
JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti
társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság

Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

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

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: Közösség, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,

egyrészről, valamint

A TUNÉZIAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Tunézia

másrészről,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létre-
hozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást, a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás, 1995. július 17-én
Brüsszelben aláírták és az 1998. március 1-jén hatályba lépett;
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MIVEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2003. április 16-án Athénban írták alá, és az 2004. május 1-jén
hatályba lépett;

MIVEL a 2003-as csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az új szerződő feleknek az euro-mediterrán
megállapodáshoz történő csatlakozásáról e megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 23. cikke (2) bekezdése szerint a Közösség és Tunézia konzultációt folytattak
a kölcsönös érdekeik figyelembevételének biztosítása érdekében,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság,
a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztár-
saság és a Szlovák Köztársaság az egyrészről az Európai Közös-
ségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megálla-
podás feleivé válnak, és a Közösség más tagállamaihoz hasonló
módon, elfogadják és tudomásul veszik az euro-mediterrán
megállapodás, valamint az ahhoz fűzött közös nyilatkozatok,
nyilatkozatok és a levélváltások szövegét.

2. cikk

Az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi
fejlődés figyelembevétele érdekében a felek megállapodnak
abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó
szerződés lejártát követően az euro-mediterrán megállapo-
dásban az Európai Szén- és Acélközösségre utaló rendelkezé-
seket az Európai Közösségre utaló rendelkezéseknek kell tekin-
teni, amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által szerző-
désben vállalt valamennyi jog és kötelezettség átszállt.

I. FEJEZET

AZ EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK
MÓDOSÍTÁSAI, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS JEGY-

ZŐKÖNYVEIT

3. cikk

Mezőgazdasági termékek

1. Az 1. jegyzőkönyv 3. cikkének (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő lép:

„(1) A teljes egészében Tunéziában előállított és Tuné-
ziából közvetlenül a Közösségbe szállított 1509 10 10 KN-
kód alá tartozó kezeletlen olívaolaj 2001. január 1-jétől
nullaszázalékos vámtétellel hozható be a Közösségbe legfel-
jebb 50 000 tonnáig. Ezt 2004. május 1-jétől évente 700
tonnával kell kiegészíteni.

(2) 2002. január 1-jétől kezdődően négy év alatt ezt
a mennyiséget évente 1 500 tonnával kell növelni, abból
a célból, hogy 2005. január 1-jére az 56 700 tonnás éves
mennyiséget elérjék.”

2. Az 1. jegyzőkönyvhez csatolt, a Tunéziából származó
mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozata-
lára alkalmazandó megállapodásokról szóló táblázatban,
a 1509 10 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó enged-
ményről szóló rész helyébe a következők lépnek:

KN-kód Árumegnevezés MFN-vám csökkentésének
aránya %

Vámkontingens (nettó súly
tonnában)

A meglévő
vámkontingenseket

meghaladó MFN-vám
csökkentésének aránya ( %)

Külön rendelkezések

1509 10 Szűz olívaolaj és ennek
frakciói

100 50 000 + 700 — 3.cikk (2) bekezdése

4. cikk

Származási szabályok

A 4. cikk a következőképpen módosul:

1. A 19. cikk (4) bekezdésének szövege helyébe a következő
szöveg lép:

„(4) A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási
bizonyítványokra az alábbi megjegyzések valamelyikét kell
feltüntetni:

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS »VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET »VÄLJA ANTUD TAGANTJÄRELE«

EL »ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ À POSTERIORI«

IT »RILASCIATO A POSTERIORI«

LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«
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LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT »EMITIDO A POSTERIORI«

SL »IZDANO NAKNADNO«

SK »VYDANÉ DODATOČNE«

FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR » «.”

2. A 20. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg
lép:

„(2) Az így kiállított másodlaton a következő szavak vala-
melyikét kell feltüntetni:

ES »DUPLICADO«

CS »DUPLIKÁT«

DA »DUPLIKÁT«

DE »DUPLIKAT«

ET »DUPLIKAAT«

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS«

LT »DUBLIKATAS«

HU »MÁSODLAT«

MT »DUPLIKAT«

NL »DUPLICAAT«

PL »DUPLIKAT«

PT »SEGUNDA VIA«

SL »DVOJNIK«

SK »DUPLIKÁT«

FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT«

AR » «.”

3. A 22. cikk (4) bekezdésének a helyébe a következő szöveg
lép:

„(4) A 3a. cikkben hivatkozott esetekben a következő
mondatok egyikét kell az EUR.1 szállítási bizonyítvány
»Megjegyzések« rovatába illeszteni:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »FORENKLET PROCE-
DURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, »ΑΠΛΟΥΣΤΕΥ-
ΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ«, »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCÉ-
DURE SIMPLIFIÉE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA«,
»VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDIMENTO
SIMPLIFICADO«, »YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«,
»FÖRENKLAT FÖRFARANDE«, »ZJEDNODUŠENÝ POSTUP-
ČLÁNEK«, »LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR«,
»VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA«, »SUPAPRASTINTA
PROCEDŪRA«, »EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS«, »PROCE-
DURA SIMPLIFIKATA«, »PROCEDURA UPROSZCZONA«,
»POENOSTAVLJEN POSTOPEK«, »ZJEDNODUŠENÝ
POSTUP«,» «.”

5. cikk

A társulási bizottság elnöksége

A 82. cikk (3) bekezdésének szövege a következőképpen
módosul:

„(3) A társulási bizottság elnöki tisztét az Európai Közös-
ségek Bizottságának képviselője és az Tunéziai Köztársaság
kormányának képviselője felváltva látja el.”

II. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Származási igazolások és igazgatási együttműködés

(1) Az akár Tunézia, akár egy új tagállam által a közöttük
alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm eljá-
rások keretében megfelelően kibocsátott származási igazolá-
sokat e jegyzőkönyv szerint az adott országokban elfogadják,
feltéve hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az euro-medi-
terrán megállapodásban megállapított kedvezményes tarifális
intézkedések vagy az általános közösségi preferencia-rend-
szer alapján kedvezményes tarifális elbánást biztosít;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb
a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított
négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.
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Amennyiben az árukat Tunéziában vagy valamelyik új tagál-
lamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be
behozatalra a Tunézia és azon új tagállam között abban az
időpontban alkalmazott preferenciális megállapodás vagy
autonóm intézkedések alapján, az ilyen megállapodások vagy
intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiállított szárma-
zási igazolás is elfogadható, feltéve hogy a csatlakozás időpont-
jától számított négy hónapos időszakon belül benyújtják
a vámhatóságnak.

(2) Tunéziának és az új tagállamoknak jogában áll fenntar-
tani azokat az engedélyeket, amelyekkel az „elfogadott
exportőr” státust a közöttük alkalmazott preferenciális megálla-
podások, illetve autonóm intézkedések alapján jóváhagyták,
feltéve hogy:

a) ilyen rendelkezés szerepel a Tunézia és a Közösség között,
a csatlakozás időpontját megelőzően kötött euro-mediterrán
megállapodásban is;

b) az elfogadott exportőr alkalmazza az azon megállapodás
értelmében hatályos származási szabályokat.

Ezeket az engedélyeket a csatlakozás időpontját követő
legkésőbb egy évvel az euro-mediterrán megállapodás feltéte-
leinek megfelelően kibocsátott új engedélyekkel kell felváltani.

3. Tunézia, illetve az új tagállamok illetékes vámhatóságai az
(1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások,
illetve autonóm intézkedések alapján kiadott származási
igazolás utólagos ellenőrzésére vonatkozó kérelmeket a szóban
forgó származási igazolás kibocsátását követő három évig elfo-
gadják, és ilyet behozatali nyilatkozat alátámasztására
a hozzájuk benyújtott származási igazolás elfogadását követő
három évig kérhetnek.

7. cikk

Tranzitáruk

(1) Az euro-mediterrán megállapodás rendelkezései alkal-
mazhatók azokra a Tunéziából valamely új tagállamba, illetve
valamely új tagállamból Tunéziába behozott olyan árukra is,
amelyek megfelelnek a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és
amelyek a csatlakozás időpontjában Tunéziában vagy az érin-
tett új tagállamban úton vannak, vagy ideiglenes raktározáson,
vámraktáron vagy vámszabad területen találhatók.

(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható,
amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által vissza-
menőleges hatállyal kibocsátott származási igazolást
a csatlakozás időpontját követő négy hónapon belül benyújtják
az importáló ország vámhatóságaihoz.

III. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

8. cikk

Tunézia vállalja, hogy a Közösség e bővítésével kapcsolatosan
nem nyújt be igényt, kérelmet, illetve beterjesztést, és nem

módosít vagy von vissza engedményt a GATT XXIV.6. és
XXVIII. cikke értelmében.

9. cikk

2004-re a kezeletlen olívaolaj jelenlegi behozatali vámkontin-
gensének volumennövekedését az alapvolumenek arányában
kell kiszámítani, a 12. cikk (2) bekezdésében jelzett időpontot
megelőzően eltelt időszak figyelembevételével.

10. cikk

Ez a jegyzőkönyv az euro-mediterrán megállapodás elválasztha-
tatlan részét képezi. E jegyzőkönyvnek a mellékletei
a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

11. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet az Európai Közösség, a tagállamok
nevében az Európai Unió Tanácsa és a Tunéziai Köztársaság
saját eljárásainak megfelelően jóváhagyja.

(2) A felek értesítik egymást az (1) bekezdésben említett
megfelelő eljárások végrehajtásáról. A jóváhagyó okiratokat az
Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

12. cikk

(1) Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe
helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép
hatályba.

(2) Ezt a jegyzőkönyvet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

13. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült német,
angol, dán, észt, spanyol, finn, francia, görög, magyar, olasz,
lett, litván, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén,
svéd, cseh és arab nyelven, amely szövegek mindegyike
egyaránt hiteles.

14. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak
elválaszthatatlan részét képező mellékleteket és jegyzőköny-
veket, valamint a csatolt záróokmány és nyilatkozatok cseh,
észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén
nyelven is elkészültek, amelyek ugyanúgy hitelesek, mint az
eredeti szövegek (1).

A társulási tanács jóváhagyja ezeket a szövegeket.
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(1) A megállapodásnak az Európai Unió 11 hivatalos nyelvén (spanyol,
dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn,
svéd) elkészített változatát a Hivatalos Lap következő számában
tették közzé: HL L 97., 1998.3.30., 2. o. A cseh, észt, lett, litván,
magyar, máltai, lengyel, szlovák és szlovén nyelvi változatok
e Hivatalos Lapban jelentek meg.



Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεµβούργο, στις τριανταµία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty–first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente–et–un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa tridsiateho prvého mája dvetisíc päť.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta-
viisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.
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Por los Estados miembros
Za členské státy

For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη µέλη

For the Member States
Pour les États membres

Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu
A tagállarnok réseéröl

Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros

Za členské štáty
Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta
Pä medlemsstaternas vägnar

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas värdā
Europos bendrijos värdā

az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo

Za Ecropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la República de Túnez
Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik
Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel
Για τη ∆ηµοκρατία της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia
Pour la République Tunisienne

Per la Repubblica Tunisina
Tunisijas Republikas värdā
Tuniso Respublikos vardu

A Tunéz Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tat-Tuniżija
Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej
Pela República da Tunísia

Za Tuniskú republiku
Za Republiko Tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta
For Republiken Tunisien
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