denna avdelning.

5. Om en part anser att

a) en justering som föreslagits enligt punkt
2 c inte är tillräcklig för att den
ömsesidigt överenskomna täckningsgra-
den skall kunna bibehålls på en jäm-
förbar nivå, eller

b) en rättelse eller ändring inte uppfyller
kraven i punkt 3 och bör kompenseras,
får parten i fråga tillgripa tvistlösningsför-
farandena enligt avdelning VI.

6. Om en part anser att en omorganisation
av upphandlande enheter inte uppfyller kra-
ven i punkt 4 därför bör kompenseras får
parten i fråga tillgripa tvistlösningsförfaran-
dena enligt avdelning VI, förutsatt att den har
invänt mot omorganisationen inom 30 dagar
från den dag då denna anmäldes.

Artikel 36

Privatisering av enheter

1. Om en part önskar styrka en upphan-
dlande enhet från avsnitt 2 i bilaga VI.B med
motiveringen att den statliga kontrollen över
enheten helt har upphört, skall parten i fråga
anmäla detta till den andra parten(6).

2. Om en part invänder mot att enheten
stryks med motiveringen att den kvarstår
under statlig kontroll skall parterna inleda
samråd för att på nytt åstadkomma jämvikt
mellan sina respektive åtaganden.

Artikel 37

Ytterligare förhandlingar

Om gemenskapen eller Mexiko erbjuder en

(6) Om bägge parter har antagit regler som gör det möjligt för en enhet som omfattas av denna avdelning att göra avsteg

från upphandlingsförfarandena när denna enhet avser att köpa varor eller tjänster endast för att kunna tillhandahålla

dessa där andra marknadsaktörer är fria att erbjuda samma varor eller tjänster i samma geografiska område och på

i princip samma villkor, skall parterna se över denna bestämmelses ordalydelse. Om artikel XXIV.6b i GPA eller artikel

1023 i Nafta ändras skall parternas se över denna bestämmelses ordalydelse. Den ändrade bestämmelsen i GPA eller

Nafta skall inte tillämpas mellan parterna förrän den har införlivats i enlighet med denna punkt.
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part i GPA respektive Nafta ytterligare
förmåner vad beträffar tillträdet till deras
respektive marknad for offentlig upphandling,
utöver vad som överenskommits enligt denna
avdelning, skall de inleda förhandlingar med
den andra parten så att dessa förmåner kan
utsträckas till att på ömsesidig basis även
gälla den andra parten.

Artikel 38

Slutbestämmelser

1. Gemensamma rådet får anta lämpliga
åtgärder för att förbättra tillträdet till en av
parternas marknad för offentlig upphandling
enligt denna avdelning eller, i tillämpliga fall,
justera en parts täckningsgrad så att villkoren
för tillträde bibehålls på en rättvis nivå.

2. Bägge parter skall förse varandra med
åskådlig information om sina respektive
offentliga företag och därmed använda sig av
det format som avges i bilaga XIV, med
förbehåll för eventuella bestämmelser om
konfidentialitet i deras respektive rättssystem.

3. Denna avdelning träder i kraft när
Gemensamma rådet, på rekommendation av
den särskilda kommittén, slår fast att den
information som avses i punkt 2 har utbytits
i enlighet med bilaga XIV. Artikel 32 utgör
ett undantag och träder i kraft i enlighet med
vad som sägs i artikel 49.

AVDELNING IV

KONKURRENS

Artikel 39

Samarbetsförfarande

1. Ett förfarande för samarbete mellan
parternas respektive myndigheter med ansvar
för att genomföra konkurrensregler inrättas
genom bilaga XV.

2. Bägge parters konkurrensmyndigheter
skall för Gemensamma kommittén lägga fram

en årlig rapport om genomförandet av det
förfarande som avses i punkt l.

AVDELNING V

SAMRÅDSMEKANISM FÖR IMMATE-
RIALRÄTTSLIGA FRÅGOR

Artikel 40

Särskild kommitté för immaterialrättsliga
frågor

1. Gemensamma rådet inrättar härmed en
särskild kommitté för immaterialrättsliga frå-
gor. Den särskilda kommittén skall bestå av
företrädare för parterna. Den skall samman-
kallas inom 30 dagar efter en begäran från
någon av parterna, så att svårigheter som
uppstår när det gäller skyddet av immateriella
rättigheter kan lösas på ömsesidigt tillfreds-
ställande sätt. Ordförandeskapet i den särs-
kilda kommittén skall innehas omväxlande av
parterna. Den särskilda kommittén skall rap-
portera till Gemensamma kommittén.

2. I punkt 1 avses med ”skydd” även
frågor som påverkar tillgång, förvärv, til-
lämpningsområde, upprätthållande och kont-
roll av efterlevnad rörande immateriella rät-
tigheter, liksom frågor som påverkar utnytt-
jandet av immateriella rättigheter.

AVDELNING VI

TVISTLÖSNING

KAPITEL I

Räckvidd och omfattning

Artikel 41

Räckvidd och omfattning

1. Bestämmelserna i denna avdelning skall
tillämpas beträffande alla frågor som uppstår
i samband med detta beslut eller i samband
med artiklarna 2, 3, 4 och 5 i interimsavtalet
(nedan kallade berörda rättsliga instrument).
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2. Som ett undantag härifrån skall skilje-
förfarandet enligt kapitel III inte tillämpas vid
tvister som avser artikel 14, artiklarna 19.2,
20.1, samt artiklarna 21, 23 och 40 i detta
beslut.

KAPITEL II

Samråd

Artikel 42

Samråd

1. Parterna skall alltid sträva efter att nå
enighet om tolkningen och tillämpningen av
de berörda rättsliga instrumenten och skall
göra alla ansträngningar för att genom sa-
marbete och samråd nå en ömsesidigt till-
fredsställande lösning på alla frågor som kan
komma att påverka tillämpningen av dessa
instrument.

2. Var och en av parterna får begära samråd
inom Gemensamma kommittén beträffande
frågor som rör tillämpningen eller tolkningen
av de berörda rättsliga instrumenten eller
andra frågor som parten i fråga anser kan
komma att påverka tillämpningen av dessa
instrument.

3. Gemensamma kommittén skall samman-
kallas inom 30 dagar efter det att begäran
ingivits och skall sträva efter att skyndsamt
lösa tvisten genom ett beslut. I detta beslut
skall det anges vilka genomförandeåtgärder
den berörda parten skall vidta och inom
vilken tid detta skall ske.

KAPITEL III

Skiljeförfarande

Artikel 43

Tillsättande av en skiljenämnd

1. Om en part anser att en åtgärd som
tillämpas av den andra parten strider mot de
berörda rättsliga instrumenten och frågan inte

har lösts inom 15 dagar efter det att Gemen-
samma kommittén sammankallats enligt ar-
tikel 42.3 eller 45 dagar efter det att begäran
om ett sammanträde i Gemensamma kom-
mittén ingivits, för var och en av parterna
skriftligen begära att en skiljenämnd tillsätt.

2. Den part som gör begäran skall i denna
vilken åtgärd det gäller och uppge vilka
bestämmelser i de berörda rättsliga instru-
menten som den anser relevanta, och begäran
skall lämnas till den andra parten och till
Gemensamma kommittén.

Artikel 44

Utnämning av skiljemän

1. Den part som gör begäran skall under-
rätta den andra parten om att en skiljeman
skall utnämnas och föreslå högst tre kandi-
dater till ordförandeskapet. Den andra parten
skall därefter utnämna en andra skiljeman
inom 15 dagar och föreslå högst tre kandi-
dater till ordförandeskapet.

2. Bägge parter skall sträva efter att komma
överens om vem som skall inneha ordföran-
deskapet inom 15 dagar efter det att den andra
skiljemannen har utnämnts.

3. Skiljenämnden skall anses ha tillsatts
den dag då ordföranden utsågs.

4. Om en part underlåter att utnämna sin
skiljeman i enlighet med punkt 1 skall
skiljeman utses genom lottning bland de
kandidater som föreslagits. Om parterna inte
kan enas om ordförandeskapet inom den tid
som anges i punkt 2 skall ordföranden inom
en vecka utses genom lottning bland de
kandidater som föreslagits.

5. Om en skiljeman avlider, lämnar sin post
eller avsätts skall en ersättare väljas inom 15
dagar i enlighet med det urvalsförfande som
tillämpades när skiljemannen i fråga valdes
ut. I sådana fall skall alla tidsfrister som gäller
skiljeförfarandet skjutas upp med en period
som börjar den dag då skiljemannen avlider,



1156 Nr 65

lämnar sin post eller avsätts och slutar den
dag då ersättaren väljs ut.

Artikel 45

Nämndens rapporter

1. Skiljenämnden bör normalt sett lämna en
preliminär rapport om sina avgöranden och
slutsatser till parterna senast tre månader från
den dag då skiljenämnden tillsattes. Rappor-
ten bör inte under några omständigheter
lämnas senare än fem månader efter denna
dag. Parterna får inom 15 dagar efter det att
skiljenämndens preliminära rapport lagts fram
skriftligen lämna synpunkter på rapporten till
nämnden.

2. Skiljenämnden skall inom 30 dagar efter
det att den preliminära rapporten lagts fram
lägga fram en slutgiltig rapport for parterna.

3. I brådskande fall, inbegripet fall som
gäller lättfördärvliga varor, skall skiljenämn-
den göra sitt yttersta for att avge sin slutgiltiga
rapport till parterna inom tre månader från
den dag då nämnden tillsattes. Rapporten bör
inte under några omständigheter avges senare
än fyra månader efter denna dag. Skiljenämn-
den far meddela ett preliminärt utslag om
huruvida ett fall är brådskande.

4. Samtliga skiljenämndens beslut, även
om antagande av den slutgiltiga rapporten och
av eventuella preliminära utslag, skall fattas
med majoritet, och varje skiljeman skall ha en
röst.

5. Den klagande parten kan dra tillbaka sitt
klagomål när som helst innan den slutgiltiga
rapporten har avgivits. Ett sådant tillbakadra-
gande skall inte påverka denna parts rätt att
vid ett senare tillfälle framföra ett nytt
klagomål i samma sak.

Artikel 46

Genomförande av nämndens rapporter

1. Var och en av parterna skall vara

förpliktad att vidta de åtgärder som är
nödvändiga för genomförandet av den slut-
giltiga rapport som avses i artikel 45.2.

2. Den berörda parten skall inom 30 dagar
efter det att den slutgiltiga rapporten avgivits
underrätta den andra parten om sina avsikter
vad beträffar genomförandet.

3. Parterna skall sträva efter att enas om de
specifika åtgärder som krävs för att den
slutgiltiga rapporten skall kunna genomföras.

4. Den berörda parten skall utan dröjsmål
rätta sig efter den slutgiltiga rapporten. Om
det inte möjligt att omgående rätta sig efter
rapporten, skall parterna försöka enas om en
rimlig tidsperiod inom vilken detta skall ske.
Om en sådan överenskommelse inte kan nås
får var och en av parterna begära att den
ursprungliga skiljenämnden avgör hur lång
denna tidsperiod skall vara, med hänsyn till
de särskilda omständigheterna i det aktuella
fallet. Skiljenämnden skall avkunna sitt utslag
inom 15 dagar från dagen för begäran.

5. Den berörda parten skall till den andra
parten anmäla de åtgärder som antagits i syfte
att genomföra den slutgiltiga rapporten före
utgången av den rimliga tidsperiod som
fastställts i enlighet med punkt 4. När denna
anmälan görs får var och en av parterna
begära att den ursprungliga skiljenämnden
skall avgöra om dessa åtgärder är förenliga
med den slutgiltiga rapporten. Skiljenämn-
dens utslag skall avkunnas inom 60 dagar från
dagen för begäran.

6. Om den berörda parten underlåter att
anmäla genomförandeåtgärderna före utgån-
gen av den rimliga tidsperiod som fastställts
i enlighet med punkt 4, eller om skiljenämn-
den fäller utslaget att de genomförandeåtgär-
der som anmälts av den berörda parten är
oförenliga med den slutgiltiga rapporten, skall
denna part på begäran av den klagande parten
inleda samråd för att en ömsesidigt godtagbar
kompensation skall kunna överenskommas.
Om en sådan överenskommelse inte har nåtts
inom 20 dagar från dagen för begäran, skall
den klagande parten ha rätt att upphäva
tillämpningen endast av förmåner som bevil-
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jas enligt de berörda rättsliga instrumenten
och som är likvärdiga med dem påverkas av
den åtgärd som befunnits strida mot de
berörda rättsliga instrumenten.

7. Den klagande parten skall, när den
överväger vilka förmåner som skall upphävas,
i första hand sträva efter att upphäva förmåner
inom samma sektor eller samma sektorer som
den eller de som påverkas av den åtgärd som
nämnden har konstaterat strida mot de be-
rörda rättsliga instrumenten. Om den klagan-
de parten inte anser att det är möjlighet eller
ändamålsenligt att upphäva förmåner inom
samma sektor eller samma sektor får den
upphäva förmåner inom andra sektorer.

8. Den klagande parten skall till den andra
parten anmäla vilka förmåner den avser att
upphäva senast 60 dagar före den dag då
upphävandet avses träda i kraft. Var och en
av parterna får, inom 15 dager från denna
anmälan, begära att den ursprungliga skil-
jenämnden skall avgöra om de förmåner som
den klagande parten avser att upphäva är
likvärdiga med dem som påverkas av den
åtgärd som befunnits strida mor de berörda
rättsliga instrumenten, och om det planerade
upphävande är förenligt med punkterna 6 och
7. Skiljenämndens utslag skall avkunnas inom
45 dagar från begäran. Förmånerna får inte
upphävas förrän skiljenämnden har avkunnat
sitt utslag.

9. Upphävandet av förmåner skall vara
tillfälligt och endast tillämpas av den klagan-
de parten till dess att den åtgärd som befunnits
strida mot de rättsliga instrumenten har avs-
kaffats eller ändrats på så sätt att den förenlig
med de berörda rättsliga instrumenten, eller
till dess att parterna har enats om en lösning
av tvisten.

10. På begäran av någon av parterna skall
den ursprungliga skiljenämnden avgöra om
genomförandeåtgärder som antagits efter det
att förmåner upphävts är förenliga med den
slutgiltiga rapporten och, mot bakgrund av
detta utslag, om upphävandet av förmånerna
bör avbrytas eller ändras. Skiljenämndens
utslag skall avkunnas inom 30 dagar från
begäran.

11. De utslag som avses i punkterna 4, 5,
8 och 10 skall vara bindande.

Artikel 47

Allmänna bestämmelser

1. Alla tidsperioder som nämns i denna
avdelning får förlängas genom överenskom-
melse mellan parterna.

2. Om parterna inte kommer överens om
något annat skall skiljeförfarandet följa till
procedurregler i bilaga XVI. Gemensamma
kommittén får ändra förlagan till procedur-
regler.

3. Vid skiljeförfaranden enligt denna av-
delning skall inte behandlas frågor som gäller
parternas rättigheter och skyldigheter enligt
avtalet om upprättande av Världshandelsor-
ganisationen (WTO).

4. Tillämpning av denna avdelnings bes-
tämmelser om tvistlösning skall inte utgöra ett
hinder för eventuella åtgärder inom ramen för
WTO, inbegripet tvistlösningsåtgärder. Om
en part när det gäller en viss fråga har inlett
ett tvistlösningsförfarande enligt artikel 43.1
i denna avdelning eller enligt WTO-avtalet
skall parten emellertid inte inleda ett tvist-
lösningsförfarande beträffande samma fråga i
det andra forumet förrän det första förfarandet
har avslutats. För tillämpningen av denna
punkt skall ett tvistlösningsförfarande enligt
WTO-avtalet anses ha inletts i och med en
parts begäran om en panel enligt artikel 6 i
WTO-överenskommelsen om regler och för-
faranden för tvistlösning.

AVDELNING VII

GEMENSAMMA KOMMITTÉNS
SÄRSKILDA UPPGIFTER AVSEENDE
HANDEL OCH HANDELSRELATERA-

DE FRÅGOR

Artikel 48

1. Gemensamma kommittén skall
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a) övervaka genomförandet och den kor-
rekta tillämpningen av detta beslut,
liksom av alla andra beslut rörande
handel och handelsrelaterade frågor,

b) övervaka den vidare utvecklingen av
bestämmelserna i detta beslut,

c) hålla samråd enligt artikel 42.2 och
42.3, artiklarna 15, 16 och 23 samt
gemensamma förklaringarna till detta
beslut,

d) utföra alla uppgifter som den åläggs
enligt detta beslut eller något annat
beslut rörande handel eller handelsre-
laterade frågor,

e) hjälpa Gemensamma rådet att utföra
sina uppgifter rörande handel och han-
delsrelaterade frågor,

f) övervaka arbetet i samtliga särskilda
kommittéer som tillsatts enligt detta
beslut, och

g) årligen rapportera till Gemensamma
rådet.

2. Gemensamma kommittén får

a) inrätta särskilda kommittéer eller organ
som skall behandla frågor inom dess
ansvarsområde samt avgöra hur dessa
kommittéer eller organ skall vara sam-
mansatta, vilka uppgifter de skall ha och
hur de skäll arbeta,

b) sammanträda vid vilken tidpunkt som
helst efter överenskommelse mellan
parterna,

c) behandla ärenden som gäller handel och
handelsrelaterade frågor och vid utö-
vandet av sina uppgifter vidta lämpliga
åtgärder, och

d) fatta beslut eller utfärda rekommenda-
tioner om handel och handelsrelaterade
frågor, i enlighet med artikel 10.2 i
interimsavtalet.

3. När Gemensamma kommittén sammant-
räder för att utföra någon av de uppgifter den
åläggs genom detta beslut skall den bestå av
företrädare för Europeiska gemenskapen och
Mexikos regering med ansvar för handel och
handelsrelaterade frågor, normalt på högre
tjänstemannanivå.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 49

Ikraftträdande

Detta beslut trädet i kraft den 1 juli 2000
eller, om den infaller senare, den första dagen
i månaden efter den dag då det antas av
Gemensamma rådet.

Artikel 50

Bilagor

Bilagorna till detta beslut, inklusive tilläg-
gen till dessa bilagor, skall utgöra en integ-
rerad del av beslutet(7).

Utfärdat i Lissabon den 23 mars 2000.

På Gemensamma rådets vägnar

J. GAMA

Ordförande

(7) Dessa bilagor kommer snart att publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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BILAGA I GEMENSKAPENS FÖRTECKNING AVSKAFFANDE AV TULLAR
(som avses i artikel 3)

BILAGA II MEXIKOS FÖRTECKNING AVSEENDE AVSKAFFANDE AV TULLAR
(som avses i artikel 3)

BILAGA III DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OM
METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE (som avses i artikel
3)

BILAGA IV  (som det hänvisas till i artikel 12)

BILAGA V (som det hänvisas i artikel 13)

BILAGA VI ENHETER SOM OMFATTAS AV AVDELNING III (som det hänvisas till
i artikel 25

BILAGA VII VAROR SOM OMFATTAS AV AVTALET (artikel 25)

BILAGA VIII TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV AVTALET (artikel 25)

BILA GA IX  BYGGENTREPRENADER SOM OMFATTAS AV AVTALET (artikel 25)

BILAGA X TRÖSKELVÄRDEN (artikel 25)

BILAGA XI  ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR (artikel 25)

BILA GA XII UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH ANDRA BESTÄMMELSER
(artikel 29)

BILAGA XIII PUBLIKATIONER (artikel 31)

BILAGA XIV FORMATET PÅ DEN INFORMATION SOM SKALL UTBYTAS EN-
LIGT ARTIKEL 38.2 (artikel 38)

BILAGA XV (som det hänvisas till i artikel 39)

BILAGA XVI FÖRLAGA TILL PROCEDURREGLER (som det hänvisas till i artikel 47)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































