
Artikel 23 

Tullar 

1. Med tull avses varje form av tull eller annan avgift, inbegripet varje form av extraskatt eller annan extraavgift, som 
påförs i samband med import av varor, med undantag av 

a)  interna skatter och andra interna avgifter som påförs i enlighet med artikel 40, eller 

b)  tullar som påförs i enlighet med kapitel II i DEL II, eller 

c)  andra avgifter som påförs i enlighet med punkt 27. 

2. Från och med ikraftträdandet av detta avtal och för alla produkter som omfattas av liberalisering ska inga nya 
tullar införas och inga redan gällande tullar höjas inom handeln mellan parterna, med undantag för 

a)  punkt 7, 

b)  punkt 9, 

c)  punkt 7 i avsnitt A, DEL 1, BILAGA I, och 

d)  punkt 8, i avsnitt A, DEL 1, BILAGA II. 

3. Om inte annat anges i detta avtal ska den bastullsats på vilken åtagandena om tullsänkning som anges i detta avtal 
är tillämpliga, för varje produkt vara den tullsats för mest gynnad nation (nedan kallad MGN) som tillämpades vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av detta avtal. 

4. I fall tullsänkningen inte börjar när detta avtal träder i kraft, ska den bastullsats på vilken de åtaganden om 
tullsänkning som föreskrivs i detta avtal tillämpas vara antingen den tullsats som avses i punkt 3 eller den MGN-tullsats 
som tillämpades den första dagen av den relevanta tullnedsättningsplanen, beroende på vilken av dessa satser som är 
lägst. 

5. Vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta avtal ska EU anmäla sin förteckning över bastullsatser, på vilka de 
åtaganden om tullsänkning som anges i detta avtal tillämpas, till Sacu-sekretariatet och ministeriet för industri och 
handel i Moçambique. Vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta avtal ska Sacu och Moçambique anmäla sina 
respektive förteckningar över bastullsatser, på vilka de åtaganden om tullsänkning som anges i detta avtal tillämpas, till 
Europeiska kommissionen. Efter anmälan enligt denna punkt ska varje part offentliggöra var och en av dessa 
förteckningar i enlighet med sina egna inhemska förfaranden och inom en månad efter utbytet av anmälningar. Handels- 
och utvecklingskommittén ska vid sitt första möte efter anmälan och offentliggörande, anta en förteckning över de 
bastullsatser som lämnats av parterna eller Sacu, allt efter omständigheterna. De tullsatser som anges i EU:s tullplan som 
återfinns i DEL II i BILAGA I och i Moçambiques tullplan som återfinns i DEL II i BILAGA III tjänar ett vägledande syfte 
och utgör inte bastullsatser i den mening som avses i punkt 3. 

6. De nedsatta tullar som beräknas i enlighet med tullsänkningsplanerna i detta avtal ska avrundas till en decimal 
eller, för särskilda tullar, till två decimaler. 

7. För de tullförmåner som uttryckts som en procentandel av de tillämpade MGN-tullsatserna gäller att om en part 
höjer eller sänker sina tillämpade MGN-tullsatser när som helst efter detta avtals ikraftträdande ska den tullsats som 
tillämpas i förhållande till den andra parten samtidigt ökas eller minskas, så länge förmånsmarginalen enligt partens 
tullplan upprätthålls. 

8. För de tullförmåner som helt uttryckts som en fast tullsats i detta avtal gäller att om en part när som helst efter 
detta avtals ikraftträdande sänker sin tillämpade MGN-tullsats ska den minskade tullsatsen gälla i förhållande till den 
andra parten, om och så länge den är lägre än den fasta tullsats som beräknas i enlighet med den partens tullplan. 

9. Bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på de produkter som omfattas av tullsänkningsåtaganden som 
betecknas med kategori ”X” i varje parts tullplan som förtecknas i BILAGA I, II respektive III. 
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Artikel 24 

EU:s tullar på produkter med ursprung i de avtalsslutande SADC-staterna 

1. Produkter med ursprung i Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland ska importeras till EU 
i enlighet med den tull- och kvotbefrielse som fastställts för dessa länder i BILAGA I. 

2. Produkter med ursprung i Sydafrika ska importeras till EU i enlighet med den behandling som anges för Sydafrika 
i BILAGA I. 

Artikel 25 

De avtalsslutande SADC-staternas tullar på produkter med ursprung i EU 

1. Produkter med ursprung i EU ska importeras till Sacu i enlighet med den behandling som anges i BILAGA II. 

2. Produkter med ursprung i EU ska importeras till Moçambique i enlighet med vad som anges i BILAGA III. 

Artikel 26 

Exporttullar eller exportavgifter 

1. Inga nya tullar eller avgifter som påförs vid eller i samband med export av varor ska införas och inte heller ska de 
som redan tillämpas höjas i handeln mellan parterna från och med dagen för detta avtals ikraftträdande, om inte annat 
föreskrivs i denna artikel. 

2. I undantagsfall, om det är motiverat av särskilda intäktsbehov eller, om det är nödvändigt för att skydda 
nyetablerade industrier eller miljön, eller om det är väsentligt för att förhindra eller lindra kritisk allmän eller lokal brist 
på livsmedel eller andra produkter som är avgörande för att trygga livsmedelsförsörjningen, får Botswana, Lesotho, 
Moçambique, Namibia och Swaziland, efter samråd med EU, införa tillfälliga tullar eller avgifter på eller i samband med 
export av varor på ett begränsat antal ytterligare produkter. 

3. I undantagsfall, och om de avtalsslutande SADC-staterna kan motivera industriella utvecklingsbehov, får de 
avtalsslutande SADC-staterna införa tillfälliga tullar eller avgifter som påförs vid eller i samband med export av ett 
begränsat antal produkter till EU. En avtalsslutande SADC-stat som önskar införa sådana tillfälliga tullar eller avgifter ska 
underrätta EU om denna tull, och lämna all relevant information och en motivering och på EU:s begäran samråda med 
EU. Sådana tillfälliga tullar eller avgifter ska endast tillämpas på sammanlagt åtta (8) produkter, enligt definitionen på 6- 
ställigt HS-nummernivå, eller för malm och koncentrat på 4-ställigt HS-nummernivå per avtalsslutande SADC-stat vid varje 
given tidpunkt och ska inte tillämpas för en period som överskrider sammanlagt tolv (12) år. Denna period kan 
förlängas eller återinföras för samma produkt i överenskommelse med EU. 

4. Följande villkor ska gälla för punkt 3 men inte för punkt 2: 

a)  Den avtalsslutande SADC-staten ska under de första sex (6) åren från dagen för införande av en exportavgift eller tull 
undanta från tillämpningen av denna skatt eller tull en årlig volym export till EU som motsvarar den genomsnittliga 
exportvolymen till EU av en sådan produkt under de tre (3) år som föregår dagen då skatten eller tullen infördes. Den 
avtalsslutande SADC-staten ska från det sjunde året efter införandet av nämnda skatt eller tull och tills den löper ut 
enligt punkt 3 undanta från tillämpningen av tull eller avgift en årlig exportvolym till EU som motsvarar 50 procent 
av den genomsnittliga exportvolymen till EU av en sådan produkt under de tre (3) år som föregår dagen då avgiften 
eller tullen infördes. 

b)  Exporttullar eller avgifter ska inte överstiga 10 procent av produktens värderelaterade exportvärde. 
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