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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 26

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.

ЧЛЕН 28

РИБНИ ПРОИЗВОДИ

Со стапувањето во сила на оваа Спогодба, Заедницата целосно ќе ги укине царинските 
давачки за риби и рибни производи по потекло од Република Македонија. Производите 
наведени во Анекс В(а) ќе бидат предмет на одредбите што се наведени подолу.

СПОГОДБА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА 
И АСОЦИЈАЦИЈА
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Со стапувањето во сила на оваа Спогодба, Република Македонија ќе ги укине сите 
давачки што имаат ист ефект со царинските давачки и истите ќе ги намали за риби и 
рибните производи по потекло од Европската заедница за 50% од царините што важат 
за најповластена нација. Преостанатите давачки ќе бидат намалувани за период од 
шест години и ќе бидат укинати до крајот на тој период.

Правилата содржани во оваа точка нема да се применуваат на производите наведени во 
Анекс В(б), што ќе бидат предмет на царински намалувања наведени во споменатиот 
Анекс.

ЧЛЕН 29

Земајќи ги предвид обемот на трговијата на земјоделски и рибни производи меѓу 
Страните, нивната особена чувствителност, правилата на Заедничката политика за 
земјоделство и рибарство на Заедницата, прописите за земјоделската политика на 
Република Македонија, улогата на земјодеството во стопанството на Република 
Македонија, производниот и извозниот потенцијал на нејзините традиционални гранки 
и пазари и последиците од мултилатералните трговски преговори во рамките на СТО, 
Република Македонија и Заедницата во рамките на Советот за стабилизација и 
асоцијација не подоцна од 1 јануари 2003, ќе ги испитаат производ по производ, на 
утврдена и реципрочна основа, можностите за меѓусебно доделување понатамошни 
концесии во поглед на спроведување на поголема либерализација на трговијата за 
земјоделските и рибните производи.

Одредбите од ова ПОГЛАВЈЕ во ниеден случај нема да влијаат врз примената на 
поповолни мерки од едната или од другата страна, на унилатерална основа.

ЧЛЕН 30

Независно од другите одредби од оваа Спогодба, а особено од членот 37, имајќи ја 
предвид особената чувствителност на земјоделските и рибните пазари, доколку увозот 
на производите што потекнуваат од една од двете Страни, кои се предмет на концесии 
доделени во согласност со членот 25, 27 и 28, предизвикуваат сериозни нарушувања на 
пазарите или на нивните домашни регулативни механизми, на другата Страна, двете 
Страни веднаш ќе пристапат кон консултации за да се изнајде соодветно решение. 
Барајќи решение, засегнатата Страна може да преземе соодветни мерки што ги смета за 
неопходни.
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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.


