
25. JEGYZŐKÖNYV A HOLLAND ANTILLÁKON FINOMÍTOTT KŐOLAJTERMÉKEKNEK
AZ EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRÓL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy pontosítsák a Holland Antillákon finomított kőolajtermékeknek az Unióba történő
behozatalára vonatkozó kereskedelmi szabályozást,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez
csatolnak:

1. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet a 27.10, 27.11, 27.12 (paraffinviasz és ásványolajviasz), korábbi 27.13
(paraffinmaradékok) és 27.14 (palából kivont olajból nyert viasz) Kombinált Nómenklatúra szerinti
vámtarifaszámú olyan kőolajtermékekre kell alkalmazni, amelyeket a tagállamokban történő
felhasználás céljából hoznak be.

2. cikk

A tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Holland Antillákon finomított kőolajtermékek
vonatkozásában az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint megadják a Holland Antillák
Unióhoz való társulásából adódó vámtarifa-kedvezményeket. Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok
által alkalmazott származási szabályoktól függetlenül kell alkalmazni.

3. cikk

(1) Ha a Bizottság egy tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére megállapítja, hogy a
Holland Antillákon finomított kőolajtermékeknek a 2. cikkben meghatározott szabályozás szerinti
behozatala az Unióban tényleges nehézségeket támaszt egy vagy több tagállam piacán, akkor európai
határozatot fogad el, amelyben megállapítja, hogy az érintett tagállamok bevezetik, megemelik vagy
újból bevezetik a behozatali vámokat, olyan mértékben és annyi időre, ahogy azt a helyzet
megkívánja. Az ily módon bevezetett, megemelt vagy újból bevezetett vámtételek nem haladhatják
meg a harmadik országokkal szemben ugyanezen termékekre alkalmazott vámtételeket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések valamennyi esetben alkalmazhatók, ha a
Holland Antillákon finomított kőolajtermékeknek az Unióba irányuló behozatala eléri az évi
kétmillió tonnát.

(3) A Bizottság által az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadott európai határozatokról – beleértve a
tagállam kérelmének elutasítását is – a Tanácsot tájékoztatni kell. A Tanács bármelyik tagállam
kérelmére ezen európai határozatokat saját hatáskörébe vonhatja, és azokat minősített többséggel
hozott európai határozattal bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja.
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4. cikk

(1) Ha valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a Holland Antillákon finomított kőolajtermékeknek a
2. cikkben meghatározott szabályozás szerinti akár közvetlenül, akár egy másik tagállamon keresztül
történő behozatala tényleges nehézségeket támaszt belső piacán, és azonnali intézkedésre van
szükség e helyzet elhárítására, akkor saját kezdeményezésére e behozatalra vámot vethet ki, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a harmadik országokkal szemben ugyanezen termékekre alkalmazott
vámtételekét. A tagállam e határozatáról értesíti a Bizottságot, amely egy hónapon belül európai
határozatot fogad el a tagállam által hozott intézkedések fenntartásáról, módosításáról vagy hatályon
kívül helyezéséről. A 3. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseit a Bizottság e határozatára alkalmazni
kell.

(2) Ha a Holland Antillákon finomított kőolajtermékeknek – a 2. cikkben meghatározott
szabályozás szerinti – egy vagy több tagállamba közvetlenül vagy egy másik tagállamon keresztül
történő behozatala egy naptári éven keresztül meghaladja az e jegyzőkönyv mellékletében
meghatározott mennyiségeket, akkor az e tagállam vagy tagállamok által az (1) bekezdés alapján
az adott évre esetlegesen hozott intézkedések jogszerűnek tekintendők; a Bizottság tudomásul veszi a
meghozott intézkedéseket, miután megbizonyosodott arról, hogy a rögzített mennyiségeket elérték.
Ilyen esetben a többi tagállam tartózkodik attól, hogy az ügyben a Tanácshoz forduljon.

5. cikk

Ha az Unió úgy dönt, hogy a kőolajtermékek bárhonnan származó behozatalára mennyiségi
korlátozásokat alkalmaz, akkor e korlátozásokat e termékek Holland Antillákról származó
behozatalára is alkalmazhatja. Ilyen esetben a harmadik országok számára biztosított kedvezőbb
elbánást a Holland Antillák számára is biztosítani kell.

6. cikk

(1) A Tanács az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően egyhangú
határozattal felülvizsgálhatja a 2–5. cikk rendelkezéseit, amennyiben a harmadik és társult
országokból származó kőolajtermékek származásának közös meghatározását fogadja el, a közös
kereskedelempolitika keretében az érintett termékekre vonatkozóan határozatokat hoz, vagy közös
energiapolitikát alakít ki.

(2) Az ilyen felülvizsgálat során azonban a Holland Antillák számára minden esetben ugyanolyan
mértékű kedvezményt kell fenntartani megfelelő formában, legalább két és fél millió tonna meny-
nyiségű kőolajtermékre.

(3) Az Unió e cikk (2) bekezdésében említett ugyanolyan mértékű kedvezményekre vonatkozó
kötelezettségvállalásait szükség esetén meg lehet osztani az egyes országok között az e jegyzőkönyv
mellékletében jelzett mennyiségek figyelembevételével.

7. cikk

E jegyzőkönyv végrehajtása érdekében a Bizottság felel azért, hogy figyelemmel kísérje a Holland
Antillákon finomított kőolajtermékeknek a tagállamokba történő behozatalát. A tagállamok a
Bizottság által ajánlott igazgatási feltételek mellett közlik a Bizottsággal a figyelemmel kísérést
szolgáló valamennyi információt, amely gondoskodik annak továbbításáról.
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MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdésének végrehajtására a Magas Szerződő Felek úgy határoztak, hogy az
Antillákról származó kőolajtermékek 2 millió tonnányi mennyisége a tagállamok között a
következők szerint oszlik meg:

Németország 625 000 tonna

Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió 200 000 tonna

Franciaország 75 000 tonna

Olaszország 100 000 tonna

Hollandia 1 000 000 tonna
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