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Tasavallan presidentin asetus
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista
kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen

voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2000

2000 Julkaistu  Helsingissä  29  päivänä  marraskuuta  2000 N:o 64—65

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppaministerin esittelystä,
säädetään:



1082 N:o 64

ACUERDO

DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,

Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA

AFTALE

OM ØKONOMISK PARTNERSKAB OG POUTISK SAMORDNING OG SAMARBEJDE
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETTES MEDLEMSSTATER PÅ DEN

ENE SIDE OG DE FORENEDE MEXICANSKE STATER PA DEN ANDEN SIDE

ABKOMMEN

ÜBER WIRTSCHAFTLICHE PARTNERSCHAFT,
POUTISCHE KOORDINIERUNG UND ZUSAMMENARBEIT

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHREN
MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS

UND DEN VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN ANDERERSEITS

ΣYMΦΩNIA

ΓΙΑ THN OIKONOMIKH ETAIPIKH ΣXEΣΗ, TON ΠΟΛITIKO ΣYNTONIΣMO KAI
ΣYNEPΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞY THΣ ΕYPΩΠΑΙΚΗΣ KOINOTHTAΣ KAI ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ,

ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΟΞ ΜΕΞIKOY, ΑΦETEPΠY

ECONOMIC PARTNERSHIP, POLITICAL COORDINATION AND COOPERATION

AGREEMENT

BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE
PART, AND THE UNITED MEXICAN STATES, OF THE OTHER PART

ACCORD

DE PARTENARIAT ECONOMIQUE, DE COORDINATION POUTIQUE ET DE COOPE-
RATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES,

D’UNE PART, ET LES ETATS-UNIS MEXICAINS, D’AUTRE PART



N:o 64 1083

ACCORDO

DI PARTENARIATO ECONOMICO, COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÁ EUROPEA E l SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E GLI STATI UNITI DEL MESSICO, DALL’ALTRA

OVEREENKOMST

INZAKE ECONOMISCH PARTNERSCHAP, POLITIEKE COÖRDINATIE EN SAMEN-
WERKING TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LID- STATEN

ENERZIJDS EN DE VERENIGDE MEXICAANSE STATEN ANDERZIJDS

ACORDO

DE PARCERIA ECONÓMICA, DE CONCERTAÇÁO POLÍTICA E DE COOPERAÇÁO
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM

LADO, E OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OUTRO

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ MEKSIKON YHDYSVALTOJEN

TALOUDELLISTA KUMPPANUUTTA, POLIITTISTA YHTEENSOVITTAMISTA
SEKÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA

SOPIMUS

AVTAL

OM EKONOMISKT PARTNERSKAP, POLITISK SAMORDNING OCH SAMARBETE
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA

SIDAN, OCH MEXIKOS FÖRENTA STATER, Å ANDRA SIDAN
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 EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ MEKSIKON
YHDYSVALTOJEN TALOUDELLISTA KUMPPANUUTTA, POLIITTISTA

YHTEENSOVITTAMISTA SEKÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA

SOPIMUS

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITAVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA, ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
osapuolet, jäljempänä ’Euroopan yhteison jasenvaltiot’,

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’,

sekä
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MEKSIKON YHDYSVALLAT,

jäljempänä ’Meksiko’,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisen kulttuuriperintönsä sekä niitä yhdistävät lujat historial-
liset, poliittiset ja taloudelliset siteet,

PITÄVÄT MIELESSÄ yleisemmän tavoitteen kehittää ja lujittaa kansainvälisiä suhteita ja
erityisesti Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välisiä suhteita,

OTTAVAT HUOMIOON 26 päivänä huhtikuuta 1991 Luxemburgissa allekirjoitetun
yhteisön ja Meksikon yhteistyötä koskevan puitesopimuksen merkittävän osuuden kaikkien
näiden siteiden lujittamisessa,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten yhteisen edun perustaa uusia sopimussuhteita
kahdenvälisten suhteidensa edelleen lujittamiseksi erityisesti tiiviimmän poliittisen vuoropu-
helun, asteittaisen ja vastavuoroisen kaupan vapauttamisen, juoksevien maksujen, pääoman-
liikkeiden ja näkymättömien liiketoimien vapauttamisen, investointien edistämisen sekä
laajemman yhteistyon avulla,

OTTAVAT HUOMIOON täyden sitoutumisensa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julis-
tuksen mukaisten kansanvallan periaatteiden ja perusihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisiin valtioiden välisiä hyviä suhteita ja
yhteistyötä koskeviin kansainvälisen oikeuden periaatteisiin sekä Säo Paolossa vuonna 1994
annetussa Rion ryhmän ja Euroopan unionin ministerien julistuksessa esitettyihin oikeusvaltion
ja hyvän hallinnon periaatteisiin,

PITÄVÄT MIELESSÄ tarpeen vakiinnuttaa niiden välinen poliittinen vuoropuhelu
kahdenvälisellä ja kansainvälisellä tasolla niiden suhteiden tiivistämiseksi kaikilla yhteisen edun
mukaisilla aloilla,

OTTAVAT HUOMIOON Kööpenhaminassa maaliskuussa 1995 pidetyn sosiaalisen
kehityksen maailmanlaajuisen huippukokouksen julistuksen periaatteiden ja arvojen merki-
tyksen osapuotille,

PITÄVÄT MIELESSÄ vuoden 1992 Rion ympäristöä ja kehitystä koskevan julistuksen
toimintasuunnitelmassa n:o 21 sovittujen ja vahvistettujen kestävän kehityksen periaatteiden
asianmukaisen täytäntöonpanon merkityksen osapuolille,

OTTAVAT HUOMIOON sitoutumisensa markkinatalouden periaatteisiin ja pitavat mielessa
sen merkityksen, jonka ne antavat Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen mukaiselle
kansainväliselle kaupalle taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäseninä
korostaen erityisesti avointa alueellisuutta, ja

PITÄVÄT MIELESSÄ Pariisissa 2 paivänä toukokuuta 1995 allekirjoitetun yhteisen
juhlallisen julistuksen ehdot, joiden mukaan osapuolet päättivät tarkastella kahdenvalisten
suhteidensa kaikkia osa-alueita pitkallä aikavalilla,

OVAT PÄATTÄNEET tehdä tämän sopimuksen:
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I OSASTO

SOPIMUKSEN LUONNE JA SOVELTA-
MISALA

1 artikla

Sopimuksen perusta

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julis-
tuksessa esitettyjen kansanvallan periaattei-
den ja perusihmisoikeuksien kunnioittaminen
ohjaa osapuolten sisä- ja ulkopolitiikkaa ja on
tämän sopimuksen olennainen osa.

2 artikla

Sopimuksen luonne ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tavoitteena on lujittaa
osapuolten nykyisiä suhteita vastavuoroisuu-
den ja yhteisen edun perusteella. Täman
vuoksi sopimuksella vakiinnutetaan poliittista
vuoropuhelua, lujitetaan kaupallisia ja talou-
dellisia  suhteita vapauttamalla  kauppaa
WTO:n sääsntöjen mukaisesti sekä lujitetaan
ja laajennetaan yhteistyötä.

II OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1. Osapuolet sopivat vakiinnuttavansa tii-
viimmän poliittisen vuoropuhelun, joka pe-
rustuu l artiklassa tarkoitettuihin periaattei-
siin ja joka kattaa kaikki yhteisen edun
mukaiset kahdenväliset ja kansainvaliset ky-
symykset sekä johtaa osapuolten läheisempiin
neuvotteluihin niissa kansainvälisissä järjes-
töissä, joihin molemmat osapuolet kuuluvat.

2. Vuoropuhelua  käydään   ”Euroopan
Unionin ja Meksikon yhteisen julistuksen
poliittisesta vuoropuhelusta” mukaisesti, mi-
kä muodostaa erottamattoman osan sopimusta
ja sisältyy loppuasiakirjaan.

3. Yhteisessa julistuksessa määrättyä mi-

nisteritason vuoropuhelua käydään pääasial-
lisesti tämän sopimuksen 45 artiklalla perus-
tetussa yhteisneuvostossa.

III OSASTO

KAUPPA

4 artikla

Tavoite

Tämän osaston tavoitteena on luoda puit-
teet tavaroiden ja palveluiden kaupan kehit-
tämisen edistämiselle mukaan lukien WTO:n
asiaa koskevien sääntöjen mukainen tavaroi-
den ja palveluiden kaupan kahdenvälinen ja
suosituimmuuteen perustuva astettainen ja
vastavuoroinen vapauttaminen, jossa otetaan
huomioon tiettyjen tuotteiden ja palvelualojen
arkuus.

5 artikla

Tavaroiden kauppa

Yhteisneuvosto päättaa 4 aniklassa vahvis-
tetun tavoitteen saavuttamiseksi järjestelyistä
ja aikataulusta tavaroiden kaupan kahdenva-
liseksi, asteittaiseksi ja vastavuoroiseksi va-
pauttamiseksi tariffiesteistä ja muista kuin
tariffiesteistä WTO:n asiaa koskevien sään-
töjen ja erityisesti Tullitariffeja ja kauppaa
koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV
artiklan mukaisesti sekä tiettyjen tuotteiden
arkuuden huomioon ottaen. Tämä päätös
käsittää erityisesti seuraavat kysymykset:

a) kattavuus ja siirtymäkaudet;

b) tuonti- ja vientitullit ja vaikutukseltaan
vastaavat maksut;

c) tuontia ja vientiä koskevat määrälliset
rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat
toimenpiteet:

d) kansallinen kohtelu, mukaan lukien syr-
jivän verokohtelun kieltäminen tava-
roista määrättyjen verojen osalta;
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e) polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja
tasoitustoimenpiteet;

f) suoja- ja valvontatoimenpiteet;

g) alkuperäsäännöt ja hallinnollinen yh-
teistyö;

h) tulliyhteistyö;

i) tullausarvon määritys;

j) muun muassa tekniset määräykset ja
standardit, terveyttä ja kasvien terveyttä
koskeva lainsäädäntö, vaatimustenmu-
kaisuuden arvioinnin vastavuoroinen
tunnustaminen, varmentamiset, merkin-
täjärjestelmät;

k) maun muassa yleisen moraalin, järjes-
tyksen tai turvallisuuden kannalta pe-
rustellut yleiset poikkeukset; ihmisten,
eläinten ja kasvien elämän ja terveyden
suojelu; teollisen, henkisen ja kaupal-
lisen omaisuuden suoja;

l) maksutasevaikeuksien ilmetessa sovel-
lettavat rajoitukset.

6 artikla

Palveluiden kauppa

Yhteisneuvosto päättää 4 artiklassa vah-
vistetun tavoitteen saavuttamiseksi tarkoituk-
senmukaisista järjestelyista palvelujen kau-
pan asteittaiseksi ja vastavuoroiseksi vapaut-
tamiseksi WTO:n asiaa koskevien sääntöjen
ja erityisesti palvelukaupan yleissopimuksen
(GATS) V artiklan mukaisesti sekä osapuol-
ten kyseisen sopimuksen puitteissa jo antamat
sitoumukset asianmukaisesti huomioon otta-
en.

7 artikla

Tämän sopimuksen 5 ja 6 artiklassa tar-
koitetut tavaroiden ja palveluiden kauppaa
koskevien yhteisneuvoston päätösten on ka-
tettava riittävän hyvin kaikki nämä kysymyk-

set kokonaisvaltaisissa puitteissa ja ne tulevat
voimaan heti, kun ne on tehty.

IV OSASTO

PÄÄOMANLIIKKEET JA MAKSUT

8 artikla

Pääomanliikkeet ja maksut

Tämän osaston tavoitteena on luoda puit-
teet yhteisön ja Meksikon välisten pääoman-
liikkeiden ja maksujen asteittaisen ja vasta-
vuoroisen vapauttamisen edistämiseksi, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuk-
sen muiden määräysten ja osapuolten välillä
sovellettavien muiden kansainvälisten sopi-
musten mukaisten muiden velvollisuuksien
soveltamista.

9 artikla

Edellä 8 artiklassa määrätyn tavoitteen
saavuttamiseksi yhteisneuvosto päättää toi-
menpiteistä ja aikataulusta osapuolten välisiä
pääomanliikkeitä ja maksuja koskevien rajoi-
tusten asteittaiseksi ja vastavuoroiseksi pois-
tamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän sopimuksen muiden määräysten ja
osapuolten välillä sovellettavien muiden kan-
sainvälisten sopimusten mukaisten muiden
velvollisuuksien soveltamista.

Tämä päätös käsittää erityisesti seuraavat
kysymykset:

a) tähän osastoon suoraan tai epäsuorasti
kuuluvien käsitteiden määrittely, sisältö
ja ulottuvuus;

b) pääomanliikkeet ja maksut, myös kan-
sallinen kohtelu, joita vapauttaminen
koskee;

c) vapauttamisen laajuus ja siirtymäkau-
det;

d) sellaisen lausekkeen käyttöönotto, jolla
osapuolille annetaan mahdollisuus so-
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veltaa edelleen tällä alalla rajoituksia,
jotka ovat perusteltuja yleisen järjes-
tyksen, turvallisuuden, kansanterveyden
tai puolustuksen kannalta;

e) sellaisten lausekkeiden käyttöönotto,
joilla annetaan osapuolille mahdollisuus
ottaa käyttöön rajoituksia tällä alalla, jos
jomman kumman osapuolen valuutta-
kurssi- tai rahapolitiikan toiminnassa
esiintyy vaikeuksia, maksutasevaikeuk-
sissa tai otettaessa käyttöön kansainvä-
lisen oikeuden mukaisesti kolmansiin
maihin sovellettavia taloudellisia rajoi-
tuksia.

V OSASTO

JULKISET HANKINNAT, KILPAILU,
HENKINEN OMAISUUS JA MUUT
KAUPAN LIITÄNNAISMÄÄRAYKSET

10 artikla

Julkiset hankinnat

1. Osapuolet sopivat sovittujen julkisten
hankintojensa asteittaisesta ja molemminpuo-
lisesta avaamisesta vastavuoroisuuden perus-
teella.

2. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yh-
teisneuvosto päättää tarkoituksenmukaisista
järjestelyistä ja aikataulusta. Tämä päätös
koskee erityisesti seuraavia kysymyksiä:

a) sovitun vapauttamisen kattavuus;

b) syrjimätön pääsy sovituille markkinoil-
le;

c) kynnysarvot;

d) rehelliset ja avoimet käytännöt;

e) selvät valitusmenettelyt;

f) tietotekniikan käyttö.

11 artikla

Kilpailu

1. Osapuolet sopivat tarkoituksenmukai-
sista toimenpiteista sellaisten kilpailun vää-
ristymien tai rajoitusten syntymisen ehkaise-
miseksi, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa
yhteisön ja Meksikon väliseen kauppaan.
Yhteisneuvosto luo tätä varten yhteistyo- ja
yhteensovittamismekanismeja niille osapuol-
ten viranomaisille, jotka vastaavat kilpailu-
sääntöjen täytäntöönpanosta. Tähän yhteis-
työhön kuuluvat molemminpuolinen oikeu-
dellinen apu, ilmoittaminen, neuvottelut ja
tietojen vaihto kilpailulainsäädännön ja -po-
litiikkojen täytäntöönpanoon liittyvän avoi-
muuden varmistamiseksi.

2. Tätä varten yhteisneuvosto päättää eri-
tyisesti seuraavista seikoista:

a) yritysten väliset sopimukset, yritysten
yhteenliittymien päätökset sekä yritys-
ten yhdenmukaistetut menettelytavat;

b) yhden tai useamman yrityksen määrää-
vän aseman väärinkäyttö;

c) yritysten väliset sulautumiset;

d) valtion kaupalliset monopolit;

e) julkiset yritykset tai yritykset, joille on
myönnetty erityisoikeuksia tai yksinoi-
keuksia.

12 artikla

Henkinen, teollinen ja kaupallinen
omaisuus

1. Osapuolet, jotka vahvistavat uudelleen
kuinka tärkeinä ne pitävät henkisen omaisuu-
den suojaa (tekijänoikeudet, mukaan lukien
tekijänoikeudet tietokoneohjelmiin ja tieto-
kantoihin, ja lähioikeudet, patentteihin liittyvat
oikeudet, teolliset mallit, maantieteelliset
merkinnät, mukaan lukien alkuperänimityk-
set, tavaramerkit, integroitujen piirien piiri-
mallit ja suoja epärehelliseltä kilpailulta sel-
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laisena kuin se määritellään teollisuusomis-
tusoikeuden suojelemista koskevan Pariisin
yleissopimuksen 10 a artiklassa, sekä julkis-
tamattoman tiedon suoja), toteuttavat tarkoi-
tuksenmukaiset toimenpiteet riittävän ja te-
hokkaan suojan varmistamiseksi korkeimpien
kansainvälisten standardien mukaisesti, mu-
kaan lukien tehokkaat keinot tällaisten oike-
uksien toteuttamiseksi.

2. Tatä varten yhteisneuvosto päättää:

a) neuvottelumekanismista molempia osa-
puolia tyydyttävän ratkaisun löytämi-
seksi henkisen omaisuuden suojaa kos-
kevissa vaikeuksissa;

b) toteutettavista yksityiskohtaisista toi-
menpiteistä l kohdassa esitetyn tavoit-
teen saavuttamiseksi ottaen huomioon
erityisesti henkistä omaisuutta koskevat
monenvaliset yleissopimukset.

VI OSASTO

YHTEISTYÖ

13 artikla

Yhteistyötä ja taloudellisia kysymyksiä
koskeva vuoropuhelu

1. Yhteisneuvosto aloittaa säännöllisen
vuoropuhelun, jotta voidaan tiivistää ja pa-
rantaa tässä osastossa märättyä yhteistyötä,
johon kuuluu erityisesti:

a) tietojen vaihto ja yhteistyön kehittymi-
sen määräaikainen tarkistaminen;

b) tässä sopimuksessa määrättyjen alakoh-
taisten sopimusten täytäntöönpanon yh-
teensovittaminen ja valvonta sekä uu-
sien samankaltaisten sopimusten teke-
misen mahdollisuuden tarkastelu.

2. Yhteisneuvosto aloittaa myös taloudel-
lisia kysymyksiä koskevan säännöllisen vuo-
ropuhelun, johon kuuluu erityisesti mak-

roekonomisia näkökohtia koskevien tietojen
erittely ja vaihto kaupan ja investointien
edistämiseksi.

14 artikla

Teollinen yhteistyö

1. Osapuolet tukevat ja edistävät toimen-
piteitä, joiden tarkoituksena on kehittää ja
lujittaa pyrkimyksia aloittaa dynaaminen, in-
tegroitu ja hajautettu teollisen yhteistyön
hallinto taloudelliselle kehitykselle otollisen
ilmapiirin luomiseksi ja otteen huomioon
osapuolten yhteiset edut.

2. Tässä yhteistyössä keskitytään erityises-
ti:

a) lujittamaan osapuolten taloudellisten
toimijoiden välisia yhteyksia järjestä-
mällä konferensseja, seminaareja, val-
tuuskuntia teollisten ja teknisten mah-
dollisuuksien selvittämiseksi, pyöreän
pöydän neuvotteluja sekä yleisiä ja
alakohtaisia messuja osapuolten yhteis-
ten kaupallisten etujen yksilöimiseksi ja
hyödyntämiseksi sekä kaupan, inves-
tointien ja teollisen yhteistyön sekä
teknologian siirtohankkeiden edistämi-
seksi;

b) lujittamaan osapuolten taloudellisten
toimijoiden nykyistä vuoropuhelua ja
laajentamaan sen alaa edistämällä neu-
votteluja ja yhteensovittamista teollisen
yhteistyön esteiden yksilöimiseksi ja
poistamiseksi, kilpailusääntöjen noudat-
tamisen edistamiseksi, yleisten toimen-
piteiden johdonmukaisuuden varmista-
miseksi ja teollisuuden auttamiseksi
sopeutumaan markkinoiden vaatimuk-
siin;

c) edistämään teollista yhteistyötä koske-
via aloitteita osapuolten yksityistämis-
ja vapauttamiskehityksen yhteydessä in-
vestointien edistämiseksi yritysten vä-
lisen teollisen yhteistyön avulla;

d) tukemaan nykyaikaistamista, monipuo-
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listamista, innovaatiota, koulutusta, tut-
kimusta ja kehittämista sekä laatualoit-
teita;

e) edistämään osapuolten osallistumista
kokeiluhankkeisiin ja erityisohjelmiin
niitä koskevien yksityiskohtaisten sään-
töjen mukaisesti.

15 artikla

Investointien edistäminen

Osapuolet auttavat luomaan vastavuoroi-
sille investoinneille otollisen ja vakaan ym-
päristön.

Tätä yhteistyötä toteutetaan muun muassa
seuraavasti:

a) lainsäädäntöä ja investointimahdolli-
suuksia koskevien tiedonvälitys-, yksi-
löinti- ja tiedonlevitysjärjestelyjen avul-
la;

b) tukemalla sellaisen oikeudellisen ympäris-
ton kehittämistä, joka edistää osa-
puolten välisiä investointeja, tekemällä
tarvittaessa jäsenvaltioiden ja Meksikon
välisiä sopimuksia investointien edistä-
misestä ja suojelusta sekä sopimuksia
kaksinkertaisen verotuksen estämisestä;

c) kehittämällä yhdenmukaistettuja ja yk-
sinkertaistettuja hallinnollisia menette-
lyjä;

d) kehittämällä erityisesti osapuolten pien-
ten ja keskisuurten yritysten kanssa
menettelyjä yhteisinvestointeja varten.

16 artikla

Rahoituspalvelut

1. Osapuolet aloittavat lakiensa, asetusten-
sa ja politiikkojensa sekä GATS- yleissopi-
muksen sääntöjen mukaisen yhteistyön rahoi-
tuspalvelujen alalla yhteisten etujensa sekä

pitkän ja keskipitkän aikavälin taloudellisten
tavoitteidensa mukaisesti.

2. Osapuolet sopivat tekevänsä kahden- ja
monenvälistä yhteistyötä lisätäkseen liiketoi-
mintaympäristöjensa keskinaista ymmärtä-
mystä ja tietoisuutta sekä aloittaakseen ra-
hoituksen sääntelyä, rahoitusseurantaaja -val-
vontaa sekä muita yhteisen edun mukaisia
kysymyksiä koskevien tietojen vaihdon.

3. Tämän yhteistyön erityisenä tavoitteena
on edistää tuottavuuden kasvua ja monipuo-
listumista sekä kilpailukykyä rahoituspalve-
lujen alalla.

17 artikla

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva
yhteistyö

1. Osapuolet edistävät pienten ja kes-
kisuurten yritysten kehittymiselle otollista
ympäristöä.

2. Tämä yhteistyö muodostuu:

a) taloudellisten toimijoiden välisten yhte-
yksien, yhteisinvestointien, yhteisyri-
tysten perustamisen ja tietoverkkojen
luomisen edistämisestä nykyisten laaja-
alaisten ohjelmien, kuten ECIP-rahoi-
tusohjelman,   AL-INVEST-ohjelman,
BRE-toimiston ja BCNET-verkon avul-
la;

b) rahoituksen saamisen helpottamisesta,
tietojen välittämisestä ja innovaation
edistämisestä.

18 artikla

Tekniset määräykset ja
vaatimustenmukaisuuden arviointi

Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä
teknisten määräysten ja vaatimustenmukai-
suuden arvioinnin alalla.
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19 artikla

Tulliyhteistyö

1. Tulliyhteistyön tavoitteena on varmistaa
hyvien kauppatapojen noudattaminen. Osa-
puolet edistävät tulliyhteistyötä kauppasuh-
teidensa oikeudellisten puitteiden parantami-
seksi ja lujittamiseksi.

2. Tähän yhteistyöhön kuuluu erityisesti
seuraavaa:

a) tietojen vaihto;

b) uusien koulutustekniikoiden kehittämi-
nen sekä kunkin alan kansainvälisissä
erityisjärjestöissä alulle pantujen toimi-
en yhteensovittaminen;

c) tulli- ja verohallintojen virkamiesten ja
johtavien virkamiesten vaihdot;

d) tavaroiden tulliselvitysmenettelyjen yk-
sinkertaistaminen;

e) teknisen avun antaminen tarvittaessa.

3. Osapuolet ilmaisevat olevansa kiinnos-
tuneita tekemään tulevaisuudessa pöytäkirjan
molemminpuolisesta avusta tullialalla tässä
sopimuksessa määrätyn institutionaalisen ra-
kenteen puitteissa sanotun kuitenkaan rajoit-
tamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä
yhteistyömuotoja.

20 artikla

Tietoyhteiskunta

1. Osapuolet ovat tietoisia siita, että tieto-
ja viestintätekniikat ovat nyky-yhteiskunnan
tärkeimpiä tekijöitä ja erittäin tärkeitä talou-
delliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

2. Tämän alan yhteistyössä keskitytään
erityisesti:

a) vuoropuheluun tietoyhteiskunnan eri
näkökohdista;

b) tieto- ja televiestintätekniikoiden sään-
telyä, standardointia sekä vaatimusten-
mukaisuustestejä ja varmentamista kos-
kevien tietojen vaihtoon ja niiden yh-
teydessä tarvittavaan tekniseen apuun;

c) uusien tieto- ja televiestintätekniikoiden
levittämiseen sekä uusien palveluiden
parantamiseen edistyneen viestinnän,
palveluiden ja tietotekniikan tarjoamien
mahdollisuuksien alalla;

d) yhteisten tutkimusta sekä teknologista
ja teollista kehittämistä koskevien hank-
keiden edistämiseen ja toteuttamiseen
uusien tieto-, viestintä- ja telematiikka-
sekä tietoyhteiskuntaa koskevien teknii-
koiden alalla;

e) edistämään osapuolten osallistumista
kokeiluhankkeisiin ja erityisohjelmiin
niitä koskevien yksityiskohtaisten sään-
töjen mukaisesti;

f) telemaattisten verkkojen ja palveluiden
yhteenliitettävyyteen ja yhteiskäytettä-
vyyteen;

g) sääntely-yhteistyötä koskevaan vuoro-
puheluun, joka koskee kansainvälisiä
on-line-palveluita,  yksityisyyden ja
henkilötietojen suojaan liittyvät näkö-
kohdat mukaan lukien;

h) vastavuoroinen pääsy tietokantoihin so-
vittavien yksityiskohtaisten sääntöjen
mukaisesti.

21 artikla

Yhteistyö maatalous- ja maaseutualalla

1. Osapuolet edistavät kehitystä ja yhteis-
työtä maatalousalalla, maatalouden raaka-
aineita jalostavan teollisuuden alalla ja maa-
seutualalla.

2. Tätä varten osapuolet tarkastelevat
muun muassa seuraavaa:

a) toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on
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yhdenmukaistaa terveyttä, kasvien ter-
veyttä ja ympäristoä koskevia standar-
deja ja sääntöjä kaupan helpottamiseksi
osapuolten voimassa olevan lainsäädän-
nön huomioon ottaen ja WTO:n sään-
töjä 5 artiklassa esitettyjen ehtojen
lisaksi noudattaen;

b) mahdollisuutta tietojen vaihtoon seka
tätä tarkoittavien hankkeiden ja toimien
toteuttamiseen erityisesti viestinnän,
tieteellisen ja teknisen tutkimuksen sekä
inhimillisten voimavarojen kehityksen
alalla.

22 artikla

Yhteistyö kaivosteollisuuden alalla

Osapuolet sopivat edistävänsä yhteistyöta
kaivosteollisuuden alalla toteuttamalla pää-
asiallisesti toimia, joiden tarkoituksena on:

a) edistää mineraalien etsintää, hyödyntä-
mistä ja kannattavaa käyttöä osapuolten
tämän alan lainsäädännön mukaisesti;

b) mineraalien etsintään ja hyödyntämi-
seen liittyvien tietojen, kokemusten ja
teknologian vaihdon edistäminen;

c) edistää asiantuntijoiden vaihtoa ja tehdä
yhteistä tutkimusta teknologisen kehit-
tämisen mahdollisuuksien lisäämiseksi;

d) kehittää   toimenpiteitä   investointien
edistämiseksi tällä alalla.

23 artikla

Yhteistyö energia-alalla

1. Osapuolten yhteistyölla pyritään kehit-
tämään niiden energia-aloja keskittyen edis-
tämään teknologian siirtoa ja osapuolten
lainsäädäntöä koskevien tietojen vaihtoa.

2. Yhteistyötä tällä alalla tehdään pääasial-
lisesti vaihtamalla tietoja, kouluttamalla työn-
tekijöitä, siirtämällä teknologiaa ja toteutta-

malla yhteisiä teknologian kehittämis- ja
infrastruktuurihankkeita; suunnittelemalla te-
hokkaampia energian kehittämistä koskevia
hankkeita, edistämällä energian järkiperäistä
käyttöä, tukemalla vaihtoehtoisten ympäristöä
suojelevien ja uudistuvien energianlähteiden
käyttöä sekä edistämällä energian tuotantoon
tarkoitettuja kierrätys- ja jätteidenkäsittely-
hankkeita.

24 artikla

Yhteistyö liikenteen alalla

1. Liikennettä koskevan osapuolten yhteis-
työn tavoitteena on:

a) tukea liikennejärjestelmien uudelleen-
järjestämistä ja nykyaikaistamista;

b) edistää käyttöstandardien käyttöa.

Tässä yhteydessä etusijalla ovat:

a) osapuolten liikennepolitiikkoja sekä
muita yhteisen edun mukaisia aiheita
koskeva asiantuntijoiden välinen tieto-
jen vaihto;

b) taloudellisille toimijoille ja julkishallin-
non vanhemmille virkamiehille tarkoi-
tetut taloudelliset, oikeudelliset ja tek-
niset koulutusohjelmat;

c) maailmanlaajuista satelliittinavigointi-
järjestelmää (GNSS) koskevien tietojen
vaihto;

d) tekninen apu liikennejärjestelmän kaik-
kien osien uudelleenjärjestämiselle ja
nykyaikaistamiselle.

3. Osapuolet tarkastelevat kaikkia kansain-
välisiin meriliikennepalveluihin liittyviä nä-
kökohtia varmistaakseen, että ne eivät estä
kaupan  molemminpuolista  laajentumista.
Tässä yhteydessä neuvotellaan kansainvälis-
ten meriliikennepalvelujen vapauttamisesta
tämän sopimuksen 6 artiklan määräysten
mukaisesti.
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25 artikla

Yhteistyö matkailualalla

1. Osapuolten yhteistyön pääasiallisena ta-
voitteena on parantaa tietojen vaihtoa ja laatia
parhaita käytäntöjä matkailun tasapainoisen ja
kestävän kehityksen varmistamiseksi.

2. Tassä yhteydessä osapuolet keskittyvät
erityisesti:

a) suojaamaan luonnon- ja kulttuuriperin-
nön voimavarat ja lisäämään niitä mah-
dollisimman suuressa määrin;

b) kunnioittamaan     paikallisyhteisöjen
loukkaamattomuutta ja etuja;

c) edistämään naapurimaiden alueiden ja
kaupunkien yhteistyötä;

d) parantamaan koulutusta hotellialalla
kiinnittäen erityistä huomiota hotellien
johtamiseen ja hallintoon.

26 artikla

Tilastoyhteistyö

Osapuolet sopivat edistävänsä tilastomene-
telmien ja -käytäntöjen yhdenmukaistamista,
jotta ne voivat yhteisesti hyväksyttyjen pe-
rusteiden mukaisesti käyttää tavaroiden ja
palveluiden kauppaa koskevia tilastoja sekä
yleisemmin mitä tahansa tämän sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvaa sellaista alaa kos-
kevia tilastoja, josta niitä voidaan tehdä.

27 artikla

Hallinto

Osapuolet tekevät yhteistyötä kansallisen,
alueellisen ja paikallisen tason hallintoon ja
toimielimiin liittyvissä kysymyksissä edis-
tääkseen henkilöstön koulutusta ja hallinnon
nykyaikaistamista.

28 artikla

Huumausaineiden kaupan, rahanpesun ja
huumausaineiden kemiallisten esiasteiden

torjuntaa koskeva yhteistyö

1. Osapuolet toteuttavat tarkoituksenmu-
kaisena pitämäänsä yhteistyöta ja yhteyden-
pitoa kansallisten lainsäädäntöjensä mukai-
sesti tiivistääkseen toimintaansa huumausai-
neiden tuotannon, jakelun ja laittoman käytön
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

2. Yhteistyössa tukeudutaan tämän alan
toimivaltaisiin elimiin, ja siihen kuuluu eri-
tyisesti seuraavaa:

a) huumausaineiden väärinkäytön ehkäise-
mistä sekä huumausaineiden käyttäjien
hoitoa ja yhteiskuntaan sopeuttamista
koskevien yhteensovitettujen ohjelmien
ja toimenpiteiden, myös teknisen avun
ohjelmien, kehittäminen. Tähän toimin-
taan kuuluvat myös tutkimus sekä toi-
menpiteet, joiden tarkoituksena on vä-
hentää huumausaineiden tuotantoa lait-
tomien satojen kasvattamiseen käytet-
tyihin alueisiin kohdistuvalla alueelli-
sella kehittämisellä;

b) huumausaineiden valvontaa koskevien
tutkimusohjelmien ja -hankkeiden ke-
hittäminen;

c) tietojen vaihto, joka koskee huumaus-
aineiden valvonnan ja rahanpesun tor-
junnan oikeudellista ja hallinnollista
kohtelua sekä niitä koskevien aiheellis-
ten, myös yhteisön ja alalla toimivien
kansainvälisten elinten hyväksymiä toi-
menpiteitä;

d) huumausaineiden ja psykotrooppisten
aineiden laittomassa valmistuksessa
käytettävien kemiallisten aineiden esi-
asteiden ja maiden aineiden väärinkäy-
tön estäminen osapuolten 13 päivänä
joulukuuta 1996 allekirjoittaman huu-
mausaineiden esiasteiden ja kemiallis-
ten aineiden valvontaa koskevan sopi-
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muksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien
vuoden 1988 Wienin yleissopimuksen
mukaisesti.

29 artikla

Tieteellinen ja teknologinen yhteistyö

1. Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä
yhteisen edun mukaisilla tieteen ja teknolo-
gian aloilla toistensa politiikat huomioon
ottaen.

2. Yhteistyön tavoitteena on:

a) edistää tiedettä ja teknologiaa koskevan
tiedon ja taitotiedon vaihtoa erityisesti
politiikkojen ja ohjelmien toteuttamisen
osalta;

b) edistää osapuolten tieteellisten yhteisö-
jen kestäviä suhteita;

c)  edistää henkilöiden koulutusta.

3. Yhteistyöhön kuuluvat yhteiset tutkin-
nushankkeet ja vaihdot sekä kokoukset ja
tiedemiesten kouluttaminen, jolloin varmiste-
taan tutkimustulosten leviäminen mahdolli-
simman laajalti.

4. Tässä yhteistyössä osapuolet suosivat
korkeamman asteen oppilaitostensa, tutki-
muslaitostensa sekä tuotannollisten alojen,
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten,
osallistumista siihen.

5. Osapuolten yhteistyö voi johtaa tutki-
musta ja teknologista kehittämistä koskevan
alakohtaisen sopimuksen tekemiseen, jos sitä
pidetään tarkoituksenmukaisena.

30 artikla

Yhteistyö koulutuksen ja ammatillisen
koulutuksen alalla

1. Osapuolet osoittavat keinoja koulutuk-
sen ja ammatillisen koulutuksen alan tilanteen
merkittäväksi parantamiseksi. Kaikkein huo-

noimmassa asemassa olevien sosiaaliryhmien
koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

2. Osapuolet tiivistävät koulutusta, mu-
kaan lukien korkeamman asteen koulutus, ja
ammatillista koulutusta sekä yliopistojen ja
yritysten valistä vaihtoa koskevaa yhteistyö-
tään julkisen sektorin johtavien virkamiesten
ja yksityisen sektorin johdon ammattitaidon
kehittämiseksi.

3. Osapuolet korostavat toimenpiteitä, joi-
den tarkoituksena on luoda pysyvia yhteyksiä
osapuolten erityislaitosten välille tietojen,
taitotiedon, asiantuntijoiden ja teknisten voi-
mavarojen vaihdon edistämiseksi nuorisoalal-
la hyödyntäen ALFA-ohjelman tarjoamia kei-
noja sekä osapuolten tältä alalta saamaa
kokemusta.

4. Osapuolten yhteistyö voi yhteisestä so-
pimuksesta johtaa alakohtaisen sopimuksen
tekemiseen koulutuksen, mukaan lukien kor-
keamman asteen koulutus, ammatillisen kou-
lutuksen ja nuorisoon liittyvien kysymysten
alalla.

31 artikla

Yhteistyö kulttuurin alalla

1. Osapuolet sopivat edistävänsä niiden
monimuotoisuutta kunnioittavaa kulttuuriyh-
teistyötä lisätäkseen kulttuuriensa molemmin-
puolista ymmärtämystä ja niiden levittämistä.

2. Osapuolet toteuttavat tarkoituksenmu-
kaisia toimenpiteitä edistääkseen kulttuuri-
vaihtoa ja toteuttaakseen yhteisiä aloitteita
kulttuurin eri osa-alueilla. Osapuolet määrit-
televät sopivana ajankohtana tätä koskevat
erityiset yhteistyötoimet ja yksityiskohtaiset
säännöt.

32 artikla

Yhteistyö audiovisuaalisella alalla

Osapuolet sopivat edistävänsä tällä alalla
yhteistyötä, mihin kuuluvat myös yhteistuo-
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tarmot, koulutus, kehittäminen ja levitys,
pääasiallisesti toteuttamalla audiovisuaalisen
alan ja lehdistöalan koulutusohjelmia.

33 artikla

Tiedonvälitystä ja viestintää koskeva
yhteistyö

Osapuolet sopivat edistävänsä tietojen
vaihtoa ja levitystä sekä toteuttavansa ja
tukevansa yhteisen edun mukaisia toimia
tiedonvälityksen ja viestinnän alalla.

34 artikla

Ympäristöä ja luonnonvaroja koskeva
yhteistyö

1. Kaikessa osapuolten tämän sopimuksen
perusteella toteuttamassa yhteistyössä otetaan
huomioon tarve säilyttää ympäristön tasapai-
no ja ekologinen tasapaino.

2. Osapuolet sitoutuvat kehittämään yh-
teistyötä ympäristön huononemisen ehkäise-
miseksi, luonnonvarojen säilyttämisen ja kes-
tävän hoidon edistämiseksi, ympäristölainsää-
däntöä koskevan tiedon ja kokemuksen ke-
hittämiseksi levittämiseksi ja vaihtamiseksi,
sen noudattamisen edistämiseksi tarkoitettu-
jen taloudellisten kannustimien käytön roh-
kaisemiseksi, ympäristöjohtamisen lujittami-
seksi hallinnon kaikilla tasoilla, henkilöstön
koulutuksen, ympäristökysymyksiä koskevan
valistuksen ja yhteisten tutkimushankkeiden
edistämiseksi ja sosiaalisen osallistumisen
kanavien kehittämiseksi.

3. Osapuolet edistävät molemminpuolista
osallistumista alan ohjelmiin niitä koskevien
yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti.

4. Osapuolten yhteistyö voi johtaa alakoh-
taisen sopimuksen tekemiseen ympäristön ja
luonnonvarojen alalla, jos sitä pidetään tar-
koituksenmukaisena.

35 artikla

Yhteistyö kalastusalalla

Kalastusalojensa    sosiaalis-taloudellisen
merkityksen vuoksi osapuolet sitoutuvat ke-
hittämään läheisempää yhteistyötä tällä alalla
erityisesti tekemällä lainsäädäntöjensä mukai-
sesti alakohtaisen kalastussopimuksen, jos
sitä pidetään tarkoituksenmukaisena.

36 artikla

Sosiaalisia kysymyksiä ja köyhyyttä
koskeva yhteistyö

1. Osapuolet käyvät vuoropuhelua kaikista
sosiaalisista näkökohdista, jotka ovat jom-
mankumman osapuolen edun mukaisia.

Vuoropuheluun olisi sisällyttävä aiheita,
jotka koskevat huono-osaisia ryhmiä ja alu-
eita, kuten: alkuperaisväestöt, maaseudun
köyhät, vähävaraiset naiset ja muut köyhyy-
dessä elävät väestöryhmät.

2. Osapuolet tunnustavat sosiaalisen ja
taloudellisen kehityksen yhdenmukaistamisen
tärkeyden ja ottavat huomioon tarpeen kun-
nioittaa edellisessä kohdassa mainittujen ryh-
mien perusoikeuksia. Kasvun uuden perustan
olisi luotava työpaikkoja ja varmistettava
parempi elintaso huonoimmassa asemassa
oleville väestönosille.

3. Osapuolet sovittavat määräajoin yhteen
kansalaisyhteiskunnassa tehtävää yhteistyötä,
jolla pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia
työpaikkojen luomiseen, ammatilliseen kou-
lutukseen ja tulojen kasvuun.

37 artikla

Alueellinen yhteistyö

1. Osapuolet edistävät toimia, joilla pyri-
tään kehittämään yhteistoimintaa yhteisillä
hankkeilla erityisesti Keski-Amerikassa ja
Karibianmeren maissa.
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2. Etusija annetaan aloitteille, joilla edis-
tetään Keski-Amerikan ja Karibianmeren alu-
eellista kauppaa, kannustetaan ympäristöä
sekä teknologista ja tieteellistä tutkimusta
koskevaa alueellista yhteistyötä, edistetään
alueen taloudelliselle kehitykselle välttämät-
tömän viestintäinfrastruktuurin kehittämistä
sekä kannustetaan aloitteita, joiden tarkoituk-
sena on parantaa köyhyydessä elävän väestön
elintasoa.

3. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten
aseman parantamiseen ja erityisesti heidän
tuotannolliseen prosessiin osallistumisensa li-
säämiseen.

4. Osapuolet tutkivat tarkoituksenmukaisia
keinoja kolmansien osapuolten kanssa toteu-
tettavan yhteistyön edistamiseksi ja valvomi-
seksi.

38 artikla

Pakolaisia koskeva yhteistyö

Osapuolet pyrkivät säilyttämään Meksikos-
sa olevien keski-amerikkalaisten pakolaisten
jo saamat edut, ja ne tekevät yhteistyötä
pysyvien ratkaisujen löytämiseksi.

39 artikla

Ihmisoikeuksia ja kansanvaltaa koskeva
yhteistyö

1. Osapuolet sopivat, että tällä alalla teh-
tävällä yhteistyöllä olisi edistettävä l artik-
lassa tarkoitettuja periaatteita.

2. Yhteistyössä keskitytään pääasiallisesti:

a) kehittämään kansalaisyhteiskuntaa kou-
lutukseen, ammatilliseen koulutukseen
ja yleisen tietoisuuden kehittämiseen
liittyvien ohjelmien avulla;

b) koulutus- ja tiedonvälitystoimenpitei-
siin, joiden tarkoituksena on auttaa eri
toimielimiä toimimaan tehokkaammin
ja lujittaa oikeusvaltiota;

c) edistämään ihmisoikeuksien ja kansan-
valtaisten periaatteiden kunnioittamista.

3. Osapuolet voivat toteuttaa yhteisiä
hankkeita vaalien järjestämisestä vastaavien
viranomaistensa sekä ihmisoikeuksien kunni-
oittamista valvovien ja sitä edistävien muiden
viranomaisten välillä.

40 artikla

Yhteistyö kuluttajansuojan alalla

1. Osapuolet sopivat, että tällä alalla teh-
tävällä yhteistyöllä olisi pyrittävä paranta-
maan niiden kuluttajansuojajärjestelmiä ja
sovittamaan niitä yhteen osapuolten lainsää-
däntöjen asettamissa rajoissa.

2. Tässä yhteistyössä keskitytään pääasial-
lisesti:

a) tietojen ja asiantuntijoiden vaihtoon
sekä osapuolten kuluttajajärjestöjen yh-
teistyön edistämiseen:

b) koulutusohjelmien järjestämiseen ja
teknisen avun antamiseen.

41 artikla

Tietosuojaa koskeva yhteistyö

1. Jäljempänä olevan 51 artiklan mukai-
sesti osapuolet sopivat tekevänsä henkilötie-
tojen suojaa koskevaa yhteistyötä parantaak-
seen suojan tasoa sekä estaäkseen esteiden
syntymisen sellaisessa kaupankäynnissä, joka
edellyttää henkilötietojen siirtoa.

2. Yhteistyöhön henkilötietojen suojan
alalla voi kuulua tekninen apu, jota annetaan
vaihtamalla tietoja ja asiantuntijoita, sekä
yhteisien ohjelmien ja hankkeiden toteutta-
minen.
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42 artikla

Terveys

1. Terveyttä koskevalla yhteistyöllä pyri-
tään lujittamaan toimintaa tutkimuksen, far-
makologian, ehkäisevän lääketieteen sekä
tarttuvien tautien, kuten aidsin, alalla.

2. Yhteistyöhön kuuluvat pääasiallisesti:

a) epidemiologiaa seka terveyspalvelujen
hajauttamista ja hallintoa koskevat
hankkeet,

b) ammatillista kehittämista koskevien oh-
jelmien edistäminen;

c) ohjelmat ja hankkeet terveysolojen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin parantamisek-
si maaseudulla ja kaupungeissa.

43 artikla

Myöhempää kehittämistä koskeva
määräys

1. Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksel-
la laajentaa tämän osaston soveltamisalaa
laajentaakseen yhteistyöta ja täydentääkseen
sita erityisia aloja tai toimia koskevilla
sopimuksilla.

2. Kumpikin osapuoli voi tehdä keskinäi-
sen yhteistyön soveltamisalan laajentamista
koskevia ehdotuksia tämän osaston täytän-
töönpanon osalta ottaen huomioon sen täy-
täntöönpanosta saadut kokemukset.

44 artikla

Yhteistyön voimavarat

1. Tässä sopimuksessa vahvistettujen yh-
teistyön tavoitteiden saavuttamiseksi osapuo-
let antavat voimavarojensa ja lainsäädäntö-
jensä rajoissa käytettäviksi tarkoituksenmu-
kaiset voimavarat ja myös rahoituksen.

2. Osapuolet kannustavat Euroopan inves-

tointipankkia jatkamaan menettelyjensä ja
rahoitusta koskevien arviointiperusteidensa
mukaisesti toimintaansa Meksikossa.

VII OSASTO

INSTITUTIONAALINEN RAKENNE

45 artikla

Yhteisneuvosto

Perustetaan yhteisneuvosto, joka valvoo
tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Se ko-
koontuu ministeritasolla säännöllisin välein
sekä olosuhteiden niin vaatiessa. Yhteisneu-
vostossa tarkastellaan tämän sopimuksen yh-
teydessä esille tulevia tärkeitä kysymyksiä
sekä muita yhteisen edun mukaisia kahden-
välisiä tai kansainvälisiä kysymyksia.

46 artikla

1. Yhteisneuvosto muodostuu Euroopan
unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen
komission jäsenistä sekä Meksikon hallituk-
sen jäsenistä.

2. Yhteisneuvoston jäsenet voivat järjestää
edustuksensa sen työjärjestyksessä vahvistet-
tavien edellytysten mukaisesti.

3. Yhteisneuvosto vahvistaa oman työjär-
jestyksensä.

4. Yhteisneuvoston puheenjohtajana on
vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jä-
sen ja Meksikon hallituksen jäsen sen
työjärjestyksessa vahvistettujen määräysten mu-
kaisesti.

47 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden saavutta-
miseksi yhteisneuvostolla on valtuudet tehda
päätöksiä tässa sopimuksessa määrätyissä
tapauksissa. Päätökset sitovat osapuolia, jotka
toteuttavat niiden täytäntöönpanemiseksi tar-
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vittavat toimenpiteet. Yhteisneuvosto voi
myös antaa tarkoituksenmukaisia suosituksia.

Yhteisneuvosto tekee päätökset ja antaa
suositukset osapuolten suostumuksella.

48 artikla

Sekakomitea

1. Euroopan unionin neuvoston ja Euroo-
pan yhteisöjen komission jäsenten sekä Mek-
sikon hallituksen yleensä korkean tason vir-
kamiesedustajista muodostuva sekakomitea
avustaa yhteisneuvostoa sen tehtävien suorit-
tamisessa.

Yhteisneuvosto määrittää työjärjestykses-
sään sekakomitean tehtävät, joihin kuuluu
yhteisneuvoston kokousten valmistelu, ja ko-
mitean toimintatavat.

2. Yhteisneuvosto voi siirtää toimivaltaan-
sa sekakomitealle. Tassä tapauksessa sekako-
mitea tekee päätökset 47 artiklassa määrät-
tyjen edellytysten mukaisesti.

3. Sekakomitea kokoontuu tavallisesti ker-
ran vuodessa vuorotellen Brysselissä ja Mek-
sikossa osapuolten ennalta sopimana ajan-
kohtana ja niiden ennalta sopimaa esityslistaa
käsitellen. Ylimääräisiä kokouksia voidaan
kutsua koolle osapuolten yhteisestä sopimuk-
sesta. Sekakomitean puheenjohtajana on vuo-
rotellen kummankin osapuolen edustaja.

49 artikla

Muut erityiskomiteat

Yhteisneuvosto voi päättää perustaa muita
erityiskomiteoita tai elimiä avustamaan sitä
tehtäviensä suorittamisessa.

Yhteisneuvosto määrittää työjärjestykses-
sään tällaisten komiteoiden tai elinten koos-
tumuksen, tehtävät ja toimintatavat.

50 artikla

Riitojen ratkaisu

Yhteisneuvosto päättää erityisestä kauppaa
tai kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevasta
riitojen ratkaisumenettelystä, joka on WTO:n
asiaa koskevien tämän alan määräysten mu-
kainen.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

51 artikla

Tietosuoja

1. Osapuolet sopivat myöntävänsä henki-
lötietojen ja muiden tietojen käsittelylle kor-
keatasoisen suojan alalla toimivien kansain-
välisten järjestöjen ja yhteisön hyväksymien
standardien mukaisesti.

2. Tätä varten osapuolet ottavat huomioon
ne standardit, jotka ovat tämän sopimuksen
erottamattoman osan muodostavassa liittees-
sä.

52 artikla

Kansallista turvallisuutta koskeva lauseke

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä
osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a) joita se pitää tarpeellisina sen keskeisten
turvallisuusetujen vastaisten tietojen
paljastamisen estämiseksi;

b) jotka liittyvät aseiden, ammusten tai
sotatarvikkeiden tuotantoon tai kaup-
paan taikka puolustuksen turvaamisen
kannalta valttämättömäan tutkimuk-
seen, kehittämiseen tai tuotantoon, jos
nämä toimenpiteet eivat vaikuta vahin-
gollisesti sellaisten tuotteiden kilpai-
luedellytyksiin, joita ei ole tarkoitettu
nimenomaan sotilaallisiin tarkoituksiin;
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c) joita se pitää oleellisina turvallisuudel-
leen yleistä järjestystä uhkaavien vaka-
vien sisäisten levottomuuksien, sodan
tai sellaisten vakavien kansainvälisten
jännitteiden kyseessä ollen, jotka voivat
johtaa aseelliseen selkkaukseen, tai täyt-
tääkseen velvollisuudet, joihin se on
sitoutunut rauhan ja kansainvälisen tur-
vallisuuden säilyttämiseksi.

53 artikla

Loppuasiakirja sisältää yhteiset ja yksipuo-
liset julistukset, mitkä tehtiin tämän sopimuk-
sen allekirjoituksen yhteydessä.

54 artikla

1. Jos tämän sopimuksen määräysten mu-
kaisesti tai tämän sopimuksen perusteella
hyväksyttyjen   järjestelyiden   mukaisesti
myönnetään suosituimmuusasema, sitä ei so-
velleta verotuksellisiin etuihin, joita jäsenval-
tiot tai Meksiko myöntävät tai voivat myöntää
tulevaisuudessa kaksinkertaisen verotuksen
välttämistä koskevien sopimusten, muiden
verojärjestelyjen tai kansallisen verolainsää-
dännön perusteella.

2. Mitään tässä sopimuksessa tai tämän
sopimuksen perusteella hyväksytyissä järjes-
telyissä ei saa tulkita siten, että estettäisiin
jäsenvaltioita tai Meksikoa hyväksymästä tai
panemasta täytäntöön toimenpiteitä, joilla
pyritään kaksinkertaisesta verotuksesta tehty-
jen sopimusten, muiden verojärjestelyjen tai
kansallisen verolainsäädännön perusteella ve-
rojen välttämisen tai kiertämisen estämiseen.

3. Mitään tässä sopimuksessa tai tämän
sopimuksen perusteella hyväksytyissä järjes-
telyissä ei saa tulkita siten, että estettäisiin
jäsenvaltioita tai Meksikoa erottelemasta ve-
rolainsäädäntöjensä asiaa koskevia sääntöjä
soveltaen eri tilanteessa olevia veronmaksajia
erityisesti heidän asuinpaikkansa suhteen tai
sen paikan suhteen, mihin heidän pääomansa
on sijoitettu.

55 artikla

Osapuolten määrittely

Tässä sopimuksessa käsitteella ’osapuolet’
tarkoitetaan yhteisöä tai sen jäsenvaltioita
taikka yhteisöa ja sen jäsenvaltioita niiden
Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta
johtuvan toimivallan mukaisesti sekä Meksi-
koa.

56 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin
sovelletaan Euroopan yhteisön perustamisso-
pimusta siinä määrätyin edellytyksin, sekä
Meksikon alueeseen.

57 artikla

Voimassaolo

1. Tämä sopimus on voimassa rajoittamat-
toman ajan.

2. Kumpi tahansa osapuoli voi sanoa tä-
män sopimuksen irti ilmoittamalla siitä toi-
selle osapuolelle. Tämän sopimuksen sovel-
taminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua
tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

58 artikla

Velvoitteiden täyttäminen

1. Osapuolet toteuttavat kaikki tämän so-
pimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämi-
seksi tarvittavat yleiset tai erityiset toimen-
piteet Ja ne varmistavat, että ne toimivat tässä
sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden mu-
kaisesti.

Jos osapuoli on toisen osapuolen mielestä
jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mu-
kaisen velvoitteen, se voi toteuttaa aiheelliset
toimenpiteet. Erityisen kiireellisiä tapauksia
lukuun ottamatta sen on ennen toimenpiteiden
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toteuttamista toimitettava yhteisneuvostolle
30 vuorokauden kuluessa kaikki tilanteen
perinpohjaiseksi tutkimiseksi tarvittavat asiaa
koskevat tiedot, jotta voidaan pyrkia löytä-
mään osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Toimenpiteiden valinnassa etusijalle on
asetettava toimenpiteet, jotka aiheuttavat vä-
hiten häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.
Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipy-
mättä yhteisneuvostolle, ja niitä käsitellään
yhteisneuvostossa toisen osapuolen sitä pyy-
täessä.

2. Osapuolet sopivat, että tämän artiklan l
kohdassa olevalla käsitteellä ’erityisen kii-
reelliset tapaukset’ tarkoitetaan toisen osa-
puolen tekemää merkittävää tämän sopimuk-
sen rikkomista. Tämän sopimuksen merkit-
tävää rikkomista on:

a) sellainen tämän sopimuksen irtisanomi-
nen, joka ei ole oikeutettua kansainvä-
lisen oikeuden yleisten sääntöjen perus-
teella;

b) l artiklassa tarkoitettujen tämän sopi-
muksen olennaisten osien rikkominen.

3. Osapuolet sopivat, että tässä artiklassa
tarkoitetut ’aiheelliset toimenpiteet’ ovat kan-
sainvälisen oikeuden mukaisesti toteutettuja
toimenpiteitä. Jos osapuoli tämän artiklan
mukaisesti toteuttaa toimenpiteen erityisen
kiireellisessä tapauksessa, toinen osapuoli voi
pyytää 15 vuorokauden kuluessa kiireellisen
osapuolten välisen kokouksen koolle kutsu-
mista.

59 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappalee-

na englannin, espanjan, hollannin, italian,
kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan,
suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti
on yhtä todistusvoimainen.

60 artikla

Voimaantulo

1. Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuk-
sen omien menettelyjensä mukaisesti.

2. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä,
jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä
varten tarvittavien menettelyjen päätökseen
saattamisesta.

Osastoja II ja VI sovelletaan vasta sen
jälkeen, kun yhteisneuvosto on tehnyt 5, 6, 9,
10, 11 ja 12 artiklassa määrätyt päätökset.

3. Ilmoitus lähetetään Euroopan unionin
neuvoston pääsihteeristölle, joka on tämän
sopimuksen tallettaja.

4. Tämä sopimus korvaa 26 päivänä huh-
tikuuta 1991 allekirjoitetun Euroopan yhteison
ja Meksikon yhteistyötä koskevan puite-
sopimuksen päivänä, jona osastojen 11 ja VI
soveltaminen aloitetaan 2 kohdan määräysten
mukaisesti.

5. Tämän sopimuksen tultua voimaan 8
päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitetun Eu-
roopan yhteisön ja Meksikon kauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevalla vä-
liaikaisella sopimuksella perustetun yhteis-
neuvoston tekemiä päätöksiä pidetään 45
artiklalla perustetun yhteisneuvoston tekemi-
nä.
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LIITE
TÄMÄN SOPIMUKSEN 51 ARTIKLASSA TARKOITETTU HENKILÖTIETOJEN

SUOJA

— Tietokoneistettujen henkilötiedostojen
sääntelyä koskevat suuntaviivat sellai-
sina kuin ne ovat Yhdistyneiden Kan-
sakuntien yleiskokouksen 20 päivänä
marraskuuta 1990 muuttamina,

— OECD:n neuvoston suositus yksityi-
syyden suolaa ja rajat ylittäviä henki-
lötietojen virtoja koskevista suuntavii-
voista, annettu 23 päivänä syyskuuta
1980,

— Euroopan neuvoston yleissopimus yk-
silöiden suojelusta henkilötietojen au-
tomaattisessa tietojenkäsittelyssä, tehty
28 päivänä tammikuuta 1981,

— Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 95146/EY, annettu 24 päivä-
nä lokakuuta 1995, yksilöiden suoje-
lusta henkilotietojen käsittelyssä ja nii-
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta.
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ACTA FINAL

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

TEL IKH PPAXH

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

SLOTAKTE

ACTA FINAL

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT
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PÄÄTÖSASIAKIRJA

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Meksikon yhdysvaltojen täysival-
taiset edustajat hyväksyvät tämän päätösasiakirjan, joka liittyy:

1) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista
kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen,

2) Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä
koskevaan väliaikaiseen sopimukseen, ja

3) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen yhteiseen
julistukseen.

(l)

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

BELGIAN KUNINGASKUNTAA,
TANSKAN KUNINGASKUNTAA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTAA,
HELLEENIEN TASAVALTAA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTAA,
RANSKAN TASAVALTAA,
IRLANTIA,
ITALIAN TASAVALTAA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTAA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTAA,
ITÄVALLAN TASAVALTAA,
PORTUGALIN TASAVALTAA,
SUOMEN TASAVALTAA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTAA, ja
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUN-
TAA,

Jotka ovat EUROOPAN YHTEISÖN perustamissopimuksen sopimuspuolia,

jäijempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’,

sekä

täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat MEKSIKON YHDYSVALTOJA,
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jäljempänä ’Meksiko’

ja

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 8 päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayh-
deksänkymmentäseitsemän allekirjoittamaan Euroopan yhteisojen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä
yhteistyöta koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ovat hyväksyneet seuraavat tekstit:

— Sopimus ja sen liitteet.

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat
antaneet seuraavat tämän päätösasiakirian liitteenä olevat julistukset:

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu Euroopan yhteisön ja Meksikon yhteinen julistus
poliittisesta vuoropuhelusta,

Yhteinen julistus parlamentaarisesta vuoropuhelusta,

Yhteinen tulkitseva julistus 4 artiklasta,

Yhteinen julistus 24 artiklan 3 kohdasta,

Yhteinen julistus 35 artiklasta.

Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon Euroopan yhteisön ja/tai sen
jäsenvaltioiden antamat seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat julistukset:

Julistus sopimuksen 11 artiklasta,

Julistus sopimuksen 12 artiklasta.

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon Meksikon
antaman seuraavan tämän päätösasiakirjan liitteenä olevan julistuksen:

Julistus sopimuksen I osastosta.
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— palauttavat mieleen komission ja neu-
voston sekä Meksikon Pariisissa 2
päivänä toukokuuta 1995 allekirjoitta-
man yhteisen juhlallisen julistuksen
periaatteet,

ovat päättäneet kehittää suhteitaan pitkällä
aikavälillä.

2. Tavoitteet

Euroopan unioni ja Meksiko katsovat, että
laajemman poliittisen vuoropuhelun aloitta-
minen on oleellinen osa niiden suunniteltua
taloudellista ja poliittista lähentymistä, ja se
on ratkaisevan tärkeää tämän julistuksen
johdanto-osassa   lueteltujen   periaatteiden
edistämiselle.

Tämä vuoropuhelu perustuu osapuolten
yhteiseen sitoutumiseen kansanvaltaan ja ih-
misoikeuksien kunnioittamiseen sekä haluun
säilyttää rauha ja luoda oikeudenmukainen ja
vakaa kansainvälinen järjestys Yhdistyneiden
Kansakuntien peruskirjan mukaisesti.

Vuoropuhelun tavoitteena on luoda Euroo-
pan unionin ja Meksikon väliset kestävät ja
solidaariset yhteydet, joilla vaikutetaan niiden
alueiden vakauteen ja vaurauteen, sekä pyrkiä
toteuttamaan alueellinen yhdentyminen ja
edistää ymmärryksen ja suvaitsevuuden ilma-
piiriä niiden kansojen ja kulttuurien välillä.

Vuoropuhelu kattaa kaikki yhteisen edun
mukaiset aiheet, ja silla pyritään raivaamaan
tietä uusiin yhteisten tavoitteiden mukaisiin
yhteistyömuotoihin, mukaan lukien yhteiset

YHTEISET JULISTUKSET

EUROOPAN UNIONIN JA MEKSIKON
YHTEINEN JULISTUS

POLIITTISESTA VUOROPUHELUSTA
(3 artikla)

1.  Johdanto-osa

Euroopan unioni ja Meksiko, jotka

— ovat tietoisia historiallisista, poliittisis-
ta, taloudellisista ja kulttuurillisista si-
teistään sekä kansojensa välisestä ys-
tävvydestä,

— pitävät mielessä halunsa lujittaa poliit-
tisia ja taloudellisia vapauksia, jotka
ovat yhteiskunnan perustana Euroopan
unionin jäsenvaltioissa ja Meksikossa,

— vahvistavat uudelleen ihmisarvon sekä
ihmisoikeuksien edistämisen ja suoje-
lun merkityksen kansanvaltaisen yh-
teiskunnan kulmakivinä sekä oikeus-
valtioon perustuvien kansanvaltaisten
toimielinten keskeisen merkityksen,

— haluavat lujittaa kansainvälistä rauhaa
ja turvallisuutta Yhdistyneiden Kansa-
kuntien peruskirjan periaatteiden mu-
kaisesti.

— ovat kiinnostuneita alueellisesta yhden-
tymisestä keinona, jonka avulla niiden
kansalaiset voivat saavuttaa sosiaalisen
edistyksen ja kansalaisten välisen soli-
daarisuuden periaatteille perustuvan
kestävän ja sopusointuisen kehityksen,

— rakentavat suhteensa perustaen ne yh-
teisön ja Meksikon vuonna 1991 alle-
kirjoittamalla yhteistyötä koskevalla
puitesopimuksella luotuihin suosituim-
muussuhteisiin, ja
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kansainväliset aloitteet erityisesti rauhan, tur-
vallisuuden ja alueellisen kehityksen aloilla.

3. Vuoropuhelumekanismit

Osapuolet käyvät poliittista vuoropuhelua
Meksikon ja Euroopan unionin toimielinten,
Euroopan yhteisöjen komissio mukaan lu-
kien, valisten yhteyksien, tietojen vaihdon ja
neuvottelujen avulla.

Vuoropuhelua käydään erityisesti:

— presidenttitasolla,

— ministeritasolla,

— korkeiden virkamiesten tasolla,

— ja hyödyntäen mahdollisimman tehok-
kaasti diplomaattisia kanavia.

Osapuolten korkeimpien viranomaisten välisia
presidenttitason kokouksia järjestetään
säännöllisesti, ja sopimuspuolet päättävät nii-
den yksityiskohtaisista järjestelyistä.

Ulkoasiainministerien välisiä ministerita-
son kokouksia järjestetään säännöllisesti, ja
sopimuspuolet päättävät niiden yksityiskoh-
taisista järjestelyistä.

YHTEINEN JULISTUS
PARLAMENTAARISESTA VUOROPUHELUSTA

Osapuolet korostavat parlamentaarisen po-
liittisen vuoropuhelun vakiinnuttamisen ai-
heellisuutta Euroopan parlamentin ja Meksi-

kon kongressin (edustajainhuone ja senaatti)
välisten yhteyksien avulla.

YHTEINEN TULKITSEVA JULISTUS
4 ARTIKLASTA

Tämän sopimuksen 4 artiklasta johtuvat
sitoumukset tulevat voimaan vasta, kun 5 arti-

klassa tarkoitettu päätös on tehty tämän
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti.
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myös huomioon juoksevien näkymättömien
toimien vapauttamista koskevan OECD:n
säännöstön mukaiset velvoitteensa.

YHTEINEN JULISTUS
35 ARTIKLASTA

YHTEINEN JULISTUS
24 ARTIKLAN 3 KOHDASTA

Osapuolet vahvistavat WTO:n jäseninä
omaksumansa meriliikennepalveluita koske-
vat monenväliset velvollisuutensa ja ottavat

Osapuolet sopivat antavansa monenvälisel-
lä alalla institutionaalisen tukensa vastuullista
kalastusta koskevien kansainvälisten menet-

telysääntöjen hyväksymiselle, voimaantulolle
ja täytäntöönpanolle.
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YKSIPUOLISET JULISTUKSET

YHTEISÖN JULISTUS
11 ARTIKLASTA

Yhteisö julistaa, että siihen asti kun yh-
teisneuvosto on antanut 11 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetut hyvien liiketapojen mukaista
kilpailua koskevat soveltamissäännöt, se ar-
vioi kaikkia tämän artiklan vastaisia käytän-
töjä niiden arviointiperusteiden pohjalta jotka

on saatu Euroopan yhteisön perustamissopi-
muksen 85, 86 ja 92 artiklan säännöista ja
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamis-
sopimuksen 65 ja 66 artiklan säännöistä sekä
valtion tukia koskevista yhteisön säännöistä,
johdettu oikeus mukaan lukien.

YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN JULISTUS
12 ARTIKLASSA TARKOITETUSTA HENKISESTA OMAISUUDESTA

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot katsovat, että
tämän sopimuksen 12 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa tarkoitettuja henkistä omaisuutta
koskevia monenvälisiä yleissopimuksia ovat
ainakin seuraavat:

— Bernin yleissopimus kirjallisten ja tai-
teellisten teosten suojaamisesta (Parii-
sin asiakirja 1971, muutettu 1979),

— Kansainvälinen yleissopimus esittävien
taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien
sekä   radioyritysten   suojaamisesta
(Rooma 1961),

— Teollisuusomistusoikeuden suojelemis-
ta koskeva Pariisin sopimus (Tukhol-
man asiakirja 1967, muutettu 1979),

— Patenttiyhteistyösopimus (Washington
1970, muutettu 1979 ja 1984),

— Tavaramerkkien kansainvälistä rekiste-

röintiä koskeva Madridin sopimus
(Tukholman asiakirja 1967, muutettu
1979),

— Tavaramerkkien kansainvälistä rekiste-
röintiä koskevan Madridin sopimuksen
pöytäkirja (Madrid 1989),

— Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä
luokitusta tavaramerkkien rekisteröin-
tiä varten koskeva Nizzan sopimus
(Geneve 1977, muutettu 1979),

— Budapestin sopimus mikro-organis-
mien tallettamisen  kansainvälisestä
tunnustamisesta patentinhakumenette-
lyä varten (1977, muutettu 1980),

— Uusien kasvilajikkeiden suojaamista
koskeva kansainvälinen yleissopimus
(UPOV) (Geneven asiakirja 1991),

— Tavaramerkkioikeutta koskeva sopi-
mus, (Geneve 1994).

2 400529F/29
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MEKSIKON JULISTUS l OSASTOSTA

Meksikon ulkopolitiikka perustuu sen pe-
rustuslakiin kirjattuihin periaatteisiin:

Kansojen itsemääräämisoikeus

Puuttumattomuus

Riitojen rauhanomainen ratkaisu

Voiman käytön tai sen käytöllä uhkaamisen
kielto kansainvälisissä suhteissa

Valtioiden oikeudellinen tasaveroisuus
Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Ponnistelut kansainvälisen rauhan ja tur-
vallisuuden puolesta

Meksiko, joka ottaa huomioon historialli-
sen kokemuksensa ja perustuslaissa sille
annetun ylimmän valtuuden, ilmaisee olevan-
sa vakuuttunut siitä, että rauha ja kehitys
voivat perustua ainoastaan kansainvälisen
oikeuden täysimääräiseen noudattamiseen.
Meksiko julistaa myös, että Yhdistyneiden
Kansakuntien peruskirjassa esitetyt periaat-
teet kansainvälisen yhteisön rinnakkaiselosta,
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julis-
tuksessa esitetyt periaatteet ja kansanvallan
periaatteet ohjaavat sitä jatkuvasti sen raken-
tavassa osallistumisessa kansainvälisiin ky-
symyksiin sekä muodostavat puitteet sen tällä
sopimuksella säännellyille suhteille yhteisöön
ja sen jäsenvaltioihin tai mihin tahansa
maahan tai maaryhmittymään.
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(2)

Samalla täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN YHTEISÖÄ

jäljempänä ’yhteisö’,

ja

täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat MEKSIKON YHDYSVALTOJA,

jäljempänä ’Meksiko’

ja

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 8 päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayh-
deksänkymmentäseitsemän allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen
kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen, ovat hyväksyneet
seuraavan tekstin:

— Sopimus.

Yhteisön täysivaltaiset edustajat ja Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat antaneet seuraavan
tämän päätösasiakirjan liitteena olevan yhteisen julistuksen:

— Yhteinen tulkitseva julistus sopimuksen 2 artiklasta.

Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon seuraavan tämän päätösasiakirjan
liitteenä olevan yhteisön julistuksen:

— Euroopan yhteisön julistus sopimuksen 5 artiklasta.
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YHTEINEN TULKITSEVA JULISTUS
2 ARTIKLASTA

Tämän sopimuksen 2 artiklasta johtuvat
sitoumukset tulevat voimaan vasta, kun 3

 artiklassa tarkoitettu päätös on tehty.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS
5 ARTIKLASTA

Yhteisö julistaa, että siihen asti kun yh-
teisneuvosto on antanut 5 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut kilpailua koskevat soveltamissään-
nöt, se arvioi kaikkia tämän artiklan vastaisia
käytäntöja niiden arviointiperusteiden pohjal-
ta, jotka on saatu Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksen 85, 86 ja 92 artiklan sään-
nöistä ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön

perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan sään-
nöistä sekä valtion tukia koskevista yhteisön
säännöistä, johdettu oikeus mukaan lukien.

Samalla jäsenvaltioiden ja yhteisön täysi-
valtaiset edustajat sekä Meksikon täysivaltai-
set edustajat ovat antaneet seuraavan yhteisen
julistuksen:

(3)

Samalla jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Meksikon täysivaltaiset
edustajat ovat antaneet seuraavan yhteisen julistuksen:

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ
MEKSIKON YHDYSVALTOJEN

YHTEINEN JULISTUS

Taloudellista kumppanuutta, poliittista yh-
teensovittamista seka yhteistyötä koskevan
sopimuksen, joka allekirjoitettiin 8 päivänä
joulukuuta 1997, III ja IV osastossa olevien
aiheiden riittäväksi kattamiseksi kokonaisval-
taisissa puitteissa Euroopan yhteisö ja sen
jäsenvaltiot sekä Meksikon yhdysvallat sopi-
vat:

1. Aloittavansa ja, mikäli mahdollista,
saattavansa päätökseen neuvottelut järjeste-
lyistä, jotka koskevat palveluiden kaupan
sekä pääomanliikkeiden ja maksujen vapaut-
tamista sekä kyseisen sopimuksen 6, 8, 9 ja
12 artiklassa määrättyjä henkistä omaisuutta
koskevia toimenpiteitä, samaan aikaan kuin
neuvottelut järjestelyistä ja aikataulusta, jotka
koskevat kyseisen sopimuksen 5 artiklassa ja
8 päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitetun

Euroopan yhteisön ja Meksikon kauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteita koskevan vä-
liaikaisen sopimuksen 3 artiklassa määrättyä
tavaroiden kaupan vapauttamista.

2. Pyrkivänsä varmistamaan, että edellä
tarkoitetut palveluiden sekä pääomanliikkei-
den ja maksujen vapauttamista koskevien
neuvotteluiden tulokset sekä henkiseen omai-
suuteen liittyvät toimenpiteet voivat tulla
voimaan mahdollisimman pian, jolloin osa-
puolten yhteinen tavoite, eli sekä tavaroita
että palveluita koskeva yleinen kaupan vapa-
uttaminen, täyttä taloudellista kumppanuutta,
poliittista yhteensovittamista seka yhteistyötä
koskevan sopimuksen 7 artiklan mukaisesti,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten
sisäisten menettelyn päätökseen saattamista.
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N:o 65
(Suomen säädöskokoelman n:o 997/2000)

Tasavallan presidentin astus
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista
kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen

liittyvien EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätösten n:o 1/2000 ja n:o 2/2000
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppaministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2000

tehdyt EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätök-
set n:o 1/2000 Euroopan yhteisön ja Meksi-
kon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitän-
näistoimenpiteitä koskevalla väliaikaisella so-
pimuksella 8 päivänä joulukuuta 1997 perus-
tetun yhteisneuvoston työjärjestyksen vahvis-
tamisesta ja n:o 2/2000, joka liittyy Brysse-
lissä 8 päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitet-
tuun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista
kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista
sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen, ja
jolla saatetaan voimaan Euroopan yhteisön ja
Meksikon yhdysvaltojen välistä kauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan vä-
liaikaisen sopimuksen artiklojen 3, 4, 5, 6 ja
12 mukaisesti käytyjen vapaakauppaneuvot-
telujen tulokset, ja jotka päätökset tasavallan
presidentti on hyväksynyt 24 päivänä mar-
raskuuta 2000, ovat Suomen osalta kansain-
välisesti voimassa l päivästä heinäkuuta 2000
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista
kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista
sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen (SopS
64/2000) tultua kansainvälisesti voimaan l
päivänä lokakuuta 2000 pidetään 8 päivänä
joulukuuta 1997 allekirjoitetulla Euroopan
yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa
ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevalla
väliaikaisella sopimuksella perustetun yhteis-
neuvoston tekemiä päätöksiä ensiksi mainitun
sopimuksen 45 artiklalla perustetun yhteis-
neuvoston tekeminä.

3 §
Päätösten määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä

marraskuuta 2000.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi
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EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätös N:o 1/2000,

tehty 23 päivänä maaliskuuta 2000,

Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä
koskevalla väliaikaisella sopimuksella 8 päivänä joulukuuta 1997 perustetun yhteisneu-

voston työjärjestyksen vahvistamisesta

(2000/414/EY)
YHTEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Brysselissä 8 päivänä
joulukuuta 1997 allekirjoitetun Euroopan yh-
teisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan vä-
liaikaisen sopimuksen, jäljempänä ’väliaikai-
nen sopimus’, ja erityisesti sen 7—11 artik-
lan,

sekä katsoo, että

Kyseinen sopimus tuli voimaan l päivänä
heinäkuuta 1998,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Puheenjohtaja

Yhteisneuvoston puheenjohtajana toimii
vuorotellen kahdentoista kuukauden ajan yh-
teisön puolesta Euroopan unionin neuvoston
edustaja ja Meksikon puolesta Secretaría de
Comercio y Fomento Industrialin, jäljempänä
’SECOFI’, jäsen. Ensimmäinen puheenjohta-
juuskausi alkaa kuitenkin yhteisneuvoston
ensimmäisenä kokoontumispäivänä ja päättyy
31 päivänä joulukuuta samana vuonna.

2 artikla

Kokoukset
1. Yhteisneuvosto kokoontuu ministerita-

solla säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa osa-
puolten yhteisellä sopimuksella.

2. Kaikki yhteisneuvoston kokoukset pi-
detään osapuolten kesken sovitussa paikassa.

3. Yhteisneuvoston sihteerit kutsuvat yh-
dessä koolle yhteisneuvoston kokoukset.

3 artikla

Edustus

1. Yhteisneuvoston jäsenten ollessa esty-
neinä kokouksiin voivat osallistua heidän
edustajansa.

2. Jäsenen, joka haluaa lähettää puolestaan
edustajan, on ilmoitettava puheenjohtajalle
edustajansa nimi ennen sitä kokousta, jossa
tämä häntä edustaa. Yhteisneuvoston jäsenen
edustajalla on kaikki tämän jäsenen oikeudet.

4 artikla

Valtuuskunnat

Yhteisneuvoston jäsenillä voi olla apunaan
virkamiehiä. Ennen kutakin kokousta yhteis-
neuvoston puheenjohtajalle on ilmoitettava
kummankin osapuolen valtuuskunnan suun-
niteltu kokoonpano ja sen johtaja.
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5 artikla

Sihteeristö

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeris-
tön virkamies ja SECOFIn virkamies toimivat
yhdessä yhteisneuvoston sihteereinä.

6 artikla

Asiakirjat

Kun asioiden käsittely yhteisneuvostossa
perustuu niitä tukeviin asiakirjoihin, sihteerit
numeroivat kyseiset asiakirjat ja jakavat ne
yhteisneuvoston asiakirjoina.

7 artikla

Kirjeenvaihto

1. Yhteisneuvostolle tai yhteisneuvoston
puheenjohtajalle osoitettu kirjeenvaihto toi-
mitetaan molemmille yhteisneuvoston sihtee-
reille.

2. Sihteerit varmistavat, että kirjeenvaihto
toimitetaan yhteisneuvoston puheenjohtajalle
ja tarvittaessa jaetaan 6 artiklassa tarkoitet-
tuina asiakirjoina yhteisneuvoston muille jä-
senille. Jaettu kirjeenvaihto lähetetään komis-
sion pääsihteeristöön, jäsenvaltioiden pysy-
viin edustustoihin ja SECOFIin.

3. Asianomainen sihteeri lähettää yhteis-
neuvoston puheenjohtajan kirjeenvaihdon sen
vastaanottajille ja tarvittaessa jakaa sen 6
artiklassa tarkoitettuina asiakirjoina muille
yhteisneuvoston jäsenille 2 kohdassa mainit-
tuihin osoitteisiin.

8 artikla

Kokousten esityslista

1. Yhteisneuvoston sihteerit laativat osa-
puolten ehdotusten perusteella jokaista ko-
kousta varten ehdotuksen esityslistaksi. Se

lähetetään 7 artiklassa tarkoitetuille vastaan-
ottajille viimeistään 15 päivää ennen kokous-
ta.

Esityslistaehdotuksessa ovat asiat, joiden
esityslistalle ottamista koskevan pyynnön
kumpi tahansa sihteereistä on vastaanottanut
viimeistään 21 päivää ennen kokousta kui-
tenkin niin, että asioita ei oteta esityslistaeh-
dotukseen, ellei niitä tukevia asiakirjoja ole
toimitettu sihteereille viimeistään esityslistan
lähettämispäivänä.

Yhteisneuvosto hyväksyy esityslistan kun-
kin kokouksen alussa. Muu kuin esityslista-
ehdotuksessa oleva asia voidaan ottaa esitys-
listalle osapuolten suostumuksella.

2. Osapuolten suostumuksella l kohdassa
määriteltyjä määräaikoja voidaan lyhentää
erityistapauksissa esille tulevien vaatimusten
huomioon ottamiseksi.

9 artikla

Pöytäkirja

1. Sihteerit laativat yhdessä mahdollisim-
man pian kustakin kokouksesta pöytäkirjaeh-
dotuksen.

2. Pöytäkirja sisältää yleensä jokaisen esi-
tyslistalla olevan asian osalta:

a) yhteisneuvoston käsiteltäväksi saatetut
asiakirjat,

b) lausumat, jotka yhteisneuvoston jäsen
on pyytänyt kirjattaviksi,

c) tietyistä asioista tehdyt päätökset, an-
netut suositukset, sovitut kannat ja
tehdyt päätelmät.

3. Pöytäkirjassa on myös luettelo kokouk-
seen osallistuneista yhteisneuvoston jäsenistä
tai heidän edustajistaan.

4. Pöytäkirjaehdotus annetaan yhteisneu-
voston hyväksyttäväksi sen seuraavassa ko-
kouksessa. Kumpikin osapuoli voi myös
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kirjallisesti hyväksyä pöytäkirjaehdotuksen.
Kumpikin sihteeri allekirjoittaa hyväksytyn
pöytäkirjan kaksi alkuperäistä kappaletta, jot-
ka osapuolet arkistoivat. Jäljennös pöytäkir-
jasta toimitetaan jokaiselle 7 artiklassa tar-
koitetulle vastaanottajalle.

10 artikla

Päätökset ja suositukset

1. Yhteisneuvosto tekee päätöksensä ja
antaa suosituksensa osapuolten yhteisellä so-
pimuksella.

Kokousten välisenä aikana yhteisneuvosto
voi tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia
kirjallista menettelyä noudattaen, jos osapuo-
let niin sopivat.

Kirjallinen menettely koostuu osapuolten
suostumuksella toimivien sihteerien välisestä
noottien vaihdosta.

2. Väliaikaisen sopimuksen 9 artiklassa
tarkoitettujen yhteisneuvoston päätösten ot-
sikkona on ”päätös” ja suositusten otsikkona
”suositus”, ja niiden jäljessä on järjestysnu-
mero, päätöksen tekopäivä tai suosituksen
antamispäivä ja aihe.

3. Kumpikin sihteeri todistaa oikeaksi yh-
teisneuvoston päätökset ja suositukset ja
kummankin osapuolen valtuuskuntien johta-
jat allekirjoittavat oikeaksi todistetut jäljen-
nökset niistä.

4. Päätökset ja suositukset toimitetaan jo-
kaiselle 7 artiklassa tarkoitetulle vastaanotta-
jalle yhteisneuvoston asiakirjoina.

11 artikla

Julkisuus

1. Ellei toisin päätetä, yhteisneuvoston
kokoukset eivät ole julkisia.

2. Kumpikin osapuoli voi päättää yhteis-

neuvoston päätösten ja suositusten julkaise-
misesta virallisessa lehdessään.

12 artikla

Kielet

1. Osapuolten viralliset kielet ovat yhteis-
neuvoston virallisia kieliä.

2. Jollei toisin päätetä, yhteisneuvosto kä-
sittelee tavallisesti asioita ja tekee päätöksen-
sä kyseisillä kielillä laadittujen asiakirjojen ja
ehdotusten perusteella.

13 artikla

Kulut

1. Euroopan yhteisö ja Meksikon yhdys-
vallat vastaavat kumpikin yhteisneuvoston
kokouksiin osallistumisestaan aiheutuneista
kuluista sekä henkilöstö-, matka- ja oleske-
lukulujen että postitus- ja televiestintäkulujen
osalta.

2. Kokoukset järjestävä osapuoli vastaa
järjestelyyn liittyvistä kuluista, kokousten
tulkkauskuluista sekä asiakirjojen käännös- ja
jäljentämiskuluista.

14 artikla

Sekakomitea

1. Perustetaan väliaikaisen sopimuksen 10
artiklan mukaisesti sekakomitea, jonka teh-
tävänä on avustaa yhteisneuvostoa sen teh-
tävien hoitamisessa.

2. Sekakomitea  muodostuu  komission
edustajista, joita jäsenvaltioiden edustajat
avustavat, ja SECOFIn edustajista, jotka ovat
tavallisesti korkeita virkamiehiä.

3. Sekakomitea valmistelee yhteisneuvos-
ton kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat,
valvoo tarvittaessa yhteisneuvoston päätösten
ja suositusten täytäntöönpanoa ja varmistaa
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yleisesti väliaikaisen sopimuksen moitteetto-
man toiminnan. Se käsittelee kaikkia yhteis-
neuvoston sille siirtämiä kysymyksiä ja kaik-
kia muita kysymyksiä, jotka voivat tulla esille
väliaikaisen sopimuksen tavanomaisen täy-
täntöönpanon yhteydessä. Se antaa päätös- ja
suositusehdotuksia yhteisneuvoston hyväk-
syttäväksi.

4. Sekakomitean työjärjestys on tämän
päätöksen liitteenä.

Tehty Lissabonissa 23 päivänä maaliskuuta
2000.

Yhteisneuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. Gama
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LIITE

SEKAKOMITEAN TYÖJÄRJESTYS

1 artikla

Puheenjohtaja

Korkealla virkamiestasolla tavallisesti ko-
koontuvan sekakomitean kokousten puheen-
johtajana on vuorotellen Euroopan yhteisöjen
komission edustaja ja SECOFIn edustaja.

2 artikla

Kokoukset

Sekakomitea kokoontu kerran vuodessa ja
olosuhteiden niin vaatiessa osapuolten sopi-
muksesta. Sekakomitean sihteerit kutsuvat
koolle kokoukset, jotka pidetään vaihtoehtoi-
sesti Brysselissä ja Meksikossa osapuolten
yhteisesti sopimana ajankohtana.

3 artikla

Valtuuskunnat

Ennen kutakin kokousta osapuolten val-
tuuskuntien aiottu kokoonpano ja johtaja
ilmoitetaan sekakomitean puheenjohtajalle.

4 artikla

Sihteeristö

1. Euroopan yhteisöjen komission virka-
mies ja SECOFin virkamies toimivat yhdessä
sekakomitean sihteereinä.

2. Kaikki sekakomitean puheenjohtajalle
osoitettuja hänen lähettämänsä tässä liitteessä
tarkoitettu kirjeenvaihto toimitetaan sekako-

mitean sihteereille, yhteisneuvoston sihtee-
reille ja puheenjohtajalle sekä tarpeen vaati-
essa sekakomitean jäsenille.

5 artikla

Julkisuus

Jollei toisin päätetä, sekakomitean koko-
ukset eivät ole julkisia.

6 artikla

Kokousten esityslista

1. Sekakomitean sihteerit laativat jokaista
kokousta varten ehdotuksen esityslistaksi. Se
lähetetään yhteisneuvoston puheenjohtajalle
ja sihteerille sekä sekakomitean jäsenille
viimeistään 15 päivää ennen kokouksen al-
kua. Esityslistaehdotukseen otetaan asiat, joi-
den esityslistalle ottamista koskevan pyynnön
puheenjohtaja on vastaanottanut viimeistään
21 päivää ennen kokouksen alkua kuitenkin
niin, että asioita ei oteta alustavalle esitys-
listalle, ellei niitä tukevia asiakirjoja ole
toimitettu sihteerille viimeistään esityslistan
lähettämispäivänä. Sekakomitea hyväksyy
esityslistan kunkin kokouksen alussa. Muu
kuin esityslistaehdotyksessa oleva asia voi-
daan ottaa esityslistalle kummankin osapuo-
len suostumuksella.

2. Osapuolten suostumuksella l kohdassa
määriteltyjä määräaikoja voidaan lyhentää
erityistapauksessa esille tulevien vaatimusten
huomioon ottamiseksi.
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7 artikla

Pöytäkirja

Jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkir-
ja, joka perustuu puheenjohtajan laatimaan
yhteenvetoon sekakomitean tekemistä päätel-
mistä. Sekakomitean hyväksyttyä pöytäkirjan
puheenjohtaja ja sihteerit allekirjoittavat sen
ja kumpikin osapuoli arkistoi sen. Jäljennös
pöytäkirjasta lähetetään yhteysneuvoston pu-
heenjohtajalle ja sihteereille sekä sekakomi-
tean jäsenille.

8 artikla

Päätökset ja suositekset

1. Tapauksissa, joissa sekakomitealla on
valtuudet tehdä päätöksiä ja antaa suosituksia
väliaikaisen sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan
nojalla, kyseisten asiakirjojen otsikkona on
”päätös” tai ”suositus”, jonka jäljessä on
järjestysnumero, päätöksen tekopäivä tai suo-
situksen antamispäivä ja aihe.

2. Kun sekakomitea tekee päätöksen tai
antaa suosituksen, yhteisneuvoston työjärjes-
tyksen vahvistamista koskevan EY-Meksiko-
yhteisneuvoston päätöksen N: o 1/2000 10, 11
ja 12 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

3. Sekakomitean päätökset ja suositukset
toimitetaan jokaiselle 4 artiklassa mainitulle
vastaanottajalle.

9 artikla

Kulut

1. Euroopan yhteisö ja Meksikon yhdys-
vallat vastaavat sekakomitean kokouksiin
osallistumisestaan aiheutuneista kuluista sekä
henkilöstö-, matka- ja oleskelukulujen että
postitus- ja televiestintäkulujen osalta.

2. Kokousten järjestämisestä ja tulkkauk-
sesta aiheutuvista kustannuksista sekä asia-
kirjojen käännös- ja jäljennöskuluista vastaa
kokouksen järjestävä osapuoli.
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EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätös N:o 2/2000,

tehty 23 päivänä maliskuuta 2000

(2000/415/EY)

YHTEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Brysselissä 8 päivänä
joulukuuta 1997 allekirjoitetun Euroopan yh-
teisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan vä-
liaikaisen sopimuksen, jäljempänä ’väliaikai-
nen sopimus’, ja erityisesti sen 3, 4, 5, 6 ja
12 artiklan yhdessä sen 9 artiklan kanssa,

ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön,
jäljempänä ’WTO’, perustamisesta tehdystä
Marrakeshin sopimuksesta johtuvat oikeudet
ja velvoitteet,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Väliaikaisen sopimuksen 3 artiklassa
määrätään, että yhteisneuvosto päättää
järjestelyistä ja aikataulusta tavaroiden
kaupan kahdenväliseksi, asteittaiseksi
ja vastavuoroiseksi vapauttamiseksi ta-
riffiesteistä ja muista kuin tariffiesteis-
tä tullitariffeja ja kauppaa koskevan
yleissopimuksen   1994,  jäljempänä
’GATT 1994 -sopimus’, XXIV artiklan
mukaisesti.

(2) Väliaikaisen sopimuksen 4 artiklassa
määrätään, että yhteisneuvosto päättää
tarkoituksenmukaisista järjestelyistä ja
aikataulusta sovittujen julkisten han-
kintojen markkinoiden asteittaiseksi ja
molemminpuoliseksi avaamiseksi vas-
tavuoroisuuden perusteella.

(3) Väliaikaisen sopimuksen 5 artiklassa
määrätään, että yhteisneuvosto luo kil-
pailusääntöjen täytäntöönpanosta vas-

taaville sopimuspuolten viranomaisille
yhteistyö- ja yhteensovittamismekanis-
meja.

(4) Väliaikaisen sopimuksen 6 artiklassa
määrätään, että yhteisneuvosto päättää
neuvottelumekanismista molempia so-
pimuspuolia tyydyttävän ratkaisun löy-
tämiseksi henkisen omaisuuden suojaa
koskevissa vaikeuksissa.

(5) Väliaikaisen sopimuksen 12 artiklassa
annetaan yhteisneuvostolle valtuudet
päättää erityisestä kauppaa tai kaupan
liitännäistoimenpiteitä koskevasta rii-
tojenratkaisumenettelystä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoitteet

Yhteisneuvosto vahvistaa tarvittavat järjes-
telyt seuraavien väliaikaisen sopimuksen ta-
voitteiden toteuttamiseksi:

a) tavaroiden kaupan asteittainen ja vasta-
vuoroinen vapauttaminen GATT 1994
-sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti;

b) sopimuspuolten  sovittujen julkisten
hankintojen markkinoiden vapauttami-
nen;
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c) kilpailukysymyksiin liittyvän yhteistyö-
mekanismin luominen;

d) teollis- ja tekijänoikeusasioihin liittyvän
neuvottelumekanismin perustaminen; ja

e) riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotto.

II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

2 artikla

Tavoite

Yhteisö ja Meksiko perustavat tämän pää-
töksen säännösten ja GATT 1994 -sopimuk-
sen XXIV artiklan mukaisesti vapaakauppa-
alueen enintään kymmenen vuoden pituisen,
tämän päätöksen voimaantulosta alkavaksi
siirtymäkaudeksi.

I LUKU

Tullien poistaminen

1  j a k s o

Y h t e i s e t  s ä ä n n ö k s e t

3 artikla

1. Tämän luvun säännöksiä tuontitullien
poistamisesta  sovelletaan  sopimuspuolten
alueelta peräisin oleviin tuotteisiin. Näillä
alkuperätuotteilla tarkoitetaan tässä luvussa
liitteessä III vahvistettujen alkuperäsääntöjen
mukaisia tuotteita.

2. Tämän luvun säännöksiä vientitullien
poistamisesta sovelletaan kaikkiin sopimus-
puolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle
vietäviin tavaroihin.

3. Tuontitullit poistetaan yhteisön ja Mek-
sikon väliltä 4—10 artiklan säännösten mu-
kaisesti. Vientitullit poistetaan yhteisön ja
Meksikon väliltä tämän päätöksen voimaan-
tulopäivästä.

4. Yhteisön ja Meksikon välisessä kaupas-
sa ei tämän päätöksen voimaantulopäivästä
oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja,
eikä jo käytössä olevia koroteta.

5. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa ole-
vansa valmis alentamaan tullejaan nopeam-
min kuin 4—10 artiklassa säädetään, tai
muutoin parantamaan näihin artikloihin pe-
rustuvia markkinoillepääsyn edellytyksiä, jos
sen kokonaistaloudellinen tilanne tai asian-
omaisen toimialan tilanne tämän sallii. Yh-
teisneuvoston päätös nopeuttaa tietyn tullin
poistamista tai muutoin parantaa markkinoil-
lepääsyn edellytyksiä saa etusijan niihin
ehtoihin nähden, jotka on vahvistettu asian-
omaisen tuotteen osalta 4—10 artiklassa.

6. Tavarat luokitellaan yhteisön ja Meksi-
kon välisessä kaupassa kunkin sopimuspuo-
len tariffimenettelyissä määrätyllä tavalla har-
monoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjes-
telmän mukaisesti.

7. Kunkin tuotteen perustulli, johon 4—10
artiklassa säädetyt peräkkäiset alennukset
tehdään, yksilöidään sopimuspuolten tullien
poistoluettelossa (liitteet I ja II). Jollei toisin
ilmoiteta, perustullit ilmaistaan arvotulleina.

8. Tullilla tarkoitetaan mitä tahansa tullia
tai muuta maksua, jota sovelletaan tavaran
tuonnissa tai viennissä, myös kaikkia tuonnin
tai viennin yhteydessä kannettavia lisäveroja
tai -maksuja, mutta ei kuitenkaan seuraavia:

a) 13 artiklan mukaista sisäistä veroa
vastaava maksu;

b) polkumyynti- tai tasoitustulli;

c) palkkio tai muu maksu, joka vastaa
suuruudeltaan enintään tarjottujen pal-
velujen likimääräisiä kustannuksia ja
jonka tarkoituksena ei ole kotimaisten
tuotteiden välillinen suojelu taikka
tuonnin tai viennin verotus.

9. Tämän päätöksen tullessa voimaan so-
pimuspuolet poistavat kaikki 8 kohdan c
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alakohdassa tarkoitetut palkkiot tai muut
maksut, joita sovelletaan alkuperätuotteisiin
arvon perusteella.

2  j a k s o

Te o l l i s u u s t u o t t e e t

4 artikla

Tämän jakson säännöksiä sovelletaan kaik-
kiin tuotteisiin, jotka eivät 7 artiklassa esite-
tyn määritelmän perusteella kuulu maatalous- ja
kalastustuotteisiin.

5 artikla

Meksikosta peräisin olevien tuotteiden
tuontitullit

1. Yhteisö poistaa tämän päätöksen voi-
maantulopäivänä kaikki tuontitullit, joita so-
velletaan liitteessä I (yhteisön tullien poisto-
luettelo) olevassa A luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin tuotteisiin.

2. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa B luokassa lueteltuihin Mek-
sikosta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletta-
vat yhteisön tuontitullit poistetaan neljässä
vaiheessa, joista ensimmäinen toteutetaan
tämän päätöksen voimaantulopäivänä ja kol-
me muuta seuraavien kolmen peräkkäisen

vuoden tammikuun 1 päivänä siten, että tullit
on poistettu kokonaan 1 päivään tammikuuta
2003 mennessä.

6 artikla

Yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden
tuontitullit

1. Meksiko poistaa tämän päätöksen voi-
maantulopäivänä kaikki tuontitullit, joita so-
velletaan liitteessä II (Meksikon tullien pois-
toluettelo) olevassa A luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin.

2. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa B luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat Meksikon tuontitullit poistetaan nel-
jässä vaiheessa, joista ensimmäinen toteute-
taan tämän päätöksen voimaantulopäivänä ja
kolme muuta seuraavien kolmen peräkkäisen
vuoden tammikuun 1 päivänä siten, että tullit
on poistettu kokonaan 1 päivään tammikuuta
2003 mennessä.

3. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa B+ luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat Meksikon tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti siten, että tullit
on poistettu kokonaan 1 päivään tammikuuta
2005 mennessä:

4. Liitteessä II (Meksikon tullien poistoluettelo) olevassa C luokassa lueteltuihin yhteisöstä
peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat Meksikon tuontitullit poistetaan seuraavan aikataulun

illutsurepnokiskeM 0002 1002 2002 3002 4002 5002

02 81 21 8 5 5,2 0

51 31 01 7 5 5,2 0

01 8 6 4 4 2 0

7 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 2 1 0
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mukaisesti siten, että tullit on poistettu kokonaan 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä:

3  j a k s o

M a a t a l o u s -  j a  k a l a s t u s t u o t t e e t

7 artikla

Määritelmä

1. Tämän jakson säännöksiä sovelletaan
harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjär-
jestelmän 1—24 ryhmässä lueteltuihin tuot-
teisiin sekä WTO:n maataloutta koskevan
sopimuksen liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin.

2. Tämä määritelmä sisältää 3 ryhmään,
nimikkeisiin 1604 ja 1605 sekä alanimikkei-
siin 0511 91, 2301 20 ja ex 1902 20(1) kuu-
luvat kala- ja kalastustuotteet.

8 artikla

Meksikosta peräisin olevien tuotteiden
tuontitullit

1. Yhteisö poistaa tämän päätöksen voi-
maantulopäivänä kaikki tuontitullit, joita so-
velletaan liitteessä I (yhteisön tullien poisto-
luettelo) olevassa ”1” luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin tuotteisiin.

2. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-

telo) olevassa ”2” luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat yhteisön tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) tämän päätöksen voimaantulopäivänä
kukin tulli alennetaan 75 prosenttiin
perustullista;

b) yhden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
50 prosenttiin perustullista;

c) kahden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 25 prosenttiin perustullista; ja

d) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta jäljellä olevat tullit
poistetaan kokonaan.

3. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa ”3” luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat yhteisön tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) tämän päätöksen voimaantulopäivänä
kukin tulli alennetaan 89 prosenttiin
perustullista;

b) yhden vuoden kuluttua tämän päätöksen

(1) Alanimikkeeseen ex 1902 20 kuuluvat ”täytetyt makaronivalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa,
äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia”.

Meksikon perustulli 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

20 18 12 8 5 5 4 3 0

15 13 10 7 5 5 4 3 0

10 8 6 5 4 4 3 1 0

7 5 4 3 3 2 2 1 0

5 4 3 2 2 2 1 1 0
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voimaantulosta kukin tulli alennetaan
78 prosenttiin perustullista;

c) kahden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 67 prosenttiin perustullista;

d) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 56 prosenttiin perustullista;

e) neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
45 prosenttiin perustullista;

f) viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan 34
prosenttiin perustullista;

g) kuuden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 23 prosenttiin perustullista;

h) seitsemän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 12 prosenttiin perustullista; ja

i) kahdeksan vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta jäljellä olevat
tullit poistetaan kokonaan.

4. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa ”4” luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat yhteisön tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 87 prosenttiin perustullista;

b) neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
75 prosenttiin perustullista;

c) viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
62 prosenttiin perustullista;

d) kuuden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 50 prosenttiin perustullista;

e) seitsemän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 37 prosenttiin perustullista;

f) kahdeksan vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 25 prosenttiin perustullista;

g) yhdeksän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 12 prosenttiin perustullista; ja

h) kymmenen vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta jäljellä olevat
tullit poistetaan kokonaan.

5. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa ”4a” luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat yhteisön tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) tämän päätöksen voimaantulopäivänä
kukin tulli alennetaan 90 prosenttiin
perustullista;

b) yhden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
80 prosenttiin perustullista;

c) kahden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 70 prosenttiin perustullista;

d) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 60 prosenttiin perustullista;

e) neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
50 prosenttiin perustullista;

f) viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan 40
prosenttiin perustullista;

g) kuuden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 30 prosenttiin perustullista;

h) seitsemän vuoden kuluttua tämän pää-
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töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 20 prosenttiin perustullista;

i) kahdeksan vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 10 prosenttiin perustullista; ja

j) yhdeksän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta jäljellä olevat
tullit poistetaan kokonaan.

6. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa ”5” luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavia yhteisön tuontitulleja alennetaan 10
artiklan säännösten mukaisesti.

7. Tiettyihin liitteessä I (yhteisön tullien
poistoluettelo) olevassa ”6” luokassa luetel-
tuihin Meksikosta peräisin oleviin maatalous- ja
kalastustuotteisiin sovelletaan tariffikiinti-
öitä alennetuin tuontitullein tämän päätöksen
voimaantulosta alkaen kyseisessä liitteessä
ilmoitetuin edellytyksin. Näitä kiintiöitä hal-
linnoidaan vievän sopimuspuolen antamien
erityisten vientiasiakirjojen perusteella. Tuo-
va sopimuspuoli antaa tuontilisenssit sovitun
määrän rajoissa ilman eri toimenpiteitä toisen
sopimuspuolen antamien vientitodistusten pe-
rusteella.

8. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa ”7” luokassa lueteltuihin
Meksikosta peräisin oleviin jalostettuihin
maataloustuotteisiin sovelletaan tulleja yhtei-
söön tuotaessa liitteessä 1 ilmoitettujen edel-
lytysten mukaisesti.

Yhteisneuvosto voi päättää:

a) liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevaan ”7” luokkaan kuuluvien
jalostettujen maataloustuotteiden luette-
lon laajentamisesta, ja

b) jalostettuihin maataloustuotteisiin so-
vellettavien tuontitullien alentamisesta
ja kiintiöiden tasosta.

Tulleja voidaan tällä tavoin alentaa, kun
yhteisön ja Meksikon välisessä kaupassa
alennetaan perustuotteisiin sovellettavia tul-

leja, tai alennukset voivat johtua jalostettuihin
maataloustuotteisiin liittyvistä vastavuoroisis-
ta myönnytyksistä.

9. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa EP luokassa lueteltujen tuot-
teiden osalta 1—8 kohtaa sovelletaan aino-
astaan talleihin, jotka on perustullille vara-
tussa sarakkeessa ilmoitettu arvotulleina, eikä
niitä siten sovelleta tulohintajärjestelmien
käytöstä johtuviin paljoustulleihin. Jos tietylle
tuotteelle vahvistettua tulohintaa ei noudateta,
eroa ei tehdä niiden paljoustullien välillä,
jotka kannetaan Meksikosta peräisin olevista
yhteisöön tuotavista tuotteista ja samoista
muiden kolmansien maiden alkuperätuotteis-
ta, jotka tuodaan yhteisöön.

10. Liitteessä I (yhteisön tullien poisto-
luettelo) olevassa O luokassa lueteltuihin
tuotteisiin ei sovelleta tullimyönnytyksiä niitä
yhteisöön tuotaessa, koska kyseisten tuottei-
den nimet on suojattu yhteisössä.

11. Tiettyjen liitteessä I (yhteisön tullien
poistoluettelo) mainittujen tuotteiden osalta
sovelletaan tullitonta kiintiötä kyseisessä liit-
teessä ilmoitettujen edellytysten mukaisesti
tämän päätöksen voimaantulosta siihen saak-
ka, kun tullit on näiden tuotteiden osalta
poistettu kokonaan.

9 artikla

Yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden
tuontitullit

1. Meksiko poistaa tämän päätöksen voi-
maantulopäivänä kaikki tuontitullit, joita so-
velletaan liitteessä II (Meksikon tullien pois-
toluettelo) olevassa ”l” luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin.

2. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa ”2” luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat Meksikon tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) tämän päätöksen voimaantulopäivänä
kukin tulli alennetaan 75 prosenttiin
perustullista;
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b) yhden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
50 prosenttiin perustullista;

c) kahden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 25 prosenttiin perustullista; ja

d) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta jäljellä olevat tullit
poistetaan kokonaan.

3. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa ”3” luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat Meksikon tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) tämän päätöksen voimaantulopäivänä
kukin tulli alennetaan 89 prosenttiin
perustullista;

b) yhden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
78 prosenttiin perustullista;

c) kahden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 67 prosenttiin perustullista;

d) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 56 prosenttiin perustullista;

e) neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
45 prosenttiin perustullista;

f) viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan 34
prosenttiin perustullista;

g) kuuden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 23 prosenttiin perustullista;

h) seitsemän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 12 prosenttiin perustullista; ja

i) kahdeksan vuoden kuluttua tämän pää-

töksen voimaantulosta jäljellä olevat
tullit poistetaan kokonaan.

4. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa ”4” luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat Meksikon tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 87 prosenttiin perustullista;

b) neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
75 prosenttiin perustullista;

c) viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
62 prosenttiin perustullista;

d) kuuden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 50 prosenttiin perustullista;

e) seitsemän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 37 prosenttiin perustullista;

f) kahdeksan vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 25 prosenttiin perustullista;

g) yhdeksän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 12 prosenttiin perustullista; ja

h) kymmenen vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta jäljellä olevat
tullit poistetaan kokonaan.

5. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa ”4a” luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavat Meksikon tuontitullit poistetaan seu-
raavan aikataulun mukaisesti:

a) tämän päätöksen voimaantulopäivänä
kukin tulli alennetaan 90 prosenttiin
perustullista;

b) yhden vuoden kuluttua tämän päätöksen
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voimaantulosta kukin tulli alennetaan
80 prosenttiin perustullista;

c) kahden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 70 prosenttiin perustullista;

d) kolmen vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 60 prosenttiin perustullista;

e) neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan
50 prosenttiin perustullista;

f) viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen
voimaantulosta kukin tulli alennetaan 40
prosenttiin perustullista;

g) kuuden vuoden kuluttua tämän päätök-
sen voimaantulosta kukin tulli alenne-
taan 30 prosenttiin perustullista;

h) seitsemän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 20 prosenttiin perustullista;

i) kahdeksan vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta kukin tulli alen-
netaan 10 prosenttiin perustullista; ja

j) yhdeksän vuoden kuluttua tämän pää-
töksen voimaantulosta jäljellä olevat
tullit poistetaan kokonaan.

6. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa ”5” luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovel-
lettavia Meksikon tuontitulleja alennetaan 10
artiklan säännösten mukaisesti.

7. Tiettyihin liitteessä II (Meksikon tullien
poistoluettelo) olevassa ”6” luokassa luetel-
tuihin yhteisöstä peräisin oleviin maatalous- ja
kalastustuotteisiin sovelletaan tariffikiinti-
öitä alennetuin tuontitullein tämän päätöksen
voimaantulosta alkaen kyseisessä liitteessä
ilmoitetuin edellytyksin. Näitä kiintiöitä hal-
linnoidaan vievän sopimuspuolen antamien
erityisten vientiasiakirjojen perusteella. Tuo-
va sopimuspuoli antaa tuontilisenssit sovitun

määrän rajoissa ilman eri toimenpiteitä toisen
sopimuspuolen antamien vientitodistusten pe-
rusteella.

8. Liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevassa ”7” luokassa lueteltuihin
yhteisöstä peräisin oleviin jalostettuihin maa-
taloustuotteisiin sovelletaan tulleja yhteisöön
tuotaessa kyseisessä liitteessä ilmoitettujen
edellytysten mukaisesti.

Yhteisneuvosto voi päättää:

a) liitteessä II (Meksikon tullien poisto-
luettelo) olevaan 7 luokkaan kuu-
luvien jalostettujen maataloustuotteiden
luettelon laajentamisesta, ja

b) jalostettuihin maataloustuotteisiin so-
vellettavien tuontitullien alentamisesta
ja kiintiöiden tasosta.

Tulleja voidaan tällä tavoin alentaa, kun
Meksikon ja yhteisön välisessä kaupassa
alennetaan perustuotteisiin sovellettavia tul-
leja, tai alennukset voivat johtua jalostettuihin
maataloustuotteisiin liittyvistä vastavuoroisis-
ta myönnytyksistä.

10 artikla

Tarkistuslauseke
Maatalous- ja kalastustuotteet

1. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua
tämän päätöksen voimaantulosta yhteisneu-
vosto ottaa 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti
harkittavakseen uusia toimia yhteisön ja
Meksikon välisen kaupan vapauttamiseksi.
Tätä varten tarkastellaan uudelleen tapaus-
kohtaisesti liitteissä I ja II (yhteisön ja
Meksikon tullien poistoluettelot) olevassa
”5” luokassa lueteltuihin tuotteisiin sovel-
lettavaa tulleja. Tarvittaessa tarkastellaan
myös asianomaisia alkuperäsääntöjä.

2. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua
tämän päätöksen voimaantulosta yhteisneu-
vosto ottaa 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti
tarkasteltavakseen liitteissä I ja II (yhteisön ja
Meksikon tullien poistoluettelot) olevassa
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”6” luokassa lueteltujen maataloustuotteiden
tariffikiintiöiden tasot. Tätä varten tarkastel-
laan uudelleen tapauskohtaisesti kyseisissä
liitteissä lueteltuja tuotteita.

3. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua
tämän päätöksen voimaantulosta yhteisneu-
vosto ottaa 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti
tarkasteltavakseen ne yhteisön ja Meksikon
välisen kaupan vapauttamisen osa-alueet, jot-
ka koskevat liitteissä I ja II (yhteisön ja
Meksikon tullien poistoluettelot) olevassa
”6” luokassa lueteltuja kalastustuotteita.

4. Liitteessä I (yhteisön tullien poistoluet-
telo) olevassa O luokassa lueteltuja tuotteita
tarkastellaan uudelleen teollis- ja tekijänoi-
keuksissa tapahtuneen kehityksen sitä edel-
lyttäessä.

5. Sopimuspuolet aloittavat viimeistään l
päivänä syyskuuta 2001 keskustelut mahdol-
lisuudesta avata tonnikalan palojen etuustul-
likiintiö ennen 1 päivää tammikuuta 2002.

II LUKU

Muut kuin tariffitoimenpiteet

11 artikla

Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan sopi-
muspuolen alueelta peräisin oleviin tuottei-
siin.

12 artikla

Määrällisten rajoitusten kieltäminen

1. Kaikki yhteisön ja Meksikon välisessä
kaupassa tullien ja verojen lisäksi sovelletta-
vat tuonti- tai vientikiellot tai -rajoitukset,
jotka on saatettu voimaan kiintiöiden, tuonti-
tai vientilisenssien tai muiden toimenpiteiden

muodossa, poistetaan tämän päätöksen tul-
lessa voimaan. Uusia tällaisia toimenpiteitä ei
oteta käyttöön.

2. Liitteessä IV tarkoitettuihin toimenpi-
teisiin ei sovelleta 1 kohtaa.

13 artikla

Kansallinen kohtelu sisäisen verotuksen ja
sääntelyn alalla

1. Toisen sopimuspuolen alueelta peräisin
oleviin tuontituotteisiin ei saa soveltaa suo-
raan tai välillisesti muunlaisia sisäisiä veroja
tai muita sisäisiä maksuja kuin niitä, joita
sovelletaan suoraan tai välillisesti vastaaviin
kotimaisiin tuotteisiin. Sopimuspuolet eivät
myöskään saa muutoin soveltaa sisäisiä ve-
roja tai muita sisäisiä maksuja tavalla, joka
merkitsisi kotimaisten tuotteiden suojaami-
sesta(2).

2. Toisen sopimuspuolen alueelta peräisin
oleville tuontituotteille on myönnettävä yhtä
edullinen kohtelu kuin vastaaville kotimaisille
tuotteille kaikkien niiden lakien, asetusten ja
vaatimusten osalta, jotka koskevat niiden
sisäistä kauppaa, kaupaksi tarjoamista, ostoa,
kuljetusta, jakelua tai käyttöä.

3. Tämän artiklan säännökset eivät estä
yksinomaan kotimaisille tuottajille tarkoitet-
tujen tukien maksamista, mukaan lukien
kotimaisille tuottajille suoritetut maksut, joi-
hin käytetään tämän artiklan säännösten mu-
kaisesti kannettujen sisäisten verojen tai
maksujen tuottoja, ja tuet, jotka perustuvat
siihen, että julkiset viranomaiset hankkivat
kotimaisia tuotteita.

4. Tämän artiklan säännökset eivät koske
julkisia hankintoja säänteleviä lakeja, asetuk-
sia, menettelyjä ja käytäntöjä, joihin sovel-
letaan ainoastaan III osaston säännöksiä.

5. Liitteessä V tarkoitettuihin toimenpitei-

(2) Ensimmäisen virkkeen vaatimusten mukaista veroa pidetään toisen virkkeen säännösten vastaisena ainoastaan, jos verollinen
tuote ja sen kanssa suoraan kilpaileva tai sen korvaava tuote, jota ei veroteta samalla tavoin, kilpailevat keskenään.
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siin sovelletaan 1 ja 2 kohtaa vasta kyseisessä
liitteessä ilmoitetusta ajankohdasta lähtien.

14 artikla

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet

Yhteisö ja Meksiko vahvistavat ne oikeu-
tensa ja velvoitteensa, jotka perustuvat tulli-
tariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuk-
sen 1994 VI artiklan soveltamista koskevaan
WTO:n sopimukseen ja WTO:n tukia ja
tasoitustulleja koskevaan sopimukseen.

15 artikla

Suojalauseke

1. Jos tiettyä toisen sopimuspuolen tuotetta
tuodaan toisen sopimuspuolen alueelle siinä
määrin lisääntyvästi ja sellaisin ehdoin, että
tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa:

a) vakavaa haittaa samankaltaisen tai suo-
raan kilpailevan tuotteen kotimaisille
tuottajille tuovan sopimuspuolen alueel-
la, tai

b) vakavia häiriöitä jollakin talouden osa-
alueella tai vaikeuksia, jotka saattavat
aiheuttaa taloudellisen tilanteen merkit-
tävää heikkenemistä jollakin tuovan
sopimuspuolen alueella,

tuova sopimuspuoli voi toteuttaa tarvittavat
toimenpiteet tässä artiklassa vahvistettujen
edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

2. Suojatoimenpiteet eivät saa olla anka-
rampia kuin on tarpeen aiheutuneen vahingon
korjaamiseksi, ja niiden on tavallisesti muo-
dostuttava tämän päätöksen mukaisesti ky-
seisen tuotteen tulliin kohdistettavien lisä-
alennusten lykkäämisestä tai tuotteen tullin
korottamisesta.

3. Näihin toimenpiteisiin on liitettävä sel-
keät määräykset niiden asteittaisesta poista-
misesta tietyn ennalta määrätyn ajan kuluessa.
Toimenpiteiden kesto ei saa ylittää yhtä

vuotta. Erittäin poikkeuksellisissa olosuhteis-
sa voidaan toteuttaa toimenpiteitä, jotka kes-
tävät kokonaisuudessaan enintään kolme
vuotta. Tuotteeseen, jonka tuonnissa on ai-
emmin sovellettu suojatoimenpiteitä, ei saa
kohdistaa suojatoimenpiteitä vähintään kol-
meen vuoteen aiemman toimenpiteen voimas-
saolon päättymisestä.

4. Sopimuspuolen, joka aikoo toteuttaa
tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä,
on tarjottava toiselle sopimuspuolelle korva-
uksena olennaisilta osiltaan samanarvoista
kaupan vapauttamista kyseisen sopimuspuo-
len alueelta peräisin olevien tuotteiden tuon-
nin osalta. Kaupan vapauttamista koskeva
tarjous koostuu tavallisesti kaupallisilta vai-
kutuksiltaan pääosin samanarvoisista myön-
nytyksistä tai myönnytyksistä, jotka vastaavat
pääosin suojatoimenpiteen käyttöönoton to-
dennäköisesti aiheuttamien lisätullien arvoa.

5. Tarjous on tehtävä ennen suojatoimen-
piteen käyttöönottoa ja samanaikaisesti, kun
sekakomitealle toimitetaan tämän artiklan
mukaisesti asiaa koskevia tietoja ja kun asia
annetaan sen käsiteltäväksi. Jos sopimuspuo-
li, jonka tuotteeseen suojatoimenpide on
tarkoitus kohdistaa, ei pidä tarjousta tyydyt-
tävänä, sopimuspuolet voivat tässä artiklassa
tarkoitetuissa neuvotteluissa sopia muusta
kaupan korvausmuodosta.

6. Jos sopimuspuolet eivät pysty sopimaan
korvauksesta, sopimuspuoli, jonka tuottee-
seen suojatoimenpide kohdistetaan, voi to-
teuttaa tasoittavia tariffitoimenpiteitä, joiden
kaupalliset vaikutukset vastaavat pääosin tä-
män artiklan nojalla toteutettua suojatoimen-
pidettä. Tasoittavia tariffitoimenpiteitä toteut-
tava sopimuspuoli voi soveltaa näitä toimen-
piteitä enintään sen ajan, joka tarvitaan
samanarvoisten kaupallisten vaikutusten ai-
kaansaamiseksi.

7. Tässä artiklassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa ennen siinä säädettyjen toimenpiteiden
toteuttamista tai mahdollisimman pian ta-
pauksissa, joihin sovelletaan tämän artiklan 8
kohdan b alakohtaa, yhteisön tai Meksikon on
toimitettava sekakomitealle kaikki tarvittavat



N:o 65 1141

tiedot kummankin sopimuspuolen kannalta
hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

8. Edellisten kohtien täytäntöön panemi-
seksi sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) Tässä artiklassa tarkoitetusta tilanteesta
aiheutuvat ongelmat on saatettava se-
kakomitean käsiteltäviksi, joka asiaa
tarkasteltuaan voi tehdä niiden ratkai-
semiseksi tarvittavat päätökset.

Jos sekakomitea tai vievä sopimuspuoli
ei ole tehnyt ongelman ratkaisevaa
päätöstä tai mitään muuta tyydyttävää
ratkaisua ei ole saavutettu 30 päivän
kuluessa siitä, kun asia saatettiin seka-
komitean käsiteltäväksi, tuova sopimus-
puoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpi-
teet ongelman korjaamiseksi, ja koska
korvauksesta ei ole pystytty yhdessä
sopimaan, sopimuspuoli, jonka tuottee-
seen toimenpide kohdistetaan, voi to-
teuttaa tasoittavia tariffitoimenpiteitä tä-
män artiklan säännösten mukaisesti.
Näistä tasoittavista tariffitoimenpiteistä
on ilmoitettava viipymättä sekakomite-
alle. Suojatoimenpiteitä ja tasoittavia
tariffitoimenpiteitä valittaessa on etusi-
jalle asetettava ne, joista on vähiten
haittaa tässä päätöksessä vahvistettujen
järjestelyjen toiminnalle.

b) Kun välitöntä toimintaa edellyttävien
poikkeuksellisten ja kriittisten olosuh-
teiden vuoksi ennakkoon tapahtuva tie-
tojen antaminen tai tarkastelu ei ole
mahdollista, asianomainen sopimuspuo-
li voi tässä artiklassa yksilöidyissä
tilanteissa soveltaa viipymättä varotoi-
menpiteitä, jotka ovat välttämättömiä
tilanteen korjaamiseksi, ja sen on il-
moitettava tästä välittömästi toiselle
sopimuspuolelle.

c) Suojatoimenpiteistä on ilmoitettava vii-
pymättä sekakomitealle, jossa niistä
neuvotellaan säännöllisesti aikataulun
laatimiseksi niiden poistamiselle heti,
kun olosuhteet sen sallivat.

9. Jos yhteisö tai Meksiko soveltaa sel-

laisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat omiaan
aiheuttamaan tässä artiklassa tarkoitettuja
ongelmia, hallinnollista menettelyä, jonka
tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kau-
pankäynnin kehityksestä, sen on ilmoitettava
tästä toiselle sopimuspuolelle.

16 artikla

Riittämätöntä tarjontaa koskeva lauseke

1. Jos I luvun tai 12 artiklan säännösten
noudattamisesta seuraa

a) elintarvikkeiden tai muiden vievälle
sopimuspuolelle välttämättömien tuot-
teiden vakava puute; tai

b) kotimaisen jalostusteollisuuden tarvit-
semien kotimaisten ainesten merkittävä
puute aikana, jolloin näiden ainesten
kotimarkkinahintoja pidetään valtion
vakauttamisohjelman mukaisesti maail-
manmarkkinahintoja alempina; tai

c) sellaisen tuotteen jälleenvienti kolman-
teen maahan, johon vievä sopimuspuoli
soveltaa vientitulleja taikka vientikiel-
toja tai ”rajoituksia,

ja jos edellä esitetyt tilanteet aiheuttavat tai
saattavat aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia
vievälle sopimuspuolelle, kyseinen sopimus-
puoli voi ottaa käyttöön vientirajoituksia tai
vientitulleja.

2. Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle
asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä
päätöksessä vahvistettujen järjestelyjen toi-
minnalle. Näitä toimenpiteitä ei saa soveltaa
tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai pe-
rusteettomaan syrjintään samojen edellytys-
ten vallitessa, tai kaupan peiteltyyn rajoitta-
miseen, ja ne on poistettava, kun niiden
ylläpitämisen edellytykset eivät enää täyty.
Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla
käyttöön otettavilla toimenpiteillä ei myös-
kään saa pyrkiä lisäämään kyseessä olevan
kotimaisen jalostusteollisuuden vientiä tai
sille myönnettyä suojaa, eivätkä kyseiset
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toimenpiteet saa olla tässä päätöksessä vah-
vistettujen, syrjimisen kieltämistä koskevien
säännösten vastaisia.

3. Ennen tämän artiklan 1 kohdassa tar-
koitettujen toimenpiteiden toteuttamista tai
mahdollisimman pian tapauksissa, joihin so-
velletaan tämän artiklan 4 kohtaa, yhteisön tai
Meksikon on toimitettava sekakomitealle
kaikki tarvittavat tiedot kummankin sopimus-
puolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löy-
tämiseksi. Sopimuspuolet voivat sekakomite-
assa sopia mistä tahansa tarvittavista keinoista
ongelmien ratkaisemiseksi. Jos sopimukseen
ei päästä 30 päivän kuluessa siitä, kun asia
saatettiin sekakomitean käsiteltäväksi, vievä
sopimuspuoli voi soveltaa tämän artiklan
mukaisia toimenpiteitä asianomaisen tuotteen
vientiin.

4. Kun välitöntä toimintaa edellyttävien
poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden
vuoksi ennakkoon tapahtuva tietojen antami-
nen tai tarkastelu ei ole mahdollista, yhteisö
tai Meksiko voi soveltaa viipymättä varotoi-
menpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilan-
teen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava
tästä välittömästi toiselle sopimuspuolelle.

5. Tämän artiklan nojalla käyttöön otetta-
vista toimenpiteistä on ilmoitettava viipymät-
tä sekakomitealle, jossa niistä neuvotellaan
säännöllisesti aikataulun laatimiseksi niiden
poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

17 artikla

Tulliyhteistyö

1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä
taatakseen tulliasioihin liittyvien II osaston
säännösten ja liitteen III säännösten noudat-
tamisen ja yhteensovittaakseen tullijärjestel-
mänsä tarvittavassa määrin.

2. Yhteistyö voi sisältää erityisesti seuraa-
vat alat:

a)  tietojenvaihto;

b) seminaarien ja harjoittelijavaihdon jär-
jestäminen;

c) yhtenäisen  hallinnollisen  asiakirjan
(SAD) käyttöönotto;

d) tavaroiden kuljetuksiin liittyvien tarkas-
tusten ja muodollisuuksien yksinker-
taistaminen;

e) työskentelymenetelmien parantaminen;

f) toiminnan avoimuuden, tehokkuuden ja
rehellisyyden sekä siihen liittyvän vas-
tuun varmistaminen; ja

g) teknisen avun antaminen tarvittaessa.

3. Sopimuspuolten viranomaiset antavat
toisilleen virka-apua tulliasioissa yhteisneu-
voston viimeistään vuoden kuluttua tämän
päätöksen voimaantulosta hyväksymän, kes-
kinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa
koskevan laitteen määräysten mukaisesti.

4. Yhteisneuvosto perustaa tulliyhteistyön
ja alkuperäsääntöjen erityiskomitean, joka
koostuu sopimuspuolten edustajista. Sen teh-
tävänä on muun muassa:

a) valvoa tämän artiklan ja liitteen III
täytäntöönpanoa ja hallinnointia;

b) toimia foorumina, jolla voidaan neuvo-
tella ja keskustella kaikista tullikysy-
myksistä ja erityisesti tullimenettelyistä,
tariffimenettelyistä, tullinimikkeistöstä,
tulliyhteistyöstä ja keskinäisestä hallin-
nollisesta avunannosta tulliasioissa;

c) toimia foorumina, jolla voidaan neuvo-
tella ja keskustella alkuperäsääntöihin ja
hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvistä
kysymyksistä;

d) tehostaa tullimenettelyjen, tulliasioita
koskevan keskinäisen hallinnollisen
avunannon, alkuperäsääntöjen ja hallin-
nollisen yhteistyön kehittämiseen, so-
veltamiseen ja täytäntöönpanoon liitty-
vää yhteistyötä.
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5. Erityiskomitea koostuu sopimuspuolten
edustajista. Se kokoontuu vähintään kerran
vuodessa käsittelemään sopimuspuolten en-
nalta sopimia asioita niiden ennalta sopimana
ajankohtana. Sen puheenjohtajana toimii vuo-
rotellen kummankin sopimuspuolen edustaja.
Erityiskomitea antaa vuosittain kertomuksen
sekakomitealle.

6. Sopimuspuolet voivat sopia pitävänsä
erityiskokouksia tulliyhteistyöhön tai alkupe-
räsääntöihin ja keskinäiseen hallinnolliseen
avunantoon liittyvien asioiden käsittelemisek-
si.

18 artikla

Tullausarvo

Kumpikin sopimuspuoli myöntää 1 päiväs-
tä tammikuuta 2003 toisen sopimuspuolen
alueelta peräisin oleville tuontituotteille yhtä
edullisen kohtelun tullausarvon osalta kuin
tuontituotteille, jotka ovat peräisin mistä
tahansa muusta maasta, mukaan lukien maat,
joiden kanssa se on tehnyt GATT 1994
”sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti ilmoi-
tetun sopimuksen.

19 artikla

Standardit, tekniset määräykset ja
vaatimustenmukaisuuden

arviointimenettelyt

1. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan
tavaroiden kauppaan suoraan tai välillisesti
vaikuttaviin standardeihin, teknisiin määrä-
yksiin ja vaatimustenmukaisuuden arviointi-
menettelyihin sellaisina kuin ne on määritelty
WTO:n kaupan teknisiä esteitä koskevassa
sopimuksessa, jäljempänä ’kaupan teknisiä
esteitä koskeva sopimus’. Niitä ei sovelleta
terveys- ja kasvinsuojelutoimiin, joista anne-
taan säännökset tämän päätöksen 20 artiklas-
sa.

2. Sopimuspuolet vahvistavat standardei-
hin, teknisiin määräyksiin ja vaatimustenmu-
kaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät,

kaupan teknisiä esteitä koskevaan sopimuk-
seen perustuvat oikeutensa ja velvoitteensa.

3. Sopimuspuolet tiivistävät kahdenvälistä
yhteistyötään tällä alalla sillä perusteella, että
niiden molempien etujen mukaista on helpot-
taa pääsyä toistensa markkinoille ja lisätä
järjestelmiensä vastavuoroista ymmärtämistä
ja tuntemusta.

4. Tämän vuoksi sopimuspuolet pyrkivät

a) vaihtamaan tietoja standardeista, tekni-
sistä määräyksistä ja vaatimustenmukai-
suuden arviointimenettelyistä;

b) järjestämään kahdenvälisiä neuvotteluja
erityisistä kaupan teknisistä esteistä;

c) edistämään kansainvälisten standardien,
teknisten määräysten ja vaatimustenmu-
kaisuuden arviointimenettelyjen käyt-
töä; ja

d) helpottamaan standardiensa, teknisten
määräystensä ja vaatimustenmukaisuu-
den arviointimenettelyjensä vahvista-
mista kansainvälisten vaatimusten poh-
jalta.

5. Kumpikin sopimuspuoli antaa pyydet-
täessä toiselle sopimuspuolelle teknisiä neu-
voja ja teknistä apua yhdessä sovittujen
ehtojen mukaisesti kyseisen sopimuspuolen
standardien, teknisten määräysten tai vaati-
mustenmukaisuuden   arviointimenettelyjen
sekä niihin liittyvien toimintojen, prosessien
ja järjestelmien kehittämiseksi.

6. Yhteisneuvosto perustaa 4 kohdassa
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
standardien ja teknisten määräysten erityis-
komitean. Erityiskomitea koostuu sopimus-
puolten edustajista. Se kokoontuu kerran
vuodessa käsittelemään sopimuspuolten en-
nalta sopimia asioita niiden ennalta sopimana
ajankohtana. Sen puheenjohtajana toimii vuo-
rotellen kummankin sopimuspuolen edustaja.
Erityiskomitea antaa vuosittain kertomuksen
sekakomitealle.
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7. Erityiskomitean tehtävänä on muun mu-
assa:

a) valvoa tämän artiklan täytäntöönpanoa
ja hallinnointia;

b) toimia foorumina, jolla voidaan neuvo-
tella ja keskustella standardeihin, tek-
nisiin määräyksiin ja vaatimustenmu-
kaisuuden arviointimenettelyihin liitty-
vistä kysymyksistä;

c) pyrkiä lähentämään ja yksinkertaista-
maan    pakkausmerkintävaatimuksia,
mukaan lukien vapaaehtoiset järjestelyt
ja kuvamerkkien ja symbolien käyttö, ja
lähentämään nahkatuotteisiin sovellet-
tuja ehtoja kansainvälisiin käytäntöihin;
ja

d) tiivistää standardien, teknisten määräys-
ten ja vaatimustenmukaisuuden arvioin-
timenettelyiden kehittämiseen, käyttöön
ja täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyö-
tä.

20 artikla

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä
terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla tavoit-
teenaan kaupan helpottaminen. Sopimuspuo-
let vahvistavat WTO:n terveys- ja kasvinsuo-
jelutoimia koskevaan sopimukseen perustuvat
oikeutensa ja velvoitteensa.

2. Yhteisneuvosto perustaa terveys- ja kas-
vinsuojelutoimien erityiskomitean. Erityisko-
mitea koostuu molempien sopimuspuolten
edustajista. Se kokoontuu kerran vuodessa
käsittelemään sopimuspuolten ennalta sopi-
mia asioita niiden ennalta sopimana ajankoh-
tana. Sen puheenjohtajana toimii vuorotellen
kummankin sopimuspuolen edustaja. Erityis-
komitea antaa vuosittain kertomuksen seka-
komitealle.

3. Erityiskomitean tehtävänä on muun mu-
assa:

a) valvoa tämän artiklan säännösten sovel-
tamista;

b) toimia foorumina, jolla voidaan määri-
tellä yksittäisten terveys- ja kasvinsuo-
jelutoimien soveltamisesta mahdollises-
ti aiheutuvat ongelmat ja ottaa ne
käsiteltäväksi molempien sopimuspuol-
ten kannalta hyväksyttävän ratkaisun
löytämiseksi;

c) ottaa tarvittaessa harkittavaksi alueellis-
tamisperiaatteen soveltamista tai vastaa-
vuuden arviointia koskevien erityis-
säännösten kehittäminen; ja

d) tarkastella tietojenvaihtoa koskevien
erityisjärjestelyjen kehittämistä.

4. Erityiskomitea voi perustaa yhteyspis-
teitä.

5. Kumpikin sopimuspuoli osallistuu eri-
tyiskomitean työskentelyyn ja käsittelee sen
saavuttamia tuloksia omien sisäisten menet-
telyjensä mukaisesti.

21 artikla

Maksutaseeseen liittyvät vaikeudet

1. Sopimuspuolet  pyrkivät  välttämään
tuontia rajoittavien toimenpiteiden käyttöön-
ottoa maksutasesyistä. Jos niitä otetaan käyt-
töön, on ne käyttöön ottaneen sopimuspuolen
esitettävä toiselle sopimuspuolelle mahdolli-
simman pian niiden poistamista koskeva
aikataulu.

2. Jos yhdellä tai useammalla jäsenvalti-
olla tai Meksikolla on maksutaseeseen liitty-
viä vakavia vaikeuksia tai tällaiset vaikeudet
uhkaavat niitä välittömästi, yhteisö tai Mek-
siko, tapauksen mukaan, voi ottaa GATT
1994 -sopimuksessa vahvistettujen edellytys-
ten mukaisesti käyttöön tuontia rajoittavia
määräaikaisia toimenpiteitä, jotka eivät saa
olla laajempia kuin on välttämätöntä maksu-
tasetilanteen korjaamiseksi. Tällöin yhteisön
tai Meksikon on ilmoitettava asiasta viipy-
mättä toiselle sopimuspuolelle.
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22 artikla

Yleiset poikkeukset

Tämän päätöksen säännökset eivät estä
sopimuspuolia hyväksymästä tai panemasta
täytäntöön toimenpiteitä, jotka

a) ovat välttämättömiä julkisen moraalin
suojelemiseksi;

b) ovat välttämättömiä ihmisten, eläinten
tai kasvien elämän tai terveyden suo-
jelemiseksi;

c) ovat välttämättömiä, jotta varmistettai-
siin sellaisten lakien tai asetusten nou-
dattaminen, jotka eivät ole ristiriidassa
tämän päätöksen kanssa, mukaan lukien
sellaiset lait tai asetukset, jotka koskevat
tullisäännösten täytäntöönpanoa, teollis- ja
tekijänoikeuksien suojaa ja petollisten
käytäntöjen estämistä;

d) koskevat kullan tai hopean tuontia tai
vientiä;

e) koskevat taiteellisten, historiallisten tai
arkeologisten kansallisaarteiden suoje-
lua; tai

f) koskevat ehtyvien luonnonvarojen suo-
jelua, jos tällaisten toimenpiteiden ohel-
la toteutetaan kotimaiseen tuotantoon tai
kulutukseen kohdistuvia rajoituksia.

Näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan saa so-
veltaa tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai
perusteettomaan syrjintään samojen edelly-
tysten vallitessa, tai sopimuspuolten välisen
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

23 artikla

Tulliliitot ja vapaakauppa-alueet

1. Tämä päätös ei estä kummankaan so-
pimuspuolen ja kolmansien maiden välisten
tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai mui-
den järjestelyjen ylläpitämistä ja perustamis-

ta, sikäli kuin ne eivät muuta tässä päätök-
sessä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita.

2. Yhteisö ja Meksiko neuvottelevat kum-
man tahansa sopimuspuolen pyynnöstä seka-
komiteassa sellaisista sopimuksista, joilla pe-
rustetaan tai mukautetaan tulliliittoja tai va-
paakauppa-alueita, sekä tarpeen vaatiessa
muista tärkeistä kysymyksistä, jotka koskevat
sopimuspuolten kauppapolitiikkaa suhteessa
kolmansien maihin.

24 artikla

Terästuotteiden erityiskomitea

1. Yhteisneuvosto perustaa terästuotteiden
erityiskomitean, joka koostuu sellaisista so-
pimuspuolten edustajista, joilla on teräsalaan
ja erityisesti terästuotteiden kauppaan liitty-
vää asiantuntemusta tai kokemusta. Erityis-
komitea voi kutsua kokouksiinsa kummankin
sopimuspuolen teollisuuden edustajia. Se ko-
koontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja
kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä
käsittelemään sopimuspuolten ennalta sopi-
mia asioita niiden ennalta sopimana ajankoh-
tana. Sen puheenjohtajana toimii vuorotellen
kummankin sopimuspuolen edustaja.

2. Erityiskomitea tarkastelee keskeisiä te-
räsalaan ja terästuotteiden kauppaan liittyviä
kysymyksiä. Se antaa vuosittain kertomuksen
sekakomitealle.

III OSASTO

JULKISET HANKINNAT

25 artikla

Soveltamisala

1. Tätä osastoa sovelletaan kaikkiin lakei-
hin, asetuksiin, menettelyihin ja käytäntöihin,
jotka koskevat seuraavia hankintoja:

a) liitteessä VI mainittujen hankintayksi-
köiden tekemät hankinnat;

3 400529F/29
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b) liitteen VII mukaiset tavaroiden han-
kinnat, liitteen VIII mukaiset palvelujen
hankinnat tai liitteen IX mukaiset ra-
kennuspalvelujen hankinnat;

c) hankinnat, joita koskevan sopimuksen
arvo on arviolta vähintään yhtä suuri
kuin liitteessä X vahvistettu kynnysar-
vo.(3)

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan,
jollei liitteessä XI toisin säädetä.

3. Kun tämän osaston säännöksiä sovelleta
hankintayksikön tekemään sopimukseen, tä-
män osaston säännösten ei katsota kattavan
mitään kyseiseen sopimukseen kuuluvaa ta-
varaa tai palvelua, jollei 4 kohdasta muuta
johdu.

4. Sopimuspuolet eivät saa valmistella,
suunnitella tai muutenkaan järjestää hankin-
tasopimusta tähän osastoon perustuvien vel-
voitteiden välttämiseksi.

5. Hankintoihin   kuuluvat   ostaminen,
vuokraaminen tai leasing, johon voi sisältyä
ostomahdollisuus.

6. Hankintoihin eivät kuulu:

a) muut kuin sopimusoikeudelliset sopi-
mukset tai julkinen tuki kuten yhteis-
työsopimukset, avustukset, lainat, pää-
oman korotukset, takuut, verohelpotuk-
set sekä julkisten viranomaisten henki-
löille tai valtion-, läänin- tai aluehallin-
nolle toimittamat tavarat ja palvelut; ja

b) finanssihallinto- tai talletuspalvelujen,
säänneltyjen rahoituslaitosten selvitys- ja
hallintopalvelujen sekä julkisen velan
myynti- ja jakelupalvelujen hankinta.

26 artikla

Kansallinen kohtelu ja syrjimättömyys

1. Sopimuspuolet antavat kaikkien tässä

osastossa tarkoitettuja julkisia hankintoja kos-
kevien lakien, asetusten, menettelyjen ja
käytäntöjen osalta välittömästi ja ehdoitta
toisen sopimuspuolen tavaroille ja palveluille
sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajille yhtä
edullisen kohtelun kuin kotimaisille tavaroil-
le, palveluille tai tavaroiden ja palvelujen
toimittajille.

2. Tässä osastossa tarkoitettuja julkisia
hankintoja koskevien lakien, asetusten, me-
nettelyjen ja käytäntöjen osalta sopimuspuolet
varmistavat, että

a) niiden hankintayksiköt eivät kohtele
maahan sijoittautunutta tavaroiden tai
palvelujen toimittajaa epäedullisemmin
kuin toista maahan sijoittautunutta ta-
varoiden tai palvelujen toimittajaa sen
perusteella, onko tämä sidoksissa toisen
sopimuspuolen yksityis- tai oikeushen-
kilöön tai sellaisen omistuksessa; ja että

b) niiden hankintayksiköt eivät syrji maa-
han sijoittautuneita tavaroiden tai pal-
velujen toimittajia niiden tarjoamien
tavaroiden tai palvelujen tuotantomaan
perusteella edellyttäen, että tuotantomaa
on toinen sopimuspuoli.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan säännök-
siä ei sovelleta tulleihin eikä mihinkään
tuonnin yhteydessä kannettavien tai tuontiin
liittyviin maksuihin, tullien tai maksujen
kantamismenettelyyn eikä muihin tuontisään-
nöksiin ja -muodollisuuksiin tai palvelujen
kauppaa koskeviin toimenpiteisiin lukuun
ottamatta tässä osastossa tarkoitettuja julkisia
hankintoja koskevia lakeja, asetuksia, menet-
telyjä ja käytäntöjä.

27 artikla

Alkuperäsäännöt

1. Sopimuspuolet eivät saa soveltaa tässä
osastossa tarkoitettuja julkisia hankintoja var-
ten toisen sopimuspuolen alueelta tuotaviin

(3) Kynnysarvo lasketaan ja sitä tarkistetaan liitteen X säännösten mukaisesti.
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tuotteisiin alkuperäsääntöjä, jotka ovat erilai-
sia kuin sopimuspuolten tavanomaisessa kau-
pankäynnissä soveltamat alkuperäsäännöt tai
ristiriidassa niiden kanssa.

2. Sopimuspuoli voi evätä tämän osaston
säännöksiin perustuvat edut toisen sopimus-
puolen palvelujen toimittajalta ennakkoilmoi-
tuksen ja kuulemisen perusteella, jos sopi-
muspuoli toteaa, että palvelua tarjoavan yri-
tyksen omistavat tai sitä hallitsevat kolman-
nen osapuolen henkilöt ja ettei sillä ole
merkittävää liiketoimintaa kummankaan so-
pimuspuolen alueella.

28 artikla

Vastikkeet

Sopimuspuolet varmistavat, etteivät niiden
hankintayksiköt tavaroiden tai palvelujen tai
niiden toimittajien kelpuuttamisen ja valinnan
tai tarjousten arvioinnin ja hankintasopimus-
ten teon yhteydessä ota huomioon, tavoittele
tai edellytä vastikkeita. Tässä artiklassa vas-
tikkeilla tarkoitetaan hankintayksikön ennen
hankintamenettelyä tai sen yhteydessä aset-
tamia tai huomioon ottamia ehtoja, joilla
pyritään edistämään paikallista kehitystä tai
parantamaan kyseisen sopimuspuolen mak-
sutasetilannetta kotimaisuusasteeseen, tekno-
logian lisensointiin, investointeihin, vasta-
kauppoihin tai muihin vastaaviin tekijöihin
liittyvien vaatimusten avulla.

29 artikla

Hankintamenettelyt ja muut säännökset

1. Meksiko soveltaa liitteen XII osan A
sääntöjä ja menettelyjä ja yhteisö soveltaa
liitteen XII osan B sääntöjä ja menettelyjä.
Näiden sääntöjen ja menettelyjen katsotaan
tarjoavan tasapuolisen kohtelun.

2. Asianomainen sopimuspuoli voi muut-
taa liitteessä XII vahvistettuja sääntöjä ja
menettelyjä ainoastaan Pohjois-Amerikan va-
paakauppasopimuksen, jäljempänä ’NAFTA-
sopimus’, ja WTO:n julkisia hankintoja kos-

kevan sopimuksen, jäljempänä ’GPA-sopi-
mus’ vastaavien määräysten muutosten otta-
miseksi huomioon edellyttäen, että kyseisen
sopimuspuolen soveltamilla muutetuilla sään-
nöillä ja menettelyillä tarjotaan edelleen
tasapuolinen kohtelu.

3. Jos sopimuspuoli muuttaa sitä koskevia
liitteen XII sääntöjä ja menettelyjä 2 kohdan
mukaisesti, sen on neuvoteltava ensin toisen
sopimuspuolen kanssa ja todistettava, että
muutetuilla säännöillä ja menettelyillä tarjo-
taan edelleen tasapuolinen kohtelu.

4. Asianomaisen sopimuspuolen on ilmoi-
tettava toiselle sopimuspuolelle liitteen XII
sääntöjen ja menettelyjen muutoksista vii-
meistään 30 päivää ennen niiden voimaantu-
loa.

5. Jos sopimuspuoli katsoo, että tällainen
muutos vaikuttaa huomattavasti pääsyyn toi-
sen sopimuspuolen julkisten hankintojen
markkinoille, se voi pyytää neuvotteluja
asiasta. Jos tyydyttävään ratkaisuun ei päästä,
sopimuspuoli voi turvautua VI osaston mu-
kaisiin riitojenratkaisumenettelyihin säilyt-
tääkseen tasapuolisen pääsyn toisen sopimus-
puolen julkisten hankintojen markkinoille.

6. Sopimuspuolen hankintayksiköt eivät
saa asettaa tavaroiden tai palvelujen toimit-
tajan kelpuuttamisen ja sopimuksen tekemi-
sen ehdoksi sitä, että kyseisen sopimuspuolen
hankintayksikkö on tehnyt saman toimittajan
kanssa aiemmin yhden tai useamman sopi-
muksen tai että toimittajalla on aiempaa
kokemusta toiminnasta kyseisen sopimuspuo-
len alueella.

30 artikla

Valitusmenettelyt

1. Kun tavaroiden tai palvelujen toimittaja
valittaa, että tämän osaston säännöksiä on
jonkin hankinnan yhteydessä rikottu, sopi-
muspuolten on kehotettava tavaroiden tai
palvelujen toimittajaa pyrkimään valitusasias-
saan ratkaisuun hankintayksikön kanssa käy-
tävien keskustelujen avulla. Näissä tapauk-
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sissa hankintayksikön on käsiteltävä jokainen
valitus puolueettomasti ja nopeasti tavalla,
joka ei vaikeuta valitusjärjestelmän mukaisten
korjaavien toimenpiteiden käyttöä.

2. Kunkin sopimuspuolen on otettava
käyttöön syrjimättömät, nopeat, avoimet ja
tehokkaat menettelyt, joiden mukaisesti tava-
roiden ja palvelujen toimittajat voivat tehdä
valituksia epäillyistä tämän osaston säännös-
ten rikkomuksista niiden etua koskevissa tai
koskeneissa hankintamenettelyissä.

3. Kunkin sopimuspuolen on annettava
valitusmenettelyohjeensa kirjallisina ja ase-
tettava ne yleisesti saataville.

4. Kunkin sopimuspuolen on huolehditta-
va siitä, että tässä osastossa tarkoitettujen
hankintojen kaikkia menettelyvaiheita koske-
via asiakirjoja säilytetään kolmen vuoden
ajan.

5. Tavaroiden tai palvelujen toimittajan,
jonka etua asia koskee, voidaan edellyttää
aloittavan valitusmenettelyn ja ilmoittavan
siitä hankintayksikölle tiettyjen määräaikojen
kuluessa laskettuna siitä hetkestä, jolloin
valituksen aihe on tiedossa tai olisi kohtuu-
della pitänyt olla tiedossa, mutta määräajan
on kuitenkin oltava aina vähintään 10 päivää.

6. Sopimuspuoli voi edellyttää lainsäädän-
nössään, että valitusmenettely voidaan aloit-
taa vasta sen jälkeen, kun hankintaa koskeva
ilmoitus on julkaistu tai, jos ilmoitusta ei
julkaista, sen jälkeen kun tarjouskilpailua
koskevat asiakirjat on toimitettu. Jos sopi-
muspuoli asettaa tällaisen vaatimuksen, 5
kohdassa mainittu 10 päivän määräaika alkaa
aikaisintaan päivänä, jolloin ilmoitus julkais-
taan tai tarjouskilpailua koskevat asiakirjat
toimitetaan. Tällä säännöksellä ei rajoiteta
mitenkään asianomaisten tavaroiden tai pal-
velujen toimittajien muutoksenhakuoikeutta.

7. Valitukset käsitellään puolueettomassa
ja riippumattomassa tarkastuselimessä, johon
hankinnan lopputulos ei vaikuta ja jonka
jäsenet ovat tehtävänsä kestäessä suojattuja
ulkopuolisilta vaikutuksilta. Tarkastuselimen,
joka ei ole tuomioistuin, on oltava joko

oikeudellisen valvonnan alainen tai sen me-
nettelytapoihin on kuuluttava, että:

a) asianosaisia voidaan kuulla ennen kuin
kanta esitetään tai päätös tehdään;

b) asianosaisilla voi olla edustaja tai avus-
taja;

c) asianosaisilla on oltava pääsy kaikkiin
käsittelyihin;

d) käsittelyt voivat olla julkisia;

e) kannat tai päätökset annetaan kirjallisi-
na ja niihin sisällytetään lausunto, josta
ilmenevät niiden perustelut;

f) todistajia voidaan kuulla; ja

g) asiakirjat ovat tarkastuselimen käytet-
tävissä.

8. Valitusmenettelyjen on mahdollistetta-
va:

a) nopeat väliaikaiset toimenpiteet tämän
osaston säännösten vastaisten menette-
lyjen korjaamiseksi ja kaupankäynti-
mahdollisuuksien säilyttämiseksi. Ky-
seiset toimenpiteet voivat johtaa han-
kintamenettelyn keskeyttämiseen. Me-
nettelysäännökset voivat kuitenkin sal-
lia sen, että asianosaisten edun, yleinen
etu mukaan lukien, kannalta merkittävät
kielteiset seuraukset voidaan ottaa huo-
mioon päätettäessä toimenpiteiden to-
teuttamisesta. Tällöin toimenpiteiden
toteuttamatta jättämisen  oikeuttavat
syyt on esitettävä kirjallisina; ja

b) tämän osaston säännösten vastaisen me-
nettelyn korjaaminen tai korvaus me-
netyksestä tai kärsitystä vahingosta,
joka voidaan rajata tarjouksen tekemi-
sestä tai valituksesta aiheutuneisiin ku-
luihin.

9. Kaupallisten ja muiden tapaukseen liit-
tyvien etujen turvaamiseksi valitusmenettely
on yleensä saatettava päätökseen viivyttele-
mättä.
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31 artikla

Tiedottaminen

1. Sopimuspuolten on viipymättä julkais-
tava kaikki tässä osastossa tarkoitettuja jul-
kisia hankintoja koskevat lait, asetukset,
oikeuden ennakkopäätökset, yleisesti sovel-
lettaviksi tarkoitetut hallinnolliset määräykset
ja menettelyt tämän päätöksen liitteessä XIII
mainituissa julkaisuissa.

2. Sopimuspuolet nimeävät tämän päätök-
sen voimaantullessa yhden tai useamman
yhteystahon

a) helpottamaan sopimuspuolten välistä
viestintää;

b) vastaamaan kaikkiin toisen sopimus-
puolen kohtuullisiksi katsottaviin pyyn-
töihin, jotka koskevat tietojen saamista
tämän osaston kattamista asioista; ja

c) laatimaan toisen sopimuspuolen tava-
roiden ja palvelujen toimittajan pyyn-
nöstä kohtuullisen ajan kuluessa perus-
tellun kirjallisen vastauksen kyseiselle
toimittajalle ja toiselle sopimuspuolelle
siitä, kuuluuko tietty hankintayksikkö
tämän osaston soveltamisalaan.

3. Sopimuspuoli voi pyytää hankintasopi-
muksen tekopäätöksestä sellaisia lisätietoja,
jotka voivat olla tarpeen hankintamenettelyn
oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden
varmistamiseksi erityisesti siltä osin kuin on
kyse valitsematta jääneistä tarjouksista. Tätä
tarkoitusta varten hankinnan tehneen sopi-
muspuolen on annettava tietoja voittaneen
tarjouksen sisällöstä ja eduista muihin tarjo-
uksiin verrattuna sekä ilmoitettava sopimus-
hinta. Jos näiden tietojen ilmaiseminen vaa-
rantaisi kilpailua tulevien tarjouspyyntöjen
yhteydessä, tiedot saanut sopimuspuoli ei saa
julkistaa niitä muuten kuin neuvoteltuaan

asiasta tiedot antaneen sopimuspuolen kanssa
ja saatuaan sen suostumuksen.

4. Kummankin sopimuspuolen on pyyn-
nöstä toimitettava toiselle sopimuspuolelle
sillä ja sen hankintayksiköillä olevat tiedot
sen hankintayksiköiden tekemistä tämän
osaston soveltamisalaan kuuluvista hankin-
noista ja kyseisten yksiköiden tekemistä
yksittäisistä sopimuksista.

5. Sopimuspuolet eivät saa paljastaa sel-
laisia luottamuksellisia tietoja, joiden paljas-
taminen voisi haitata tiettyjen luonnollisten
tai oikeushenkilöiden kaupallisia etuja tai
tavaroiden tai palvelujen toimittajien välistä
tervettä kilpailua, ilman tiedot kyseiselle
sopimuspuolelle antaneen luonnollisen tai
oikeushenkilön virallista lupaa.

6. Tämän osaston säännösten ei voida
katsoa edellyttävän sopimuspuolta paljasta-
maan sellaisia luottamuksellisia tietoja, joiden
paljastaminen voisi haitata lakien täytäntöön-
panoa tai olla muuten yleisen edun vastaista.

7. Kumpikin sopimuspuoli kokoaa ja vaih-
taa vuosittain tilastotietoja tämän osaston
soveltamisalaan kuuluvista hankinnoista(4).
Näissä kertomuksissa on oltava seuraavat
tiedot kaikkien tämän osaston sovelta-
misalaan kuuluvien hankintayksiköiden teke-
mistä sopimuksista:

a) liitteessä VI olevan A osan 1 jaksossa
ja liitteessä VI olevan B osan 1 jaksossa
lueteltujen hankintayksiköiden osalta ti-
lastot, jotka sisältävät tehtyjen sopimus-
ten arvioidun arvon kokonaisuudessaan
ja hankintayksiköittäin eriteltynä, mu-
kaan luettuina sekä kynnysarvon ylittä-
vät että sitä pienemmät sopimukset;
liitteessä VI olevan A osan 2 jaksossa
ja liitteessä VI olevan B osan 2 jaksossa
lueteltujen hankintayksiköiden osalta ti-
lastot, jotka sisältävät tehtyjen kyn-
nysarvon ylittävien sopimusten arvioi-

(4) Ensimmäinen 31 artiklan 7 kohdan mukainen tietojen vaihto tapahtuu kahden vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.
Sitä ennen sopimuspuolet toimittavat toisilleen kaikki saatavilla olevat ja vertailukelpoiset tiedot vastavuoroisuusperiaatteen
mukaisesti.
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dun arvon kokonaisuudessaan ja han-
kintayksikköluokittain eriteltynä;

b) liitteessä VI olevan A osan 1 jaksossa
ja liitteessä VI olevan B osan 1 jaksossa
lueteltujen hankintayksiköiden osalta
tilastot, jotka sisältävät tehtyjen kyn-
nysarvon ylittävien sopimusten luku-
määrän ja kokonaisarvon, eriteltynä
sekä hankintayksiköittäin että tavara- ja
palveluluokittain; liitteessä VI olevan A
osan 2 jaksossa ja liitteessä VI olevan
B osan 2 jaksossa lueteltujen hankin-
tayksiköiden osalta tilastot, jotka sisäl-
tävät tehtyjen kynnysarvon ylittävien
sopimusten arvioidun arvon eriteltynä
sekä hankintayksikköluokittain että tuo-
te- ja palveluluokittain;

c) liitteessä VI olevan A osan 1 jaksossa
ja liitteessä VI olevan B osan 1 jaksossa
lueteltujen hankintayksiköiden osalta ti-
lastot rajoitetun tarjouskilpailun perus-
teella tehtyjen sopimusten lukumäärästä
ja kokonaisarvosta eriteltynä sekä han-
kintayksiköittäin että tuote- ja palvelu-
luokittain; liitteessä VI olevan A osan 2
jaksossa ja liitteessä VI olevan B osan
2 jaksossa lueteltujen hankintayksikkö-
luokkien osalta tilastot rajoitetun tar-
jouskilpailun perusteella tehtyjen kyn-
nysarvon ylittävien sopimusten koko-
naisarvosta; ja

d) liitteessä VI olevan A osan 1 jaksossa
ja liitteessä VI olevan B osan 1 jaksossa
lueteltujen hankintayksiköiden osalta
tilastot, jotka sisältävät asianmukaisissa
liitteessä mainittujen, tämän osaston
säännöksistä myönnettävien poikkeus-
ten nojalla tehtyjen sopimusten luku-
määrän ja kokonaisarvon eriteltynä han-
kintayksiköittäin; liitteessä VI olevan A
osan 2 jaksossa ja liitteissä VI olevan B
osan 2 jaksossa lueteltujen hankintayk-
sikköluokkien osalta tilastot, jotka si-
sältävät asianmukaisissa liitteissä mai-
nittujen, tämän osaston säännöksistä
myönnettävien poikkeusten nojalla teh-
tyjen sopimusten kokonaisarvon.

8. Sopimuspuolet antavat hankintayksi-
köidensä hankkimien tavaroiden ja palvelujen
alkuperämaata koskevia tilastoja siinä määrin
kuin niitä on käytettävissä. Tilastojen vertai-
lukelpoisuuden varmistamiseksi 32 artiklalla
perustettava erityiskomitea antaa ohjeita so-
vellettavista menettelyistä. Tässä osastossa
tarkoitettujen hankintojen tehokkaan seuran-
nan varmistamiseksi yhteisneuvosto voi päät-
tää muuttaa edellä olevia a-d alakohdan
vaatimuksia   vaihdettavien   tilastotietojen
luonteen ja laajuuden osalta(5).

32 artikla

Tekninen yhteistyö

1. Yhteisneuvosto perustaa julkisten han-
kintojen   erityiskomitean.   Erityiskomitea
koostuu sopimuspuolten edustajista, ja se voi
kutsua mukaan tämän osaston sovelta-
misalaan kuuluvien hankintayksiköiden han-
kinnoista vastaavia virkamiehiä sekä niiden
tavaroiden ja palvelujen toimittajien edusta-
jia. Erityiskomitea kokoontuu kerran vuodes-
sa tai tarvittaessa keskustelemaan tämän
osaston säännösten toimivuudesta ja antaa
tarvittaessa suosituksia sen soveltamisalan
kehittämiseksi ja muuttamiseksi. Erityiskomi-
tea antaa vuosittain kertomuksen sekakomi-
tealle.

2. Erityiskomitean tehtäviin kuuluu:

a) analysoida kummankin sopimuspuolen
julkisten hankintojen markkinoista käy-
tettävissä olevia tietoja, 31 artiklan 7
kohdan nojalla toimitetut tiedot mukaan
luettuina;

b) arvioida sopimuspuolen tavaroiden ja
palvelujen toimittajien todellista pääsyä
tämän osaston soveltamisalaan kuulu-
vien toisen sopimuspuolen julkisten
hankintojen markkinoille ja antaa tar-
vittaessa suosituksia asianmukaisista
toimenpiteistä sopimuspuolen julkisten

(5) Yhteisneuvosto muuttaa tätä säännöstä GPA-sopimuksen  ai NAFTA-sopimuksen tulevien tarkistusten perusteella.
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hankintojen markkinoille pääsyä koske-
vien edellytysten parantamiseksi;

c) edistää molempien sopimuspuolten ta-
varoiden ja palvelujen toimittajien mah-
dollisuuksia osallistua julkisten hankin-
tojen markkinoille; ja

d) seurata tämän osaston säännösten so-
veltamista ja tarjota foorumi ongelmien
tai muiden esille nousevien asioiden
yksilöimiseksi ja käsittelemiseksi.

3. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä
yhteisesti sovittiin ehdoin lisätäkseen julkisia
hankintoja koskevien järjestelmiensä ymmär-
tämistä tarkoituksenaan maksimoida molem-
pien sopimuspuolten tavaroiden ja palvelujen
toimittajien mahdollisuudet osallistua julkis-
ten hankintojen markkinoille.

4. Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuk-
sien mukaan antamaan toiselle sopimuspuo-
lelle sekä sen tavaroiden ja palvelujen toi-
mittajille kustannukset kattavaan hintaan tie-
toja koulutus- ja neuvontaohjelmista, jotka
koskevat niiden julkisten hankintojen järjes-
telmiä, ja syrjimättömän pääsyn toteuttamiin-
sa ohjelmiin.

5. Edellä 4 kohdassa mainittuihin koulu-
tus- ja neuvontaohjelmiin kuuluvat:

a) julkisiin hankintamenettelyihin suoraan
osallistuvan julkisen sektorin henkilös-
tön koulutus;

b) julkisten hankintojen markkinoista kiin-
nostuneiden tavaroiden ja palvelujen
toimittajien koulutus;

c) molempien sopimuspuolten julkisten
hankintojen järjestelmän yksityiskohti-
en kuten valitusmenettelyn selittäminen
ja kuvailu; ja

d) julkisten hankintojen markkinoihin liit-
tyvistä mahdollisuuksista tiedottami-
nen.

6. Kumpikin sopimuspuoli perustaa tämän
päätöksen voimaan tullessa vähintään yhden

yhteyspisteen, joka tarjoaa tietoa tässä artik-
lassa tarkoitetuista koulutus- ja neuvontaoh-
jelmista.

33 artikla

Tietoteknologia

1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä
varmistaakseen, että julkisia hankintoja kos-
kevat tiedot, etenkin niiden tietokannoissa
olevat tarjouskilpailuilmoitukset ja tarjouskil-
pailuja koskeva asiakirja-aineisto, ovat laa-
dultaan ja saatavuudeltaan vertailukelpoisia.
Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä varmis-
taakseen myös, että asianomaisten osapuolten
tietoliikennevälineiden avulla vaihtamat jul-
kisia hankintoja koskevat tiedot ovat laadul-
taan ja saatavuudeltaan vertailukelpoisia.

2. Sopimuspuolet kiinnittävät asianmu-
kaista huomiota yhteentoimivuuteen ja yh-
teenliitettävyyteen, ja sovittuaan, että 1 koh-
dassa mainitut hankintoja koskevat tiedot ovat
vertailukelpoisia, sopimuspuolet antavat 26
artiklan mukaisesti tietokannoissaan olevat
olennaiset hankintoja koskevat tiedot, kuten
tarjouskilpailuilmoitukset, toistensa tavaroi-
den ja palvelujen toimittajien käyttöön, ja
antavat näille mahdollisuuden osallistua säh-
köisiin hankintajärjestelmiinsä kuten sähköi-
siin tarjouskilpailumenettelyihin.

34 artikla

Poikkeukset

Edellyttäen, että kyseisiä toimenpiteitä ei
sovelleta tavalla, joka merkitsisi mielivaltais-
ta tai perusteetonta syrjintää sopimuspuolten
välillä tai sopimuspuolten välisen kaupan
peiteltyä rajoittamista, tämän osaston sään-
nösten ei voida katsoa estävän kumpaakaan
sopimuspuolta ottamasta käyttöön tai pitä-
mästä voimassa toimenpiteitä, jotka

a) ovat tarpeen yleisen moraalin, järjes-
tyksen tai turvallisuuden suojaamiseksi;
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b) ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kas-
vien elämän tai terveyden suojelemi-
seksi;

c) ovat tarpeen henkisen omaisuuden suo-
jaamiseksi; tai

d) liittyvät vammaisten henkilöiden, hy-
väntekeväisyysjärjestöjen tai vankityö-
voiman valmistamiin tuotteisiin tai tar-
joamiin palveluihin.

35 artikla

Korjaukset tai muutokset

1. Sopimuspuolet voivat muuttaa omalta
osaltaan tämän osaston soveltamisalaa aino-
astaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

2. Jos sopimuspuoli muuttaa tämän osas-
ton soveltamisalaa, sen on:

a) ilmoitettava muutoksesta toiselle sopi-
muspuolelle;

b) tehtävä vastaava muutos myös asiaa
koskevaan liitteeseen; ja

c) ehdotettava toiselle sopimuspuolelle
asianmukaisia korvaavia muutoksia sitä
koskevaan soveltamisalaan, jotta sovel-
tamisalan taso vastaisi muutosta edel-
tänyttä tilannetta.

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa
säädetään, sopimuspuoli voi tehdä luonteel-
taan puhtaasti muodollisia korjauksia ja vä-
häisiä muutoksia liitteisiin VI—IX ja XI
edellyttäen, että se ilmoittaa kyseisistä kor-
jauksista toiselle sopimuspuolelle ja että tämä
ei esitä vastalausetta 30 päivän kuluessa.
Tällaisissa tapauksissa ei ole tarpeen tarjota
korvausta.

4. Sen estämättä, mitä tässä osastossa
muutoin säädetään, sopimuspuoli voi toteut-
taa tämän osaston soveltamisalaan kuuluvien,

julkisista hankinnoista vastaavien yksiköiden-
sä uudelleenjärjestelyjä, mukaan luettuina
ohjelmat, joiden avulla hankintayksiköiden
hankintatoiminta hajautetaan tai tämän osas-
ton soveltamisalaan kuuluvien tai kuulumat-
tomien julkisten hankintayksiköiden vastaa-
vat julkiset toiminnot lakkautetaan, edellyt-
täen, että se ilmoittaa tällaisista uudelleenjär-
jestelyistä toiselle sopimuspuolelle. Tällaisis-
sa tapauksissa ei ole tarpeen tarjota korvausta.
Sopimuspuolet eivät saa toteuttaa tällaisia
uudelleenjärjestelyjä tai ohjelmia tämän osas-
ton velvoitteiden välttämiseksi.

5. Jos sopimuspuoli katsoo, että:

a) 2 kohdan c alakohdan mukaisesti eh-
dotettu muutos ei riitä säilyttämään
yhteisesti sovittua soveltamisalaa ver-
tailukelpoisella tasolla; tai

b) korjaus tai muutos ei täytä 3 kohdan
vaatimuksia ja että sen johdosta on
saatava korvaus,

se voi turvautua VI osaston mukaisiin
riitojenratkaisumenettelyihin.

6. Jos sopimuspuoli katsoo, että hankin-
tayksiköiden uudelleenjärjestely ei täytä 4
kohdan vaatimuksia vaan edellyttää korvauk-
sia, se voi turvautua VI osaston mukaisiin
riitojenratkaisumenettelyihin edellyttäen, että
se on esittänyt uudelleenjärjestelyä koskevan
vastalauseen 30 päivän kuluessa ilmoituksen
tekemisestä.

36 artikla

Hankintayksiköiden yksityistäminen

1. Jos sopimuspuoli haluaa poistaa han-
kintayksikön liitteessä VI olevan A osan tai
B osan 2 jaksosta sen perusteella, ettei se ole
enää julkisessa valvonnassa, kyseisen sopi-
muspuolen on ilmoitettava asiasta toiselle
sopimuspuolelle(6).

(6) Jos molemmilla sopimuspuolilla on voimassa säännöksiä, joiden perusteella tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat
hankintayksiköt saavat poiketa hankintamenettelyistä, jos ne aikovat tehdä hankinnan ainoastaan tarjotakseen tavaroita tai
palveluja tilanteessa, jossa muut toimijat voivat tarjota samoja tavaroita tai palveluja samalla maantieteellisellä alueella vapaasti
ja pääosin samoin ehdoin, sopimuspuolet tarkistavat tämän säännöksen sanamuotoa vastaavasti. Mikäli GPA-sopimuksen XXIV
artiklan 6 kohdan b alakohtaa tai NAFTA-sopimuksen 1023 artiklaa muutetaan, sopimuspuolet tarkistavat tämän säännöksen
sanamuotoa vastaavasti. Muutettua GPA- tai NAFTA-sopimuksen määräystä ei sovelleta sopimuspuolten välillä, ennen kuin
se on otettu huomioon tämän kohdan mukaisesti.
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2. Jos toinen sopimuspuoli vastustaa tätä
poistamista sillä perusteella, että hankintayk-
sikkö on edelleen julkisessa valvonnassa,
sopimuspuolet neuvottelevat asiasta tasapai-
non palauttamiseksi.

37 artikla

Jatkoneuvottelut

Jos yhteisö tai Meksiko tarjoaa GPA- tai
NAFTA-sopimuksen osapuolelle tässä osas-
tossa sovittua laajemmalle ulottuvia etuja,
jotka liittyvät pääsyyn niiden julkisten han-
kintojen markkinoille, ne sopivat käyvänsä
neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa
kyseisten etujen ulottamiseksi koskemaan
vastavuoroisesti myös toista sopimuspuolta.

38 artikla

Loppusäännökset

1. Yhteisneuvosto voi toteuttaa asianmu-
kaiset toimenpiteet parantaakseen edellytyk-
siä osallistua tämän osaston soveltamisalaan
kuuluviin sopimuspuolen hankintoihin tai
tarvittaessa tarkistaa sopimuspuolta koskevaa
soveltamisalaa niin, että hankintoihin osallis-
tumisen edellytykset säilyvät tasapuolisina.

2. Sopimuspuolet antavat toisilleen ha-
vainnollistavia tietoja julkisten yritystensä
hankintamarkkinoista liitteessä XIV täsmen-
netyssä muodossa, jollei näihin tietoihin
sovelleta sopimuspuolten kansalliseen lain-
säädäntöön perustuvaa salassapitovelvolli-
suutta.

3. Tämän osaston säännökset tulevat voi-
maan, kun yhteisneuvosto on todennut eri-
tyiskomitean suosituksesta, että 2 kohdassa
mainitut tiedot on vaihdettu liitteen XIV

mukaisesti. Poikkeuksena on 32 artikla, joka
tulee voimaan 49 artiklan mukaisesti.

IV OSASTO

KILPAILU

39 artikla

Yhteistyömekanismi

1. Liitteessä XV vahvistetaan sopimus-
puolten kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta
vastaavien viranomaisten välinen yhteistyö-
mekanismi.

2. Molempien sopimuspuolten kilpailuvi-
ranomaiset esittävät sekakomitealle vuosiker-
tomuksen 1 kohdassa tarkoitetun mekanismin
täytäntöönpanosta.

V OSASTO

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA
KOSKEVA NEUVOTTELUMEKANISMI

40 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksien erityiskomitea

1. Yhteisneuvosto perustaa teollis- ja te-
kijänoikeuksien erityiskomitean. Erityiskomi-
tea koostuu sopimuspuolten edustajista. Se
kutsutaan koolle 30 päivän kuluessa kumman
tahansa sopimuspuolen esittämästä pyynnöstä
ja pyrkii pääsemään molempia sopimuspuolia
tyydyttäviin ratkaisuihin ongelmissa, jotka
liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan.
Sen puheenjohtajana vuorottelee kummankin
sopimuspuolen edustaja. Erityiskomitea ra-
portoi sekakomitealle.
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2. Edellä 1 kohdassa suojalla tarkoi-
tetaan seikkoja, jotka vaikuttavat teollis- ja
tekijänoikeuksien saatavuuteen, hankintaan,
soveltamisalaan, voimassaoloon, täytäntöön-
panoon ja käyttöön.

VI OSASTO

RIITOJEN RATKAISEMINEN

I LUKU

Soveltamisala ja kattavuus

41 artikla

Soveltamisala ja kattavuus

1. Tämän osaston säännöksiä sovelletaan
kaikkiin tästä päätöksestä tai väliaikaisen
sopimuksen 2, 3, 4 ja 5 artiklasta, jäljempänä
soveltamisalaan kuuluvat säännökset,
johtuviin kysymyksiin.

2. Poikkeuksena on III luvussa säädetty
välimiesmenettely, jota ei sovelleta tämän
päätöksen 14 artiklaa, 19 artiklan 2 kohtaa, 20
artiklan 1 kohtaa, 21 artiklaa, 23 artiklaa ja 40
artiklaa koskeviin riitoihin.

II LUKU

Neuvottelut

42 artikla

Neuvottelut

1. Sopimuspuolet pyrkivät aina sopimaan
soveltamisalaan kuuluvien säännösten tulkin-
nasta ja soveltamisesta ja pyrkivät kaikin
yhteistyö- ja neuvottelukeinoin pääsemään
molempia tyydyttävään ratkaisuun kaikissa
asioissa, jotka voivat vaikuttaa näiden sään-
nösten toimintaan.

2. Molemmat sopimuspuolet voivat pyytää
neuvotteluja sekakomiteassa kaikista asioista,

jotka liittyvät soveltamisalaan kuuluvien
säännösten tulkintaan tai soveltamiseen, tai
mistä tahansa muusta asiasta, jonka ne kat-
sovat voivan vaikuttaa näiden säännösten
toimintaan.

3. Sekakomitea kokoontuu 30 päivän ku-
luessa pyynnön toimittamisesta ja pyrkii
ratkaisemaan riidan nopeasti päätöksellään.
Päätöksessä täsmennetään asianomaisen so-
pimuspuolen toteutettavaksi tulevat täytän-
töönpanotoimenpiteet ja niiden toteuttamisai-
kataulu.

III LUKU

Välimiesmenettely

43 artikla

Välimiespaneelin perustaminen

1. Jos sopimuspuoli katsoo, että toisen
sopimuspuolen soveltama toimenpide on vas-
toin soveltamisalaan kuuluvia säännöksiä,
eikä riitaa saada ratkaistua 15 päivän kuluessa
siitä, kun sekakomitea on kokoontunut 42
artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai 45 päivän
kuluessa siitä, kun sekakomitean koollekut-
sumista koskeva pyyntö on toimitettu, kumpi
tahansa sopimuspuoli voi vaatia kirjallisesti
välimiespaneelin perustamista.

2. Vaatimuksen esittävän sopimuspuolen
on täsmennettävä vaatimuksessaan kyseinen
toimenpide ja ilmoitettava ne soveltamisalaan
kuuluvat säännökset, joiden se katsoo vai-
kuttavan asiaan, ja sen on toimitettava vaa-
timus sekä toiselle sopimuspuolelle että se-
kakomitealle.

44 artikla

Välimiesten nimeäminen

1. Vaatimuksen esittävän sopimuspuolen
on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle vä-
limiehen nimeämisestä ja esitettävä enintään
kolmea ehdokasta puheenjohtajaksi. Toisen
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sopimuspuolen on nimettävä toinen välimies
15 päivän kuluessa ja esitettävä enintään
kolmea ehdokasta puheenjohtajaksi.

2. Sopimuspuolet pyrkivät sopimaan pu-
heenjohtajasta 15 päivän kuluessa toisen
välimiehen nimeämisestä.

3. Välimiespaneelin perustamispäivä on
päivä, jona puheenjohtaja nimetään.

4. Jollei sopimuspuoli nimeä välimiestään
1 kohdan mukaisesti, välimies valitaan arpo-
malla esitetyistä ehdokkaista. Jos sopimus-
puolet eivät pysty sopimaan puheenjohtajasta

2 kohdassa mainitussa määräajassa, puheen-
johtaja valitaan viikon kuluessa arpomalla
esitetyistä ehdokkaista.

5. Jos välimies kuolee, jättää tehtävänsä tai
erotetaan tehtävästään, uusi välimies valitaan
15 päivän kuluessa aiemman välimiehen
valintamenettelyä noudattaen. Tällöin väli-
miesmenettelyyn mahdollisesti sovellettava
määräaika keskeytetään siitä päivästä, jolloin
välimies kuolee, jättää tehtävänsä tai erote-
taan tehtävästään, siihen päivään, jolloin uusi
välimies valitaan.

45 artikla

Välimiespaneelin kertomukset

1. Välimiespaneelin on pääsääntöisesti an-
nettava sopimuspuolille alustava kertomus,
joka sisältää sen havainnot ja päätelmät,
kolmen kuukauden kuluessa Välimiespaneelin
perustamispäivästä. Kertomus on annettava
joka tapauksessa viimeistään viiden kuukau-
den kuluttua kyseisestä päivämäärästä. Sopi-
muspuolet voivat esittää välimiespaneelille
kirjallisia huomautuksia alustavan kertomuk-
sen johdosta 15 päivän kuluessa kertomuksen
esittämisestä.

2. Välimiespaneeli esittää sopimuspuolille
loppukertomuksen 30 päivän kuluessa alus-
tavan kertomuksen esittämisestä.

3. Kiireellisissä tapauksissa, mukaan lu-
kien helposti pilaantuvia tuotteita koskevat

tapaukset, välimiespaneelin on tehtävä kaik-
kensa antaakseen loppukertomuksensa sopi-
muspuolille kolmen kuukauden kuluessa vä-
limiespaneelin perustamisesta. Kertomus on
annettava joka tapauksessa neljän kuukauden
kuluessa. Välimiespaneeli voi tehdä alustavan
päätöksen tapauksen kiireellisyydestä.

4. Kaikki välimiespaneelin päätökset, lop-
pukertomuksen hyväksyminen ja alustavan
päätöksen tekeminen mukaan luettuina, teh-
dään ääntenenemmistöllä, ja jokaisella väli-
miehellä on yksi ääni.

5. Valituksen esittänyt sopimuspuoli voi
perua valituksensa milloin tahansa ennen
loppukertomuksen antamista. Peruminen ei
rajoita sen oikeutta esittää myöhemmin uusi
samaa asiaa koskeva valitus.

46 artikla

Välimiespaneelin kertomusten täytäntöön-
pano

1. Sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan
45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa loppu-
kertomuksessa edellytetyt toimenpiteet.

2. Asianomaisen sopimuspuolen on ilmoi-
tettava toiselle sopimuspuolelle loppukerto-
muksessa esitettyjen toimenpiteiden täytän-
töönpanoa koskevista aikeistaan 30 päivän
kuluessa loppukertomuksen antamisesta.

3. Sopimuspuolet pyrkivät sopimaan yk-
sittäisistä toimenpiteistä, joiden täytäntöön-
panoa loppukertomuksessa edellytetään.

4. Asianomaisen sopimuspuolen on nou-
datettava loppukertomusta viivyttelemättä.
Jos välitön noudattaminen on käytännössä
vaikeaa, sopimuspuolet pyrkivät sopimaan
kohtuullisesta ajanjaksosta, jonka kuluessa
toimenpiteet on toteutettava. Jos tällaista
sopimusta ei saada aikaan, kumpi tahansa
sopimuspuolista voi pyytää alkuperäistä vä-
limiespaneelia määrittämään kohtuullisen
ajanjakson tapauksen erityispiirteet huomioon
ottaen. Välimiespaneeli tekee päätöksensä 15
päivän kuluessa pyynnöstä.
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5. Asianomaisen sopimuspuolen on ilmoi-
tettava toiselle sopimuspuolelle loppukerto-
muksen noudattamiseksi toteutetuista toimen-
piteistä ennen 4 kohdan mukaisesti määritetyn
kohtuullisen ajanjakson päättymistä. Ilmoi-
tuksen antamisen jälkeen kumpi tahansa
sopimuspuolista voi pyytää alkuperäistä vä-
limiespaneelia päättämään, ovatko kyseiset
toimenpiteet loppukertomuksen mukaisia.
Välimiespaneelin on ilmoitettava päätöksensä
60 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

6. Jollei asianomainen sopimuspuoli il-
moita täytäntöönpanotoimenpiteistä 4 kohdan
mukaisesti määritetyn kohtuullisen ajanjak-
son kuluessa tai jos välimiespaneeli päättää,
etteivät asianomaisen sopimuspuolen ilmoit-
tamat täytäntöönpanotoimenpiteet ole loppu-
kertomuksen mukaisia, kyseisen sopimuspuo-
len on suostuttava neuvotteluihin molempien
sopimuspuolten kannalta hyväksyttävän kor-
vauksen sopimiseksi, jos valituksen esittänyt
sopimuspuoli sitä pyytää. Jos tällaiseen so-
pimukseen ei päästä 20 päivän kuluessa
pyynnön esittämisestä, valituksen esittäneellä
sopimuspuolella on oikeus keskeyttää aino-
astaan sellaisten soveltamisalaan kuuluvien
säännösten nojalla myönnettyjen etuuksien
soveltaminen, jotka vastaavat niitä etuuksia,
joihin soveltamisalaan kuuluvia säännöksiä
rikkova toimenpide vaikuttaa.

7. Harkitessaan, minkä etuuksien sovelta-
misen se keskeyttää, valituksen tehneen so-
pimuspuolen olisi ensin pyrittävä keskeyttä-
mään etuudet sillä alalla tai niillä aloilla,
joihin toimenpide, jonka paneeli on todennut
rikkovan soveltamisalaan kuuluvia säännök-
siä, vaikuttaa. Valituksen tehnyt sopimuspuo-
li, jonka mielestä samaa alaa tai samoja aloja
koskevien etuuksien soveltamisen keskeyttä-
minen on epäkäytännöllistä tai tehotonta, voi
keskeyttää myös muita aloja koskevien etuuk-
sien soveltamisen.

8. Valituksen tehneen sopimuspuolen on
ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle etuuk-
sista, joiden soveltamisen se aikoo keskeyttää,
viimeistään 60 päivää ennen päivää, jona
keskeytys tulee voimaan. Kumpi tahansa
sopimuspuolista voi 15 päivän kuluessa tästä
ilmoituksesta pyytää alkuperäistä välimies-

paneelia päättämään, vastaavatko etuudet,
joiden soveltamisen valituksen tehnyt sopi-
muspuoli aikoo keskeyttää, niitä etuuksia,
joihin soveltamisalaan kuuluvia säännöksiä
rikkovaksi katsottu toimenpide vaikuttaa, ja
onko ehdotettu keskeytys 6 ja 7 kohdan
mukainen. Välimiespaneelin on tehtävä pää-
tös asiasta 45 päivän kuluessa pyynnöstä.
Etuuksien soveltamista ei saa keskeyttää,
ennen kuin välimiespaneeli on tehnyt pää-
töksensä.

9. Etuuksien soveltaminen keskeytetään
väliaikaisesti, ja valituksen tehnyt sopimus-
puoli saa jatkaa keskeytystä ainoastaan siihen
asti, kun soveltamisalaan kuuluvia säännöksiä
rikkovaksi katsottu toimenpide on peruttu tai
sitä on muutettu niin, että se on sovelta-
misalaan kuuluvien säännösten mukainen, tai
kun sopimuspuolet ovat päässeet yhteisym-
märrykseen riidan ratkaisemisesta.

10. Alkuperäinen välimiespaneeli päättää
kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä,
ovatko etuuksien keskeyttämisen jälkeen to-
teutetut täytäntöönpanotoimenpiteet loppu-
kertomuksen mukaisia ja olisiko etuuksien
soveltamisen keskeytys siten lopetettava vai
olisiko sitä muutettava. Välimiespaneelin on
tehtävä päätöksensä 30 päivän kuluessa ky-
seisen pyynnön esittämispäivästä.

11. Edellä 4, 5, 8 ja 10 kohdassa tarkoitetut
päätökset ovat sitovia.

47 artikla

Yleiset säännökset

1. Sopimuspuolet voivat yhteisellä sopi-
muksella pidentää mitä tahansa tässä osas-
tossa mainittua määräaikaa.

2. Jolleivät sopimuspuolet toisin sovi, vä-
limiespaneeli käsittelee asiat liitteessä XVI
esitetyn työjärjestysmallin mukaisesti. Seka-
komitea voi muuttaa työjärjestysmallia.

3. Tämän osaston nojalla aloitetuissa vä-
limiesmenettelyissä ei käsitellä asioita, jotka
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liittyvät  WTO:n  perustamissopimuksessa
vahvistettuihin sopimuspuolten oikeuksiin ja
velvoitteisiin.

4. Turvautuminen tämän osaston riitojen-
ratkaisusäännöksiin ei rajoita mahdollisia
WTO-sopimukseen perustuvia toimia, riitojen
ratkaiseminen mukaan luettuna. Jos sopimus-
puoli on kuitenkin käynnistänyt tiettyä riitaa
koskevan ratkaisumenettelyn joko tämän
osaston 43 artiklan 1 kohdan tai WTO-
sopimuksen nojalla, se ei saa käynnistää
samaa riitaa koskevaa ratkaisumenettelyä toi-
sella foorumilla ennen kuin ensimmäinen
käsittely on päättynyt. Tässä kohdassa sopi-
muspuolen katsotaan aloittaneen WTO-sopi-
muksen mukaisen riitojenratkaisumenettelyn,
jos se pyytää paneelin perustamista WTO:n
riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja me-
nettelyjä koskevan sopimuksen 6 artiklan
mukaisesti.

VII OSASTO

KAUPPAA JA KAUPAN LIITÄNNÄIS-
TOIMIA KOSKEVAT SEKA-

KOMITEAN ERITYISTEHTÄVÄT

48 artikla

1. Sekakomitea:

a) valvoo tämän päätöksen sekä muiden
kauppaa ja kaupan liitännäistoimia kos-
kevien päätösten täytäntöönpanoa ja
asianmukaista toimintaa;

b) seuraa tämän päätöksen säännösten jat-
kokehittämistä;

c) käynnistää tämän päätöksen 42 artiklan
2 ja 3 kohdan, 15, 16 ja 23 artiklan sekä
yhteisten julistusten mukaiset neuvotte-
lut;

d) suorittaa kaikki sille tämän päätöksen
tai minkä tahansa muun kauppaa ja
kaupan liitännäistoimia koskevan pää-
töksen nojalla osoitetut tehtävät;

e) avustaa yhteisneuvostoa sen kauppaa ja

kaupan liitännäistoimia koskevien teh-
tävien hoitamisessa;

f) valvoo kaikkien tällä päätöksellä perus-
tettujen erityiskomiteoiden työtä; ja

g) antaa vuosittain kertomuksen yhteis-
neuvostolle.

2. Sekakomitea voi:

a) perustaa erityiskomiteoita tai -elimiä
käsittelemään sen toimivaltaan kuuluvia
asioita sekä määrittää näiden kokoon-
panon ja tehtävät ja sen, miten niiden
tulee toimia;

b) kokoontua milloin tahansa sopimus-
puolten yhteisestä sopimuksesta;

c) tarkastella kaikkia kauppaa ja kaupan
liitännäistoimia koskevia asioita ja to-
teuttaa tarvittavat toimenpiteet tehtävi-
ensä hoitamisessa; ja

d) tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia
kauppaa ja kaupan liitännäistoimia kos-
kevissa kysymyksissä väliaikaisen so-
pimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti.

3. Kun sekakomitea kokoontuu hoitamaan
mitä tahansa sille tällä päätöksellä osoitettuja
tehtäviä, sen jäseninä on kaupasta ja kaupan
liitännäistoimista vastaavia Euroopan yhtei-
sön ja Meksikon hallituksen edustajia, jotka
ovat tavallisesti korkeita virkamiehiä.

VIII OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

49 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2000 tai sitä kuukautta seuraavan
kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka ai-
kana yhteisneuvosto tekee tämän päätöksen,
riippuen siitä, kumpi päivämääristä on myö-
häisempi.
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50 artikla

Liitteet

Tämän päätöksen liitteet ja niiden lisäykset
ovat erottamaton osa tätä päätöstä(7).

Tehty Lissabonissa 23 päivänä maaliskuuta
2000.

Yhteisneuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. Gama

(7) Liitteet julkaistaan mahdollisimman pian Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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LIITE I YHTEISÖN TULLIEN POISTOLUETTELO (jota tarkoitetaan päätöksen 3
artiklassa

LIITE II MEKSIKON TULLIEN POISTOLUETTELO (jota tarkoitetaan 3 artiklassa)

LIITE III KÄSITTEEN “PERÄISIN OLEVAT TUOTTEET” ELI “ALKUPERÄ-
TUOTTEET” MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN
MENETELMISTÄ (joita tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklassa)

LIITE IV (joita tarkoitetaan 12 artiklassa)

LIITE V (joita tarkoitetaan 13 artiklassa)

LIITE VI III OSASTON SOVELTAMISALAAN KUULUVAT HANKINTAYKSIKÖT
(Joita tarkoitetaan 25 artiklassa)

LIITE VII TAVARAT (joita tarkoitetaan 25 artiklassa)

LIITE VIII PALVELUT (joita tarkoitetaan 25 artiklassa)

LIITE IX RAKENNUSPALVELUT (joita tarkoitetaan 25 artiklassa)

LIITE X KYNNYSARVOT (joita tarkoitetaan 25 artiklassa)

LIITE XI YLEISET HUOMAUTUKSET (joita tarkoitetaan 25 artiklassa)

LIITE XII HANKINTAMENETTELYT JA MUUT SÄÄNNÖKSET (joita tarkoitetaan 29
artiklassa)

LIITE XIII JULKAISUT (joita tarkoitetaan 31 artiklassa)

LIITE XIV 38 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI ILMOITETTAVIEN TIETOJEN
ESITTÄMISTAPA (jota tarkoitetaan 38 artiklassa)

LIITE XV (jota tarkoitetaan 39 artiklassa)

LIITE XVI TYÖJÄRJESTYSMALLI (jota tarkoitetaan 47 artiklassa)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































