
 

 

1994-CÜ İL TARİFLƏR VƏ TİCARƏT ÜZRƏ BAŞ SAZİŞİN XXVIII MADDƏSİNİN 

ŞƏRHİNƏ DAİR RAZILAŞMA 
 

 

Üzvlər bununla aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 
 

 

1. Güzəştin dəyişdirilməsi və ya geri çağırılması məqsədilə, güzəştin təsir göstərdiyi 

ixracda ən yüksək paya malik olan (yəni, güzəşti dəyişdirən və ya geri çağıran Üzvün 

bazarına məhsulun ixracında) Üzv, onun ümumi ixracında əsas maraqlı təchizatçı 

hesab olunur, o halda ki, bu Üzv ilkin danışıqlar hüququna malik deyil və ya XXVIII 

Maddənin 1-ci paraqrafına əsasən əsas maraqlı təchizatçı deyil. Eyni zamanda, 

razılaşdırılıb ki, bu paraqrafa Mallarla Ticarət üzrə Şura tərəfindən ÜTT haqqında 

Sazişin qüvvəyə minməsindən beş il sonra, kiçik və ortamiqyaslı ixracatçı Üzvlərin 

xeyrinə danışıqlar hüququnun yenidən paylaşdırılmasının təminatı üzrə bu meyarın 

işləməsinin qənaətbəxş olması məsələsinin həlli üçün yenidən baxılacaqdır. Bunun 

işləməsi qənaətbəxş hesab edilmədiyi təqdirdə, mümkün təkmilləşdirmələrə dair 

təkliflər hazırlanacaq, o cümlədən müvafiq infrastruktur mövcud olduğu halda, bu 

məhsulun bütün bazarlara ixracında, güzəştin təsirinə məruz qalan ixracın payına 

əsaslanan meyarın qəbul edilməsi. 

2. Əgər Üzv 1-ci paraqrafın şərtlərinə əsasən özünü əsas maraqlı təchizatçı hesab edirsə, 

bu Üzv öz iddialarını yazılı şəkildə müvafiq sübutlarla birlikdə güzəşti dəyişdirmək 

və ya geri çağırmaq niyyətində olan Üzvə göndərməli və eyni zamanda, Katibliyi bu 

haqda məlumatlandırmalıdır. Belə hallarda, 10 noyabr 1980-ci ildə qəbul olunmuş 

(BİSD27S/26-28) “XXVIII Maddə üzrə danışıqlar Proseduru”nun 4-cü paraqrafı 

tətbiq olunacaq. 

3. Hansı Üzvlərin əsas maraqlı təchizatçı (yuxarıdakı 1-ci paraqraf və ya XXVIII 

Maddənin 1-ci paraqrafına əsasən), hansıların isə əhəmiyyətli dərəcəli təchizatçılar 

olması müəyyən edilərkən, yalnız Ən Əlverişli Rejim əsasında təsirə məruz qalan 

məhsul ilə ticarət nəzərə alınmalıdır. Lakin bu məhsul ilə razılaşdırılmamış 

preferensiyalar (imtiyazlar) əsasında aparılan ticarət, belə ticarətdə preferensial 

rejimin üstünlüklərinin qüvvədən düşdüyü və güzəştin dəyişdirilməsi və ya geri 

çağrılmasına dair danışıqlar zamanı, yaxud bu danışıqlar sona çatdıqda, ticarətin Ən 

Əlverişli Rejim şərtlərinə qayıtdığı halda, həmçinin nəzərə alınmalıdır. 

4. Yeni məhsula (yəni, üç illik ticarət statistikası mövcud olmayan məhsul) tarif güzəşti 

dəyişdiriləndə və ya geri çağrılanda, müvafiq məhsul hazırda və ya keçmişdə təsnif 

edilən tarif mövqeyi üzrə ilkin danışıqlar hüququna malik olan Üzv, müzakirə olunan 

güzəşt üzrə ilkin danışıqlar hüququna malik olan Üzv kimi qəbul olunmalıdır. Əsas 

maraqlı təchizatçılar və əhəmiyyətli dərəcəli təchizatçılar müəyyən edilərkən və 

kompensasiya hesablanarkən, xüsusilə, ixrac edən Üzvün qeyd olunan məhsul üzrə 

istehsal gücü və investisiyaları; gözlənilən ixrac artımı, həmçinin idxal edən Üzvün 

bu məhsula olan tələb proqnozları nəzərə alınmalıdır. Bu paraqrafın məqsədləri üçün 

“yeni məhsul” termini mövcud tarif mövqeyinin ayrılması yolu ilə yaranan yeni tarif 

mövqeyi kimi başa düşülür. 

5. Hər hansı bir Üzv, 4-cü paraqrafın müddəaları əsasında özünü əsas maraqlı və ya 

əhəmiyyətli dərəcəli təchizatçı hesab etdiyi təqdirdə, bu Üzv öz iddialarını yazılı 

şəkildə müvafiq sübutlarla birlikdə güzəşti dəyişdirmək və ya geri çağırmaq 

niyyətində olan Üzvə göndərməli və eyni zamanda, Katibliyi bu haqda 

məlumatlandırmalıdır. Belə hallarda yuxarıda qeyd olunan “XXVIII Maddə üzrə 

danışıqlar Proseduru”nun 4-cü paraqrafı tətbiq olunmalıdır. 

6. Məhdudlaşdırılmamış tarif güzəşti tarif kvotası ilə əvəz olunduğu halda, 

kompensasiyanın nəzərdə tutulmuş məbləği güzəştin dəyişdirilməsi ilə həqiqətən 

təsirə məruz qalan ticarətin həcmindən artıq olmalıdır. Kompensasiyanın 

hesablanması üçün əsas kimi belə bir məbləğ götürülməlidir ki, bu məbləğə 



 

 

proqnozlaşdırılan ticarət kvota səviyyəsini aşsın. Bu belə başa düşülür ki, 

proqnozlaşdırılan ticarətin hesablanması aşağıdakı məbləğlərin daha yüksək olanı 

əsasında aparılmalıdır: 

 

(a) ən yaxın üç illik təqdimat müddəti ərzində ixracın orta illik artımı və ya 10 faizlə, 

hansının daha böyük olmasından asılı olaraq, artırılmış orta illik ticarət həcmi; və 

ya 

(b) 10 faizlə artırılmış ən yaxın illik müddət ərzində olan ticarət. 

 

Kompensasiya üzrə Üzvün öhdəlik səviyyəsi güzəştin tam ləğv edilməsi nəticəsində 

yarana biləcək səviyyəni heç bir halda aşmamalıdır. 

7. 1-ci paraqrafa və ya XXVIII Maddənin 1-ci paraqrafına uyğun Əsas maraqlı 

təchizatçı olan hər hansı Üzvə, dəyişdirilmə və ya geri çağırılma mövzusu olan güzəşt 

ilə bağlı kompensasiya güzəştləri üzrə, müvafiq Üzvlər arasında kompensasiyanın 

digər forması razılaşdırılmadığı halda, ilkin danışıqlar hüququ təqdim olunmalıdır. 

 

 


