
KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARI HAQQINDA SAZİŞ 

 

 

Üzvlər, 

 

 Punta del Este Bəyannaməsində əks olunmuş razılaşmaların məqsədlərinə müvafiq olaraq 

kənd təsərrüfatında ticarət islahatlarını başlatmaq üçün zəmin yaratmaq qərarına gələrək;   

 

 Uruqvay Raundunun Aralıq İcmalında razılaşdırıldığı kimi, onların uzunmüddətli məqsədinin 

“ədalətli və bazar-yönümlü kənd təsərrüfatı ticarət sisteminin yaradılmasından ibarət olduğunu və 

islahat prosesinin dəstəkləmə və mühafizə sahələrində öhdəliklərin razılaşdırılması və davamlı və 

əməli baxımdan daha səmərəli GATT (Tariflər və Ticarət Üzrə Baş Saziş) qaydalarının 

müəyyənləşdirilməsi yolu ilə həyata keçiriləcəyini” xatırladaraq;  

 

 

 Bundan əlavə, “yuxarıda nəzərdə tutulan uzunmüddətli məqsədin kənd təsərrüfatının 

dəstəklənməsində və mühafizəsində, razılaşdırılmış zaman müddətinə qəbul edilmiş mühüm 

proqressiv ixtisar təminindən ibarət olduğunu, bununla da beynəlxalq kənd təsərrüfatı bazarlarında 

mövcud olan məhdudiyyətlərin və yanlışlıqların qarşısının alınması ilə nəticələnəcəyini xatırladaraq;  

 

 

 Bazara çıxış; daxili dəstək; ixrac rəqabəti kimi sahələrin hər biri üzrə xüsusi məhdudlaşdırıcı 

öhdəliklərin qəbul olunmasına nail olmağı və sanitariya və fitosanitariya məsələlərində razılaşma əldə 

etməyi öhdəyə götürərək;  

 

  

 Bazara çıxış üzrə öhdəliklərini yerinə yetirərək inkişaf etmiş Üzv ölkələr inkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələr üçün xüsusi maraq kəsb edən kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxış imkan və 

şərtlərini daha da yaxşılaşdıracaqları, o cümlədən, Aralıq İcmalda razılaşdırıldığı kimi tropik kənd 

təsərrüfatı məhsulları, eləcə də qadağan olunmuş narkotik bitkilərin yetişdirilməsini əvəz edəcək 

xüsusi diversifikasiya əhəmiyyətli məhsullar üzrə tam liberallaşmanı təmin edəcəkləri barədə 

razılaşaraq;  

 

 

 Qeyri-ticarət xassəli məsələlərlə əlaqədar narahatlığı, o cümlədən qida təhlükəsizliyi və ətraf 

mühitin qorunması zərurətini nəzərə alaraq, xüsusi və fərqli yanaşmanın inkişafda olan ölkələr üçün 

danışıqların ayrılmaz elementi olduğu ilə razılaşıb və islahat proqramının az inkişaf etmiş və netto-

ərzaq idxalçısı olan inkişaf etməkdə olan ölkələrə mümkün neqativ təsirlərini diqqətdən qaçırmayıb, 

islahat proqramından irəli gələn öhdəliklərin bütün Üzvlər arasında obyektiv şəkildə bölüşdürülməli 

olduğunu qeyd edərək;   

 

 

 

 Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hissə I 

 

Maddə 1 

 

Terminlərin Anlayışı 

 

 Bu Sazişdə, kontekstdə başqa cür nəzərdə tutulmadıqda: 

 

(a) "Dəstəyin Ümumi Göstəricisi” və "AMS", əsas kənd təsərrüfatı məhsulu 

istehsalçılarının xeyrinə olaraq kənd təsərrüfatı məhsulu üçün nəzərdə tutulmuş, pulla 

ifadə olunan dəstəyin illik həcmini və ya bu Sazişə Əlavə 2-yə müvafiq olaraq 

ixtisardan istisnanı nəzərdə tutan proqramlar üzrə təmin olunan maddi dəstəkdən 

fərqli olaraq, ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarının xeyrinə ayrılan 

qeyri-istehsala aid dəstəyi ifadə edir ki, bura aşağıdakılar aiddir:    

 

 

(i) baza müddəti ərzində təmin olunan, Üzvün Cədvəlinin IV Hissəsinə istinadla 

daxil edilmiş dəstəkləyici materiallara əlaqədar cədvəllərdə şərtləndirilən 

dəstək;  

(ii) icra dövrünün hər hansı ili ərzində və həmin dövr bitdikdən sonra, hazırkı 

Sazişə Əlavə 3-ün müddəalarına müvafiq olaraq hesablanmış və Üzvün 

Cədvəlinin IV Hissəsinə istinadla daxil edilmiş dəstəkləyici materiallarda 

istifadə olunmuş məlumatları və metodikanı nəzərə almaqla hesablanmış 

dəstək; 

 

(b) yerli dəstək öhdəlikləri münasibətində "əsas kənd təsərrüfatı məhsulu", Üzvün 

Cədvəlində və əlaqədar dəstəkləyici sənəddə şərtləndirildiyi kimi, ilkin satış 

nöqtəsinə mümkün qədər yaxın olan məhsul başa düşülür 

 

(c) "büdcə xərcləri"nə və ya "xərclər"ə əldə olunmayan gəlirlərin məbləği daxildir; 

 

(d) "Dəstəyin Ekvivalent Göstəricisi" dedikdə, bir və ya daha çox göstəricinin tətbiqi 

yolu ilə əsas kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarının xeyrinə kənd təsərrüfatı 

məhsulu üçün nəzərdə tutulmuş, pulla ifadə olunan dəstəyin illik səviyyəsi başa 

düşülür ki, onun hesablanması bu Sazişə Əlavə 2-yə müvafiq olaraq ixtisardan 

istisnanı nəzərdə tutan proqramlara əsasən təmin olunan maddi dəstəkdən fərqli 

olaraq, AMS metodologiyasına müvafiq olaraq mümkün deyil və buraya aşağıdakılar 

aiddir:  

 

(i) baza müddəti ərzində təmin olunan, Üzvün Cədvəlinin IV Hissəsinə istinadla 

daxil edilmiş dəstəkləyici materiallara əlaqədar cədvəllərdə şərtləndirilən 

dəstək; 

 

(ii) icra dövrünün hər hansı ili ərzində və həmin dövr bitdikdən sonra, hazırkı 

Sazişə Əlavə 4-ün şərtlərinə müvafiq olaraq hesablanmış və Üzvün 

Cədvəlinin IV Hissəsinə istinadla daxil edilmiş dəstəkləyici materiallarda 

istifadə olunmuş məlumatları və metodikanı nəzərə almaqla hesablanmış 

dəstək; 

 

(e) "ixrac subsidiyaları” bu Sazişin 9-cu Maddəsində sadalanmış ixrac subsidiyaları daxil 

olmaqla, ixrac əməliyyatının həyata keçirilməsilə əlaqədar olan maddi yardımdır;  

 

(f) "icra müddəti" 13-cü Maddənin məqsədləri istisna olmaqla 1995-ci ildən başlanan altı 

illik müddəti nəzərdə tutur, 13-cü Maddənin məqsədləri üçün isə 1995-ci ildən 

başlanan doqquz illik müddəti nəzərdə tutur; 



 

(g) "bazara çıxış imtiyazları" hazırkı Sazişə əsasən öhdəliyə götürülmüş bütün bazara 

çıxış öhdəliklərini nəzərdə tutur; 

 

 (h) "Maddi Dəstəyin Məcmu Göstəricisi" və "Məcmu AMS" kənd təsərrüfatı məhsulu 

istehsalçılarının xeyrinə ayırılan bütün daxili dəstəyin məcmu məbləğini nəzərdə 

tutur, bu, əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üçün maddi dəstəyin məcmu göstəricilərini, 

maddi dəstəyin bütün qeyri-istehsala aid məcmu göstəricilərini və kənd təsərrüfatı 

məhsulları üçün maddi dəstəyin məcmu ekvivalent göstəricilərinin cəm məbləği kimi 

hesablanır, və: 

 

(i) baza müddəti ərzində təmin olunan dəstək kimi (daha doğrusu, “Baza Məcmu 

AMS”) və icra dövrünün hər hansı ili və bundan sonrakı müddətdə təmin 

ediləcək yol verilən maksimal dəstək kimi (daha doğrusu, “İllik və Yekun 

Baund Öhdəlik Səviyyələri”), Üzvün Cədvəlinin IV Hissəsində şərtləndirilir; 

və   

 

(ii) icra dövrünün hər hansı ili və bundan sonrakı müddətdə faktiki şəkildə təmin 

olunan dəstək səviyəsi kimi (daha doğrusu, “Cari Məcmu AMS”), bu Sazişin, 

6-cı Maddəsi daxil olmaqla, şərtlərinə müvafiq olaraq və Üzvün Cədvəlinin 

IV Hissəsinə istinadla daxil edilmiş dəstəkləyici materiallara aid cədvəllərdə 

istifadə olunmuş aidiyyatı məlumatlara və metodikaya müvafiq olaraq 

hesablanır;   

 

(i) "il" yuxarıda (f) paraqrafında və hər bir Üzvün xüsusi öhdəlikləri ilə əlaqədar olaraq 

Cədvəldə əks olunmuş həmin Üzvə aid olan təqvim, maliyyə və ya ticarət ilini 

nəzərdə tutur. 

 

Maddə 2 

 

Əhatə olunan məhsullar 

 

 Bu Saziş, bundan sonra kənd təsərrüfatı məhsulları kimi adlanacaq, bu Sazişə Əlavə 1-də 

sadalanmış məhsulları əhatə edir.   

 

Hissə II 

 

Maddə 3 

 

İmtiyazların və Öhdəliklərin Daxil Edilməsi 

 

1. Hər Üzvün Cədvəlinin IV Hissəsindəki daxili dəstək və ixrac subsidiyasına aid öhdəliklər 

subsidiyanın/maddi yardımın ən son həddini göstərən öhdəliklərdir və bununla, GATT 1994-ün tərkib 

hissəsini təşkil edir.  

 

2. Maddə 6-nın şərtlərinə əsaslanaraq, hər bir Üzv yerli istehsalçılarına öz Cədvəlinin IV 

Hissəsinin I Bölməsində şərtləndirilmiş öhdəlik səviyyələrindən artıq maddi dəstək göstərməməlidir.  

 

3.  Maddə 9-un 2(b) və 4-cü bəndlərinə müvafiq olaraq, hər hansı Üzv öz Cədvəlinin IV 

Hissəsinin II Bölməsində şərtləndirilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarına və ya məhsul qruplarına aid 

olan Maddə 9-un 1-ci bəndində sadalanmış ixrac subsidiyalarını orada açıqlanan büdcə xərclərindən 

və kəmiyyətlərin nəzərdə tutulduğu öhdəlik səviyyələrindən artıq təmin etməməli, o cümlədən belə 

subsidiyaları onun öz Cədvəlinin həmin Bölməsində şərtləndirilməmiş hər hansı kənd təsərrüfatı 

məhsulu üçün təmin etməməlidir.    

Hissə III 



 

Maddə 4 

Bazara Çıxış 

 

1. Cədvəllərdə açıqlanmış bazara çıxış imtiyazları tariflərin vacibliyinə və azaldılmasına, orada 

şərtləndirilən digər bazara çıxış öhdəliklərinə aiddir.  

2. Üzvlər, Maddə 5-də və Əlavə 5-də başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, adi gömrük rüsumları 

ilə əvəz edilməsi tələb olunan hər hansı tədbirləri1 qüvvədə saxlamamalı, onlardan istifadə etməməli 

və ya onları bərpa etməməlidir.  

 

Maddə 5 

 

Mühafizə Tədbirlərinə Aid Xüsusi Şərtlər 

 

1.  İstənilən üzv GATT 1994-ün II Maddəsinin 1(b) paraqrafının şərtlərinə baxmayaraq, 

münasibətində bu Sazişin 4-cü maddəsinin 2-ci bəndində qeyd olunmuş tədbirlər adi gömrük 

rüsumlarına çevrilmiş və həmin Üzvün Cədvəlində imtiyaz predmeti olaraq “SSG” kimi işarələnmiş 

və bu maddənin müddəaları tətbiq oluna biləcək kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı ilə əlaqədar 

aşağıdakı 4-cü və 5-ci paraqrafların müddəalarına aşağıdakı hallarda müraciət etmək hüququna 

malikdir:  

 

(a) istənilən il ərzində imtiyaz verən Üzvün gömrük ərazisinə daxil olan həmin məsulun 

idxal həcmi 4-cü bənddə qeyd olunan qaydada bazara çıxış üzrə mövcud imkanlarla 

əlaqəli müəyənləşdirilmiş həddi aşdıqda; və ya (paralel olmayaraq):  

 (b) istənilən il ərzində imtiyaz verən Üzvün gömrük ərazisinə daxil ola bilən məhsulun 

xüsusi çatdırma üzrə CİF idxal qiyməti əsasında hesablanmış və milli valyutada ifadə 

olunmuş hədd qiyməti 1986 – 1988-ci illər dövrü üzrə hesablanmış orta qiymət2 

səviyyəsindən aşağı düşdükdə.       

 

2. Yuxarıda 1-ci paraqrafda qeyd edilmiş güzəştin tərkib hissəsi olan cari və minimal bazara 

çıxış öhdəlikləri əsasında müəyyən edilmiş idxal həcmi 1(a) yarım-paraqrafının və 4-cü paraqrafın 

müddəalarının tətbiqi üçün zəruri olan idxal həcminin müəyyən edilməsi məqsədi ilə qeydə 

alınmalıdır, lakin belə öhdəliklər üzrə həyata keçirilən idxal münasibətində aşağıdakı 1(a) yarım-

paraqrafı və 4-cü paraqrafda və ya 1(b) yarım-paraqrafı və 5-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş hər hansı 

əlavə rüsum tətbiq olunmamalıdır.    

 

3. 1(a) yarım-paraqrafı və 4-cü paraqrafa əsasən əlavə rüsumların tətbiqindən öncə bağlanmış 

müqaviləyə uyğun olaraq sözügedən məhsulun göndərişdə olan istənilən hissəsi belə əlavə rüsumların 

tətbiqindən azad olunur, bu şərtlə ki, həmin göndərişlər növbəti il ərzində, 1(a) yarım-paraqrafının 

müddəalarının həmin il üçün tətbiqini mümkün etmək məqsədilə, sözügedən məhsulun idxal həcminə 

daxil edilə bilsin.  
  

               4. 1(a) yarım-paraqrafına əsasən təyin edilmiş hər hansı əlavə rüsum yalnız onun təyin 

edildiyi ilin sonuna kimi tətbiq edilməlidir və yalnız tədbirin tətbiq olunduğu ildə qüvvədə olan adi 

gömrük rüsumunun üçdə biri həddini ötməyəcək dərəcədə tutula bilər. Hədd səviyyə, bazara çıxış 

                                                      
1 Bu tədbirlərə, bu tədbirlərin GATT 1947-nin müddəalarından ölkə xüsusatlı istisnalar çərçivəsində tətbiq olub-

olmamasından asılı olmayaraq idxalın kəmiyyət məhdudiyyətləri, sürüşən idxal yığımları, minimum idxal qiymətləri, 

diskresion idxal lisenziyalaşdırması, dövlət ticarət müəssisələri vasitəsilə dəstəklənən qeyri-tarif tədbirləri, ixracın könüllü 

məhdudlaşdırılması və adi gömrük rüsumlarından fərqli olan bənzər sərhəd tədbirləri daxildir; lakin belə tədbirlər tədiyyə 

balansı müddəalarına və ya GATT 1994-ün digər qeyri-kənd təsərrüfatı xüsusatlı ümumi müddəalarına və ya ÜTT haqqında 

Sazişin 1A- Əlavəsindəki digər Çoxtərəfli Ticarət Sazişlərinin müddəalarına əsaslanmamaqla istisna kimi tətbiq 

olunmamalıdır. 
2 Bu yarımbəndin müddəalarının tətbiqi zamanı istifadə olunan istinad qiyməti adətən sözügedən məhsulun 

ədədinin orta CİF qiymətidir və ya məhsulun keyfiyyətinə və emal səviyyəsinə uyğun olan qiymətdir. O, öz ilkin 

istifadəsindən etibarən bəyan edilməli və digər Üzvlər üçün tətbiq oluna biləcək əlavə rüsumu qiymətləndirməyə imkanı 

verəcək dərəcədə əlçatan olmalıdır. 



imkanlarına əsaslanan, münasibətində son üç il üzrə daxili istehlak3 həcmində idxalın payı nisbəti 

kimi müəyyən edilən aşağıdakı sxemə uyğun olaraq təyin edilir: 

 

 

(a) belə məhsulun bazara çıxış imkanları 10 faizdən az və ya ona bərabər olduqda, baza 

hədd səviyyəsi 125 faiz təşkil edir;  

 

(b) məhsulun belə bazara çıxış imkanları 10 faizdən yuxarı, lakin 30 faizdən aşağı və ya 

ona bərabər olduqda, baza hədd səviyyəsi 110 faiz təşkil edir; 

 

(c) məhsulun belə bazara çıxış imkanları 30 faizdən yuxarı olduqda, baza hədd səviyyəsi 

105 faiz təşkil edir. 

 

 Bütün hallarda, imtiyaz verən Üzvün gömrük ərazisinə daxil olan müvafiq məhsulun idxalının 

mütləq həcmi, yuxarıda qeyd olunan baza hədd səviyyəsinin barəsində məlumat olan son üç il 

ərzindəki orta idxal kəmiyyətinə vurulması nəticəsində əldə olunan (x) məbləğini və barəsində 

məlumat olan ən son il ərzində müvafiq məhsulun daxili istehlakının mütləq həcminin öncəki il ilə 

müqayisədə dəyişkənliyi nəticəsində əldə olunmuş (y) məbləğini aşdıqda, istənilən ildə əlavə rüsum 

tətbiq edilə bilər, bu şərtlə ki, yuxarıda qeyd olunmuş (x) münasibətində hədd səviyyə orta idxal 

həcminin 105 faizindən az olmayan səviyyəni təşkil etsin.   

 

5. 1(b) yarım-paraqrafında qeyd edilən əlavə rüsumun dərəcəsi aşağıdakı sxemə uyğun olaraq 

hesablanır: 
 

(a) milli valyuta ilə ifadə edilmiş CİF idxal qiymətilə (bundan sonra “idxal qiyməti” 

adlandırılacaq) həmin yarım-paraqrafda müəyyən edilmiş hədd qiyməti arasında fərq 

hədd qiymətinin 10 faizindən az və ya ona bərabər olarsa, heç bir əlavə rüsum tətbiq 

olunmamalıdır;   

 

(b) idxal qiyməti və hədd qiyməti arasındakı fərq (bundan sonra “fərq” adlanacaq) hədd 

qiymətinin 10 faizindən yuxarı, lakin 40 faizindən az və ya ona bərabər olarsa, əlavə 

rüsum 10 faizi ötən məbləğin 30 faizinə bərabər olmalıdır;  

 

(c) fərq hədd qiymətin 40 faizindən yuxarı, lakin 60 faizindən aşağı və ya ona bərabər 

olarsa, əlavə rüsum 40 faizi ötən məbləğin 30 faizinə bərabər olmalıdır, üstəlik (b) 

alt-bəndilə icazə verilən rüsum; 

 

(d) fərq 60 faizdən yuxarı, lakin 75 faizdən az və ya ona bərabər olarsa, əlavə rüsum 60 

faizi ötən məbləğin 70 faizinə bərabər olmalıdır, üstəlik (b) və (c) alt-bəndləri ilə 

icazə verilən rüsum;  

 

(e) fərq 75 faizdən yuxarı olarsa, əlavə rüsum 75 faizi ötən məbləğin 90 faizinə bərabər 

olmalıdır, üstəlik (b), (c) və (d) alt-bəndləri ilə icazə verilən rüsum.  

 

6. Tez xarab olan və mövsümi məhsullara münasibətdə yuxarıda qeyd olunan şərtlər həmin 

məhsullara xas olan xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla tətbiq edilməlidir. Ələlxüsus, baza müddətə daxil 

olan müvafiq dövrlərə istinad edərkən 1(a) yarım-paraqrafına və 4-cü paraqrafa müvafiq olaraq daha 

qısa zaman dövrləri tətbiq oluna bilər və 1(b) yarım-paraqrafına əsasən müxtəlif dövrlər üçün müxtəlif 

istinad qiymətləri tətbiq oluna bilər.  
  

7. Xüsusi mühafizə tədbirləri şəffaf şəkildə həyata keçirilməlidir. Yuxarıda 1(a) yarım-

paraqrafının müddəalarına uyğun olaraq tədbirlər tətbiq edən hər bir Üzv, mümkün qədər öncədən, 

                                                      
3 Yerli tələbat nəzərə alınmadığı halda, 4(a) yarım-paraqrafına müvafiq müəyyən edilmiş başlanğıc 

səviyyəsi tətbiq olunmalıdır. 



lakin istənilən halda, belə tədbirin tətbiqinə başladıqdan 10 günü ərzində Kənd Təsərrüfatı 

Komitəsinə, müvafiq məlumatlar da daxil olmaqla, yazılı bildiriş verməlidir. Tələbat həcmlərindəki 

dəyişikliklər ayrıca tarif mövqelərinə görə bölüşdürülməli olduğu hallarda, bu şərtlə ki, tədbir 4-cü 

paraqrafa əsasən tətbiq olunmuşdur, müvafiq məlumata bu dəyişikliklərin bölüşdürülməsi zamanı 

istifadə olunmuş məlumat və üsullar daxil olmalıdır. 4-cü paraqrafa əsasən tədbirlər tətbiq edən hər 

bir Üzv istənilən maraqlı Üzvlərə belə tədbirin tətbiqi şərtləri barədə onunla məsləhətləşmək imkanını 

yaratmalıdır. 1(b) yarım-paraqrafına müvafiq olaraq tədbir tətbiq edən hər bir Üzv həyata keçirdiyi ilk 

belə tədbirdən 10 gün ərzində və ya tez xarab olan və mövsümi məhsullara münasibətdə ilk tədbirdən 

istənilən dövrdə Kənd Təsərrüfatı Komitəsini, müvafiq məlumatlar da daxil olmaqla, yazılı şəkildə 

xəbərdar etməlidir. Üzvlər aidiyyatı olan məhsulların idxal həcmi azaldığı halda, 1(b) yarım-

paraqrafının müddəalarına mümkün dərəcədə istinad etməyəcəklərini öhdələrinə götürürlər. İstənilən 

halda, belə tədbiri həyata keçirən Üzv hər hansı maraqlı Üzvə belə tədbirin tətbiqi şərtləri barədə 

onunla məsləhətləşmək imkanı yaratmalıdır.    

 

8. Yuxarıda, 1-7-ci paraqraflara müvafiq olaraq tədbirlər görüldüyü təqdirdə, Üzvlər belə 

tədbirlərlə əlaqədar GATT 1994-ün XIX Maddəsinin 1(a) və 3-cü paraqraflarının və ya Mühafizə 

Tədbirlərinə Dair Sazişin 8-ci Maddəsinin 2-ci paraqrafının şərtlərinə istinad etməməyi öz öhdələrinə 

götürürlər.  

 

9. Bu Maddənin müddəaları, 20-ci Maddədə müəyyən edildiyi kimi islahat prosesinin davam 

etdiyi müddətdə qüvvədə qalmalıdır. 

 

 

Hissə IV 

 

Maddə 6 

 

Daxili Dəstək Üzrə Öhdəliklər 

 

1. Bu Maddə və bu Sazişə Əlavə 2-də əks olunmuş meyarlara əsasən azalmaya məruz qalmayan 

daxili dəstək tədbirləri istisna olmaqla, hər bir Üzv Ölkənin Cədvəlinin IV Hissəsində nəzərdə 

tutulmuş daxili dəstəyin azaldılmasına dair öhdəliklər kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xeyrinə 

ayırılan bütün daxili dəstəklə bağlı tədbirləri əhatə etməlidir. Bu öhdəliklər Dəstəyin Məcmu 

Göstəricisinə və “İllik və Yekun Hədləşdirmə Öhdəlik Səviyyələri” nə əsaslanaraq ifadə olunur.   

 

2. Aralıq Müzakirədə əldə olunmuş Razılaşmaya müvafiq olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

inkişaf proqramlarının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən kənd təsərrüfatı və aqrar sektorun 

inkişafını təşviq etməyə bilavasitə və ya dolayısı ilə yönəldilmiş yardım tədbirləri, inkişaf etməkdə 

olan Üzvlərdə kənd təsərrüfatı üçün bir qayda olaraq ayrılan investisiya subsidiyaları və inkişaf 

etməkdə olan Üzvlərdə aşağı gəlirli və resurs baxımından yoxsul olan kənd təsərüfatı istehsalçılarına 

məsrəflərinin qarşılanması üçün. bir qayda olaraq, ayrılan subsidiyalar, hansılar ki digər halda inkişaf 

etməkdə olan Üzv Ölkələrdə narkotik bitkilərinin yetişdirilməsinin diversifikasiyasını təşviq etmək 

üçün ayırılan daxili dəstəyə bərabər olan tədbirlər kimi tətbiq oluna bilərdi, daxili dəstəyin ixtisarı 

üzrə öhdəliklərdən azad olunmalıdır. Bu bəndin meyarlarına cavab verən daxili dəstəyi “Cari Məcmu 

AMS”in hesablanmasına daxil edilməsi Üzvdən tələb edilməməlidir.  

 

3. Hər hansı ildə Üzv kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xeyrinə Cari Məcmu AMS ilə ifadə 

olunmuş daxili dəstəyi öz Cədvəlinin IV Hissəsində əks olunmuş müvafiq illik və ya hədləşdirmə  

öhdəliyi səviyyəsini aşmadığı halda daxili dəstəyin azaldılması öhdəliklərinə əməl etmiş hesab 

olunmalıdır.  

 

4. (a) Üzvlər aşağıdakıların öz Cari Məcmu AMS-in hesablamasına daxil edilməsi və 

azaldılması tələb edilməməlidir:  

 



(i) Müəyyən məhsulla əlaqədar daxili dəstək, hansı ki digər halda Üzvlərin Cari 

AMS-inin hesablanmasına daxil edilməsi tələb olunacaq ki, belə dəstək 

həmin Üzvün müvafiq il ərzində əsas kənd təsərrüfatı məhsulunun ümumi 

istehsal dəyərinin 5 faizini aşmır; və 

 

(ii) qeyri-məhsulla əlaqədar daxili dəstək, hansı ki digər halda Üzvlərin Cari 

AMS-inin hesablanmasına daxil edilməsi tələb olunacaq ki, belə dəstək 

həmin Üzvün ümumi kənd təsərrüfatı istehsalı dəyərinin 5 faizini aşmır. 

 

(b) İnkişaf etməkdə olan Üzvlər üçün bu paraqraf üzrə De minimis nisbəti 10 faiz təşkil 

etməlidir. 

 

5. (a) İstehsalı məhdudlaşdıran proqramlar üzrə birbaşa ödənişlər daxili dəstəyin ixtisarı 

öhdəliklərinə aşağıdakı hallarda aid edilməməlidir:   

 

(i) belə ödənişlər müəyyən sahələrə (səthlərə) və məhsullara əsaslanarsa; və ya 

 

(ii) belə ödənişlər baza istehsal səviyyəsinin 85 faizi və daha az nisbətində 

edilərsə; və ya 

 

(ii) heyvandarlıq sahəsində ödənişlər mal-qaranın müəyyən edilmiş sayına görə 

edilərsə. 

 

 

(b) Yuxarıdakı meyarlala cavab verən birbaşa ödənişlər üzrə dəstəyin ixtisarına dair 

öhdəlikdən istisnası Üzvün Cari Məcmu AMS-i hesablanarkən həmin birbaşa ödənişlərin 

məbləğini xaric etməklə həyata keçirilməlidir.  

 

Maddə 7 

 

Daxili Dəstək Üzrə Ümumi Qaydalar 

 

1. Hər bir Üzv bu Sazişə Əlavə 2-də əks olunmuş meyarlara cavab verdiyi səbəbindən azaltma 

öhdəliyindən istisna edilən kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xeyrinə ayırılan istənilən daxili dəstək 

tədbirləri qeyd olunan Əlavəyə uyğunluğunu təmin etməlidir.  

 

 

2. (a) Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xeyrinə hər hansı daxili dəstək tədbiri, o cümlədən 

belə tədbirə hər hansı dəyişiklik və son nəticədə bu Sazişə Əlavə 2-də açıqlanmış 

meyarlara uyğun ola bilməyəcəyi müəyyən edilən və ya bu Sazişin hər hansı başqa 

şərtinə görə ixtisardan istisna ediləcək hər hansı tədbir Üzvün Cari Məcmu AMS-nin 

hesablamasına daxil edilməlidir. 

 

(b) Üzvün Cədvəlinin IV Hissəsində heç bir Məcmu AMS mövcud olmadığı halda, Üzv 

kənd təsərrüfatı istahsalçılarına Maddə 6-nın 4-cü paraqrafında nəzərdə tutulmuş de 

minimis səviyyəsindən artıq dəstək təmin etməməlidir. 

 

Hissə V 

 

Maddə 8 

 

İxrac Rəqabəti Üzrə Öhdəliklər 

  

Hər bir Üzv bu Sazişə və həmin Üzvün Cədvəlində əks olunmuş öhdəliklərə uyğun olmayan ixrac 

subsidiyalarını təmin etməyəcəyinə dair öhdəlik götürür.  



 

 

Maddə 9 

 

İxrac Subsidiyaları Üzrə Öhdəliklər 

 

1. Hazırkı Sazişə əsasən aşağıdakı ixrac subsidiyaları ixtisar öhdəliklərinə aiddir:  

 

(a) hökumətlər və ya onların təsisatları tərəfindən hər hansı şirkətə, sənayeyə, kənd 

təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına, belə istehsalçıların hər hansı kooperativ və ya 

başqa assosiasiyasına və ya marketinq şurasına ixracın həcmlərindən asılı olaraq 

natural şəkildə ödənişlər daxil olmaqla, birbaşa subsidiyalar; 

 

 (b) hökumətlər və ya onların təsisatları tərəfindən qeyri-kommersiya kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ehtiyatlarını daxili bazarda eyni məhsullar üçün müəyyən edilən qiymət 

ilə müqayisədə daha aşağı qiymətə ixrac edilməsi və ya ixrac üçün ötürülməsi;  

 

 

(c) istər dövlət hesabına və ya digər mənbələrdən, müvafiq kənd təsərrüfatı məhsulları 

üzrə yığımlar/vergilər hesabına və ya emalı nəticəsində ixrac əmtəəsi alınan kənd 

təsərrüfatı məhsulları üzrə yığımlar/vergilər hesabına edilən ödənişlər daxil olmaqla, 

kənd təsərrüfatı məhsulunun ixracı zamanı hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən 

ödənişlər; 

 

(d) kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı zamanı dövriyyə məsrəflərinin, o cümlədən 

yükləyib-boşaltma, keyfiyyətin yüksəldilməsi və emal ilə əlaqədar digər xərclərin və 

həmçinin beynəlxalq nəqliyyat və fraxt xərclərinin azaldılması üçün ayırılan 

subsidiyalar (ixracın artırılması üzrə geniş yayılmış təşviq və məsləhət xidmətləri 

istisna olmaqla); 

 

(e) ixrac üçün nəzərdə tutulmamış daşımalar ilə müqayisədə hökumət tərəfindən ixrac 

üçün nəzərdə tutulmuş daxili daşımalar və fraxta görə müəyyən edilmiş daha əlverişli 

tariflər.  

 

(f) ixrac məhsulları cərgəsinə daxil olmasından asılı olaraq, kənd təsərrüfatı məhsulları 

üçün subsidiyalar. 

 

2. (a) (b) yarım-paraqrafında qeyd olunmuşlar istisna olmaqla, icra dövrünün hər ili üçün 

nəzərdə tutulmuş ixrac subsidiyalarına aid öhdəlik səviyyələri, Üzv Ölkənin 

Cədvəlində şərtləndirildiyi kimi, bu Maddənin 1-ci paraqrafında sadalanmış ixrac 

subsidiyalarına münasibətdə aşağıdakıları ifadə edir: 

 

(i) büdcə xərclərinin azaldılması üzrə öhdəliklər halında, müəyyən edilmiş kənd 

təsərrüfatı məhsulu və ya məhsullar qrupuna münasibətdə verilmiş ildə 

nəzərdə tutula və ya ayrıla bilən subsidiyalar üzrə xərclərin maksimal 

səviyyəsi; və  

 

(ii) ixrac həcminin ixtisarı üzrə öhdəliklər halında, müəyyən il ərzində 

münasibətində bu kimi ixrac subsidiyası ayrıla bilən kənd təsərrüfatı məhsulu 

və ya məhsullar qrupunun maksimum həcmi. 

 

(b) İcra dövrünün 2-ci ilindən başlayaraq 5-ci ilinədək istənilən il ərzində Üzv yuxarıda 

1-ci paraqrafda sadalanmış ixrac subsidiyalarını Üzvün Cədvəlinin IV Hissəsində əks 

olunmuş məhsullar və ya məhsul qruplarına münasibətdə müvafiq illik öhdəlik 

səviyyələrindən artıq dərəcədə təmin edə bilər, bu şərtlə ki: 



 

(i) icra dövrünün başlanğıcından nəzərdə tutulmuş ilədək belə subsidiyalar üçün 

büdcə xərclərinin ümumi məbləği Üzvün Cədvəlində qeyd olunmuş müvafiq 

illik xərc öhdəliyi səviyyələrinə tam uyğunluq nəticəsində meydana çıxan 

ümumi məbləğləri belə büdcə xərclərinin baza dövrü səviyyəsinin 3 faizini 

aşmasın; 

 

(ii) icra dövrünün başlanğıcından nəzərdə tutulmuş ilədək belə ixrac 

subsidiyaların istifadəsilə məcmu ixrac həcmi Üzvün Cədvəlində qeyd 

olunmuş müvafiq illik həcm səviyyələri ilə tam uyğunluq nəticəsində 

meydana çıxan məcmu ixrac həcmləri baza dövrü həcmlərinin 1.75 faizini 

aşmasın; 

 

(iii) belə ixrac subsidiyaları üçün büdcə xərclərinin ümumi məcmu məbləği və 

icra dövrü ərzində münasibətində ixrac subsidiyası təqdim olunan ixrac 

həcmi Üzvün Cədvəlində əks olunmuş illik öhdəliyin tam yerinə yetirilməsi 

nəticəsində meydana çıxan məbləği aşmasın; və 

 

(iii) Üzvün belə ixrac subsidiyaları üçün büdcə xərclərinin və icra dövrünün 

sonunda münasibətində ixrac subsidiyası təqdim olunan ixrac həcmi 1986-

1990-cı illər üzrə baza dövrü səviyyəsindən müvafiq olaraq 64 faizini və 79 

faizini aşmır. İnkişaf etməkdə olan Üzv Ölkələr üçün bu faiz nisbətləri 

müvafiq olaraq, 76 və 86 faiz təşkil edir. 

 

 

3. İxrac subsidiyalarının tətbiqi sahələrinin məhdudlaşdırılmasına dair öhdəliklər İmtiyazlar 

Siyahısında əks olunur.  

 

4. İcra dövrü ərzində inkişaf etməkdə olan Üzvlərindən yuxarıda 1-ci paraqrafın (d) və (e) 

yarım-paraqraflarında sadalanmış ixrac subsidiyaları ilə bağlı öhdəliklərin götürməsi tələb olunmur, 

bu şərtlə ki, bunlar ixtisar öhdəliklərini pozacaq qaydada tətbiq edilməsin.  

 

 

Maddə 10 

 

İxrac Subsidiyası Üzrə Öhdəliklərin Pozulmasının Qarşısının Alınması 

 

1. Maddə 9-un 1-ci paraqrafında sadalanmamış ixrac subsidiyaları elə tətbiq olunmalıdır ki, 

ixrac subsidiyası öhdəliklərinin pozulması ilə nəticələnməsin və ya belə təhlükəyə səbəb olmasın; 

eləcə də belə öhdəlikləri pozan heç bir qeyri-kommersiya əməliyyatlarından istifadə olunmamalıdır.  

 

2. Üzvlər ixrac kreditlərinin, ixrac krediti zəmanətlərinin və ya sığorta proqramlarının təminini 

tənzimləyən razılaşdırılmış beynəlxalq qaydaları işləyib-hazırlamağı və belə qaydalarla bağlı razılığa 

gəldikdən sonra yalnız onlara uyğun ixrac kreditləri, ixrac krediti zəmanətləri və ya sığorta 

proqramları təmin etməyi öhdələrinə götürürlər. 

 

3. Azaltma öhdəliyi səviyyəsindən artıq ixrac edilən hər hansı həcmin maliyyələşdirilmədiyini 

iddia edən hər hansı Üzv sözügedən ixracların həcminə aid heç bir ixrac subsidiyasının, 9-cu 

Maddədə sadalanıb-sadalanmamasından asılı olmayaraq, təmin edilmədiyini müəyyən etməlidir.  

 

4. Beynəlxalq ərzaq yardımı üzrə donor Üzvlər əmin olmalıdırlar ki: 

 

(a) beynəlxalq ərzaq yardımının təmini bilavasitə və ya dolayısı ilə yardım alan ölkələrə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının kommersiya ixracları ilə əlaqədar deyildir; və 

 



(b) beynəlxalq ərzaq yardımı əməliyyatları, o cümlədən pula çevrilən ikitərəfli ərzaq 

yardımı FAO-nun (BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Məsələləri Üzrə Təşkilatı) 

“Artıq Məhsulların Satış/İstifadə Prinsipləri və Məsləhətləşmə Öhdəlikləri”-nə, o 

cümlədən müvafiq olarsa, Standart Ticarət Tələbləri (UMRs) sisteminə müvafiq 

olaraq həyata keçirilməlidir; və 

 

(c) belə yardım mümkün qədər tam maddi yardım formasında və ya Ərzaq Yardımı 

Konvensiyasının (1986) IV Maddəsində nəzərdə tutulanlardan heç də az olmayan 

güzəştli şərtlərlə təmin edilməlidir.  

 

 

Maddə 11 

 

Cəlb Edilmiş Ümumi Məhsullar 

 

 Heç bir halda cəlb edilmiş kənd təsərrüfatı xammal məhsuluna görə ödənilmiş subsidiya 

vahidi belə xammal məhsulunun ixracına görə ödəniləcək ixrac subsidiyası vahidini ötə bilməz.  

 

 

Hissə VI 

 

Maddə12 

 

İxrac Qadağaları və Məhdudiyyətləri Üzrə Qaydalar 

 

1. Hər hansı Üzv Ölkə, GATT 1994-ün XI Maddəsinin 2(a) paraqrafına müvafiq olaraq, qida 

məhsullarına aid hər hansı yeni ixrac qadağası və ya məhdudiyyətini tətbiq etdiyi halda, həmin Üzv 

aşağıdakı şərtlərə əməl etməlidir:    

 

(a) ixrac qadağasını və ya məhdudiyyətini tətbiq edən Üzv Ölkə belə qadağanın və ya 

məhdudiyyətin idxal edən Üzv Ölkənin qida məhsullarının təhlükəsizliyinə təsirlərini 

lazımınca nəzərə almalı; 

 

(b) hər hansı Üzv Ölkə hər hansı ixrac qadağası və ya məhdudiyyəti tətbiq etməzdən 

əvvəl, Kənd Təsərrüfatı Komitəsinə mümkün qədər öncədən, belə tədbirin növü və 

davametmə müddəti barədə məlumatı əhatə edən yazılı xəbərdarlıq verməli və tələb 

olunarsa, sözügedən tədbirlə əlaqədar hər hansı məsələyə bir idxalçı kimi xüsusi 

marağı olan hər hansı başqa Üzv ilə məsləhətləşməlidir. Belə ixrac qadağasını və ya 

məhdudiyyətini tətbiq edən Üzv Ölkə, tələb olunarsa, belə Üzvü lazımi məlumatla 

təmin etməlidir. 

 

2. Aidiyyatı olan spesifik ərzaq məhsullarının xalis ixracatçısı olan Üzv Ölkə tərəfindən tədbir 

görülməyincə, bu Maddənin şərtləri heç bir inkişaf etməkdə olan Üzv Ölkəyə tətbiq olunmamalıdır.  

 

Hissə VII 

 

Maddə 13 

 

Lazımi Təmkinlik Göstərilməsi 

 

 İcra dövrü ərzində, GATT 1994-ün və Subsidiyalar və Kompensasiya Tədbirləri Haqqında 

Sazişin (bu Maddədə “Subsidiyalar Haqqında Saziş” adlanır) şərtlərinə baxmayaraq: 

 

 (a) hazırkı Sazişə Əlavə 2-nin şərtlərinə tam uyğun olan yerli dəstək tədbirləri: 

 



(i) qarşılıqlı rüsumlar4 səbəbindən iddia hüququ yaratmayan subsidiyalar olmalı; 

 

(ii) GATT 1994-ün XVI Maddəsində və Subsidiyalar Üzrə Sazişin III Hissəsində 

əsaslandırılmış tədbirlərdən azad olmalıdır;   

 

(iii) GATT 1994-ün II Maddəsinə əsasən, GATT 1994-ün XXIII Maddəsinin 1(b) 

paraqrafını nəzərə alaraq, başqa bir Üzvün payına düşən tarif güzəştləri 

imtiyazlarının zorakı üsullar tətbiq etmədən ləğvinə və ya pozulmasına 

əsaslanan tədbirlərdən azad olmalıdır;  

 

 (b) bu Sazişin 6-cı Maddəsinin şərtlərinə tam uyğun olan yerli dəstək tədbirləri, o 

cümlədən, hər Üzv Ölkənin Cədvəlində əks edildiyi kimi, Sazişin 5-ci paraqrafının 

tələblərinə müvafiq olan birbaşa ödənişlər, eləcə də cüzi səviyyədə və 6-cı Maddənin 

2-ci paraqrafına müvafiq yerli dəstək: 

 

(i) qarşılıqlı rüsumların tətbiqindən, GATT 1994-ün VI Maddəsinə və 

Subsidiyalar Haqqında Sazişin V Hissəsinə müvafiq olaraq, onlara zərər 

yetirilməsi və ya təhlükə yaranması halı müəyyən edilməyənə kimi azad 

olmalıdır və qarşılıqlı rüsumla/tədbirlə bağlı hər hansı araşdırmaların 

aparılmasında lazımi təmkinlik göstərilməlidir; 

 

(ii) GATT 1994-ün XVI Maddəsinin 1-ci paraqrafına və ya Subsidiyalar Üzrə 

Sazişin 5 və 6-cı Maddələrinə əsaslanan tədbirlərdən azad olmalıdır, bu şərtlə 

ki, belə tədbirlər xüsusi yük/mal üçün 1992-ci ticarət ilində 

qərarlaşdırıldığından artıq dəstək təmin etməsin; və 

 

(iii) GATT 1994-ün II Maddəsinə əsasən, GATT 1994-ün XXIII Maddəsinin 1(b) 

paraqrafını nəzərə alaraq, başqa bir Üzvün payına düşən tarif güzəştləri 

imtiyazlarının zorakı üsullar tətbiq etmədən ləğvinə və ya pozulmasına 

əsaslanan tədbirlərdən azad olmalıdır, bu şərtlə ki, belə tədbirlər xüsusi 

yük/mal üçün 1992-ci ticarət ilində qərarlaşdırıldığından artıq dəstək təmin 

etməsin; 

 

 (c) hər Üzv Ölkənin Cədvəlində əks edilən, bu Sazişin V Hissəsinin şərtlərinə tam uyğun 

olan ixrac subsidiyaları:  

 

(i) qarşılıqlı rüsumlara, həcmi, qiymətlərə təsiri, GATT 1994-ün VI Maddəsinə 

və Subsidiyalar Haqqında Sazişin V Hissəsinə müvafiq olaraq meydana çıxan 

təsiri nəzərə alaraq, yalnız onlara zərər yetirilməsi və ya onlara aid təhlükə 

halı müəyyən edildikdən sonra məruz qalmalıdır və qarşılıqlı 

rüsumla/tədbirlə bağlı hər hansı araşdırmaların aparılmasında lazımi 

təmkinlik göstərilməlidir; və 

 

(ii) GATT 1994-ün XVI Maddəsinə və ya Subsidiyalar Haqqında Sazişin 3, 5 və 

6-cı Maddələrinə əsaslanan tədbirlərdən azad olmalıdır.  

 
 

 

 

 

 

Hissə VIII 

                                                      
4 Bu Maddədə istinad edilən “Kompensasiya rüsumlar” GATT 1994-ün VI Maddəsində və 

Subsidiyalar və Kompensasiya Tədbirləri Haqqında Sazişin V Hissəsində əhatə olunmuş rüsumlardır. 



 

Maddə 14 

 

Sanitar və Fitosanitar Tədbirlər 

 

 

 Üzvlər Sanitar və Fitosanitar Tədbirlər Haqqında Sazişi həyata keçirməyə razılaşırlar. 

 

 

Hissə IX 

 

Maddə 15 

 

Xüsusi və Fərqli Yanaşma 

 

1. İnkişaf etməkdə olan Üzv Ölkələrə fərqli və daha əlverişli yanaşmanın razılaşmanın tərkib 

hissəsi olduğunu nəzərə alaraq, öhdəliklərə hazırkı Sazişin müvafiq şərtlərində bəyan edilən, 

imtiyazlara və öhdəliklərə aid Cədvəllərdə açıqlanan xüsusi və fərqli yanaşma təmin edilməlidir.  

 

2. İnkişaf etməkdə olan Üzv Ölkələr 10 ilə qədər dövr ərzində azaltma öhdəliklərini yerinə 

yetirmək imkanına malik olmalıdırlar. Az inkişaf etmiş Üzv Ölkələrin öz üzərinə azaltma 

öhdəliklərini götürməsi tələb olunmamalıdır.   

 

 

Hissə X 

 

Maddə 16 

 

Az İnkişaf Etmiş və Ərzaq Məhsullarını Tam İdxal Edən İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr 

 

1. İnkişaf etmiş Üzv Ölkələr İslahat Proqramının Az İnkişaf Etmiş və Ərzaq Məhsullarını Tam 

İdxal edən İnkişaf Etməkdə olan Ölkələrə Mümkün Neqativ Təsirlərinə Aid Tədbirlərə dair Qərarda 

nəzərdə tutulanlar çərçivəsində tədbir görməlidirlər. 

 

2. Kənd Təsərrüfatı Komitəsi bu Qərara əməl olunmasına müvafiq qaydada nəzarət etməlidir. 

 

 

Hissə XI 

 

Maddə 17 

 

Kənd Təsərrüfatı Komitəsi 

 

 Bununla, Kənd Təsərrüfatı Komitəsi təsis edilir. 

 

Maddə 18 

 

Öhdəliklərin İcrasına Nəzarət 

 

1. Uruqvay Raundundakı islahat proqramına əsasən razılaşdırılmış öhdəliklərin icrasının 

gedişatına Kənd Təsərrüfatı Komitəsi tərəfindən nəzarət edilməlidir. 

 

2. Nəzarət prosesi Üzv Ölkələr tərəfindən, müəyyən ediləcək məsələlərlə əlaqədar və müəyyən 

ediləcək intervallarda təqdim edilmiş bildirişlərə əsasən, eləcə də nəzarət prosesinə yardım məqsədilə 

Katiblikdən hazırlanması tələb olunan sənədlər əsasında yerinə yetirilməlidir.  



 

3. 2-ci paraqrafa əsasən təqdim ediləcək bildirişlərdən əlavə, azalmadan azad edilməsi tələb 

olunacaq hər hansı yeni yerli dəstək tədbiri və ya mövcud tədbirə dəyişiklik edilməsi barədə dərhal 

xəbərdarlıq verilməlidir. Bu xəbərdarlıqda yeni və ya dəyişiklik edilmiş tədbir barədə məlumatlar və 

onun 6-cı Maddədə və ya Əlavə 2-də müəyyən edilmiş meyarlara uyğunluğu açıqlanmalıdır. 

 

4. Nəzarət prosesində Üzv Ölkələr həddən artıq inflyasiya səviyyəsinin hər hansı Üzvün yerli 

dəstək öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsirini lazımınca nəzərə almalıdırlar.  

 

5. Üzvlər bu Sazişdən irəli gələn ixrac subsidiyaları üzrə öhdəliklər çərçivəsində kənd təsərrüfatı 

məhsullarının beynəlxalq ticarətinin normal inkişafında öz iştirakları ilə bağlı ildə bir dəfə Kənd 

Təsərrüfatı Komitəsində məsləhətləşmə aparacaqları barədə razılığa gəlirlər. 

 

6. Nəzarət prosesi Üzvlərə hazırkı Sazişdə nəzərdə tutulmuş islahat proqramından irəli gələn 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə aid hər hansı məsələni qaldırmaq imkanı yaradacaq.  

 

7. Hər hansı Üzv Ölkə başqa bir Üzv tərəfindən xəbərdar edilməsini lazımlı hesab edən hər 

hansı tədbiri/məsələni Kənd Təsərrüfatı Komitəsinin diqqətinə çatdıra bilər. 

 

 

 

 

 

Maddə 19 

 

Məsləhətləşmə və Mübahisələrin Həlli 

 

 GATT 1994-ün XXII və XXIII Maddələrinin Mübahisələrin Həll Olunmasını Tənzimləyən 

Qaydalara və Prosedurlara Dair Anlaşma kimi işlənmiş və təqdim edilmiş şərtləri hazırkı Sazişdən 

irəli gələn məsləhətləşmələr və mübahisələrin həlli zamanı tətbiq edilməlidir. 

 

Hissə XII 

 

Maddə 20 

 

İslahat Prosesinin Davam Etməsi 

 

 Dəstək və mühafizə işlərində əsaslı ardıcıl azalmaların əsaslı islahatla nəticələnən 

uzunmüddətli məqsədinin davamlı proses olduğunu qəbul edərək, Üzvlər həmin prosesin davam 

etməsi üçün danışıqların: 

 

(a) azalma öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində həmin tarixə kimi əldə olunan təcrübəni;   

 

(b) azalma öhdəliklərinin kənd təsərrüfatı sahəsində beynəlxalq ticarətin inkişafına 

təsirlərini;  

 

(c) qeyri-ticarət maraqlarını, inkişaf etməkdə olan Üzv Ölkələrə xüsusi və fərqli 

yanaşmanı, ədalətli və bazar-yönümlü kənd təsərrüfatı ticarət sisteminin yaradılması 

məqsədini və bu Sazişin giriş hissəsində nəzərdə tutulmuş başqa məqsədləri və 

maraqları; və  

 

(d) yuxarıda nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli məqsədlərə nail olmaq üçün daha hansı 

öhdəliklərin zəruri olduğunu nəzərə alaraq, 

 

icra dövrünün sonuna bir il qalmış aparılacağına razılıq verirlər. 



 

Hissə XIII 

 

Maddə 21 

 

Yekun Müddəalar 

 

1. GATT 1994-ün və ÜTT haqqında Sazişin 1A Əlavəsində nəzərdə tutulan başqa Çoxsahəli 

Ticarət Sazişlərinin şərtləri hazırkı Sazişin şərtlərinə əsaslanaraq tətbiq olunmalıdır. 

 

2. Bu Sazişə Əlavələr, bununla, bu Sazişin tərkib hissəsini təşkil edir. 

 

ƏLAVƏ 1 

 

MƏHSULUN ƏHATƏ DAİRƏSİ 

 

1. Hazırkı Saziş aşağıdakı məhsulları əhatə etməlidir: 

 

(i) HS 1 - 24 fəsillər balıq və balıq məhsullarını çıxmaqla, üstəlik* 

(ii) HS Kod 2905.43 (mannit) 

 HS Kod 2905.44 (sorbit) 

 HS Başlıq 33.01 (efir yağları) 

 HS Başlıqlar 35.01 to 35.05 (albumin maddələr, modifikiasiya 

edilmiş nişastalar, yapışqanlar) 

 HS Kod 3809.10 (tamamlama işləri üçün 

vasitələr/appretura) 

 HS Kod 3823.60 (sorbitol – heç yerdə təmin 

edilməmişdir) 

 HS Başlıqlar 41.01 to 41.03 (xəzlər və dərilər) 

 HS Başlıq 43.01 (emal olunmamış xəz və dərilər) 

 HS Başlıqlar 50.01 to 50.03 (emal olunmamış ipək və ipək 

tullantıları) 

 HS Başlıqlar 51.01 to 51.03 (yun və heyvan tükü) 

 HS Başlıqlar 52.01 to 52.03 (emal olunmamış pambıq, tullantılar və 

daranmamış və ya daranmış pambıq) 

 HS Başlıq 53.01 (emal olunmamış kətan) 

 HS Başlıq 53.02 (emal olunmamış çətənə) 

 

 

 

2. Yuxarıda qeyd olunanlar Sanitar və Fitosanitar Tədbirlər haqqında Sazişdən irəli gələn 

məhsulun əhatə dairəsini məhdudlaşdırmamalıdır. 

 

 

*Mötərizə içində açıqlanan məhsullar tam tükənmiş hesab olunmur. 

 

 

ƏLAVƏ 2 



 

YERLİ DƏSTƏK:  AZALTMA ÖHDƏLİKLƏRİNDƏN AZADOLMA ƏSASLARI 

 

 

1. Azaltma öhdəliklərindən azad edilməsi tələb olunan yerli dəstək tədbirləri onların ticarəti 

pozan təsirlərə və ya istehsala təsirlərə malik olmaması və ya çox cüzi şəkildə belə təsirə malik olması 

tələbinə cavab verməlidir. Müvafiq olaraq, azalmadan azad olması tələb olunan bütün tədbirlər 

aşağıdakı mühüm meyarlara uyğun olmalıdır: 

 

(a) nəzərdə tutulan dəstək, istehlakçılardan köçürmələr daxil olmadan, açıq 

maliyyələşdirilən dövlət proqramı (o cümlədən qabaqcadan müəyyən edilmiş dövlət 

gəlirləri) hesabına təmin edilməlidir; və  

 

(b) nəzərdə tutulan dəstəyin istehsalçılara subsidiyaların təmininə təsiri olmamalıdır; 

 

eləcə də aşağıda bəyan edilən fəaliyyət normalarına/qaydalarına aid meyarlara və şərtlərə uyğun 

olmalıdır: 

 

 

Dövlət Xidməti Proqramları 

 

2. Ümumi xidmətlər 

 

 Bu kateqoriyaya aid olan normalara kənd təsərrüfatına və ya kənd icmasına xidmətləri və ya 

imtiyazları təmin edən proqramlarla əlaqədar xərclər (və ya əvvəlcədən müəyyən edilmiş gəlirlər) 

daxildir. Onlara istehsalçılara ödənilən birbaşa ödənişlər daxil olmamalıdır. Aşağıda sadalananların 

daxil olduğu, lakin bunlarla məhdudlaşmayan belə proqramlar yuxarıda 1-ci paraqrafda irəli sürülən 

ümumi meyarlara və aşağıda açıqlanan, fəaliyyət normalarına aid şərtlərə uyğun olmalıdır: 

 

(a) tədqiqat, o cümlədən ümumi tədqiqat, ətraf mühitin mühafizəsinə dair proqramlarla 

əlaqədar tədqiqat və konkret məhsullara aid tədqiqat proqramları; 

 

(b) ziyanvericilərlə və xəstəliklərlə mübarizə, o cümlədən ümumi və məhsullara aid 

ziyanvericilərlə və xəstəliklərlə mübarizə tədbirləri, belə ki, qabaqcadan xəbərdarlıq 

sistemləri, karantin və ziyanvericilərin kökünün kəsilməsi; 

 

(c) təlim xidmətləri, o cümlədən ümumi və xüsusi təlim imkanları; 

 

(d) maarifləndirmə və məsləhət xidmətləri, o cümlədən, aparılan tədqiqata aid 

məlumatların və nəticələrin istehsalçılara və istehlakçılara ötürülməsinə imkan 

yaradan vasitələrin təmini; 

 

(e) yoxlama xidmətləri, o cümlədən ümumi yoxlama xidmətləri və sağlamlıq, 

təhlükəsizlik, çeşidləmə və ya standartlaşdırma məqsədləri üçün konkret məhsulların 

yoxlanması; 

 

(f) marketinq və həvəsləndirmə xidmətləri, o cümlədən xüsusi məhsullara aid bazar 

barədə məlumat, məsləhət və həvəsləndirmə, satıcılar tərəfindən öz satış qiymətini 

azaltmaq və ya alıcılara birbaşa iqtisadi fayda vermək üçün dəqiq müəyyən 

edilməmiş məqsədlərə aid xərclər istisna olmaqla; və 

 

(g) infrastruktur xidmətləri, o cümlədən elektrik şəbəkəsi, yollar və başqa nəqliyyat 

vasitələri, bazar və liman tikililəri, su təchizatı qurğuları, torpaq bəndlər və drenaj 

sistemləri və ətraf mühitin mühafizəsi proqramları ilə əlaqədar olan infrastruktur 

işləri. Ümumilikdə, mövcud olan kommunal xidmətlər şəbəkəsindən başqa, 



təsərrüfatdaxili tikililərin subsidiya yolu ilə təmini istisna olmaqla, bütün hallarda 

xərclər yalnız əsas işlərin təmininə və ya qurulmasına yönəlməlidir. Bura xərclərə və 

ya istismar xərclərinə, yaxud imtiyazlı istifadəçinin ödənişlərinə görə təmin edilən 

subsidiyalar daxil olmamalıdır.  

 

3. Ərzaq təhlükəsizliyi məqsədləri üçün dövlət tərəfindən ehtiyatların saxlanması5 

 

 Ərzaq təhlükəsizliyi proqramının tərkib hissəsini təşkil edən məhsul ehtiyatlarınnı toplanması 

və saxlanması ilə əlaqədar xərclər (və ya qabaqcadan müəyyən edilmiş gəlir) milli qanunvericilikdə 

müəyyən edilmişdir. Bura belə bir proqramın tərkib hissəsi kimi məhsulların xüsusi saxlanmasına 

dövlətin yardımı daxil ola bilər.   

 

Belə ehtiyatların həcmi və toplanması yalnız ərzaq təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olan 

qabaqcadan müəyyən edilmiş məqsədlərə müvafiq olmalıdır. Ehtiyatların toplanması 

və istifadəsi prosesi maliyyə baxımından şəfaf həyata keçirilməlidir. Dövlət 

tərəfindən ərzaq satınalmaları mövcud bazar qiymətləri ilə həyata keçirilməli və ərzaq 

ehtiyatlarına aid satışlar nəzərdə tutulan məhsula və keyfiyyətə görə mövcud yerli 

bazar qiymətləri ilə həyata keçirilməlidir.  

 

4. Yerli ərzaq yardımı6: 

 

 Ehtiyacı olan əhali kütlələrinə yerli ərzaq yardımının təmini ilə əlaqədar xərclər (və ya 

qabaqcadan müəyyən edilmiş gəlir). 

 

Ərzaq yardımını alma hüququ qidalanma məqsədləri ilə əlaqədar dəqiq ifadə edilmiş 

meyarlara əsaslanaraq müəyyən edilməlidir. Belə yardım aidiyyatı olanlara birbaşa 

ərzaq təmini və ya hüququ çatanlara ərzağı maddi yardım kimi verilən qiymətlərlə 

bazarda almaq imkanı verən vasitələrin təmini formasında olmalıdır. Dövlət 

tərəfindən ərzaq satınalmaları mövcud bazar qiymətləri ilə həyata keçirilməli və belə 

yardımın maliyyələşdirilməsi və icrası şəffaf olmalıdır.  

 

5. İstehsalçılara birbaşa ödənişlər 

 

 Azaldılma öhdəliklərindən azad olması tələb olunan istehsalçılara birbaşa ödənişlər (və ya 

qabaqcadan müəyyən edilmiş gəlir) yolu ilə təmin olunan dəstək yuxarıda 1-ci paraqrafda irəli sürülən 

əsas meyarlara, eləcə də aşağıda 6-13-cı paraqraflarda bəyan edilmiş birbaşa ödənişin ayrıca növlərinə 

aid olan xüsusi meyarlara cavab verməlidir. 6-13-cü paraqraflarda şərtləndirilənlərdən başqa, hər 

hansı mövcud və ya yeni birbaşa ödəniş növü üçün azaldılma tələb olunduqda, bu, 1-ci paraqrafda 

açıqlanan ümumi meyarlarla yanaşı, 6-cı paraqrafdakı (b)-(e) meyarlarına uyğun olmalıdır.  

 
 

 

 

 

                                                      
5 Bu Əlavənin 3-cü paraqrafının məqsədlərini nəzərə alaraq, əməliyyatları şəffaf olan və rəsmi bəyan 

edilmiş obyektiv meyarlara və ya təlimatlara müvafiq qaydada həyata keçirilən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

ərzağın/qidanın təhlükəsizliyi məqsədi ilə dövlətin ehtiyatların saxlanması proqramları bu paraqrafın şərtlərinə, 

o cümlədən, ərzağın təhlükəsizliyi məqsədi ilə, ərzaq ehtiyatlarının dövlət tərəfindən tənzimlənə bilən 

qiymətlərlə əldə edilməsi və istifadəsi nəzərdə tutulan proqramlara müvafiq olmalıdır, bu şərtlə ki, əldə etmə və 

xarici istinad/baza qiyməti arasındakı fərq AMS-də nəzərə alınsın.   

 
6 Bu Əlavənin 3 və 4-cü paraqraflarının məqsədlərini nəzərə alaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

kasıb şəhər və kənd əhalisinin ərzağa olan tələbatını ödəmək üçün münasib qiymətlərlə ərzaq ehtiyatlarının 

subsidiya kimi nəzərdə tutulan qiymətlərlə müntəzəm təmini bu paraqrafın şərtlərinə müvafiq həyata 

keçirilməlidir. 



 

6. Əlavə gəlir təminatı 

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququ müəyyən edilmiş və nəzərdə tutulmuş əsas dövr 

ərzindəki gəlir, istehsalçı və ya torpaq sahibi statusu, məhsuldarlıq və ya istehsal 

səviyyəsi kimi dəqiq ifadə olunmuş meyarlara görə müəyyən edilməlidir. 

 

(b) Hər hansı nəzərdə tutulan ildə belə ödənişlərin məbləği əsas dövrdən sonrakı hər 

hansı il ərzində istehsalçı tərəfindən həyata keçirilən istehsal növü və ya həcmi ilə 

əlaqədar olmamalı və ya onlara əsaslanmamalıdır. 

 

(c) Hər hansı ildə belə ödənişlərin məbləği əsas dövrdən sonrakı hər hansı il ərzində 

həyata keçirilmiş hər hansı istehsala tətbiq olunan yerli və ya beynəlxalq qiymətlərlə 

əlaqədar olmamalı və ya onlara əsaslanmamalıdır. 

 

(d) Hər hansı müəyyən edilmiş ildə belə ödənişlərin məbləği əsas dövrdən sonrakı hər 

hansı ildə həyata keçirilmiş istehsal faktorları ilə əlaqədar olmamalı və ya belə 

faktorlara əsaslanmamalıdır. 

 

(e) Belə ödənişlərin qəbul edilməsi üçün heç bir istehsal tələb olunmamalıdır.  

 

 

7. Dövlətin gəliri itirmə riskindən sığorta və gəlirin təhlükəsizliyi sistemi proqramlarında 

maliyyə iştirakı 

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququ, yalnız kənd təsərrüfatından əldə olunan gəliri nəzərə 

almaqla, ən yüksək və ən zəif iştirak səviyyəsi istisna olmaqla, əvvəlki üç illik dövr 

ərzində və ya ötən beş illik dövrün təxminən üç illik dövrü ərzində orta hesabla 

ümumi gəlirin 30 faizini ötən və ya xalis gəlirə ekvivalent olan gəlir itkisi ilə (eyni və 

ya oxşar layihələrdən hər hansı ödənişlər istisna olmaqla) müəyyən edilməlidir. Bu 

şərtin tələblərinə uyğun olan hər hansı istehsalçı bu ödənişləri almaq hüququna malik 

olmalıdır. 

 

(b) Belə ödənişlərin məbləği istehsalçının bu yardımı almaq hüququna malik olduğu 

ildəki gəlir itkisinin 70 faizə qədərinin əvəzini ödəməlidir. 

 

(c) Hər hansı belə ödənişlərin məbləği yalnız gəlirlə əlaqədar olmalıdır; o, istehsalçı 

tərəfindən həyata keçirilmiş istehsal/məhsul (o cümlədən mal-qara) növü və ya həcmi 

ilə, yaxud belə istehsala tətbiq olunan yerli və ya beynəlxalq qiymətlərlə və ya həyata 

keçirilmiş istehsalın məhsuldarlıq əmsalları ilə əlaqədar olmamalıdır. 

 

(d) İstehsalçı bu paraqrafa və 8-ci paraqrafa (təbii fəlakətlərə aid hallardan azadolma) 

müvafiq ödənişləri eyni ildə qəbul etdikdə, belə ödənişlərin cəmi istehsalçının ümumi 

itkisinin 100 faizindən az olmalıdır. 

 

 

8. Təbii fəlakətlərdən azad olmaq üçün ödənişlər (birbaşa və ya dövlətin məhsulun sığortası 

layihələrində maliyyə iştirakı yolu ilə ödənilən) 

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququ təbii və ya buna bənzər fəlakətlərin (o cümlədən xəstəlik 

işartıları, kənd təsərrüfatı ziyanvericilərindən yoluxma, nüvə qurğularında qəza və 

aidiyyatı olan Üzv Ölkənin ərazisində müharibə) artıq baş verməsi və ya hazırda baş 

verməsi yalnız dövlət orqanları tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqləndikdən sonra 

meydana çıxmalı; ən yüksək və ən zəif iştirak səviyyəsi istisna olmaqla, əvvəlki üç 



illik dövr ərzində və ya ötən beş illik dövrün təxminən üç illik dövrü ərzində 

istehsalın orta həcminin 30 faizini ötən istehsal itkisi ilə müəyyən edilməlidir. 

 

(b) Təbii fəlakətdən sonra ödənilən ödənişlər yalnız həmin təbii fəlakətlə əlaqədar olan 

gəlir, mal-qara (heyvanların baytar müalicəsi ilə əlaqədar ödənişlər daxil olmaqla), 

torpaq və ya başqa istehsalat faktorlarına görə tətbiq olunmalıdır.  

 

(c) Ödənişlər belə itkiləri əvəz edən ümumi xərcə qədər olan hissəsini kompensasiya 

etməli və gələcək istehsal növü və ya həcmi tələb olunmamalı və ya müəyyən 

edilməməlidir. 

 

(d) Təbii fəlakət ərzində edilən ödənişlər yuxarıda (b) bəndində göstərilənlərə uyğun 

növbəti itkinin qarşısını almaq və ya yüngülləşdirmək üçün tələb olunan səviyyəni 

ötməməlidir.   

 

(e) İstehsalçı bu paraqrafa və 7-ci paraqrafa (gəlir itkisi riskindən sığorta və gəlirin 

təhlükəsizliyi sistemi proqramları) müvafiq ödənişləri eyni ildə qəbul etdikdə, belə 

ödənişlərin cəmi istehsalçının ümumi itkisinin 100 faizindən az olmalıdır. 

 

9. Yenidənqurma işlərinə istehsalçının pensiya planları hesabına təmin olunan yardım 

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququ bazar üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında 

məşğul olan şəxslərin pensiyaya çıxmasına və ya qeyri-kənd təsərrüfatı 

fəaliyyətlərinə keçməsinə imkan yaratmaq məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş 

proqramlardakı dəqiq müəyyən edilmiş meyarlara istinad edərək müəyyən 

olunmalıdır. 

 

(b) Ödənişlər, onları alan şəxslərin bazar üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 

sahəsindən bütünlüklə və daimi pensiyaya çıxmasından sonra şərtləndirilməlidir.  

 

10. Yenidənqurma işlərinə vəsaitlərin istifadədən çıxarılması planları hesabına təmin edilən 

yardım  

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququ torpağın və ya başqa vəsaitlərin, o cümlədən mal-

qaranın bazar üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalından çıxarılması üçün nəzərdə 

tutulmuş proqramlardakı dəqiq müəyyən edilmiş meyarlara istinad edərək müəyən 

edilməlidir.  

 

(b) Ödənişlər torpağın bazar üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalından azı üç illik 

müddətə çıxarılmasından sonra, mal-qara olduqda isə onun kəsilməsi və ya qəti 

şəkildə daimi təslim edilməsi/satılması zamanı şərtləndirilməlidir.  

 

(c) Ödənişlər bazar üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına aid olan torpağın və ya 

başqa vəsaitlərin hər hansı alternativ istifadəsini tələb etməməli və ya 

şərtləndirməməlidir. 

 

(d) Ödənişlər istehsal növü və ya həcmi ilə, yaxud istehsalda qalan torpaqdan və ya başqa 

vəsaitlərdən istifadə etməklə həyata keçirilmiş istehsala tətbiq olunan yerli və ya 

beynəlxalq qiymətlərlə əlaqədar olmamalıdır.  

 

11. Yenidənqurma işlərinə investisiya yardımları hesabına köməklik göstərilməsi 

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququ real şəkildə nümayiş etdirilmiş struktur çətinliklərinə 

cavab olaraq, istehsalçının əməliyyatlarının maliyyə və ya fiziki baxımdan yenidən 

qurulmasına yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş dövlət proqramlarındakı dəqiq 



müəyyən edilmiş meyarlara istinad edərək təyin edilməlidir. Belə proqramların 

həyata keçirilmə mümkünlüyü kənd təsərrüfatı yerlərinin/əkin yerlərinin yenidən 

özəlləşdirilməsi üzrə dəqiq müəyən edilmiş dövlət proqramına da əsaslana bilər. 

 

(b) Nəzərdə tutulan hər hansı ildə belə ödənişlərin məbləği, aşağıda (e) bəndində nəzərdə 

tutulanlar istisna olmaqla, əsas dövrdən sonrakı hər hansı ildə istehsalçı tərəfindən 

həyata keçirilmiş istehsal növü və ya həcmi ilə (mal-qara daxil olmaqla) əlaqədar 

olmamalı və ya ona əsaslanmamalıdır.   

 

(c) Nəzərdə tutulan hər hansı ildə belə ödənişlərin məbləği əsas dövrdən sonrakı hər 

hansı ildə həyata keçirilmiş hər hansı istehsala tətbiq olunan yerli və ya beynəlxalq 

qiymətlərlə əlaqədar olmamalı və ya onlara əsaslanmamalıdır. 

 

(d) Ödənişlər yalnız təmin olunan investisiyanın reallaşdırılması üçün tələb olunan 

müddətə verilməlidir.  

 

(e) Ödənişlər yardımları alanlar tərəfindən istehsal olunacaq kənd təsərüffatı məhsullarını 

heç bir halda təyin etməməlidir, onlardan konkret məhsulu istehsal etməməyi tələb 

etmək halı istisna olmaqla.   

 

(f) Ödənişlər struktur çətinlikləri kompensasiya etmək üçün tələb olunan məbləğlə 

məhdudlaşmalıdır.  

 

12. Ətraf mühitin mühafizəsi proqramlarına müvafiq ödənişlər 

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququ dövlətin dəqiq müəyyən edilmiş ətraf mühitin 

mühafizəsi proqramının tərkib hissəsi kimi müəyyən edilməli və dövlət proqramından 

irəli gələn xüsusi şərtlərin, o cümlədən istehsal üsulları və ya xərcləri ilə əlaqədar 

olan şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılı olmalıdır. 

 

(b) Ödəniş məbləği dövlət proqramının yerinə yetirilməsinə aid olan əlavə xərclərlə və ya 

gəlir itkisi ilə məhdudlaşmalıdır.  

 

 

13. Regional yardım proqramlarına müvafiq ödənişlər 

 

(a) Belə ödənişləri alma hüququna çətinlikləri olan regionlardakı istehsalçılar malik 

olmalıdır. Hər belə region, qanunvericilikdə və ya nizamnamədə aydın şərh olunan və 

regionun çətinliklərinin müvəqqəti şəraitlərdən irəli gəlmədiyi göstərilən neytral və 

obyektiv meyarlara görə problemli hesab olunan, iqtisadi və inzibati uyğunluğu 

müəyyən edilə bilən dəqiq təyin olunmuş yaxın coğrafi ərazi olmalıdır.  

 

(b) Hər hansı müəyyən edilmiş ildə belə ödənişlərin məbləği əsas dövrdən sonrakı hər 

hansı ildə istehsalçı tərəfindən həyata keçirilmiş istehsal növü və ya həcmi (mal-qara 

da daxil olmaqla) ilə əlaqədar olmamalı və ya ona əsaslanmamalıdır, həmin istehsalı 

azaltmaq halı istisna olmaqla.  

 

(c) Hər hansı müəyyən edilmiş ildə belə ödənişlərin məbləği əsas dövrdən sonrakı hər 

hansı ildə həyata keçirilmiş hər hansı istehsala tətbiq olunan yerli və ya beynəlxalq 

qiymətlərlə əlaqədar olmamalı və ya onlara əsaslanmamalıdır. 

 

(d) Ödənişlərin yalnız hüququ çatan regionlardakı istehsalçılara, lakin ümumilikdə belə 

ərazilərdəki bütün istehsalçıalara ödənilməsi mümkün olmalıdır. 

 



(e) Məhsuldarlıq faktorlarına aid olduqda, ödənişlər aidiyyatı olan faktorun aşağı 

həddindən yüksək olan azalan həcmdə ödənilməlidir.  

 

(f) Ödənişlər müəyyən edilmiş ərazidə həyata keçirilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalına aid olan əlavə xərclərlə və ya gəlir itkisi ilə məhdudlaşmalıdır.  

 

ƏLAVƏ 3 

 

YERLİ DƏSTƏK: 

MADDİ DƏSTƏYİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN HESABLANMASI 

 

 

1. Maddə 6-nın şərtlərinə əsaslanaraq, Maddi Dəstəyin Ümumi Qiymətləndirilməsi (AMS) bazar 

qiyməti təminatı, rüsumlardan azad edilməyən birbaşa ödənişlər və ya azalma öhdəliyindən azad 

olmayan hər hansı başqa subsidiya (“rüsumlardan azad olmayan başqa qaydalar”) alan hər bir başlıca 

kənd təsərrüfatı məhsulu üçün məhsul istehsalına aid prinsip əsasında hesablanmalıdır. Məhsul 

istehsalına aid olmayan maddi dəstək ümumi dəyər baxımından məhsula aid olmayan bir AMS-ə 

bərabər olmalıdır.  

 

2. 1-ci paraqrafdan irəli gələn subsidiyalara hökumətlər və ya onların vasitəçiləri tərəfindən 

müəyyən edilmiş büdcə xərcləri və gəlir daxil olmalıdır. 

 

3. Həm dövlət səviyyəsində, həm də yerli səviyyədə maddi dəstək daxil edilməlidir.  

 

4. İstehsalçılar tərəfindən ödənilən xüsusi kənd təsərrüfatı rüsumları və ya ödənişləri AMS-dən 

çıxılmalıdır.  

 

5. Əsas dövr üçün aşağıda açıqlanmış qaydada hesablanan AMS yerli dəstəklə bağlı azalma 

öhdəliyinin icrasının əsas səviyyəsini təşkil etməlidir. 

 

6. Hər başlıca kənd təsərrüfatı məhsulu üçün ümumi dəyər baxımından pulla ifadə olunmuş 

xüsusi AMS müəyyən edilməlidir. 

 

7. AMS aidiyyatı olan başlıca kənd təsərrüfatı məhsulunun ilkin satış məntəqəsinə mümkün 

qədər yaxın/uyğun hesablanmalıdır. Başlıca kənd təsərrüftı məhsulları istehsalçılarına xeyir gətirən 

tədbirlər həyata keçirilməlidir.   

 

8. Bazar qiyməti təminatı: bazar qiyməti təminatı müəyyən edilmiş xarici istinad qiyməti ilə 

dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş tətbiq olunan, belə tətbiq olunan qiyməti almaq 

hüququna malik istehsal həcminə vurulmuş qiymət arasındakı fərqi nəzərə alaraq hesablanmalıdır. Bu 

fərqi təmin etmək üçün ödənilmiş büdcə xərcləri, belə ki, malların tədarük edilməsi və ya saxlanması 

xərcləri, AMS-ə daxil edilməməlidir.  

 

9. Müəyyən edilmiş xarici istinad qiyməti 1986-1998-ci illərə əsaslanmalı və ümumilikdə, əsas 

dövr ərzində xalis ixrac edən ölkədə aidiyyatı olan kənd təsərrüfatı məhsulu üçün orta hesabla FOB 

vahidi dəyərini və xalis idxal edən ölkədə aidiyyatı olan kənd təsərrüfatı məhsulu üçün orta hesabla 

CIF vahidi dəyərini təşkil etməlidir. Müəyyən edilmiş istinad qiyməti zəruri olarsa, keyfiyyət 

fərqlərinə görə tənzimlənə bilər. 

 

10. Rüsumlardan azad olmayan birbaşa ödənişlər: qiymət fərqindən asılı olan rüsumlardan azad 

olmayan birbaşa ödənişlər ya müəyyən edilmiş xarici istinad qiyməti ilə dövlət orqanları tərəfindən 

müəyyən edilmiş tətbiq olunan, belə tətbiq olunan qiyməti almaq hüququna malik istehsal həcminə 

vurulmuş qiymət arasındakı fərqdən istifadə etməklə, ya da büdcə xərclərindən istifadə etməklə 

hesablanmalıdır.   

 



11. Müəyyən edilmiş istinad qiyməti 1986-1998-ci illərə əsaslanmalı və ümumilikdə ödəniş 

tariflərinin müəyyən edilməsi üçün tətbiq olunmuş faktiki qiymət olmalıdır.  

 

12. Qiymətdən fərqli faktorlara əsaslanan rüsumlardan azad olmayan birbaşa ödənişlər büdcə 

xərclərindən istifadə etməklə qiymətləndirilməlidir. 

 

13. Rüsumlardan azad olmayan digər tədbirlər, o cümlədən daxil olan subsidiyalar və başqa 

tədbirlər, məsələn, marketinq xərclərinin azaldılması tədbirləri: belə tədbirlərin dəyəri dövlətin büdcə 

xərclərindən istifadə etməklə qiymətləndirilməlidir və ya büdcə xərclərinin istifadəsi aidiyyatı olan 

subsidiyanın tam həcmini əks etdirmədiyi halda, subsidiyanın hesablanması üçün əsas, subsidiya 

təmin edilən malın və ya xidmətin qiyməti ilə eyni mal və ya xidmət üçün, həmin malın və ya 

xidmətin həcminə vurulmuş tipik bazar qiyməti arasındakı fərq hesab olunmalıdır. 

 

ƏLAVƏ 4 

 

YERLİ DƏSTƏK:   

MADDİ DƏSTƏYİN EKVİVALENT QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN HESABLANMASI 

 

 

1. Maddə 6-nın şərtlərinə əsaslanaraq, maddi dəstəyin ekvivalent qiymətləndirilməsi Əlavə 3-də 

müəyyən edilən bazar qiyməti təminatının mövcud olduğu, lakin AMS-in bu komponentinin 

hesablanması münasib olmayan bütün başlıca kənd təsərrüfatı məhsulları üçün hesablanmalıdır. Belə 

məhsullar üçün yerli dəstəyin azaldılması öhdəliklərinin əsas icra səviyyəsi aşağıda 2-ci paraqrafa 

müvafiq olaraq dəstəyin ekvivalent qiymətləndirilməsi baxımından ifadə olunmuş bazar qiyməti 

təminatı komponentindən, eləcə də aşağıda 3-cü paraqrafda nəzərdə tutulmuş qaydada 

qiymətləndiriləcək, rüsumlardan azad olmayan hər hansı birbaşa ödənişlərdən və rüsumlardan azad 

olmayan başqa maddi dəstəkdən ibarət olmalıdır. Həm dövlət səviyyəsində, həm də yerli səviyyədə 

maddi dəstək cəlb olunmalıdır. 

 

2. 1-ci paraqrafda nəzərdə tutulan dəstəyin ekvivalent qiymətləndirilməsi bazar qiyməti təminatı 

alan və AMS-in bazar qiyməti təminatı komponentinin hesablanması münasib olmayan bütün başlıca 

kənd təsərrüfatı məhsulları üçün ilkin satış məntəqəsinə mümkün qədər yaxın/uyğun hesablanmalıdır. 

Həmin başlıca kənd təsərrüfatı məhsulları üçün bazar qiyməti təminatının ekvivalent 

qiymətləndirilməsi dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş tətbiq olunan qiymətdən və həmin 

qiyməti qəbul etmək hüququ çatan istehsal həcmindən istifadə etməklə, və ya istehsalçının qiymətini 

təmin etmək məqsədi ilə tətbiq olunmuş büdcə xərcləri əsasında yerinə yetirilməlidir. 

 

3. 1-ci paraqrafın şərtlərinə tabe olan başlıca kənd təsərrüfatı məhsulları rüsumlardan azad 

olmayan birbaşa ödənişlərə və ya azalma öhdəliyindən azad olmayan, məhsul istehsalına aid hər hansı 

başqa subsidiyaya məruz qaldıqda, maddi dəstəyin ekvivalent qiymətləndirilməsi üçün əsas müvafiq 

AMS komponentlərinə aid hesablamalar (Əlavə 3-ün 10-13 paraqraflarında şərtləndirilmişdir) hesab 

olunmalıdır.  

 

4. Maddi dəstəyin ekvivalent qiymətləndirilməsi aidiyyatı olan başlıca kənd təsərrüfatı 

məhsulunun ilkin satış məntəqəsinə mümkün qədər yaxın/uyğun subsidiya məbləğində 

hesablanmalıdır. Başlıca kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına xeyir gətirən tədbirlər cəlb 

olunmalıdır. İstehsalçılar tərəfindən ödənilən xüsusi kənd təsərrüftı rüsumları və ya ödənişləri maddi 

dəstəyin ekvivalent qiymətləndirmələrini müvafiq məbləğdə azaltmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



ƏLAVƏ 5 

 

MADDƏ 4-ÜN 2-Cİ PARAQRAFINA AİD XÜSUSİ REJİM 

 

 

Bölmə A 

 

1. Maddə 4-ün 2-ci paraqrafının şərtləri ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minməsi ilə hər hansı 

kənd təsərrüfatı xammalına və onun emal olunmuş və/və ya hazır məhsullarına (“təyin olunmuş 

məhsullar”) tətbiq olunmamalıdır. Bu şərtlərin belə məhsullara tətbiqi üçün onların aşağıdakı şərtlərə 

uyğunluğu (bundan sonra burada “xüsusi rejim” adlanacaq) nəzərə alınmalıdır: 

 

(a) təyin olunmuş məhsulların 1986-1998-ci illəri əhatə edən əsas dövrü ərzində (“əsas 

dövr”) yerli tələbatın 3 faizə qədərini təşkil edən idxalı; 

 

(b) təyin olunmuş məhsullar üçün əsas dövrün başlanğıcından etibarən heç bir ixrac 

subsidiyaları təmin edilməmişdir; 

 

(c) kənd təsərrüfatı xammal məhsullarına istehsalı məhdudlaşdıran təsirli tədbirlər tətbiq 

olunur; 

 

(d) belə məhsullar Mərakeş Protokoluna əlavə olunan Üzv Ölkənin Cədvəlinin I 

Hissəsinin I-B Bölməsindəki “ST-Annex5” simvolu ilə təyin edilir, bunlar qeyri-

ticarət problemlərinə aid faktorlarını, məsələn, ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf mühitin 

mühafizəsi kimi faktorları əks etdirən xüsusi rejimə məruz qalır; və  

 

(e) təyin olunmuş məhsullardan minimum istifadə imkanları, aidiyyatı olan Üzvün 

Cədvəlinin I Hissəsinin I-B Bölməsində şərtləndirildiyi kimi, icra dövrünün birinci 

ilinin başlanğıcından təyin olunmuş məhsullara əsas dövrdəki yerli tələbatın 4 faizinə 

uyğun olur və bundan sonra isə icra dövrünün qalan hissəsi üçün hər il əsas dövrdəki 

müvafiq yerli tələbatın 0.8 faizinə kimi artırılır.  

 

2. İcra dövrünün hər hansı ilinin başlanğıcında Üzv Ölkə, 6-cı paraqrafın şərtlərinə riayət 

etməklə, təyin olunmuş məhsullara xüsusi rejimin tətbiqini dayandıra bilər. Bu halda, həmin Üzv belə 

vaxtda artıq mövcud olan minimum istifadə imkanlarını təmin etməli və minimum istifadə 

imkanlarını icra dövrünün qalan hissəsi üçün hər il əsas dövrdəki müvafiq yerli tələbatın 0.4 faizinə 

kimi artırmalıdır. Bundan sonra, icra dövrünün yekun ilində bu formulun nəticəsi olan minimum 

istifadə imkanlarının səviyyəsi aidiyyatı olan Üzvün Cədvəlində təmin edilməlidir. 

 

3. İcra dövrünün başa çatmasından sonra, 1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş xüsusi rejimin 

davam etdirilə bilməsi üzrə məsələ ilə bağlı hər hansı razılaşma qeyri-ticarət məslələrinə aid faktorları 

nəzərə alaraq, bu Sazişin 20-ci Maddəsində açıqlanan razılaşmaların tərkib hissəsi kimi, icra 

dövrünün özünə aid olan zaman çərçivəsində tamamlanmalıdır. 

 

4. Belə razılaşdırılır ki, 3-cü paraqrafda istinad edilən razılaşma nəticəsində hər hansı Üzv Ölkə 

xüsusi rejimin tətbiqini davam etdirə bilər, belə Üzv Ölkə həmin razılaşmada müəyyən edilmiş əlavə 

və münasib güzəştlər etməlidir. 

 

5. İcra dövrünün sonunda xüsusi rejim davam etdirilməli olmadıqda, aidiyyatı olan Üzv 6-cı 

paraqrafın şərtlərinə əməl etməlidir. Bu halda, icra dövrünün başa çatmasından sonra, təyin olunmuş 

məhsullar üçün minimum istifadə imkanları aidiyyatı olan Üzvün Cədvəlində əsas dövrdəki müvafiq 

yerli tələbatın 8 faizi səviyyəsində təmin edilməlidir. 

 

6.      Adi gömrük rüsumlarından fərqli olaraq, təyin olunmuş məhsullar üçün müəyyən edilən 

sərhəd tədbirləri xüsusi rejimin tətbiqinin dayandırılacağı ilin başlanğıcından etibarən  



Maddə 4-ün 2-ci paraqrafının şərtlərinə məruz qalmalıdır. Belə məhsullar aidiyyatı olan 

Üzvün Cədvəlində şərtləndirilmiş adi gömrük rüsumlarına məruz qalmalıdır. Bunlar 

xüsusi rejimin tətbiqinin dayandırıldığı ilin başlanğıcından və bundan sonrakı dövrdə, icra 

dövrü ərzində eyni illik ödənişlərdə həyata keçirilmiş ən azı 15 faiz azalmaya məruz qala 

biləcək tariflərlə tətbiq edilməlidir. Bu rüsumlar bu sənədə əlavədə açıqlanmış təlimatlara 

müvafiq qaydada hesablanacaq tarif ekvivalentləri əsasında müəyyən edilməlidir. 

 

Bölmə B 

 

7. Maddə 4-ün 2-ci paraqrafının şərtləri, ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minməsi ilə hər hansı 

inkişaf etməkdə olan Üzv Ölkənin ənənəvi qida rejimində əsas məhsul hesab olunan kənd təsərrüfatı 

xammal məhsullarına da tətbiq olunmamalıdır. Bu şərtlərin belə məhsullara tətbiqi üçün, aidiyyatı 

olan məhsullara tətbiq olunan və 1(a)-1(d) paraqraflarında nəzərdə tutulanlardan əlavə, onların 

aşağıdakı şərtlərə uyğunluğu nəzərə alınmalıdır: 

  

(a) inkişaf etməkdə olan Üzv Ölkənin Cədvəlinin I Hissəsinin I-B Bölməsində 

şərtləndirilmiş aidiyyatı olan məhsullardan minimum istifadə imkanları icra dövrünün 

birinci ilindən etibarən aidiyyatı olan məhsullara əsas dövrdəki yerli tələbatın 1 

faizinə uyğundur və icra dövrünün beşinci ilinin başlanğıcında eyni illik ödənişlərdə 

əsas dövrdəki müvafiq yerli tələbatın 2 faizinə qədər artırılır. İcra dövrünün altıncı 

ilinin başlanğıcından aidiyyatı olan məhsullara aid minimum istifadə imkanları əsas 

dövrdəki müvafiq yerli tələbatın 2 faizinə uyğundur və 10-cu ilin başlanğıcına kimi 

eyni illik ödənişlərdə əsas dövrdəki müvafiq yerli tələbatın 4 faizinə kimi artırılır. 

Bundan sonra, 10-cu ildə bu formuldan meydana çıxan minimum istifadə 

imkanlarının səviyyəsi aidiyyatı olan inkişaf etməkdə olan Üzv Ölkənin Cədvəlində 

təmin edilməlidir; 

 

(b) bu Sazişdən irəli gələn başqa məhsullar üçün müvafiq bazara çıxış imkanları təmin 

edilmişdir. 

 

8. İcra dövrünün başlanmasından sonrakı 10-cu ilin başa çatmasından sonra, 7-ci paraqrafda 

nəzərdə tutulmuş xüsusi rejimin davam etdirilə bilməsi üzrə məsələ ilə bağlı hər hansı razılaşma icra 

dövrünün başlanmasından sonrakı 10-cu ilə aid olan zaman çərçivəsində başlanmalı və 

tamamlanmalıdır. 

 

9. Belə razılaşdırılır ki, 8-ci paraqrafda istinad edilən razılaşma nəticəsində hər hansı Üzv Ölkə 

xüsusi rejimin tətbiqini davam etdirə bilər, belə Üzv Ölkə həmin razılaşmada müəyyən edilmiş əlavə 

və münasib güzəştlər etməlidir. 

 

10. 7-ci paraqrafdan irəli gələn xüsusi rejim icra dövrünün başlanmasından sonrakı 10-cu ilin 

bitməsindən sonra davam etdirilməli olmadıqda, aidiyyatı olan məhsullar bu sənədə əlavədə açıqlanan 

təlimatlara müvafiq olaraq hesablanacaq, aidiyyatı olan Üzvün Cədvəlində şərtləndiriləcək tarif 

ekvivalenti əsasında müəyyən edilmiş adi gömrük rüsumlarına məruz qalmalıdır. Əks halda, 6-cı 

paraqrafın şərtləri hazırkı Sazişə əsasən inkişaf etməkdə olan Üzv Ölkələr üçün təmin olunan müvafiq 

xüsusi və fərqli rejimə müvafiq dəyişdirilmiş şəkildə tətbiq olunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əlavə 5-ə Qoşma 

 



Bu Əlavənin 6 və 10-cu Paraqraflarında Şərtləndirilmiş  

Xüsusi Məqsədlə  

Tarif Ekvivalentlərinin Hesablanması üzrə Təlimatlar  

 

1. Tarif ekvivalentlərinin hesablanması, malın qiymətinə görə tariflər və ya xüsusi tariflər kimi 

ifadə olunub-olunmamasından asılı olmayaraq, daxili və xarici bazar qiymətləri arasındakı faktiki 

fərqdən istifadə etməklə, şəffaf şəkildə yerinə yetirilməlidir. İstifadə olunan məlumatlar 1986-1988-ci 

illərə aid olmalıdır. Tarif ekvivalentləri: 

 

(a) əsasən dörd-rəqəmli HS (istehlak mallarının beynəlxalq ticarətdə razılaşdırılmış 

təsnifatı və kodlaşdırılması sistemi) müəyyən edilməlidir;  

 

(b) altı-rəqəmli və ya münasib olarsa, daha çox detallı HS səviyyəsində müəyyən 

edilməlidir; 

 

(c) ümumiyyətlə, emal olunmuş və/və ya hazır məhsullar üçün müəyyən edilməlidir. Bu, 

kənd təsərrüfatı xammal məhsuluna (məhsullarına) aid xüsusi tarif ekvivalent(lər)inin 

emal olunmuş və/və ya hazır məhsullardakı kənd təsərrüfatı xammal məhsulunun 

(məhsullarının) dəyərlə və ya fiziki baxımdan ifadə olunmuş proporsiyalarına 

vurmaqla yerinə yetirilməli və zəruri olarsa, sənayenin qorunmasını təmin edən hər 

hansı əlavə elementləri nəzərə alınmalıdır. 

 

2. Xarici bazar qiymətləri, ümumilikdə, idxal edən ölkə üçün faktiki orta CIF vahid qiymətləri 

olmalıdır. Orta CIF vahid qiymətləri mümkün və ya münasib olmadıqda, xarici qiymətlər:   

 

(a) ya yaxın bir ölkənin müvafiq orta CIF vahid qiymətləri olmalı; və ya  

 

(b) müvafiq olan əsas ixracatçının (ixracatçıların), idxalatçı ölkənin xərclərinə sığorta, 

daşınma və başqa uyğun xərclərin hesablanmasını əlavə etməklə tənzimlənən orta 

FOB vahid qiymətlərindən hesablanmalıdır.  

 

3. Xarici bazar qiymətləri, qiymət məlumatlarının mövcud olduğu həmin dövrdə illik orta bazar 

mübadilə kursundan istifadə etməklə, yerli valyutaya dəyişdirilməlidir. 

 

4. Daxili bazar qiyməti daxili bazarda üstünlük təşkil edən topdansatış qiyməti olmalı və ya 

müvafiq məlumat mövcud olmadığı halda, həmin qiymətin hesablanması ilə müəyyən edilməlidir.  

 

5. Münasib əmsaldan istifadə edərək keyfiyyət və ya çeşiddəki fərqləri nəzərə almaq məqsədilə 

ilkin tarif ekvivalentləri zəruri olduğu halda tənzimlənə bilər. 

 

6. Bu təlimatlardan irəli gələn tarif ekvivalenti neqativ və ya müəyyən edilmiş mövcud tarifdən 

aşağı olarsa, ilkin tarif ekvivalenti müəyyən edilmiş mövcud tariflə və ya belə məhsul üçün dövlət 

təklifləri əsasında müəyyən edilə bilər. 

 

7. Tarif ekvivalentinin yuxarıdakı təlimatlardan irəli gələn tənzimlənməsi aparılarkən, aidiyyatı 

olan Üzv Ölkə, tələb olunarsa, məsələnin müvafiq həlli yollarını razılaşdırmaq məqsədilə bütün 

məsləhətləşmə imkanlarına malik olmalıdır. 

 

 

 

 


