
İDXALIN LİSENZİYALAŞDIRILMASI PROSEDURLARI ÜZRƏ SAZİŞ 

 

 

Üzvlər, 

 

 Çoxtərəfli Ticarət Danışıqlarını nəzərə alaraq;  

 

 GATT 1994-ün məqsədlərinin təbliğini arzu edərək; 

 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin üzvlərinin müəyyən ticarət, inkişaf və maliyyə 

ehtiyaclarını nəzərə alaraq; 

 

 Avtomatik idxal lisenziyasının müəyyən məqsədlər üçün faydalı olduğunu və bu 

lisenziyalaşdırmanın ticarəti məhdudlaşdırmaq üçün istifadə edilməməli olduğunu qəbul 

edərək; 

 

 GATT 1994-ün müvafiq müddəalarına uyğun olaraq qəbul edilmiş tədbirləri idarə 

etmək üçün idxal lisenziyasının istifadə edilə biləcəyini qəbul edərək; 

 

 GATT 1994-ün idxalın lisenziyalaşdırılması prosedurları üçün keçərli olan 

müddəalarını qəbul edərək; 

 

 İdxalın lisenziyalaşdırılması prosedurlarının GATT 1994-ün prinsiplərinə və 

öhdəliklərinə zidd şəkildə istifadə edilməməsini təmin etməyi arzu edərək; 

 

 İdxalın lisenziyalaşdırılması prosedurlarının  qeyri-münasib istifadəsinin beynəlxalq 

ticarətin axınına mane olacağını qəbul edərək; 

 

 İdxal lisenziyası, xüsusilə də avtomatik olmayan idxal lisenziyasının şəffaf və 

proqnozlaşdırıla bilən bir şəkildə həyata keçirilməli olduğuna inanaraq; 

 

 Avtomatik olmayan lisenziyalaşdırma prosedurlarının, müvafiq tədbirləri həyata 

keçirmək üçün tamamilə zəruri olandan daha çox inzibati yüklü olmamalı olduğunu qəbul 

edərək; 

 

 Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan inzibati prosedurları və təcrübələri sadələşdirmək 

və şəffaflaşdırmaq üçün və bu kimi prosedurların və təcrübələrin ədalətli və bərabər tətbiqini 

və idarə olunmasını təmin etməyi arzu edərək; 

 

 Bu Saziş əsasında yaranan mübahisələrin tez, faydalı və ədalətli şəkildə həlli üçün və 

məsləhət mexanizminin təmin edilməsini arzu edərək; 

 

 Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

 

Maddə 1 

 

Ümumi Müddəalar  

 



1. Bu Sazişin məqsədləri üçün idxalın lisenziyalaşdırılması, idxalçı Üzvün gömrük 

ərazisinə idxal edilmə üçün ərizənin və ya başqa sənədlərin (gömrük əməliyyatları üçün tələb 

olunanlar xaric) müvafiq inzibati quruma təqdim edilməsini tələb edən idxalın 

lisenziyalaşdırılması rejimlərinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan inzibati prosedurlar1 

kimi müəyyən olunur. 

 

2. Üzvlər,  idxalın lisenziyalaşdırılması rejimlərini tətbiq etmək üçün istifadə olunan 

inzibati prosedurların, GATT 1994-ün müvafiq müddəalarına, onun əlavələrinə və 

protokollarına uyğun olmaqla, bu Sazişdə göstərildiyi kimi, bu prosedurların qeyri-münasib 

fəaliyyətindən yarana biləcək ticarət pozuntularının qarşısını almaq məqsədilə inkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkələrin iqtisadi inkişaf məqsədləri və maliyyə və ticarət ehtiyaclarını 

nəzərə alaraq təmin etməlidirlər.2 

 

3. İdxalın lisenziyalaşdırılması prosedurları üzrə qaydaları tərəfsiz olmalı və ədalətli və 

bərabər şəkildə idarə olunmalıdır. 

 

4. (a) Ərizələrin təqdim edilməsi prosedurlarına dair qaydalar və bütün məlumatlar, 

o cümlədən şəxslərin, firmaların və təşkilatların bu cür ərizələri təqdim etməyə 

uyğunluğu, ərizə verilməli olan inzibati qurum və lisenziyalaşdırma tələblərinə 

tabe olan məhsulların siyahısı hökumətlərə3 və ticarətçilərə onlarla tanış olmaq 

imkanı vermək üçün 4-cü Maddədə göstərilən İdxalın Lisenziyalaşdırılması 

üzrə Komitəyə (bu Sazişdə "Komitə" olaraq adlanır) bildirilmiş qaynaqlarda 

dərc olunacaqdır. Belə dərcetmə mümkün olduqda tələbin qüvvəyə mindiyi 

gündən 21 gün öncə, lakin heç bir halda qüvvəyə minmə tarixdən gec 

olmayaraq baş tutmalıdır. Lisenziyalaşdırma prosedurları və ya idxalın 

lisenziyalaşdırılmasına məruz qalan məhsulların siyahısı ilə bağlı qaydalara 

istisnalar, kənara çıxmalar və ya dəyişikliklər yuxarıda müəyyən edilənlərlə 

eyni qaydada və eyni dövrlərdə dərc olunmalıdır. Həmçinin, bu dərclərin 

nüsxələri Katibliyə təqdim olunmalıdır. 

 

 (b) Yazılı rəy vermək istəyən üzvlərə müraciət əsasında bu rəyləri müzakirə 

etmək imkanı verilməlidir. Əlaqədar üzv, bu rəyləri və müzakirə nəticələrini 

lazımi şəkildə nəzərə almalıdır. 

 

5. Ərizə formaları və mövcud olduqda yeniləmə formaları mümkün qədər sadə 

olmalıdır. Lisenziyalaşdırma rejiminin düzgün işləməsi üçün qəti surətdə zəruri hesab edilən 

sənədlər və məlumatlar ərizədə tələb oluna bilər. 

 

6. Ərizə prosedurları və, mövcud olduqda, yeniləmə prosedurları mümkün qədər sadə 

olmalıdır. Ərizəçilərə lisenziya ərizələrinin təqdim edilməsi üçün məqbul müddət ayrılır. 

Bitmə tarixi olduğu təqdirdə, bu müddət kifayət qədər ərizə qəbul olunmayan hallarda 

uzadılma bilməklə ən azı 21 gün olmalıdır. Ərizəçilər ərizə ilə əlaqədar yalnız bir inzibati 

orqana müraciət etməlidirlər. Birdən artıq inzibati orqana müraciət qətiyyən qaçılmaz olduğu 

halda, ərizəçilər üçdən artıq inzibati orqana müraciət etməməlidirlər. 

 

                                                      
1 "Lisenziyalaşdırma" kimi istinad edilən və digər oxşar inzibati prosedurlar. 
2 Bu Sazişdəki heç bir müddəa lisenziyalaşdırma proseduru ilə həyata keçirilən tədbirin əsası, əhatəsi 

və ya müddətinin bu Sazişə əsasən sual altında olması mənasına gələ bilməz. 
3 "Hökumətlər" termini, bu Sazişin məqsədi üçün Avropa Cəmiyyətlərinin səlahiyyətli orqanlarını 

əhatə etdiyi şəkildə qəbul edilir. 



7. Əsas məlumatları təhrif etməyən kiçik sənəd səhvlərinə görə heç bir ərizə rədd 

edilməməlidir. Sənədlər və ya prosedurlarda saxta niyyət və ya ağır səhlənkarlıq olmadan yol 

verilmiş hər hansı bir səhv və ya yalnışlıq olması halında sadəcə xəbərdarlıq rolunu oynaması 

üçün lazım olandan daha böyük cəza tətbiq olunmayacaqdır. 

 

8. Göndərmə zamanı meydana gələn fərqlər, toplu yükləmə ilə bağlı fərqlər və normal 

kommersiya təcrübəsinə uyğun olan digər kiçik fərqlər səbəbindən, lisenziyada göstərilən 

məbləğ ilə dəyər, miqdar və ya çəki ilə bağlı meydana gələn kiçik dəyişikliklərə görə 

lisenziyalaşdırılmış idxaldan imtina edilməməlidir. 

 

9. Lisenziyalaşdırılmış idxalın ödənilməsi üçün zəruri olan xarici valyuta, lisenziya 

sahiblərinə idxal lisenziyası tələb etməyən mal idxalçıları ilə eyni əsasda əlçatan edilməlidir. 

 

10. Təhlükəsizlik istisnaları ilə əlaqədar GATT 1994-ün XXI maddəsinin müddəaları 

tətbiq edilir. 

 

11. Bu Sazişin müddəaları, hər hansı bir Üzvün qanunların icrasına mane olan və ya digər 

şəkildə ictimai maraqlara zidd olan, müəyyən dövlət və ya özəl müəssisələrin qanuni 

kommersiya maraqlarına xələl gətirə biləcək gizli məlumatların açıqlamasını tələb etmir. 

 

 

Maddə 2 

 

Avtomatik İdxal Lisenziyası4 

 

1. Avtomatik idxal lisenziyası, ərizənin bütün hallarda təsdiq edildiyi və paraqraf 2(a)-

nın tələblərinə uyğun olan idxal lisenziyası kimi müəyyən edilir. 

 

2. 1-ci Maddənin 1-11-ci paraqraflarındakı və bu maddənin 1-ci paraqrafındakı 

müddəalara əlavə olaraq, avtomatik lisenziyalaşdırma prosedurlarına aşağıdakı müddəalar5 

tətbiq edilir: 

 

(a) avtomatik lisenziyalaşdırma prosedurları avtomatik lisenziyalaşdırmaya məruz 

qalan idxala məhdudlaşdırıcı təsirlərə səbəb olacaq şəkildə həyata 

keçirilməməlidir. Digərləri ilə yanaşı, aşağıdakı hallardan başqa avtomatik 

lisenziyalaşdırma prosedurlarının ticarəti məhdudlaşdıran təsirlərə sahib 

olduğu hesab edilməlidir: 

 

(i) Avtomatik lisenziyalaşdırmaya məruz qalan məhsullara aid idxal 

əməliyyatları ilə məşğul olmaq üçün idxalçı Üzvün qanuni tələblərini 

yerinə yetirən hər hansı bir şəxs, firma və ya qurum idxal 

lisenziyalarına müraciət etmək və əldə etmək üçün eyni dərəcədə 

uyğundur; 

 

                                                      
4 İdxal üzərində məhdudlaşdırıcı təsiri olmayan təhlükəsizlik tələb edən idxal lisenziyalaşdırma 

prosedurlarının 1-ci və 2-ci paraqraflarının əhatə dairəsinə girdiyi qəbul edilir. 
5 (a)(ii) və (a)(iii) alt paraqraflarının tələblərinə xüsusi çətinlik törədən 12 Aprel 1979-cu ildə 

imzalanan idxal Lisenziyalasşırma Prosedurları haqqında Sazişin iştirakçısı olan inkişaf etməkdə olan ölkə 

Üzvündən başqa inkişafda olan bir ölkə Üzvü, Komitəyə bildiriş vermək surətilə, bu alt paraqrafların tətbiqini 

bu kimi Üzv üçün ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən iki ildən gec olmayaraq gecikdirə bilər. 



(ii) lisenziya üçün müraciətlər malların gömrük rəsmiləşdirilməsindən 

əvvəlki hər hansı bir iş günündə edilə bilər; 

 

(iii) lisenziyalar üçün müraciətlər müvafiq və tam formada təqdim 

edildikdə inzibati cəhətdən mümkün olduqda dərhal alındığı vaxt, lakin 

ən çox 10 iş günü ərzində təsdiq edilir; 

 

(b) Üzvlər, digər müvafiq prosedurların mümkün olmadığı zaman avtomatik idxal 

lisenziyasiyasının zəruri ola biləcəyini qəbul edirlər. Avtomatik idxal 

lisenziyası qəbuluna rəvac verən halların mövcud olduqca və inzibati 

məqsədlərə daha münasib şəkildə çatıla bilmədiyi müddətcə qüvvədə 

saxlanılır. 

 

 

Maddə 3 

 

Qeyri-Avtomatik İdxal Lisenziyası 

 

1. 1-ci Maddənin 1-11-ci paraqraflarındakı müddəalara əlavə olaraq qeyri-avtomatik 

idxal lisenziyalarına aşağıdakı müddəalar tətbiq olunur. Qeyri-avtomatik idxalın 

lisenziyalaşdırılması prosedurları 2-ci Maddənin 1-ci paraqrafında göstərilən tərifə daxil 

olmayan idxal lisenziyalaşdırılması kimi müəyyən edilir. 

 

2. Qeyri-avtomatik lisenziya idxal üzərində məhdudiyyətin tətbiqinin səbəb olduğundan 

əlavə ticarəti məhdudlaşdıran və ya pozan təsirə malik olmayacaqdır. Qeyri-avtomatik 

lisenziyalaşdırma prosedurları həyata keçirmək üçün istifadə olunduqları tədbirlə miqyas və 

müddət baxımından uyğun olmalı və tədbirin həyata keçirilməsi üçün zəruri olandan daha 

çox inzibati yüklü olmamalıdır. 

 

3. Kəmiyyət məhdudiyyətlərinin həyata keçirilməsindən başqa məqsədlər üçün 

lisenziyalaşdırma tələblərinin olduğu halda, Üzvlər digər Üzvlər və ticarətçilərin 

lisenziyaların verilməsi və/və ya paylanması əsasını bilməsi üçün yetərli məlumatlar dərc 

etdirməlidirlər. 

 

4. Üzvün şəxslər, firmalar və ya qurumlar üçün lisenziyalaşdırma tələbindən istisnalar 

və ya kənara çıxmalar tələb etmək üçün imkan verdiyi halda, bu imkan, belə tələbin necə 

edilməsi və mümkün olduqda, tələblərin hansı şərtlər daxilində nəzərə alınması 1-ci 

Maddənin 4-cü paraqrafına uyğun olaraq dərc olunan məlumatlarda əks olunmalıdır. 

 

5. (a) Üzvlər, müəyyən məhsulun ticarətinə maraq göstərən hər hansı bir Üzvün 

tələbi ilə əlaqədar olaraq aşağıdakılara dair bütün müvafiq məlumatları təmin 

etməlidirlər: 

 

(i) məhdudiyyətlərin idarə edilməsi; 

 

(ii) son dövrdə verilmiş idxal lisenziyaları; 

 

(iii) belə lisenziyaların təchizatçı ölkələr arasında paylanması; 

 



(iv) mümkün olduqda, idxalın lisenziyalaşdırılmasına məruz qalan 

məhsullara aid idxal statistikası (yəni dəyər və ya həcm). İnkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkələrdən bu barədə əlavə inzibati və ya maliyyə 

yükləri götürmələri gözlənilmir; 

 

(b) Lisenziyalaşdırma yolu ilə kvotaları idarə edən Üzvlər, miqdar və ya dəyərə 

görə tətbiq olunan kvotaların ümumi məbləğini, kvotaların açılış və qapanış 

tarixlərini və onlara hər hansı dəyişikliyi 1-ci Maddənin 4-cü paraqrafında 

göstərilmiş vaxt müddətləri çərçivəsində və hökumətlərin və ticarətçilərin 

onlarla tanış olmasına imkan verəcək şəkildə dərc etməlidirlər; 

 

(c) təchizatçı ölkələr arasında paylanmış kvotalar halında, məhdudiyyətləri tətbiq 

edən Üzv, hazırda müxtəlif təchizatçı ölkələr arasında miqdar və ya dəyərə 

görə paylanmış kvotalardakı paylarla əlaqədar məhsulun təchizatında maraqlı 

olan digər bütün Üzvləri məlumatlandırmalı və bu məlumatı 1-ci Maddənin 4-

cü paraqrafında göstərilmiş vaxt müddətləri çərçivəsində və hökumətlərin və 

ticarətçilərin onunla tanış olmasına imkan verəcək şəkildə dərhal dərc 

etməlidirlər; 

 

(d) kvotaların erkən açılma tarixini təmin etməyin zəruri olduğu hallarda, 1-ci 

Maddənin 4-cü paraqrafında göstərilmiş məlumat 1-ci Maddənin 4-cü 

paraqrafında göstərilmiş vaxt müddətləri çərçivəsində və hökumətlərin və 

ticarətçilərin onunla tanış olmasına imkan verəcək şəkildə dərc olunmalıdır; 

 

(e) idxalçı üzvün hüquqi və inzibati tələblərini yerinə yetirən hər hansı bir şəxs, 

firma və ya qurum lisenziya üçün bərabər şəkildə müraciət edə və lisenziya 

üçün nəzər alına bilər. Əgər lisenziya ərizəsi qəbul edilmirsə, ərizəçiyə, 

müraciət əsasında bunun səbəbləri göstərilməli və ərizəçinin İdxalçı üzvün 

daxili qanunvericiliyinə və ya prosedurlarına uyğun şəkildə müraciət və ya 

yenidən baxılma hüququ vardır; 

 

(f) Üzvlərin nəzarətindən kənar səbəblərdən dolayı mümkün olmayan hallar 

istisna olmaqla, ərizələrə baxılması üçün müddət ərizələrin ilk gələnə ilk 

xidmət prinsipi əsasında ərizələr qəbul edildiyi zaman nəzərə alındığı halda 30 

gündən, bütün ərizələr birlikdə nəzərə alındıqda isə 60 gündən artıq 

olmamalıdır. İkinci halda ərizələrə baxılma müddəti elan edilmiş müraciət 

müddətinin bağlanış tarixindən sonrakı gündən başlamış hesab olunmalıdır;  

 

(g) lisenziyanın qüvvədə olma müddəti məqbul müddətli olmalı və idxalı 

əngəlləyəcək qədər qısa olmamalıdır. Lisenziyanın qüvvədə olma müddəti 

gözlənilməyən qısa müddətli tələbləri qarşılaması üçün zəruri olan xüsusi 

hallar istisna olmaqla, uzaq mənbələrdən idxal edilməsini əngəlləməməlidir; 

 

(h) Üzvlər kvotaları idarə edərkən idxalın verilmiş lisenziyalara uyğun olaraq 

təsirə məruz qalmasının qarşısını almamalı və kvotaların tam istifadəsini 

əngəlləməməlidirlər. 

 

(i) lisenziyaları verərkən Üzvlər gəlirli miqdardakı məhsullar üçün lisenziya 

verilməsinin arzuolunanlığını nəzərə almalıdırlar; 

 



(j) lisenziyaların paylanması zamanı, Üzv ərizəçinin idxal nəticələrini nəzərə 

almalıdır. Bu baxımdan, keçmişdə müraciət edən ərizəçilərə verilən 

lisenziyaların son təqdimat müddətində tam istifadə edilib-edilmədiyi nəzərə 

alınmalıdır. Lisenziyaların tam istifadə edilmədiyi hallarda, Üzv bunun 

səbəbini araşdırır və yeni lisenziyalar paylanarkən bu səbəbləri nəzərə alır. 

Gəlirli miqdardakı məhsullar üçün lisenziya verilməsinin arzuolunanlığını 

nəzərə alınmaqla, yeni idxalçılara məqbul lisenziya paylanmasının təmin 

edilməsi də nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan, inkişaf etməkdə olan Üzv 

ölkələr və xüsusilə də ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr mənşəli məhsulları idxal 

edən idxalçılara xüsusi diqqət yetirilməlidir; 

 

(k) Təchizatçı ölkələr arasında paylanmayan lisenziyalarla idarə edilən kvotalar 

halında lisenziya sahibləri6 idxal mənbələrini seçməkdə sərbəst olmalıdırlar. 

Təchizatçı ölkələr arasında paylanan kvotalar halında, lisenziya ölkə və ya 

ölkələri aydın şəkildə müəyyənləşdirməlidir; 

  

(l) 1-ci Maddənin 8-ci paraqrafını tətbiq edərkən, idxalın əvvəlki lisenziya 

səviyyəsini üstələdiyi zaman gələcək lisenziya paylanmalarında kompensasiya 

edici tənzimləmələr edilə bilər. 

 

Maddə 4 

 

İnstitutlar 

 

 Üzvlərin hər birinin nümayəndələrindən təşkil olunan İdxalın Lisenziyalaşdırılması 

üzrə Komitə yaradılır. Komitə öz Sədrini və Sədr müavinin seçməli və Üzvlərin bu Sazişin 

fəaliyyəti və ya məqsədləri ilə bağlı istənilən məsələlər üzrə məsləhətləşməsinə imkan 

yaratmaq məqsədi üçün zəruri olduqca görüşməlidir. 

 

Maddə 5 

 

Bildiriş 

 

1. Lisenziyalaşdırma prosedurlarını qəbul edən və ya bu prosedurlarda dəyişikliklər edən 

Üzvlər onların dərc olunmasından 60 gün ərzində Komitəni xəbərdar etməlidirlər. 

 

2. İdxalın lisenziyalaşdırılması prosedurlarının qəbulu ilə bağlı bildirişlər aşağıdakı 

məlumatları əhatə etməlidir: 

 

(a) lisenziyalaşdırma prosedurlarına tabe olan məhsulların siyahısı; 

 

 (b) uyğunluq haqqında məlumat üçün əlaqə mərkəzi; 

 

(c) ərizələrin təqdim edilməsi üçün inzibati orqan(lar); 

 

(d) lisenziyalaşdırma prosedurlarının dərc edildiyi nəşrin tarixi və adı; 

 

                                                      
6 Bəzən "kvota sahibləri" kimi göstərilir. 



(e) Lisenziyalaşdırma prosedurunun 2 və 3-cü Maddələrdəki təriflərə müvafiq 

olaraq avtomatik və ya qeyri-avtomatik olmasının göstəricisi; 

 

(f) avtomatik idxal lisenziyalaşdırma prosedurları halında, onların inzibati 

məqsədləri; 

 

(g) qeyri-avtomatik idxal lisenziyalaşdırma prosedurları halında, 

lisenziyalaşdırma proseduru vasitəsilə həyata keçirilən tədbirin göstəricisi; və 

 

(h) müəyyənliklə qiymətləndirilə biləcəyi təqdirdə lisenziyalaşdırma prosesinin 

gözlənilən müddəti, və əgər yoxdursa, məlumatın niyə təmin oluna 

bilməyəcəyinə dair səbəb. 

 

3. İdxalın lisenziyalaşdırılması prosedurlarındakı dəyişikliklər barədə bildirişlər, onlarda 

dəyişiklik olduğu halda yuxarıda qeyd olunan elementləri də göstərməlidir. 

 

4. Üzvlər, 1-ci Maddənin 4-cü paraqrafında tələb olunan məlumatın dərc ediləcəyi 

nəşri(ləri) Komitəyə bildirməlidir. 

 

5. Başqa bir Üzvün lisenziyalaşdırma prosedurunun qəbulunu və ya ona dəyişiklikləri 1- 

3-cü paraqrafların müddəalarına müvafiq şəkildə bildirmədiyini hesab edən istənilən maraqlı 

Üzv bu məsələni həmin Üzvün diqqətinə çatdıra bilər. Əgər bundan sonra dərhal bildiriş 

edilməzsə, bu Üzv bütün müvafiq və mövcud məlumatlar da daxil olmaqla lizensiyalaşdırma 

proseduru və ya ona dəyişikliklər barədə bildiriş edə bilər. 

 

Maddə 6 

 

Məsləhətləşmə və Mübahisələrin Həlli 

 

 Bu Sazişin fəaliyyətinə təsir edən hər hansı bir məsələ ilə əlaqədar məsləhətləşmələr 

və mübahisələrin həll edilməsi GATT 1994-ün XXII və XXIII Maddələrinin Mübahisələrin 

Həlli üzrə Anlaşma ilə təkmilləşdirilən və tətbiq olunan müddəalarına tabedir.  

 

Maddə 7 

 

Baxış keçirilməsi 

 

1. Komitə zərurət olduqca, lakin ən azı iki ildə bir dəfə olmaq şərtilə bu Sazişin icrasını 

və fəaliyyətini Sazişin məqsədlərini və əhatə etdiyi hüquq və vəzifələrini nəzərə almaqla 

lazımi şəkildə baxış keçirir. 

 

2. Komitənin baxışı üçün əsas kimi, Katiblik 5-ci Maddənin müddəalarına müvafiq 

olaraq təqdim olunmuş məlumatlar, idxal lisenziyalaşdırma prosedurlarına dair illik sorğuya7 

verilən cavablar və ona açıq olan digər müvafiq məlumatlar əsasında faktiki hesabat 

hazırlayır. Bu hesabat, xüsusən baxış keçirilən dövrdə hər hansı bir dəyişiklik və ya 

yenilikləri göstərməklə və Komitə tərəfindən razılaşdırılmış digər məlumatları da özündə 

ehtiva etməklə yuxarıda qeyd olunan məlumatların xülasəsini əks etdirməlidir. 

 

                                                      
7 Orijinal olaraq 23 Mart 1971-ci il tarixli L/3515 nömrəli GATT 1947 sənədində təqdim olunmuşdur. 



3. Üzvlər, idxal lisenziyalaşdırma prosedurları üzrə illik sorğunu dərhal və tam şəkildə 

tamamlamağa öhdəlik götürürlər. 

 

4. Komitə, belə baxılmaların əhatə etdiyi dövr ərzindəki yeniliklərlə bağlı Mallarla 

Ticarət üzrə Şuranı məlumatlandırır. 

 

 

Maddə 8 

 

Yekun Müddəalar 

 

Qeyd-şərtlər 

 

1. Digər üzvlərin razılığı olmadan bu Sazişin müddəalarının heç birinə münasibətdə 

qeyd-şərtlər daxil edilə bilməz. 

 

Yerli Qanunvericilik 

 

2. (a) Hər bir Üzv ÜTT Sazişinin onun üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən gec 

olmayaraq öz qanunlarının, qaydalarının və inzibati prosedurlarının bu Sazişin 

müddəalarına uyğunluğunu təmin etməlidir. 

 

 (b) Hər bir Üzv, bu Sazişlə əlaqədar olan qanun və qaydalarında olan istənilən 

dəyişiklik və belə qanun və qaydaların idarə edilməsi barədə Komitəni 

məlumatlandırır.   

 


