
 

ii) har liknande prestanda, användningssätt och livslängd som den ursprungliga nytillverkade varan och omfattas av 
samma garanti som den ursprungliga nytillverkade varan. 

Artikel 2.4 

Nationell behandling 

Varje part ska bevilja varor från den andra parten nationell behandling i enlighet med artikel III i Gatt 1994, med 
tillhörande anmärkningar och tilläggsbestämmelser. För detta ändamål ska skyldigheterna enligt artikel III i Gatt 1994, 
med tillhörande anmärkningar och tilläggsbestämmelser, i tillämpliga delar införlivas med och bli en del av detta avtal. 

Artikel 2.5 

Klassificering av varor 

Klassificeringen av varor i handeln mellan parterna ska ske i enlighet med respektive parts tulltaxenomenklatur och i 
överensstämmelse med HS. 

Artikel 2.6 

Återtillverkade varor 

Parterna ska behandla återtillverkade varor på samma sätt som likadana nytillverkade varor. En part kan kräva särskild 
etikettering av återtillverkade varor så att konsumenterna inte vilseleds. Varje part ska genomföra denna artikel inom en 
övergångsperiod på högst tre år från dagen för detta avtals ikraftträdande. 

Artikel 2.7 

Nedsättning eller avskaffande av tullar 

1. Utom när annat anges i detta avtal ska varje part sätta ned eller avskaffa sina tullar på varor med ursprung i den 
andra parten i enlighet med sin respektive bindningslista i tillägg 2-A-1 (Unionens bindningslista) och 2-A-2 (Vietnams 
bindningslista) till bilaga 2-A (Nedsättning eller avskaffande av tullar). 

2. Vid beräkningen av de gradvisa nedsättningarna enligt punkt 1 ska bastullsatsen för respektive vara utgöras av den 
tullsats som anges i bindningslistorna i tillägg 2-A-1 (Unionens bindningslista) och 2-A-2 (Vietnams bindningslista) till 
bilaga 2-A (Nedsättning eller avskaffande av tullar). Det avskaffande av tullar som anges i tillägg 2-A-2 (Vietnams 
bindningslista) ska inte tillämpas på begagnade motorfordon enligt HS-nummer 87.02, 87.03 och 87.04. 

3. Om en part sätter ned en tillämpad mest-gynnad-nations tullsats till en nivå under den tullsats som tillämpas i 
enlighet med dess bindningslista i tillägg 2-A-1 (Unionens bindningslista) och 2-A-2 (Vietnams bindningslista) till bilaga 
2-A (Nedsättning eller avskaffande av tullar), ska varor med ursprung i den andra parten omfattas av den lägre tullsatsen. 

4. Utom när annat anges i detta avtal får en part, gentemot varor med ursprung i den andra parten, inte höja någon 
befintlig tullsats som tillämpas i enlighet med dess respektive bindningslista i tillägg 2-A-1 (Unionens bindningslista) och 
2-A-2 (Vietnams bindningslista) till bilaga 2-A (Nedsättning eller avskaffande av tullar) eller införa någon ny tull.
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5. En part får ensidigt påskynda en nedsättning eller ett avskaffande av tullar på varor med ursprung i den andra 
parten som tillämpas i enlighet med dess respektive bindningslista i tillägg 2-A-1 (Unionens bindningslista) och tillägg 2- 
A-2 (Vietnams bindningslista) till bilaga 2-A (Nedsättning eller avskaffande av tullar). När en part överväger ett sådant 
påskyndande ska den informera den andra parten så tidigt som möjligt innan den nya tullsatsen börjar gälla. Ett ensidigt 
påskyndande får inte hindra en part från att höja en tullsats till den gällande satsen under varje nedsättnings- eller 
avskaffandeetapp i enlighet med dess respektive bindningslista i tillägg 2-A-1 (Unionens bindningslista) och 2-A-2 
(Vietnams bindningslista) till bilaga 2-A (Nedsättning eller avskaffande av tullar). 

6. På begäran av en part ska parterna samråda för att överväga ett påskyndande av eller en utvidgning av räckvidden 
för den nedsättning eller det avskaffande av tullar som tillämpas i enlighet med deras respektive bindningslistor i tillägg 2- 
A-1 (Unionens bindningslista) och 2-A-2 (Vietnams bindningslista) till bilaga 2-A (Nedsättning eller avskaffande av tullar). 
Om parterna kommer överens om att ändra detta avtal genom ett påskyndande eller en utvidgning av räckvidden, ska en 
sådan överenskommelse ersätta varje tullsats eller avvecklingskategori som anges för berörda varor enligt parternas 
respektive bindningslistor. En sådan ändring ska få verkan i enlighet med artikel 17.5 (Ändringar). 

Artikel 2.8 

Hantering av administrativa fel 

Om de behöriga myndigheterna begår ett fel i samband med förvaltningen av förmånssystemet vid export, särskilt vid 
tillämpningen av protokoll 1 (Om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt sam
arbete), och om detta fel får konsekvenser när det gäller importtullar, får den importerande parten begära att den 
handelskommitté som inrättas genom artikel 17.1 (Handelskommitté) undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgär
der för att lösa situationen. 

Artikel 2.9 

Särskilda åtgärder avseende förmånlig tullbehandling 

1. Parterna ska samarbeta för att motverka överträdelser av tullagstiftningen när det gäller förmånlig tullbehandling 
enligt detta kapitel. 

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska varje part erbjuda den andra parten administrativt samarbete och ömsesidigt 
administrativt bistånd i tullfrågor och relaterade frågor som en del av genomförandet och kontrollen av förmånlig 
tullbehandling, vilket ska inbegripa följande skyldigheter: 

a) Att verifiera den berörda produktens eller de berörda produkternas ursprungsstatus. 

b) Att utföra efterkontroller av ursprungsbevis och tillhandahålla den andra parten resultaten av dessa kontroller. 

c) Att bevilja den importerande parten tillstånd att utföra kontrollbesök för att fastställa äktheten hos de handlingar eller 
riktigheten av de uppgifter som är relevanta för beviljandet av den berörda förmånsbehandlingen. 

3. Om den importerande parten i enlighet med de bestämmelser om administrativt samarbete eller ömsesidigt ad
ministrativt bistånd i tullfrågor och relaterade frågor som avses i punkt 2 fastställer att ett ursprungsbevis har utfärdats av 
den exporterande parten på felaktiga grunder, eftersom kraven i protokoll 1 (Om definition av begreppet ursprungs
produkter och om metoder för administrativt samarbete) inte är uppfyllda, får den importerande parten neka förmånlig 
tullbehandling för en deklarant som begärt sådan behandling i fråga om de varor för vilka ursprungsbeviset utfärdats.
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