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Eesti Vabariigi ja Ukraina vaheline vabakaubandusleping

Vastu võetud 24.05.1995

Eesti Vabariigi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepinguratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu, Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vahelise lepingu ning
Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

 

EestiVabariik ja Ukraina (edaspidi nimetatud «Pooled»),

tuletadesmeelde oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majanduslikuintegratsiooni protsessis ja väljendades
oma valmisolekutkoostööks selle protsessi tugevdamise teede ja vahenditeotsimisel;

tuletadesmeelde oma kindlaksjäämist Euroopa julgeoleku- jakoostöönõupidamise lõppaktile, Pariisihartale ja
eriti CSCEBonniEuroopa majanduskoostöökonverentsi lõppdokumendissisalduvatele põhimõtetele;

taaskinnitadesoma kindlaksjäämist seaduslikkusel, inimõigustel japõhivabadustel põhineva õigusriigi ideele;

soovidesluua soodsaid tingimusi omavahelise kaubavahetuse arendamiseks jamitmekesistamiseks ning
kaubandus- ja majanduskoostööedendamiseks vastastikku huvipakkuvatel aladel võrdsuse,vastastikuse kasu ja
rahvusvahelise õiguse alusel;

otsustadesanda oma panus mitmepoolse kaubavahetussüsteemi tugevdamiseksning arendada oma suhteid
kaubavahetuse alal kooskõlas ÜldiseTolli- ja Kaubanduskokkuleppe (GATT/WTO)põhimõtetega;

deklareeridesoma valmidust uurida kõiki omavaheliste suhete arendamise jatugevdamise võimalusi, eesmärgiga
laiendada neid kasellistele valdkondadele, mida käesolev Leping eihõlma,

leppisidkokku alljärgnevas:

Artikkel1. Eesmärgid

1. Pooledloovad järk-järgult vabakaubanduspiirkonna vastavaltkäesoleva Lepingu sätetele.

2. Käesoleva,turumajandusega riikide kaubandussuhetele rajanevaLepingu eesmärkideks on:

a) edendadavastastikuse kaubavahetuse laiendamise kaudu Eesti ja Ukrainavaheliste majandussidemete
harmoonilist arengut ja sel viisilsoodustada mõlema Poole majandustegevuse arengut, elu-
jatöötingimuste paranemist, tootmise suurenemist,rahandussfääri stabiilsust ja püsivat paranemist;

b) tagadaõiglase konkurentsi tingimused pooltevahelises kaubavahetuses;

c) võimalusepiires arendada ja intensiivistada koostööd valdkondades,mida ei hõlma käesolev Leping, eriti
investeeringute,majandus- ja teaduskoostöö, majandusabi ningkeskkonnakaitse edendamisel.

Artikkel2. Ühiskomitee

1. Käesolevagamoodustatakse Ühiskomitee, mis vastutab käesoleva Lepingujärelevalve eest ning jälgib selle
elluviimist. Seleesmärgil jälgib ta tähelepanelikult pooltevahelisekaubandusliku ja majandusliku koostöö
arengut ning võtabvastavaid meetmeid nende suhete parandamiseks ja edasiseksarendamiseks. Pooled viivad
Ühiskomitee otsuseid ellu vastavusesoma seadustega.

2. KäesolevaLepingu õige rakendamise eesmärgil vahetavad Pooledinformatsiooni ning peavad ükskõik kumma
Poole palvelÜhiskomitees konsultatsioone.
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3. Ühiskomiteekoosneb võrdsete volitustega Eesti esindajatest üheltpoolt ja Ukraina esindajatest teiselt poolt.

4. Ühiskomiteetegutseb vastastikuse kokkuleppe alusel.

5. Pooledjuhatavad Ühiskomiteed kordamööda.

6. Ühiskomiteekoosolekuid peetakse vähemalt kord aastas, et vaadata läbikäesoleva Lepingu üldine toimimine.
Lisaks sellele tulebÜhiskomitee ükskõik kumma Poole palvel kokku alati,kui erilised asjaolud seda nõuavad.

7. Ühiskomiteevõib otsustada luua töögruppe, mis aitaksid taltäita tema ülesandeid.

8. Ühiskomiteevõib teha käesoleva Lepingu rakendamist puudutavaidiseseisvaid otsuseid. Ühiskomitee teeb
soovitusi paranduste jamuudatuste kohta käesolevas Lepingus.

Artikkel3. Lepingu ulatus

KäesolevLeping laieneb «Kaupade kirjeldamise ja kodeerimiseharmoniseeritud süsteemi» peatükkidesse 1
kuni97 kuuluvatele toodetele, mis pärinevad Eestist võiUkrainast.

Artikkel4. Päritolureeglid ja koostöö tolliadministratsioonialal

1. ProtokollA kehtestab päritolureeglid ja administratiivkoostöömeetodid.

2. Pooledrakendavad vajalikke abinõusid, sealhulgas Ühiskomiteeregulaarset kontrolli ja administratiivkoostöö
korraldusi,tagamaks käesoleva Lepingu artikli 5 (Imporditollide jamuude sarnase toimega maksude keeld
ja tühistamine), artikli 6(Eksporditollide ja muude sarnase toimega maksude keeld jatühistamine), artikli 7
(Impordi ja ekspordikvantitatiivsete piirangute ja muude sarnase toimega meetmete keeldja tühistamine),
artikli 10 (Siseriiklik maksustamine) jaartikli 18 (Re-eksport ja tõsine puudujääk) japrotokolli A efektiivne
ja kooskõlastatud rakendamine, ningvähendamaks nii palju kui võimalik kaubanduseskehtestatud vormilisi
nõudeid ja jõudmaks vastastikkurahuldavate lahendusteni probleemides, mis tekivad nende sätetetoimimisel.

Artikkel5.Imporditollide ja muude sarnase toimegamaksude keeld ja tühistamine

1. Pooltevaheliseskaubavahetuses ei tohi kehtestada impordile ühtegi uuttollimaksu või muud sarnase toimega
maksu.

2. Imporditollidja muud sarnase toimega maksud tühistatakse käesolevaLepingu jõustumise kuupäeval.

3. Käesolevaartikli sätted kehtivad ka fiskaalse iseloomuga tollimaksudekohta. Pooled võivad tollimaksu
asendada siseriikliku maksuga.

Artikkel6.Eksporditollide ja muude sarnase toimegamaksude keeld ja tühistamine

1. Pooltevaheliseskaubavahetuses ei kehtestata ekspordile ühtegi uut tollimaksuega muud sarnase toimega
maksu.

2. Eksporditollidja muud sarnase toimega maksud tühistatakse käesolevaLepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel7.Impordi ja ekspordi kvantitatiivsete piirangute ja muude sarnasetoimega meetmete keeld ja
tühistamine

1. Pooltevaheliseskaubavahetuses ei kehtestata impordile ja ekspordile ühtegi uutkvantitatiivset piirangut ega
muid sarnase toimega abinõusid.

2. Impordija ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja muud sarnase toimega abinõudtühistatakse käesoleva Lepingu
jõustumise kuupäeval.

Artikkel8. Üldised erandid

KäesolevLeping ei välista impordi, ekspordi või kaupadetransiitveo keelde ja piiranguid, mis on
põhjendatudühiskondliku moraali, riigi poliitika või riigijulgeolekuga; inimeste, loomade ja taimede tervise
ja elu kaitsega;keskkonnakaitsega; riiklike kunstilist, ajaloolist võiarheoloogilist väärtust omavate varade
kaitsega;intellektuaalse omandi kaitsega; väärismetallide ja-kividega seotud eeskirjadega. Sellised keelud ja
piirangud ei tohisisaldada omavolilise diskrimineerimise abinõusid võivarjatud piiranguid pooltevahelisele
kaubavahetusele.

Artikkel9. Riiklikud monopolid

1. Pooledtagavad, et iga ärilise iseloomuga riiklikku monopolikohandataks nii, et ei eksisteeriks
diskrimineerimist Poolte kodanikevahel kaupade hankimise ja turustamise tingimuste osas. Neid
kaupuhangitakse ja turustatakse kooskõlas ärilistekaalutlustega.
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2. Käesolevartikkel kehtib kõigi asutuste kohta, kelle kaudu Pooltekompetentsed ametivõimud, kas
kooskõlas seadusega võifaktiliselt, otseselt või kaudselt kontrollivad, määravadvõi arvestataval määral
mõjutavadpooltevahelist importi või eksporti. Need sätted kehtivadsamuti Poole poolt delegeeritud
monopolidele.

Artikkel10. Siseriiklik maksustamine

1. Pooledhoiduvad igast siseriiklikust fiskaalse iseloomuga abinõustvõi tegevusest, mis otseselt või kaudselt
toimiksdiskrimineerivalt ühelt Poolelt pärinevate toodete jateiselt Poolelt pärinevate sarnaste toodete vahel.

2. ÜhePoole territooriumile eksporditavad tooted ei tohi saada kasusiseriikliku maksustamise tagasimaksetest,
mis ületavad neilekehtestatud otsese või kaudse maksumäära kogusumma.

Artikkel11. Maksed

1. Kaubavahetusegaseotud maksed ja selliste maksete ülekandmine selle Pooleterritooriumile, kus asub
võlausaldaja, on vabad kõigistpiirangutest.

2. Pooledhoiduvad kõigist administratiiv- ja vahetuspiirangutestäritehingutega seotud lühikese ja keskmise
tähtajagalaenude andmisel, tagasimaksmisel või vastuvõtmisel.

Artikkel12. Intellektuaalse omandi õiguslik kaitse

1. Pooledtagavad intellektuaalse omandi õiguste piisava, efektiivse jamittediskrimineeriva õigusliku kaitse.

Koossellise õigusliku kaitse kehtestamisega kohaldavad jarakendavad nad piisavaid, efektiivseid ja
mittediskrimineerivaidabinõusid, eriti võltsingute ja piraatluse vastu.

2. Intellektuaalseomandi alal annavad Pooled teineteise kodanikele vähemalt samasoodsa käsitluse kui mõne
kolmanda riigi kodanikele.

3. Pooledvõivad rakendada, kasutades oma siseriiklikke seadusi jamäärusi, õiguslikku kaitset, mis
ületabkäesoleva artikli sätted, tingimusel, et see õiguslikkaitse pole vastuolus käesoleva Lepingu sätetega.

4. Kuiüks Pooltest leiab, et teine Pool pole täitnud käesolevastartiklist tulenevaid kohustusi, kehtib artikli 23
(Kohustustetäitmine) lõige 2.

5. Pooledlepivad kokku oma vastavate ametkondade vahelise tehnilise abi jakoostöövõimaluste suhtes.

Artikkel13. Ettevõtlust puudutavad konkurentsireeglid

1. Alljärgnevon ühtesobimatu käesoleva Lepingu normaalse toimimiseganiivõrd, kuivõrd see kahjustab
pooltevahelistkaubavahetust:

a) kõikettevõtetevahelised kokkulepped, ettevõtete ühendusteotsused ja kooskõlastatud praktika ettevõtete
vahel,mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsiärahoidmine, piiramine või häirimine;

b) ühevõi mitme ettevõtte poolt turguvalitseva seisundikuritarvitamine Poolte kogu territooriumil või olulisel
osalsellest.

2. Juhulkui üks Pool leiab, et teatud tegevus on kokkusobimatu käesolevaartikli lõike 1 tingimustega, võib ta
pealekonsultatsioone Ühiskomitees või kolmekümne päevamöödumisel selliste konsultatsioonide taotlemisest
võttakasutusele sobivaid meetmeid.

Artikkel14. Riiklik abi

1. IgasugunePoole poolt antav abi, mis häirib või ähvardabhäirida konkurentsi, soosides teatud ettevõtteid
võiteatud kaupade tootmist niivõrd, et see avaldab mõjupooltevahelisele kaubavahetusele, on ühtesobimatu
käesolevaLepingu normaalse toimimisega.

2. Pooledtagavad riikliku abi avalikustamise, vahetades informatsiooni ükskõikkumma käesoleva Lepingu Poole
nõudmisel.

3. Ühiskomiteekontrollib riikliku abi rakendamist ja töötab väljariikliku abi, välja arvatud ekspordiabi,
rakendamise edasisedreeglid.
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4. Juhulkui üks Pooltest leiab, et antud tegevus on sobimatu käesolevaartikli lõikega 1, võib ta tarvitusele
võttasobivad abinõud vastavalt käesoleva Lepingu artikli 20(Kaitseabinõude rakendamise menetlus)
tingimustele jakooskõlas seal toodud menetlusega.

Artikkel15. Dumping

Kuiüks Pooltest leiab, et käesoleva Lepinguga reguleeritudkaubandussuhetes leiab aset dumping Üldise
Tolli- jaKaubanduskokkuleppe artikli VI tähenduses, võib tasellise tegevuse suhtes tarvitusele võtta sobivad
abinõudkooskõlas mainitud artikliga ja sellega seonduvate lepingutegavastavalt käesoleva Lepingu artiklis 20
(Kaitseabinõuderakendamise menetlus) kehtestatud tingimustele ja menetlusele.

Artikkel16. Erakorraline tegevus teatud toote impordi puhul

KuiEestist või Ukrainast pärineva teatud toote importsuureneb sellisel määral või sellistel tingimustel,mis
põhjustavad või võivad põhjustada:

a) tõsistkahju siseriiklikele samalaadse või otseselt konkureerivatoodangu tootjatele teise Poole territooriumil;
või

b) tõsiseidhäireid mis tahes seonduvas majandusharus või raskusi,mis võivad kaasa tuua mõne piirkonna
majandusharu võimajandusliku olukorra tõsise halvenemise,

võibasjaosaline Pool tarvitusele võtta sobivad abinõudvastavalt käesoleva Lepingu artikli 20
(Kaitseabinõuderakendamise menetlus) tingimustele ja kooskõlas seal toodudmenetlusega.

Artikkel17. Strukturaalne reguleerimine

Erakorralisedmeetmed võivad puudutada üksnes vastloodudmajandusharusid või teatud
ümberstruktureeritavaidvõi tõsistes raskustes olevaid sektoreid, eriti kuineed raskused põhjustavad olulisi
sotsiaalseid probleeme.

Neidmeetmeid rakendatakse perioodi jooksul, mis ei ületa viitaastat, v.a. kui Ühiskomitee lubab seda teha
pikema perioodijooksul, ning neid ei või tarvitusele võtta pärastseda, kui käesoleva Lepingu jõustumisest on
möödunudviis aastat.

Artikkel18. Re-eksport ja tõsine puudujääk

Kuiartiklis 6 (Eksporditollide ja muude sarnase toimega maksudekeeld ja tühistamine) ja 7 (Impordi ja
ekspordi kvantitatiivsetepiirangute ja muude sarnase toimega meetmete keeld ja tühistamine)sätestatu järgimine
põhjustab:

a) re-ekspordikolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv Pool on kehtestanud antudtootele kvantitatiivsed
ekspordipiirangud, ekspordimaksud võimuud sarnase toimega abinõud või koormised; või

b) eksportivalePoolele olulise toote tõsise puudujäägi võiselle ohu;

jakui ülalmainitud olukorrad tekitavad või võivadtekitada suuri raskusi eksportivale Poolele, võib see
Pooltarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt käesolevaLepingu artikli 20 (Kaitseabinõude rakendamise
menetlus)tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Artikkel19. Maksebilansi raskused

1. Kuiüks Pooltest on tõsistes maksebilansi raskustes võiselle vahetu tekkimise ohu ees, võib asjaosaline
Pool,vastavuses Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe (GATT/WTO)ning sellega seonduvate seadusandlike
aktide nõuete jatingimustega, kohaldada kaubavahetust piiravaid meetmeid, mis onpiiratud kestusega ega
või olla laiema ulatusega kuimaksebilansi olukorra parandamiseks vajalik. Pooled annavadeelistuse hinnal
põhinevatele abinõudele. Meetmedtühistatakse, kui olukord ei õigusta enam nendesäilitamist. Pooled
informeerivad teineteist kohe nendekehtestamisest ja nende kõrvaldamise ajakavast.

2. Siiskipüüavad Pooled vältida maksebilansi eesmärkideltõkestavate abinõude kehtestamist.

Artikkel20. Kaitseabinõude rakendamise menetlus

1. Kahjustamatakäesoleva artikli lõiget 5, teatab kaitseabinõudekehtestamist kaaluv Pool sellest viivitamatult
teisele Poolelening varustab teda kogu asjassepuutuva informatsiooniga. Ühiskomiteekonsultatsioonid toimuvad
viivitamatult, eesmärgiga leidamõlemale Poolele vastuvõetav lahendus.

2. a) Mispuutub artiklisse 14 (Riiklik abi), siis annab asjaosaline PoolÜhiskomiteele igakülgset vajalikku
abi asja uurimiseks ningvõimaluse korral lõpetab nimetatud tegevuse. Kuiasjaosalisel Poolel ei õnnestu
lõpetada protestitavattegevust Ühiskomitee poolt kindlaks määratud perioodijooksul või kui Ühiskomiteel
ei õnnestukonsultatsioonide tulemusena saavutada kokkulepet võikolmekümne päeva möödumisel
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sellistekonsultatsioonide taotlemisest, võib asjaosaline Poolkohaldada sobivaid abinõusid kõnealusest
tegevusesttulenevate raskuste käsitlemiseks.

b) Mispuutub artiklitesse 15 (Dumping), 16 (Erakorraline tegevusteatud toote impordi puhul) ja 18 (Re-
eksport ja tõsinepuudujääk), siis uurib Ühiskomitee vastavat juhtumitvõi olukorda ja võib vastu võtta
igasugusevajaliku otsuse, lõpetamaks asjaosalise Poole poolt osundatudraskused. Kui seda otsust ei tehta
kolmekümne päeva jooksulpärast küsimuse esitamist Ühiskomiteele, võibasjaosaline Pool tarvitusele võtta
olukorra parandamiseksvajalikud abinõud.

c) Mispuutub artiklisse 23 (Kohustuste täitmine), siis varustabasjaosaline Pool Ühiskomiteed kogu sellekohase
nõutavainformatsiooniga olukorra põhjalikuks uurimiseks, eesmärgigaleida mõlemale Poolele vastuvõetav
lahendus. KuiÜhiskomiteel ei õnnestu jõuda sellise lahendusenivõi kui on möödunud kolm kuud teatamise
kuupäevast,võib asjaosaline Pool tarvitusele võtta sobivadabinõud.

3. Kasutuselevõetudkaitseabinõudest tuleb viivitamatult teatada teisele Poolele.Nende ulatus ja kestus peavad
olema piiratud määrani, mison rangelt vajalik nende kasutuselevõttu esile kutsunudolukorra parandamiseks ja ei
tohi ületada kõnealusetegevuse või raskuse poolt põhjustatud kahju ulatust.Eelistada tuleb abinõusid, mis kõige
vähemhäirivad käesoleva Lepingu toimimist.

4. Kasutuselevõetudkaitseabinõud peavad olema regulaarsete konsultatsioonideobjektiks, eesmärgiga need
leebemaks muuta, asendada võikaotada niipea kui võimalik.

5. Kuieelneva uurimise läbiviimine on kiiret tegutsemist nõudvaeriolukorra tõttu võimatu, võib asjaosaline
Poolartiklites 13 (Ettevõtlust puudutavadkonkurentsireeglid), 14 (Riiklik abi), 15 (Dumping), 16
(Erakorralinetegevus teatud toote impordi puhul) ja 18 (Re-eksport ja tõsinepuudujääk) sätestatud juhtudel
kohe kehtestadaolukorra lahendamiseks hädapäraselt vajalikud ennetavad jaajutised kaitseabinõud. Abinõudest
teatatakseviivitamatult Ühiskomiteele ning viiakse läbipooltevahelised konsultatsioonid niipea, kui võimalik.

Artikkel21. Julgeolekualased erandid

KäesolevaLepingu ükski tingimus ei takista Poolel kasutusele võtmasttema poolt vajalikuks peetud abinõusid:

a) etvältida tema peamiste julgeolekuhuvidega vastuolus olevainformatsiooni ilmsikstulekut;

b) temapeamiste julgeolekuhuvide kaitseks või rahvusvahelistekohustuste või riikliku poliitika elluviimiseks:

1) kauplemiselrelvade, sõjamoona ja -varustusega, eeldusel et need abinõudei kahjusta konkurentsitingimusi
selliste toodete osas, mis ei olemõeldud spetsiifiliselt sõjaliseks otstarbeks ja teistekaupade, materjalide ja
teenustega kauplemisel, mille eesmärk onotseselt või kaudselt varustada sõjalist objekti; või

2) seosesbioloogiliste- ja keemiarelvade, tuumarelvade või teistetuumalõhkeseadeldiste keelustamisega; või

3) mison kehtestatud sõja või mõne teiserahvusvahelise pingeolukorra ajal.

Artikkel22. Arenguklausel

Pooledtunnistavad selliste valdkondade nagu teenuste, investeeringute jaühisprojektide elluviimise kasvavat
tähtsust. Kui üksPooltest leiab, et Poolte majanduse huvides oleks kasulik arendada jasüvendada käesoleva
Lepinguga rajatud suhteid, laiendadesneid sellega mittehõlmatud valdkondadele, edastab ta teiselePoolele
põhjendatud palve. Pooled võivad tehaÜhiskomiteele ülesandeks uurida seda palvet ning vajadusekorral teha
neile soovitusi, eriti läbirääkimistealgatamise eesmärgil.

Artikkel23. Kohustuste täitmine

1. Pooledvõtavad tarvitusele kõik vajalikud abinõud,kindlustamaks käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamine
ningnendele käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmine.

2. Kuiüks Pooltest leiab, et teine Pool ei ole suutnud täitakäesolevast Lepingust tulenevat kohustust, siis
võibasjaosaline Pool pärast konsultatsioone Ühiskomitees võttatarvitusele sobivad abinõud vastavalt
artikli 20(Kaitseabinõude rakendamise menetlus) tingimustele jakooskõlas seal toodud menetlusega.

Artikkel24. Lisad ja protokollid

KäesolevaLepingu lisad ja protokollid on selle lahutamatud osad.

Artikkel25. Tolliliidud, vabakaubanduspiirkonnad ja piirikaubandus
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KäesolevLeping ei takista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade japiirikaubanduse kokkulepete säilitamist ega
loomist, kuivõrdneed ei mõjuta negatiivselt kaubavahetusrežiimi ja eelkõigekäesoleva Lepinguga kehtestatud
päritolureeglite sätteid.

Artikkel26. Parandused

KäesolevaLepingu parandused esitatakse Pooltele aktsepteerimiseks ning needjõustuvad vastavalt käesoleva
Lepingu artiklis 27sätestatud korrale.

Artikkel27. Lepingu jõustumine

KäesolevLeping jõustub kolmekümne päeva möödumiselkuupäevast, mil mõlemad Pooled on
teineteiselekirjalikult teatanud, et jõustumiseks vajalikudpõhiseaduslikud või muud juriidilised nõuded
ontäidetud. Käesolev leping jääb jõussemääramata ajaks.

Artikkel28. Tühistamine

KumbkiPool võib tühistada käesoleva Lepingu kirjalikuteatega teisele Poolele. Leping kaotab kehtivuse kuus
kuud pealesellise teate kättesaamist teise Poole poolt.

Ülaltoodukinnituseks on täisvolinikud alla kirjutanud käesolevaleLepingule.

KoostatudTallinnas 24. mail 1995. a. kahes originaalis eesti,ukraina ja inglise keeles. Vaidluse korral prevaleerib
ingliskeelnetekst.

EestiVabariigi nimel

L.MERI

Ukrainanimel

L.KUTŠMA

Mitteametliktõlge

ProtokollA

EestiVabariigi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu juurde

Mõiste«pärinevad tooted» definitsioonija administratiivkoostöö meetodite kohta

Iosa. ÜLDSÄTTED

Artikkel1. Definitsioonid

Käesolevasprotokollis:

(a) «tootma»tähendab igasugust töö- võitöötlemisoperatsiooni, sealhulgas montaaži või muidspetsiifilisi
operatsioone;

(b) «materjal»tähendab igasugust toote valmistamisel kasutatavat koostisosa,toormaterjali, komponenti või osa,
jne.;

(c) «toode»tähendab valmistatavat toodet, isegi kui seda kavatsetaksehiljem kasutada teistes
tootmisoperatsioonides;

(d) «kaubad»tähendab nii materjale kui ka tooteid;

(e) «tolliväärtus»tähendab väärtust, mis on määratud vastavaltGenfis 12. aprillil 1979. a. sõlmitud üldisetolli- ja
kaubanduskokkuleppe artikli VII rakendamise lepingule;

(f) «ex-workshind»tähendab tootjahinda, mis makstakse tootjale, kelle ettevõttesteostatakse viimane töö või
töötlemine,eeldusel et hinnas sisaldub kõikide kasutatud materjalideväärtus miinus kõik siseriiklikud maksud,
mismakstakse tagasi või mida võib tagasi maksta saadudtoote eksportimisel;

(g) «materjalideväärtus» tähendab kasutatud mittepärinevatematerjalide tolliväärtust nende importimise
ajal, võikui see ei ole teada ning seda pole võimalik tõendada,siis tähistab see materjalide eest vastavatel
territooriumidelmakstavat esimest kindlakstehtavat hinda;

(h) «pärinevatematerjalide väärtus» tähendab nende materjalidealalõigus (g) defineeritud
tolliväärtust,rakendatuna mutatismutandis;
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(i) «lisandunudväärtuse» all mõistetakse tootjahinda, milleston lahutatud nende toodete tolliväärtuste summa,
mis eipärinenud maalt, kus need hangiti;

(j) «grupid»ja «rubriigid» tähendab gruppe ja rubriike(neljakohalised koodid), mida kasutatakse nomenklatuuris,
mismoodustab kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoniseeritudsüsteemi, käesolevas protokollis
«HarmoniseeritudSüsteem» või «HS»;

(k) «klassifitseeritud»viitab toote või materjali klassifitseerimisele vastavarubriigi alla;

(l) «kaubasaadetis»tähendab tooteid, mis kas saadetakse samaaegselt ühelteksportöörilt ühele kaubasaajale või
milletransporti eksportöörilt kaubasaajale katab üksainustranspordidokument, või selle puudumisel üksainus
arve.

IIosa. MÕISTE «PÄRINEVAD TOOTED» DEFINITSIOON

Artikkel2. Päritolu kriteeriumid

Käesolevalepingu rakendamiseks ning kahjustamata käesoleva protokolliartiklite 3 ja 4 sätteid, käsitletakse
järgmisitooteid kui:

1. Eestipäritoluga tooted:

a) täielikultEestist pärinevad tooted, käesoleva protokolli artikli 5tähenduses;

b) Eestistpärinevad tooted, mis sisaldavad mitte täielikult sealtpärinevaid materjale, tingimusel, et neid on
Eestispiisavalt töödeldud käesoleva protokolliartikli 6 tähenduses;

2. Ukrainapäritoluga tooted:

a) täielikultUkrainast pärinevad tooted, käesoleva protokolli artikli 5tähenduses;

b) Ukrainastpärinevad tooted, mis sisaldavad mitte täielikult sealtpärinevaid materjale, tingimusel, et neid on
Ukrainas piisavalttöödeldud käesoleva protokolli artikli 6tähenduses.

Artikkel3. Kahepoolne kumulatsioon

1. Artikli 21. lõike punkti (b) sätetest hoolimata käsitletaksekäesoleva protokolli mõistes Eesti päritolumaterjale
kui Ukraina päritolu materjale ilma, et needmaterjalid oleksid läbinud seal piisava töö võitöötluse, eeldades
siiski, et neid on töödeldudrohkem kui viidatud käesoleva protokolli artiklis 7.

2. Artikli 22. lõike punkti (b) sätetest hoolimata käsitletaksekäesoleva protokolli mõistes Ukraina
päritolumaterjale kui Eesti päritolu materjale ilma, et need materjalidoleksid läbinud seal piisava töö või
töötluse,eeldades siiski, et neid on töödeldud rohkem kui viidatudkäesoleva protokolli artiklis 7.

Artikkel4.Kumulatsioon Läti ja Leedu ning Euroopa Ühenduse päritolu materjalidega

1.(a) Artikli 2 1. lõike punkti (b) sätetest hoolimataja vastavuses lõigete 2 ning 3 tingimustega käsitletakseLäti
või Leedu või Euroopa Ühenduse päritolumaterjale Ühenduse ja nende riikide vahelistele lepingutelelisatud
protokolli A või nr. 3 tähenduses kuiUkraina päritolu materjale ilma, et need materjalid oleksläbinud seal piisava
töö või töötluse,eeldades siiski, et neid on töödeldud rohkem kuiviidatud käesoleva protokolli artiklis 7.

(b) Artikli2 2. lõike punkti (b) sätetest hoolimata javastavuses lõigete 2 ning 3 tingimustega käsitletakseLäti
või Leedu või Euroopa Ühenduse päritolumaterjale Ühenduse ja nende riikide vahelistele lepingutelelisatud
protokolli A või nr. 3 tähenduses kui Eestipäritolu materjale ilma, et need materjalid oleks läbinudseal piisava
töö või töötluse, eeldadessiiski, et neid on töödeldud rohkem kui viidatudkäesoleva protokolli artiklis 7.

2. Käesolevaartikli rakendamiseks kasutatakse Eesti ja Läti ja Leedu jaEuroopa Ühenduse ning Ukraina vahel
ning nende riikide vaheliseskui ka kõikide nende riikide omavahelises kaubavahetuses samupäritolureegleid kui
käesolevas protokollis.

3. Lõike1 punkti (a) rakendatakse tingimusel, et selleks vajalikud lepingudnende nõuete täitmiseks Ukraina ja
Läti, Leeduning Euroopa Ühenduse vahel on jõustunud vastavuseskäesoleva protokolli sätetega.

Artikkel5. Täielikult pärinevad tooted

1. Järgmisitooteid loetakse täielikult Eestist või Ukrainastpärinevaiks 2. artikli 1. ja 2. lõikepunkti (a)
tähenduses:

Eesti Vabariigi ja Ukraina vaheline vabakaubandusleping Leht 7 / 20



a) selleriigi maapinnast või merepõhjast saadud mineraalained;

b) tootedseal kasvatatud taimedest;

c) sealsündinud ja kasvatatud elusloomad;

d) tootedseal kasvatatud elusloomadest;

e) sealjahipidamisest või kalapüügist saadud tooted;

f) nendelaevade poolt merest püütud kala- ja muud tooted;

g) nendevabriklaevade pardal ainult punktis (f) viidatud saadustestvalmistatud tooted;

h) sealkogutud pruugitud tooted, mis kõlbavad ainult toorainenatarbimiseks, sealhulgas kasutatud rehvid, mis
kõlbavad ainultkas protekteerimiseks või jäätmetenakasutamiseks;

i) sealteostatud tootmisprotsesside käigus eraldunud metalli- ja muudjäätmed;

j) väljaspoolnende territoriaalvesi asuvast merepõhjast või sellealuspinnasest saadud tooted, eeldusel, et neil on
selle põhjavõi aluspinna töötlemise ainuõigus;

k) ainultpunktides (a) kuni (j) märgitud toodetest valmistatud kaubad.

2. Lõike1 punktis (f) ning (g) toodud mõisted «nende laevad»ja «nende vabriklaevad» kehtivad üksnes
sellistelaevade ja vabriklaevade kohta:

— mison registreeritud või arvele võetud kas Eestis võiUkrainas,

— missõidavad Eesti või Ukraina lipu all,

— millestvähemalt 50 % kuulub kas Eesti või Ukraina kodanikele,või firmale, mille peakontor asub
Eestis või Ukrainasja mille mänedžer või mänedžerid, direktoritenõukogu või juhatuse esimees ja enamus
nendejuhtimisorganite liikmetest on Eesti või Ukraina kodanikudning lisaks sellele, kui on tegemist osaühingute
võiaktsiaseltsidega, mille kapitalist vähemalt pool kuulub Eestile,Ukrainale, nende juriidilistele isikutele või
nendekodanikele,

— millekapten ja ohvitserid on kas Eesti või Ukraina kodanikud,

— millemeeskonnast vähemalt 75% on Eesti või Ukraina kodanikud.

3. Mõisted«Eesti» ja «Ukraina» hõlmavad katerritoriaalvesi, mis ümbritsevad Eestit ja Ukrainat.

Merelaevu,sealhulgas vabriklaevu, millel püütud kala töödeldakse,käsitatakse Eesti või Ukraina
territooriumina,eeldusel, et nad vastavad lõike 2 tingimustele.

Artikkel6. Piisavalt töödeldud tooted

1. Artikli 2rakendamisel loetakse mittepärinevad materjalid piisavalttöödelduiks juhul, kui saadud toode on
klassifitseeritudrubriigi all, mis erineb sellest rubriigist, mille alla onklassifitseeritud selle toote valmistamiseks
kasutatud kõikmittepärinevad materjalid, vastavalt lõigete 2 ja 3sätetele.

2. LisaII nimekirja veergudes 1 ja 2 mainitud toote kohta peavad lõikes1 mainitud reegli asemel olema täidetud
veerus 3 toodudtingimused. Seal, kus Lisa II nimekirjas kasutatakse Eestis võiUkrainas saadud toote päritolu
määramiselprotsendireeglit, vastab töötlemisel lisandunud väärtussaadud toote tootjahinnale, millest on
lahutatud Eestisse võiUkrainasse kolmandatest maadest imporditud materjalide väärtus.

3. Needtingimused määratlevad, milline mittepärinevatematerjalide töötlemine on nõutud kõigikäesoleva
lepingu alla kuuluvate toodete valmistamisel ningneid tingimusi rakendatakse ainult selliste materjalide
osas. Siitjäreldub, et kui toodet, mis on saanud päritolustaatuse,täites sellele tootele nimekirjas määratud
tingimused,kasutatakse teise toote valmistamisel, ei hõlma teda selleletootele, mille osaks ta saab, rakendatavad
tingimused jamittepärinevaid materjale, mida ollakse võidudkasutada selle toote valmistamisel, ei arvestata.

Artikkel7. Ebapiisavad töötlemisprotsessid

Pärinevatoote staatuse omistamiseks artikli 6 rakendamisel loetakse järgnevatebapiisavaks töötlemiseks,
olenemata sellest, kas rubriikmuutub või mitte:

a) kaubahea seisundi säilitamiseks transpordil ja ladustamiselteostatavad operatsioonid (ventileerimine,
laialilaotamine,kuivatamine, jahutamine, soola, vääveldioksiidi võimuude vesilahuste sisse asetamine,
kahjustatud osade eemaldamine jamuud taolised operatsioonid);
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b) lihtsadoperatsioonid, mis seisnevad tolmu eemaldamises, sõelumises,sorteerimises, klassifitseerimises,
sobitamises (sealhulgaskaubaartiklite komplektidesse panek), pesemises, värvimises,tükeldamises;

c) (i) pakendivahetamine ja pakendite kokkupanemine ning lahtivõtmine;

(ii) lihtnepudelitesse, anumatesse, kottidesse, karpidesse panek, papist võipuidust alustele kinnitamine, jne., ning
kõik muud lihtsadpakkimisoperatsioonid;

d) markeeringute,siltide või muude taoliste eristusmärkide kinnitaminetoodetele või nende pakenditele;

e) erinevatliiki või sarnaste toodete lihtne segamine, juhul kuikäesolevas protokollis toodud päritolureeglid ei
võimaldaühte või mitut segude komponenti lugeda Ukrainast võiEestist pärinevateks toodeteks;

f) osadelihtne kokkupanek selleks, et moodustuks üks ühtne toode;

g) punktides(a) kuni (f) kirjeldatud kahe või enama operatsioonikombinatsioon;

h) loomadetapmine.

Artikkel8. Kvalifikatsiooniühik

1. Käesolevaprotokolli sätete rakendamisel loetaksekvalifikatsiooniühikuks üht kindlat toodet, midapeetakse
Harmoniseeritud Süsteemi nomenklatuuri järgiklassifikatsiooni kindlaksmääramisel baasühikuks.

Sellestjäreldub, et:

a) kuitoode, mis koosneb mitmest artiklist või on kokku pandudosadest, klassifitseeritakse Harmoniseeritud
Süsteemi ühepealkirja all, moodustab tervik kvalifikatsiooniühiku;

b) kuikaubapartii koosneb mitmest identsest tootest, mis onklassifitseeritud Harmoniseeritud Süsteemi sama
rubriigiall, tuleb käesoleva protokolli rakendamisel käsitleda igatoodet eraldi.

2. KuiHarmoniseeritud Süsteemi üldreegli nr. 5 järgi ontoote klassifitseerimiseks pakend arvestatud toote
osaks,arvestatakse see toote osaks ka päritolu määramisel.

Artikkel9. Lisaseadmed, varuosad ja tööriistad

Lisaseadmeid,varuosi ja tööriistu, mis lähetatakse koos seadme,masina, aparaadi või sõidukiga ja mis on
osanormaalvarustusest ning sisalduvad toote hinnas ja kantakse samalesaatelehele, käsitletakse kui üht tervikut
vastava seadme,masina, aparaadi või sõidukiga.

Artikkel10. Komplektid

Komplekte,nagu on defineeritud Harmoniseeritud Süsteemi üldreeglisnr. 3, loetakse pärinevaiks, kui
kõikkomponenttooted on pärinevad. Sellele vaatamata, kui komplektkoosneb pärinevatest ja mittepärinevatest
toodetest,loetakse komplekt kui tervik pärinevaks eeldusel, etmittepärinevate toodete väärtus ei ületa 15protsenti
kogu komplekti tootjahinnast.

Artikkel11. Neutraalsed elemendid

Etmäärata, kas toode on Eesti või Ukraina päritolu,ei ole vaja kindlaks teha, kas toote saamiseks
kasutatudelektrienergia, kütus, tehas ja seadmed, samuti masinad jatööriistad ning kaubad, mida tootmise käigus
kasutati,kuid mis ei ole ega pidanudki olema toote lõppkoostisosad, onpärinevad või mitte.

IIIosa. TERRITORIAALSED NÕUDMISED

Artikkel12. Territoriaalsuse printsiip

IIosas toodud päritolustaatuse saamise tingimused tuleb tingimatatäita Eestis või Ukrainas, kahjustamata
artiklite 3 ja 4sätteid.

Artikkel13. Kaupade reimportimine

KuiEestist või Ukrainast pärinevad mõnele teiselemaale eksporditud tooted saadetakse tagasi, välja
arvatudartiklites 3 ja 4 toodud juhud, tuleb neid lugedamittepärinevateks, seni kuni pole võimalik
tõestadatollivõime rahuldaval viisil, et:
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a) tagastatudkaubad on samad, mis eksporditi; ja

b) neidei ole teises riigis rohkem töödeldud kui on vajalik nendehea seisundi säilitamiseks sellel maal või
eksportimisejooksul.

Artikkel14. Otsetransport

1. Käesolevalepinguga antud soodustatud käsitlus hõlmab ainult Eestija Ukraina territooriumide vahel
transporditavaid kaupu, võiartikli 4 sätete rakendamisel Läti või Leedu võiEuroopa Ühenduse vahel,
sisenemata ühegi teise maaterritooriumile. Siiski, Eesti või Ukraina päritolukaupu, mis moodustavad ühe
ühtse jagamatukaubasaadetise, võib transportida peale Eesti või Ukraina,või artikli 4 sätete rakendamisel
Läti võiLeedu või Euroopa Ühenduse, ka läbi mõne muuterritooriumi, vajaduse korral neid sellel
territooriumil ümberlaadides või ajutiselt ladustades tingimusel, et kaup onjäetud transiit- või ladustamisriigis
tollivõimudejärelevalve alla ning et nendega ei ole seal teostatud muidoperatsioone kui mahalaadimine,
ümberlaadimine võimõni muu operatsioon nende hea seisukorra säilitamiseks.

Eestivõi Ukraina päritolu tooteid võib ühendusliinimööda transportida ka läbi teiste territooriumidepeale Eesti
või Ukraina oma.

2. Tõendusmaterjaliselle kohta, et lõike 1 tingimused on täidetud, võibtuua importiva maa tollivõimudele
järgmistedokumentide esitamisel:

a) läbivlastikiri, mis on välja antud eksportival maal ja mis katabliikumise läbi transiitmaa; või

b) transiitmaatollivõimude poolt väljastatud sertifikaat:

(i) misannab toodete täpse kirjelduse;

(ii) kuson märgitud toodete mahalaadimise ja ümberlaadimisekuupäevad ja vajadusel, kasutatud laevade nimed;
ja

(iii) mistõendab tingimusi, milledes tooted transiitriigis viibisid;või

c) nendepuudumisel iga muu tõendav dokument.

Artikkel15. Näitused

1. Toodetele,mille üks Pooltest on saatnud kolmandale maale näituselening mis pärast näitust müüakse
impordiks teiselePoolele, kehtivad importimisel käesoleva lepingu sättedtingimusel, et need tooted vastavad
käesoleva protokollinõudmistele, mille järgi nad peavad olema tunnistatudEestist või Ukrainast pärinevateks
ning tingimusel, ettollivõimudele on rahuldavalt tõestatud, et:

a) eksportööron need tooted lähetanud ühelt poolelt riiki, kus toimubnäitus ja on need seal näitusel
eksponeerinud;

b) tootedon eksportööri poolt kas müüdud või mõnelmuul viisil antud teise poole isiku omandusse;

c) tootedon näituse ajal või vahetult pärast seda saadetudteisele Poolele samas seisukorras nagu need näitusele
saadeti;ja

d) tooteidei ole sellest hetkest, millal nad näitusele saadeti, kasutatudühelgi muul otstarbel kui näitusele
eksponeerimiseks.

2. Päritolutõendtuleb välja anda või koostada vastavalt IV osa sätetelening esitada tavalisel viisil importiva
maa tollivõimudele.Sellel peab olema näidatud näituse nimi ja aadress.Vajaduse korral võib tõendusmaterjalina
nõudalisadokumente toodete olemuse ning nende eksponeerimise tingimustekohta.

3. Lõige1 kehtib igasuguse kaubandus-, tööstus-, põllumajandus-või käsitöönäituse, messi või muutaolise
avaliku näituse või eksponeerimise kohta, mis eiole korraldatud eraviisilistel eesmärkidel kauplustes
võiäripindadel, mis on spetsialiseerunud välismaistetoodete müügile ning ülalmainitud näituse jooksuljäävad
tooted tolli kontrolli alla.

IVosa. PÄRITOLUTÕENDID

Artikkel16. Liikumissertifikaat EUR.1

Toodetepäritolustaatuse kohta käesoleva protokolli tähendusesannab tunnistust liikumissertifikaat EUR.1, mille
näidis ontoodud käesoleva protokolli Lisas III.

Artikkel17.Liikumissertifikaadi EUR.1 väljastamise tavapärane protseduur
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1. EUR.1sertifikaat väljastatakse eksportiva riigi tollivõimudepoolt eksportööri või eksportöörivastutusel tema
volitatud esindaja poolt esitatud kirjaliku avaldusealusel.

2. Sellekstäidab eksportöör või tema volitatud esindajanii EUR.1 sertifikaadi kui ka avalduse blanketi, mille
näidisedon toodud lisas III.

Blanketidtäidetakse ühes keeltest, milles on koostatud käesolevleping ja kooskõlas eksportiva riigi
seadusandlusega. Kuineed kirjutatakse käsitsi, siis tuleb seda teha tindiga jatrükitähtedega. Toodete kirjeldus
tuleb esitada selleksettenähtud lahtris, jätmata ühtegi tühja rida.Sinna, kus lahter jääb täitmata, tuleb
tõmmatahorisontaalne joon kirjelduse viimase rea alla ning tühi ruumtuleb läbi kriipsutada.

3. Eksportöör,kes taotleb EUR.1 sertifikaadi väljastamist, peab olema valmisesitama eksportiva maa, kus
EUR.1 sertifikaat väljastatakse,tollivõimude nõudmisel kõik vajalikuddokumendid, mis tõendavad kõnealuste
toodetepäritolustaatust ning ühtlasi vastavust käesolevaprotokolli teistele tingimustele.

Eelnevaslõigus mainitud dokumente peab eksportöör säilitamavähemalt kolm aastat.

Eksportivariigi tollivõimud peavad EUR.1 sertifikaadi taotlusi säilitamavähemalt kolm aastat.

4. EUR.1sertifikaadi väljastavad Ukraina tollivõimud, kuieksporditavad kaubad on käesoleva protokolli
2. artikli2. lõike tähenduses Ukrainast pärinevad tooted.EUR.1 sertifikaadi väljastavad Eesti tollivõimud,
kuieksporditavad kaubad on käesoleva protokolli 2. artikli2. lõike tähenduses Eestist pärinevad tooted.

5. Juhulkui kehtivad artiklite 2 kuni 4 kumulatsioonisätted, võivadEesti või Ukraina tollivõimud väljastada
EUR.1sertifikaate käesolevas protokollis toodud tingimustel, kuieksporditavaid kaupu võib käesoleva protokolli
tähenduseslugeda pärinevateks kaupadeks ja tingimusel, et EUR.1sertifikaatidega kaetud kaubad asuvad Eestis
või Ukrainas.

Sellisteljuhtudel on EUR.1 sertifikaatide väljastamise aluseks eelnevaltväljastatud või koostatud päritolutõend.
Sedapäritolutõendit peavad eksportiva riigi tollivõimudvähemalt kolm aastat säilitama.

6. Eksportivariigi tollivõimud astuvad kõik vajalikud sammud, etkontrollida toodete päritolustaatuse õigsust
ningvastavust käesoleva protokolli teistele nõuetele. Seleesmärgil on neil õigus nõuda igasugusttõendusmaterjali
ja inspekteerida eksportööri arveidvõi sooritada ükskõik millist muud kontrolli, midapeavad vajalikuks.

Eksportivariigi tollivõimude ülesandeks on kindlustada, et lõikes2 viidatud blanketid on korralikult täidetud.
Eelkõigekontrollivad nad, kas lahter, mis on jäetud kaupadekirjeldamiseks, on täidetud sel viisil, et oleks
välistatudkõik võimalikud võltsitud juurdekirjutused.

7. EUR.1sertifikaadi väljaandmise kuupäev märgitaksesertifikaadile tollivõimudele eraldatud lahtrisse.

8. EUR.1sertifikaat väljastatakse eksportiva riigi tollivõimudepoolt, kui tooted, millele see kehtib,
eksporditakse. Eksportöörileväljastatakse see kohe, kui eksport on tegelikkuses toimunud võitagatud.

Artikkel18. Tagantjärgi väljastatavad EUR.1 sertifikaadid

1. Artikli17 lõike 8 sätetest hoolimata, võib EUR.1sertifikaati erandkorras väljastada ka pärast sellelmärgitud
toodete eksportimist juhul, kui:

a) sedaei väljastatud eksportimise käigus vigade, tahtmatutevahelejätmiste või eriasjaolude tõttu; või

b) onvõimalik tollivõime rahuldaval viisil tõestada,et EUR.1 sertifikaat väljastati, kuid importimisel
sedatehnilistel põhjustel ei aktsepteeritud.

2. Lõike1 rakendamiseks peab eksportöör oma avalduses näitamaEUR.1 sertifikaadiga seotud toodete
eksportimise koha ning aja jamärkima taotluse põhjused.

3. Tollivõimudvõivad EUR.1 sertifikaadi tagantjärele väljastadaainult pärast eksportööri avalduses esitatud
detailideja vastava toimiku kokkulangevuse kontrolli.

4. Tagantjäreleväljastatud EUR.1 sertifikaatidele peab olema märgitudüks järgnevaist lausetest:
«TAGANTJÄRELEVÄLJAANTUD», «ISSUED RETROSPECTIVELY»,«ВИДАНИЙ ЗГОДОМ».

5. Lõikes4 toodud pealdis paigutatakse EUR.1 sertifikaadi lahtrisse«Märkused».

Artikkel19. EUR.1 sertifikaadi dublikaadi väljastamine
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1. EUR.1sertifikaadi varguse, kaotamise või hävimise korral võibeksportöör pöörduda selle välja
andnudtollivõimude poole avaldusega koostada dublikaat nendekäsutuses olevate ekspordidokumentide alusel.

2. Selliseltväljastatud dublikaadile peab olema märgitud üksjärgnevaist sõnadest:
«DUBLIKAAT»,«DUPLICATE», «ДУБЛІКАТ».

3. Lõikes2 viidatud märge, originaalsertifikaadi väljastamisekuupäev ja seerianumber märgitakse
dublikaatsertifikaadiEUR.1 lahtrisse «Märkused».

4. Dublikaat,millel peab olema märgitud EUR.1 sertifikaadi originaaliväljastamise kuupäev, on kehtiv alates
sellest kuupäevast.

Artikkel20. Sertifikaatide asendamine

1. Alation võimalik asendada üht või enamat EUR.1sertifikaati ühe või enama teise sertifikaadigatingimusel, et
seda teostab kaupade kontrolli eest vastutavtolliamet.

2. Käesolevaprotokolli, sealhulgas käesoleva artikli säteterakendamiseks käsitletakse asendussertifikaati kindla
EUR.1sertifikaadina.

3. Asendussertifikaatväljastatakse re-eksportööri kirjaliku avalduse aluselpärast seda, kui asjaomased
ametiisikud on kontrollinudavalduses toodud informatsiooni õigsust. EUR.1 sertifikaadioriginaali kuupäev ning
seerianumber märgitakse lahtrisse7.

Artikkel21. Sertifikaatide väljastamise lihtsustatud protseduur

1. Käesolevaprotokolli artikleid 17, 18 ja 19 eirates võib EUR.1sertifikaatide väljaandmisel kooskõlas
allpooltoodud sätetega rakendada lihtsustatud protseduuri.

2. Eksportivariigi tollivõimud võivad volitada ükskõikmillist eksportööri, edaspidi nimetatud
«kinnitatudeksportöör», kes teostab sagedasi tarneid, millelevõidakse väljastada EUR.1 sertifikaate ja kes
pakubkompetentsetele võimudele kõik neid rahuldavad kaupadepäritolu tõestamiseks vajalikud garantiid, et
kontrollidakaupade päritolustaatust, mitte esitama eksportivas riigisasuvale tolliametkonnale nende kaupade
jaoks EUR.1 sertifikaadiavaldust eesmärgil saada EUR.1 sertifikaat käesolevaprotokolli artiklis 17 kehtestatud
tingimustel.

3. Lõikes2 viidatud volitus nõuab, vastavalt kompetentsete võimudevalikule, et EUR.1 sertifikaadi lahter 11
«Tolli kinnitus»peab:

a) olemaeelnevalt kinnitatud eksportiva riigi kompetentse tolliameti templigaja selle ameti ametniku käsikirjalise
allkirja võiallkirjapitsatiga; või

b) olemamärgistatud kinnitatud eksportööri poolt eritempliga,mis on heaks kiidetud eksportiva riigi tollivõimude
poolt ningvastab käesoleva protokolli lisas V toodud näidisele.Selline tempel võib olla ka eelnevalt blankettidele
trükitud.

4. Lõike3 punktis (a) viidatud juhtudel märgitakse EUR.1 sertifikaadilahtri 7 «Märkused» üks
järgnevaistlausetest: «LIHTSUSTATUD PROTSEDUUR», «SIMPLIFIEDPROCEDURE»,
«СПРОЩЕНАПРОЦЕДУРА».

5. Vajadusekorral täidab EUR.1 sertifikaadi lahtri 11 «Tollikinnitus» kinnitatud eksportöör.

6. Kinnitatudeksportöör märgib vajaduse korral EUR.1 sertifikaadilahtri 13 «Kontrollimise palve» selle
ametiisikunime ja aadressi, kes on pädev sellist sertifikaati kontrollima.

7. Juhulkui rakendatakse lihtsustatud protseduuri, võivad eksportivariigi tollivõimud nõuda EUR.1
sertifikaatidekasutamist, millel on vastav erimärge.

8. Lõikes2 viidatud volituse korral peavad kompetentsed võimud eelkõigeüksikasjalikult kindlaks määrama:

a) millisteltingimustel tuleb EUR.1 sertifikaatide avaldused koostada;

b) tingimused,mille kohaselt neid avaldusi vähemalt kolm aastat säilitamapeab;

c) 3. lõikepunktis (b) viidatud juhtudel pädev ametkond, kes teostabkäesoleva protokolli artiklis 30 viidatud
järelkontrolli.

9. Eksportivariigi tollivõimud võivad kuulutada teatudkaubakategooriad lõikes 2 toodud erikäsitluse
allamittekuuluvaiks.
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10. Tollivõimudkeelduvad andmast lõigus 2 viidatud volitusi eksportööridele,kes ei paku kõiki nende poolt
vajalikuks peetavaidgarantiisid. Pädevad ametiisikud võivad volituse igalajal tühistada. Nad on kohustatud seda
tegema siis, kuikinnitatud eksportöör ei täida enam nõutudtingimusi või ei paku enam vajalikke garantiisid.

11. Ametiisikudvõivad kooskõlas nende poolt kehtestatud reegliteganõuda endi informeerimist kinnitatud
eksportööripoolt kavatsetavast kaupade lähetamisest nii, et nad saaksidteostada igasugust nende poolt vajalikuks
peetavat kontrolli ennekaupade lähetamist.

12. Eksportivariigi tollivõimud võivad mistahes vajadusel kontrollidakinnitatud eksportööri. Sellised
eksportööridpeavad seda lubama.

13. Käesolevaartikli sätted ei kahjusta Eesti ja Ukraina tolliformaalsustening tollidokumentide kasutamise kohta
käivate määrusterakendamist.

Artikkel22. Päritolutõendi kehtivus

1. EUR.1sertifikaat kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevasteksportivas riigis ning selle aja jooksul tuleb
ta esitada importivariigi tollivõimudele.

2. EUR.1sertifikaate, mis esitatakse importiva riigi tollivõimudelelõigus 1 määratletud viimasestesitamise
kuupäevast hiljem, võidakse aktsepteeridasoodusrežiimi saamiseks juhul, kui dokumente ei olnud võimalikenne
viimast kuupäeva esitada kas forcemajeure'ivõi erakorraliste asjaolude tõttu.

3. Teisteljuhtudel, kui esitamine hilineb, võivad importiva riigitollivõimud EUR.1 sertifikaati aktsepteerida
juhul, kui tootedon neile esitatud enne nimetatud lõplikku kuupäeva.

Artikkel23. Päritolutõendi esitamine

EUR.1sertifikaat esitatakse importiva riigi tollivõimudelevastavalt selles riigis kehtivatele protseduuridele.
Nimetatud võimudvõivad nõuda EUR.1 sertifikaadi või arvedeklaratsiooni tõlget. Nad võivad samuti nõuda,et
impordideklaratsiooniga kaasneks importööritunnistus, mis tõestab, at antud tooted vastavad käesolevalepingu
rakendamiseks vajalikele tingimustele.

Artikkel24. Osakaupa importimine

Kuiimportööri palvel lahti võetud võikokkupanemata tooteid Harmoniseeritud Süsteemi üldreegli2(a)
tähenduses, mis kuuluvad Harmoniseeritud Süsteemigruppide 84 ja 85 alla, imporditakse osadena vastavalt
tollivõimudepoolt kehtestatud tingimustele, esitatakse kogu kaubapartii kohta ükspäritolutõend esimese osa
importimisel.

Artikkel25. Vorm EUR.2

1. Artikli16 sätetest hoolimata võib üksnes pärinevaidtooteid sisaldavatele kaubasaadetistele, mille väärtus
eiületa 3000 ECU-dsaadetise kohta, anda tunnistuse päritolustaatuse kohta vormigaEUR.2, mille näidis on
toodud käesoleva protokollilisas IV.

2. VormiEUR.2 täidab ning sellele kirjutab alla vastavalt käesolevaleprotokollile eksportöör või
eksportöörivastutusel tema volitatud esindaja.

3. VormEUR.2 täidetakse iga kaubasaadetise jaoks.

4. VormiEUR.2 kasutanud eksportöör esitab kõik selle vormikasutamist puudutavad dokumendid eksportiva
riigi tollivõimudenõudmisel.

5. Artiklid22 ja 23 kehtivad vormidele EUR.2 mutatismutandis.

Artikkel26. Ametlikust päritolutõendist vabastamine

1. Tooteid,mis saadetakse eraisikuilt eraisikuile väikepakkidena võimis moodustavad osa reisija isiklikust
pagasist, loetaksepärinevateks ilma, et oleks vaja esitada ametlikpäritolutõend, tingimusel, et selliseid
tooteid eiimpordita kaubanduslikult ja kui on deklareeritud, et nad vastavadkäesoleva lepingu rakendamiseks
nõutavatele tingimusteleja kui pole kahtlust sellise deklaratsiooni tõele vastavuses.Juhul, kui tooted saadetakse
posti teel, võibselle deklaratsiooni märkida tollideklaratsioonile võisellele dokumendile lisatud lehele.

2. Juhuslikkulaadi importi, mis koosneb ainuüksi saajate või reisijatevõi nende perekondade isiklikuks
tarbimiseks mõeldudkaupadest, ei loeta kaubanduslikuks impordiks, kui nende kaupadeolemusest ja kogusest
ilmneb, et silmas ei peeta ärieesmärki.
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3. Sealjuuresei tohi nende toodete koguväärtus ületada 300 ECU-dväikepakkide puhul või 800 ECU-dtoodete
puhul, mis moodustavad osa reisija isiklikust pagasist.

Artikkel27. Vastuolud ja vormilised vead

1. Väikestevastuolude avastamine EUR.1 sertifikaadile või vormile EUR.2kantud informatsiooni ning
tolliametile importimiseks vajaliketolliformaalsuste täitmiseks esitatud dokumentidele kantudinformatsiooni
vahel, ei too ipsofactokaasaliikumissertifikaadi EUR.1 või vormi EUR.2 kehtetukstunnistamist, kui on nõudeile
vastavalt tõestatud, etsee dokument vastab esitatud kaupadele.

2. Ilmsedvormilised vead, nagu näiteks trükiveadliikumissertifikaadil EUR.1 või vormil EUR.2, mis ei
seadokumendile kantud informatsiooni korrektsust kahtluse alla, eitohiks anda põhjust seda dokumenti tagasi
lükata.

Artikkel28.ECU-desväljendatud kogused

Eksportivariigi rahvusliku valuuta kogused, mis vastavad ECU-desväljendatud kogustele, määratakse kindlaks
eksportivariigi poolt ja neist antakse teada teisele Poolele.

Kuineed kogused ületavad importiva riigi poolt kindlaksmääratudvastavad kogused, siis importiv riik
aktsepteerib neid juhul, kuikaubaarve on esitatud eksportiva riigi valuutas või mõnemuu käesoleva protokolli
artiklis 4 viidatud riigi valuutas.

Vosa. ADMINISTRATIIVKOOSTÖÖ KORRALDUS

Artikkel29. Pitsatite ja aadresside vahetamine

Eestija Ukraina tollivõimud varustavad üksteistpitsatijäljendite näidistega, mida kasutatakse nendetolliametites
EUR.1 sertifikaatide väljaandmisel ning nendetollivõimude aadressidega, kes vastutavadliikumissertifikaatide
EUR.1 väljaandmise ja nendesertifikaatide ning vormide EUR.2 kontrollimise eest.

Artikkel30. Liikumissertifikaatide EUR.1 ja vormide EUR.2 kontrollimine

1. LiikumissertifikaatideEUR.1 ja vormide EUR.2 tagantjärgi kontrollimine viiakse läbipisteliselt või siis, kui
importiva riigi tollivõimudeltekib põhjendatud kahtlus taoliste dokumentide autentsuse,kõnealuste toodete
päritolustaatuse või käesolevaprotokolli teiste nõuete täitmise suhtes.

2. Lõike1 sätete rakendamiseks peavad importiva riigi tollivõimudtagastama liikumissertifikaadi EUR.1, vormi
EUR.2 või nendedokumentide koopiad eksportiva riigi tollivõimudele, andesvajaduse korral sisu või vormi
puudutavate järelepärimistepõhjused.

3. Kontrollimistteostavad eksportiva riigi tollivõimud. Sel eesmärgil onneil õigus nõuda ükskõik
milliseidtõendusmaterjale ja inspekteerida eksportööri arveidvõi viia läbi ükskõik millist muudkontrollimist,
mida peavad vajalikuks.

4. Kuiimportiva riigi tollivõimud otsustavad ajutiselt peatadakõnealustele toodetele soodustatud käsitluse
andmise kunikontrolli tulemuste selgumiseni, peavad nad pakkuma võimalustloovutada kaubad importöörile
tingimusel, et võetaksetarvitusele mistahes vajalikuks peetavad ettevaatusabinõud.

5. Kontrollimistnõudnud tollivõime peab selle tulemustest informeerimahiljemalt kümne kuu möödudes.
Need tulemused peavadselgelt näitama, kas dokumendid on autentsed ja kas kõnealuseidtooteid võib lugeda
pärinevateks toodeteks ning kas nadtäidavad teisi käesoleva protokolli nõudmisi.

6. Juhul,kui on tekkinud põhjendatud kahtlus ja vastus ei laeku kümnekuu jooksul või kui vastuses ei ole
piisavalt informatsiooni,et otsustada kõnesoleva dokumendi autentsuse võitoodete tegeliku päritolu üle, ei anna
kontrolli nõudnudtollivõimud soodustatud käsitlust, välja arvatudforcemajeure'ivõi erakorraliste asjaolude
puhul.

Artikkel31. Vaidluste lahendamine

Kuiartikli 30 kontrolliprotseduuridega seoses tekib vaidlusi, mida eiole võimalik lahendada kontrollimist
nõudnudtollivõimude ja kontrolli teostamise eest vastutavatetollivõimude vahel, või kui tõstatataksekäesoleva
protokolli tõlgendamise küsimus,esitatakse need Ühiskomiteele.

Kõikimportööri ja importiva riigi tollivõimude vahelisedvaidlused lahendatakse vastavalt selle riigi
seadusandlusele.

Artikkel32. Karistused

Igaüht,kes koostab või põhjustab sellise dokumendi koostamise,millel on ebaõige informatsioon, eesmärgiga
saadatoodetele soodustatud käsitlus, karistatakse.
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Artikkel33. Vabatsoonid

1. Eestija Ukraina astuvad kõik vajalikud sammud kindlustamaks, etEUR.1 sertifikaadiga tarnitavaid tooteid,
mis transpordi käigusläbivad nende territooriumil asuvat vabatsooni, ei asendatateiste kaupadega ja neid ei
käsitseta mingil muul moel kuiainult nende riknemise vältimiseks vajalikud normaalsedoperatsioonid.

2. Erandinalõike 1 sätetele väljastavad võimuorganideksportööri taotlusel uue EUR.1 sertifikaadi, kui
Eestistvõi Ukrainast pärinevaid tooteid, mis imporditakse EUR.1sertifikaadi all vabatsooni, töödeldakse juhul,
kuitöötlemine viiakse läbi vastavuses käesolevaprotokolli sätetega.

VIosa. LÕPPSÄTTED

Artikkel34. Tollikoostöö Komitee

1. LuuakseTollikoostöö Komitee, mille ülesandeks on ellu viiaadministratiivkoostööd eesmärgiga, et
käesolevatprotokolli rakendataks korrektselt ja ühtselt ning teistetollialaste ülesannete täitmiseks, mis
võidaksetalle usaldada.

2. Komiteemoodustatakse ühelt poolt Ukraina ekspertidest, kes vastutavadtolliküsimuste eest ning teisalt Eesti
poolt nimetatudekspertidest.

Artikkel35. Lisad

Käesolevaprotokolli lisad moodustavad protokolli lahutamatu osa.

Artikkel36. Protokolli rakendamine

Eestija Ukraina teevad kõik vajaliku käesoleva protokollirakendamiseks.

Artikkel37. Kokkulepped Läti ja Leedu ning Euroopa Ühendusega

Pooledvõtavad tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et sõlmidakäesoleva protokolli rakendamiseks vajalikud
kokkulepped Lätija Leedu ning Euroopa Ühendusega. Pooled informeerivadteineteist selleks võetud meetmetest.

Artikkel38. Ladustatud või transiidil kaubad

Käesolevalepingu sätteid võib rakendada ka kaupadele, mis täidavadkäesoleva protokolli tingimusi ja mis
on Vabakaubandust jakaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingujõustumise kuupäeval transiidil
või on Eestis võiUkrainas või, kuivõrd on rakendatavad artikli 2 sätted,Lätis või Leedus või Euroopa
ühendusesajutisel ladustamisel tolliladudes või vabatsoonides;importiva riigi tollivõimudele tuleb esitada
nende kaupadekohta tagantjärele, nelja kuu jooksul alates kõnealusestkuupäevast, eksportiva riigi pädevate
ametiisikute pooltväljastatud EUR.1 sertifikaat koos dokumentidega, misnäitavad, et kõnealused kaubad on otse
transporditud.

Artikkel39. Parandused protokollis

Parandusedkäesolevasse protokolli tehakse vastavalt käesoleva lepinguartiklis 2 sätestatud korrale.

Selliselläbivaatamisel võetakse eriti arvesse Poolte osalustvabakaubandustsoonides või tolliliitudes
kolmandateriikidega.

LisaI

SISSEJUHATAVADMÄRKUSED

Eessõna

Needmärkused kehtivad, kus kohane, kõikidele toodetele, millevalmistamiseks kasutatakse mittepärinevaid
materjale, isegikui nad ei kuulu Lisa II nimekirjas toodud eritingimuste alla jakuuluvad hoopis artiklis 6(1)
toodud rubriigi muutmise reegli alla.

Märkus1

1.1. Nimekirjakaks esimest veergu kirjeldavad valmistatud toodet. Esimeses veeruson toodud Harmoniseeritud
Süsteemis kasutatav toote rubriigi võisiis grupi kood ja teises veerus selle toote kirjeldus. Igaleesimeses kahes
veerus toodud sissekandele vastab reegel veerus 3. Kuimõnel juhul eelneb sissekandele esimeses veerus
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«ex»,siis tähendab see, et reegel veerus 3 kehtib ainult sellerubriigi või grupi selle osa kohta, mis on kirjeldatud
veerus2.

1.2. Kuiveerus 1 on grupeeritud mitu rubriiki või on toodud ainultgrupi kood ja toote kirjeldus veerus 2 on
seetõttu antudüldistes mõistetes, siis vastav reegel veerus 3 kehtibkõikide toodete kohta, mis Harmoniseeritud
Süsteemis onklassifitseeritud selle grupi rubriikidesse või ükskõikmillisesse veerus 1 grupeeritud rubriiki.

1.3. Kuinimekirjas on erinevad reeglid, mis kehtivad rubriigi erinevateletoodetele, sisaldab iga taandrida rubriigi
selle osa kirjeldust,millele vastab reegel veerus 3.

Märkus2

2.1. Juhulkui nimekirjas pole mõnda rubriiki või rubriigi mõndaosa, tuleb rakendada artikli 6 lõikes 1 toodud
«rubriigimuutumise» reeglit. Kui «rubriigi muutumise»tingimus kehtib nimekirjas mõne artikli kohta, siis
sisaldubsee veeru 3 reeglis.

2.2. Vajaliktöö- või töötlemisoperatsioon veerus 3toodud reegli kohaselt tuleb teostada ainult
kasutatavatemittepäritoluliste materjalide suhtes. Mõnes kolmandaveeru reeglis sisalduvad piirangud kehtivad
samuti ainult kasutatudmittepärinevate materjalide kohta.

2.3. Kuireegel ütleb, et võib kasutada «ükskõikmillise rubriigi materjale», võib kasutada ka tootegasamasse
rubriiki kuuluvaid materjale, võttes siiski arvessereeglis sisalduvaid piiranguid. Siiski väljend
«valmistamineükskõik millise rubriigi materjalidest, kaasa arvatudteised rubriigi nr. . . . materjalid» tähendab,et
kasutada võib vaid selliseid tootega samasse rubriikikuuluvaid materjale, millel on erinev toote kirjeldus kui
tootelveerus 2.

2.4. Kuimittepärinevatest materjalidest valmistatud toodet, mis onsaanud päritolustaatuse tootmise ajal kas
rubriigi muutumisereegli põhjal või nimekirjas toodud reegli põhjal,kasutatakse materjalina mingi teise toote
tootmise protsessis, siisreegel, mida kasutatakse toote kohta, milles ta sisaldub, ei kehtitema enda kohta.

Näiteks:

Mootorrubriigist 8407, mille kohta reegel ütleb, et kasutatavatemittepärinevate materjalide väärtus ei tohiületada
40% tootjahinnast (ex-workshind)on valmistatud «legeeritud valtsterasest», mis onklassifitseeritud rubriigis
7224.

Kuisee valtsimine toimus antud riigist mittepärinevast valukangist,on valtsimine juba andnud
valtstootele päritolu nimekirjarubriigi 7224 reegli alusel. Mootori väärtusekalkulatsioonis võib siis teda
lugeda pärinevaks,sõltumata sellest, kas ta toodeti samas tehases võimõnes teises. Sel moel ei võeta
mittepärinevavalukangi väärtust arvesse mittepärinevate materjalideväärtuse arvutamisel.

2.5. Isegikui rubriigi muutumise reegel või nimekirjas sisalduv reegelon täidetud, ei saa toode päritolu staatust,
kui tootetöötlemiseks on tervikuna tehtud artiklis 7 määratletustvähem tööd.

Märkus3

3.1. Nimekirjareegel sätestab minimaalselt vajaliku töö- võitöötlemismahu, kusjuures suurem maht annab
samutipäritolustaatuse; vastupidiselt, väiksem töö-või töötlemismaht ei anna tootele päritolu.Järelikult kui reegel
ütleb, et teataval tootmisstaadiumilvõib kasutada mittepärinevat materjali, siis on sellisematerjali kasutamine
tootmise varasematel staadiumidel lubatud jahilisemal mitte.

3.2. Kuinimekirja reegel määrab, et toodet võib valmistadarohkem kui ühest materjalist, tähendab see, et
kasutadavõib ühte või mitut materjali. Reegel ei nõua,et tuleb kasutada kõiki loetletud materjale.

Näiteks:

Kangastekohta kehtiv reegel ütleb, et võib kasutada looduslikkekiude ning muude materjalide hulgas ka
keemilisi kiude. See eitähenda, et mõlemaid peab kasutama, võib kasutadaühte või teist või mõlemat korraga.

Kuidkui samas reeglis kehtib ühe materjali kohta üks piirang jateise materjali kohta teine piirang, siis
rakendatakse ainult sedapiirangut, mis kehtib tegelikult kasutatud materjali kohta:

Näiteks:

Õmblusmasinatekohta kehtiv reegel ütleb, et kasutatud niidi pingutamise jasik-saki mehhanismid peavad
olema pärinevad; need kaks piirangutkehtivad ainult siis, kui nimetatud mehhanismid on tegelikultmonteeritud
õmblusmasinasse.

3.3. Kuinimekirjas toodud reegel määrab, et toode peab olemavalmistatud kindlast materjalist, ei välista see
tingimus teistematerjalide kasutamist, mis oma klassifitseerimise iseloomu tõttuei saa reeglit rahuldada.

Näiteks:
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Rubriigi1904 kohta kehtiv reegel, mis välistab teraviljade jateraviljasaaduste kasutamise, ei välista
kasutamastmineraalsoolasid, kemikaale ja teisi lisandeid, mis pole toodetudteraviljadest.

Näiteks:

Mittekootudmaterjalidest valmistatud toodete puhul, kui on lubatud kasutadaainult mittepärinevat lõnga, ei
ole võimalikalustada mittekootud riidest — isegi kui mittekootudtooteid pole harilikult võimalik valmistada
lõngast.Sellistel juhtudel on lähtematerjal tavaliselt lõngaeelstaadiumis st. kiu staadiumis.

Vaataka märkust 6.3 seoses tekstiilidega.

3.4. Kuinimekirja reeglis on toodud kasutada lubatud mittepärinevatematerjalide maksimaalväärtuseks kaks
või enamprotsendimäära, siis ei või neid protsentekokku liita. Kõigi kasutatavate mittepärinevatematerjalide
maksimaalväärtus ei tohi kunagi ületadakõrgeimat toodud protsendimääradest. Ei tohi ületadaka konkreetse
materjali kohta kehtivaid individuaalseidprotsendimäärasid.

Märkus4

4.1. Nimekirjaskasutusel olev termin «looduslikud kiud» tähistabmuid kiudusid kui kunst- või sünteetilised
kiud ketruseleeelnevates tootmisstaadiumides, kaasa arvatud jäätmedja kui teisiti pole märgitud, hõlmab termin
«looduslikudkiud» kiude, mis on kraasitud, kammitud või muul viisiltöödeldud, aga mitte kedratud.

4.2. Terminiga«looduslikud kiud» on tähistatud hobusejõhvrubriigist 0503, siid rubriigist 5002 ja 5003, samuti
vill,peened ja jämedad loomakarvad rubriikidest 5101 kuni 5105,puuvillakiud rubriikidest 5201 kuni 5203 ning
muud taimsed kiudrubriikidest 5301 kuni 5305.

4.3. Terminid«tekstiilimass», «keemilised materjalid» ja«paberivalmistamise materjalid» on nimekirjaskasutusel
selleks, et kirjeldada materjale, mis poleklassifitseeritud gruppides 50 kuni 63 ja mida võib kasutadakunst-,
sünteetiliste, paberkiudude või lõngatootmiseks.

4.4. Terminit«staapelkiud» kasutatakse nimekirjas rubriikidesse 5501kuni 5507 kuuluvatele sünteetilisele või
kunstkiule,staapelkiule või -jäätmetele viitamiseks.

Märkus5

5.1. Kuitooted on klassifitseeritud nimekirja nende rubriikide alla,milledele on viidatud käesolevates
sissejuhatavatesmärkustes, siis ei kehti nimekirja veerus 3 toodudtingimused ühegi nende valmistamisel
kasutatudmistahes põhilise tekstiilmaterjali kohta, missummaarselt moodustavad 10% või vähem kõigikasutatud
põhiliste tekstiilmaterjalide kogukaalust (vt. kamärkusi 5.3 ja 5.4 allpool).

5.2. Siiskivõib seda tolerantsi rakendada ainult segatoodetele, mis onvalmistatud kahest või enamast
baastekstiilmaterjalist.

Põhilisedtekstiilmaterjalid on järgmised:

— siid,

— vill,

— jämeloomakarv,

— peenloomakarv,

— hobusejõhv,

— puuvill,

— paberivalmistamise materjalid ja paber,

— lina,

— naturaalnekanep,

— džuutja teised tekstiilsed niinekiud,

— sisalja muud agaavi perekonda kuuluvad kiud,

— kookospalmikiud,abaka, ramjee ja muud taimse päritoluga tekstiilkiud,
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— sünteetilisedkiud,

— tehiskiud,

— sünteetilisedstaapelkiud,

— tehis-staapelkiud.

Näiteks:

Lõngrubriigist 5205, mis on valmistatud puuvillakiust rubriigist 5203 jasünteetilisest staapelkiust rubriigist
5506 on segalõng.Seetõttu võib mittepärinevaid sünteetilisistaapelkiude, mis ei rahulda päritolureegleid (mille
puhulon nõutav valmistamine keemilistest materjalidest võitekstiilimassist), kasutada kuni 10% lõnga kaalust.

Näiteks:

Villanekangas rubriigist 5112, mis on valmistatud villasest lõngastrubriigist 5107 ja sünteetiliste
staapelkiududelõngast rubriigist 5509 on segamaterjalidest kangas.Seetõttu võib nii mittepärinevat
sünteetilistlõnga, mis ei rahulda päritolureegleid (mille puhulon nõutav valmistamine keemilistest
materjalidest võitekstiilimassist) kui ka villast lõnga, mis ei rahuldapäritolureegleid (mille puhul on nõutav
valmistaminelooduslikest kiududest, mis ei ole kraasitud, kammitud ega muulmoel ketramiseks ette valmistatud)
või nende kahekombinatsiooni kasutada kuni 10% kanga kaalust.

Näiteks:

Froteekangasrubriigist 5802, mis on valmistatud puuvillalõngast rubriigist5205 ja puuvillakangast rubriigist
5210, on segatoode ainult juhul,kui puuvillakangas ise on segakangas, olles valmistatud kaheserinevas rubriigis
klassifitseeritud lõngadest võikui kasutatud puuvillalõngad on ise segud.

Näiteks:

Kuikõnealune froteekangas oleks olnud valmistatud puuvillalõngastrubriigist 5205 ja sünteetilisest kangast
rubriigist 5407,siis on ilmselt kasutatud kahte erinevat baastekstiilmaterjali jafroteekangas on vastavalt
segatoode.

Näiteks:

Džuudistalusele valmistatud taftingvaip, mille tupsud on nii kunstkiud-kui ka puuvillasest lõngast, on
segatoode, sest onkasutatud kolme baastekstiilmaterjali. Seetõttu võibkõiki mittepärinevaid materjale, mida
kasutataksehilisemas tootmise staadiumis, kui reegel seda lubab, kasutadaeeldusel, et nende summaarne
kogukaal ei ületa 10% kõigivaibas sisalduvate tekstiilmaterjalide kogukaalust. Niisiis võibdžuudist alust ja/või
kunstkiudlõnga importida selleltootmise staadiumil eeldusel, et kaalu tingimused on täidetud.

5.3. Juhulkui kangad sisaldavad «polüamiididest ja polüestritestvalmistatud kas tugevdatud või tugevdamata
lõnga»,on tolerants selle lõnga suhtes 20%.

5.4. Juhulkui kangad sisaldavad alumiiniumfooliumist või plastiklindistsüdamikuga lõnga või paela, mis võib
ollakas alumiiniumpulbriga kaetud või mitte, laiusega kuni 5 mm jamis on kahe plastikriba vahele kleebitud
kleepriba abil, ontolerants selle lõnga või paela suhtes 30%.

Märkus6

6.1. Nendetekstiiltoodete osas, mis on märgitud nimekirjas viitegakäesolevatele sissejuhatavatele märkustele,
võibkasutada tekstiilmaterjale, välja arvatud voodrid ja vaheriided,mis ei rahulda valmistatud toote kohta
nimekirja veerus 3toodud reeglit eeldusel, et need ei ole klassifitseeritud tootegasama rubriigi alla ning, et nende
väärtus ei ületa 8%selle toote tootjahinnast (ex-workshind).

6.2. Materjale,mis ei ole klassifitseeritud gruppides 50 kuni 63 võib vabaltkasutada, olenemata sellest, kas nad
sisaldavad tekstiilmaterjale võimitte.

Näiteks:

Kuinimekirja reegel ütleb, et teatud tekstiiltoote, näitekspükste tootmisel tuleb kasutada lõnga, eitakista see
metallesemete nagu nööpide kasutamist,kuna nööbid ei ole klassifitseeritud gruppides 50 kuni 63.Samal
põhjusel ei ole keelatud tõmbelukkude kasutamine,kuigi need tavaliselt sisaldavad tekstiilmaterjale.

6.3. Seal,kus kehtib protsendireegel, peab mittepärinevate materjalideväärtuse hulka arvestama ka
mittepärinevatekaunistuste ja lisandite väärtuse.

Märkus7
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7.1. Rubriikideex 2707, 2713 kuni 2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 rakendamiseks,on «spetsiifilised
töötlusoperatsioonid»järgmised:

a) vaakumdestilleerimine;

b) redestilleeriminetäieliku fraktsioneerimisprotsessi abil (1);

c) krakkimine;

d) uuendamine;

e) ekstrahheerimineselektiivlahustite abil;

f) protsess,mis sisaldab kõiki järgnevaid operatsioone: töötleminekontsentreeritud väävelhappe, ooleumi
võiväävelanhüdriidiga; leeliseliste toimeaineteganeutraliseerimine; dekoloriseerimine ja puhastamine
looduslikultaktiivse mulla, aktiviseeritud mulla, aktiviseeritud söe võiboksiidi abil;

g) polümerisatsioon;

h) alkülatsioon;

i) isomerisatsioon.

7.2. Rubriikide2710, 2711 ja 2712 rakendamiseks on «spetsiifilisedtöötlusoperatsioonid» järgmised:

a) vaakumdestilleerimine;

b) redestilleeriminetäieliku fraktsioneerimisprotsessi abil;

c) krakkimine;

d) uuendamine;

e) ekstrahheerimineselektiivlahustite abil;

f) protsess,mis sisaldab kõiki järgmisi operatsioone: töötleminekontsentreeritud väävelhappe, ooleumi
võiväävelanhüdriidiga; leeliselistetoimeainetega neutraliseerimine; dekoloriseerimine japuhastamine
looduslikult aktiivse mulla, aktiviseeritud mulla,aktiviseeritud söe või boksiidiga;

g) polümerisatsioon;

h) alkülatsioon;

ij) isomerisatsioon;

k) (mispuudutab vaid rubriigi ex 2710 alla kuuluvaid raskeid õlisid)vesinikuga desulfureerimine, mis vähendab
töödeldudtoodete väävlisisaldust vähemalt 85% võrra(ASTM D 1266-59 T-meetod);

l) (mispuudutab vaid rubriigi 2710 alla kuuluvaid tooteid)deparafineerimine kõikide protsesside abil,
v.a.filtreerimine;

m) (mispuudutab vaid rubriigi ex 2710 alla kuuluvaid raskeid õlisid)vesinikuga töötlemine rõhu all üle
20 baarining temperatuuril üle 250 kraadi Celsiust katalüsaatoriabil, desulfurisatsiooni tekitamata, kus
vesinik on keemilisereaktsiooni aktiivne element. Kusjuures edasist rubriigi 2710määrdeõlide vesinikuga
töötlemist (näit.hüdroviimistlus või dekolorisatsioon) värvi võistabiilsuse parendamiseks ei käsitleta
«spetsiifiliseprotsessina»;

n) (mispuudutab vaid rubriigi ex 2710 alla kuuluvaid kütteõlisid)atmosfääriline destilleerimine, tingimusel, et
vähemkui 30% toodete kogumahust destilleerub, sealhulgas kadu,temperatuuril 300 kraadi Celsiust (ASTM D
86 meetodil);

o) (mispuudutab vaid raskeid õlisid, v. a. gaasiõlid jakütteõlid, mis kuuluvad rubriigi ex 2710 alla)
töötleminekõrgsagedusega elektrilise koonuslahendusega.

7.3. Rubriikideex 2707, 2713 kuni 2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 rakendamisekslihtoperatsioonid
nagu puhastamine, dekanteerimine, soolatustamine,vee eraldamine, filtreerimine, värvimine,
turustamine,väävelsisalduse saamine erineva väävelsisaldusegatoodete segamisel, nende operatsioonide või
taolisteoperatsioonide ükskõik milline kombineerimine ei annapäritolustaatust.
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LisaII

Nimekirimittepärinevate materjalidega teostatavast tööst võitöötlemisest, mis on nõutav, et valmistatud
toodesaaks päritolustaatuse

[Nimekirion identne Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning EestiVabariigi vahelise
assotsieerumislepingu protokolli nr. 3 lisa IInimekirjaga, mis on avaldatud RT II 1995, 22—27, lk. 775—816.]

Lisa  III

LiikumissertifikaadidEUR.1

1. EUR.1sertifikaadid koostatakse vormis, mille näidis on toodudkäesolevas lisas2.Blankett trükitakse ühes või
mitmes keeles, milleson koostatud käesolev leping. Sertifikaadid täidetakse ühesnendest keeltest ja kooskõlas
eksportiva riigiseadusandlusega. Kui nad kirjutatakse käsitsi, siis tuleb sedateha tindiga ja trükitähtedega.

2. Igasertifikaadi mõõtmed on 210×297 mm. Lubatudon küljepikkuse kõikumine kuni pluss 8 mm või
kunimiinus 5 mm. Kasutatav paber peab olema valge kirjapaber, mis eisisalda mehaanilist paberimassi ja
ei kaalu vähem kui 25g/m2.Sertifikaadil peab olema trükitud rohelise giljoššmustrigataust, mis teeb kõik
mehaaniliste või keemilistevahenditega teostatud võltsingud silmaga nähtavaks.

3. Ukrainaja Eesti kompetentsetel võimuorganitel on õigus trükkidasertifikaadid ise või lasta need trükkida
nende pooltheakskiidetud trükkalitel. Viimasel juhul peab igalsertifikaadil olema viide sellise kinnituse
olemasolule. Igalsertifikaadil peab olema märgitud trükkali nimi ja aadressvõi märge, mille järgi on
võimaliktrükkalit kindlaks teha. Samuti peab ta kandma kastrükitud või käsitsi kirjutatud seerianumbrit,mis
võimaldab teda identifitseerida.

LisaIV

VormEUR.2

1. VormEUR.2 valmistatakse kujul, mille näidis on toodud käesolevaslisas*. Blankett trükitakse ühes
või mitmeskeeles, milles on koostatud käesolev leping. Vormidtäidetakse ühes nendest keeltest ja
kooskõlaseksportiva riigi seadusandlusega. Kui nad kirjutatakse käsitsi,siis tuleb seda teha tindiga ja
trükitähtedega.

2. Igavormi EUR.2 mõõtmed on 210×148 mm;küljepikkuses on lubatud maksimaalsed kõikumised kunimiinus
5 mm või kuni pluss 8 mm. Kasutatud paber peab olevavalge kirjapaber, mis ei sisalda mehhaanilist paberimassi
ja kaalubmitte vähem kui 64 g/m2.

3. Ukrainaja Eesti kompetentsetel võimuorganitel on õigus trükkidavormid ise või lasta need trükkida nende
pooltheakskiidetud trükkalitel. Viimasel juhul peab igal vormil olemaviide sellise kinnituse olemasolule.
Igal vormil peab olemamärgitud trükkali nimi ja aadress või märge,mille järgi on võimalik trükkalit
kindlaksteha. Samuti peab ta kandma kas trükitud või käsitsikirjutatud seerianumbrit, mis võimaldab teda
identifitseerida.

LisaV

Artiklis21(3)(b) mainitud eritempli näidiskujutis

[Näidiskujutison avaldatud RT II 1995, 22—27, lk. 821.]

LisaVI

Käesolevalepingu rakendamise hõlbustamiseks aktsepteerib Eesti üheaasta vältel alates käesoleva lepingu
jõustumisepäevast Ukraina Kaubandus- ja Tööstuskoja pooltväljastatud EUR.1 sertifikaate.

1Vaata lisamärkust 4(b) Kombineeritud Nomenklatuuri Grupi 27 kohta.

2Vormide EUR.1 ja EUR.2 näidised on avaldatud RT II 1995, 22—27, lk. 817—820.
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