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СПОГОДБА ЗА
СТАБИЛИЗАЦИЈА
И АСОЦИЈАЦИЈА

ЧЛЕН 24
ДЕФИНИЦИЈА
Одредбите од ова Поглавје се однесуваат на трговијата со земјоделски и рибни
производи, што потекнуваат од Република Македонија или од Заедницата.
Изразот „земјоделски и рибни производи” се однесува на производите што се наведени
во Поглавјата 1 до 24 од Комбинираната номенклатура и на производите што се
наведени во Анексот И, параграф 1, (ии), од Договорот за земјоделство (ГАТТ 1994).
Оваа дефиниција ги опфаќа рибите и рибните производи од глава 3, тарифни ознаки
1604 и 1605 и под-ознаки 0511 91, 2301 20 00 и дел од 1902 201*.

ЧЛЕН 25
Протоколот 3 ги пропишува трговските аранжмани за преработените земјоделски
производи кои се наведени во него.

ЧЛЕН 26
ДЕФИНИЦИЈА
Со стапувањето во сила на Спогодбата, Заедницата ќе ги укине сите квантитативни
ограничувања, како и мерки кои имаат еднакво влијание на увозот на земјоделски и
рибни производи што потекнуваат од Република Македонија.
Со стапувањето во сила на Спогодбата, Република Македонија ќе ги укине сите
квантитативни ограничувања, како и мерки кои имаат еднакво влијание, на увозот на
земјоделски и рибни производи што потекнуваат од Заедницата.
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ЧЛЕН 27
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
Од денот во стапување на сила на оваа Спогодба, Заедницата ќе ги укине царинските
давачки и другите давачки кои имаат ист ефект за увозот на земјоделските производи по
потекло од Република Македонија, освен оние 1 * Делот од 1902 20 е за ,,теста полнети,
варени или неварени или поинаку приготвени, со содржина повеќе од 20 % по маса на
риби, черупкари, мекотелци или други водни безрбетници” опфатени со тарифните
ознаки 0102, 0201, 0202 и 2204 од Комбинираната номенклатура.
За производите опфатени со Поглавјата 7 и 8 од Комбинираната номенклатура, за кои
Заедничката царинска тарифа предвидува плаќање царина на вредноста и на посебни
давачки, укинувањето на давачките се однесува само на царината на вредноста.
Од денот во стапување на сила на оваа Спогодба, Заедницата ќе ги утврди царинските
давачки што ќе се применуваат при увозот во Заедницата на телешко месо (,,baby-beef”)
производи дефинирани во Анекс III по потекло од Република Македонија, на 20% од
царината на вредноста - давачката и 20% од посебната давачка утврдена во
Заедничката царинска тарифа на Европските заедници, во рамките на ограниченот
обем од годишната тарифна квота од 1 650 тони изразени во обработена тежина (carcass).
Од денот во стапувањето на сила на оваа Спогодба, Република Македонија:
a) ќе ги укине царинските давачки што се применуваат при увозот за некои земјоделски
производи, по потекло од Заедницата, наведени во Анекс IV (а);
b) ќе ги укине царинските давачки кои се применуваат при увозот на некои земјоделски
производи по потекло од Заедницата, наведени во Анексот IV (б), согласно тарифните
квоти определени за секој производ во тој Анекс. За количините што ги надминуваат
тарифните квоти, Република Македонија ќе ги намали прогресивно царинските давачки,
во согласност со временскиот распоред определен за секој производ во тој Анекс.
c) прогресивно ќе ги намали царинските давачки што се применуваат при увозот на
некои земјоделски производи по потекло од Заедницата, наведени во Анекс IV(ц) во
рамките на ограничувањата на тарифните квоти и во согласност со временскиот
распоред што се однесува за секој производ во овој Анекс.
Трговските аранжмани за виното и алкохолните пијалаци ќе бидат дефинирани во
одделен договор за вино и алкохолни пијалаци.
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ЧЛЕН 100
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И АГРО-ИНДУСТРИСКИ СЕКТОР
Соработката на ова поле за своја цел ќе ја има модернизацијата и преструктуирањето на
земјоделството и агро-индустрискиот сектор, водостопанството, руралниот развој,
постепеното усогласување на ветеринарното и фитосанитарното законодавство со
стандардите на Заедницата и развој на рибарството и шумарството во Република
Македонија.

