
  

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG XVIII 

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.4 

 

COSTA RICAS RESERVASJONER 

 

 

 

COSTA RICA 

 

1. sektor Alle sektorer 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Lov nr. 6043 av 2. mars 1977 – Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre – artikkel 9, 10, 11, 12 og 31 samt kapittel III og VI 

Lov nr. 2825 av 14. oktober 1962 – Ley de Tierras y 

Colonización (ITCO IDA) – kapittel 2 

Forskrift nr.10 av 28. april 2008 – Reglamento Autónomo de 

Arrendamientos en Franjas Fronterizas – kapittel 1 og 2 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Det kreves konsesjon for å drive enhver form for utbygging 

eller virksomhet i sjønære områder, dvs. områder som ligger i 

overgangen sjø/land(
1
). Konsesjon som nevnt skal ikke gis til, 

eller innehas av:  

 

a)  utenlandske statsborgere som ikke har bodd i landet i 

minst fem år, 

b)  foretak med ihendehaveraksjer, 

c)  foretak hjemmehørende i utlandet, 

d)  foretak registrert i landet utelukkende av utenlandske 

statsborgere, eller  

e)  foretak der over 50 % av andelene eller aksjene eies 

av utenlandske statsborgere. 

 

Foretak eller de av deres samarbeidspartnere som har 

konsesjon, skal ikke avstå eller overdra kvoter eller andeler til 

utenlandske statsborgere. 

 

I sjønære områder gis det ikke konsesjon verken innenfor de 

første femti meterne regnet fra høyvannslinjen eller i beltet 

mellom høyvannslinjen og lavvannslinjen. 

 

                                                           

(
1
)  Med «sjønære områder» menes det 200 meter brede beltet som strekker seg langs hele Costa Ricas 

kystlinje mot Atlanterhavet og Stillehavet, målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

Områdene omfatter også alle øyer i farvannene innenfor kostarikansk sjøterritorium. 
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Med unntak av landarealer som er i privat eie og er skjøtet 

over på lovlig måte, er alle andre landarealer innenfor et 2000 

meter bredt belte langs Costa Ricas grenser mot Nicaragua og 

Panama uavhendelige og kan ikke erverves verken ved 

rettslige skritt (denuncio) eller gjennom besittelse. Med 

hensyn til fysiske personer må utenlandsk statsborger, for å 

kunne leie arealer som nevnt, ha status som fast bosatt i Costa 

Rica, bekreftet ved dokumentasjon utstedt av General 

Directorate of Migration and Alien Affairs (Direccion 

General de Migración y Extranjería). Med hensyn til 

juridiske personer der aksjekapitalen eies av utenlandske 

statsborgere i et omfang av mer enn 50 %, får kravet om å 

være fast bosatt anvendelse på de utenlandske eierne. 
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COSTA RICA 

 

2. sektor Alle sektorer 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

 

Lov nr. 3284 av 30. april 1964 – Código de Comercio – 

artikkel 226 

Lov nr. 218 av 8. august 1939 – Ley de Asociaciones – 

artikkel 16 

Presidentforordning (Executive Decree/Decreto Ejecutivo) nr. 

29496 av 17. april 2001 – Reglamento a la Ley de 

Asociaciones – artikkel 34 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Sammenslutninger i utlandet som ønsker å drive virksomhet i 

Costa Rica, må oppnevne og til enhver tid ha en fullmektig i 

landet; likeledes må utenlandske juridiske personer som har 

eller ønsker å åpne filialer på kostarikansk territorium, 

oppnevne og til enhver tid ha en fullmektig i landet av hensyn 

til filialenes virksomhet. 
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COSTA RICA 

 

3. sektor Alle sektorer 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Behandlingen som innrømmes datterforetak av juridiske 

personer i en EFTA-stat, forutsatt at datterforetakene er stiftet 

i samsvar med kostarikansk rett og har sitt forretningskontor, 

sin hovedadministrasjon eller sitt hovedforetak på kostari-

kansk territorium, innrømmes ikke filialer, agenturer eller 

representasjonskontorer etablert på kostarikansk territorium 

av en juridisk person i en EFTA-stat. 

 

Mindre gunstig behandling kan innrømmes datterforetak av 

juridisk person i en EFTA-stat når datterforetakene er stiftet i 

samsvar med kostarikansk rett og har bare sitt forretnings-

kontor eller sin hovedadministrasjon på kostarikansk 

territorium, med mindre det kan dokumenteres at slike 

avdelinger driver betydelig forretningsvirksomhet på 

kostarikansk territorium. 
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COSTA RICA 

 

4. sektor Alle sektorer 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Reservasjoner som opprettholdes på lokalt administrativt nivå 

(kommuner), er konsolidert; det foreligger imidlertid ikke 

noen liste over dem.  

 

Reservasjoner som nevnt skal ikke fortolkes som om de 

opphever forpliktelsene Costa Rica påtar seg i kapittel 7 i 

avtalen. 
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COSTA RICA 

 

5. sektor Alle sektorer 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Costa Rica forbeholder seg rett til å innføre eller opprettholde 

ethvert tiltak knyttet til subsidier. 
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COSTA RICA 

 

6. sektor Energisektoren 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Costa Rica forbeholder seg rett til å opprettholde eller innføre 

ethvert tiltak knyttet til energisektoren. 
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COSTA RICA 

 

7. sektor Minoritetssaker og etniske grupper 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Costa Rica forbeholder seg rett til å innføre eller opprettholde 

ethvert tiltak som gir rettigheter eller fortrinn til sosialt eller 

økonomisk vanskeligstilte minoritetsgrupper eller etniske 

grupper. 
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COSTA RICA 

 

8. sektor Naturressurser  

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Costa Rica forbeholder seg rett til å innføre eller opprettholde 

ethvert tiltak knyttet til naturressurser. 

 

Denne reservasjonen får ikke anvendelse på jordbruk, jakt, 

skogskjøtsel og skogsdrift ettersom avvikende sider ved 

Costa Ricas eksisterende tiltak knyttet til disse sektorene er 

omhandlet i reservasjon 11 i dette tillegg. 
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COSTA RICA 

 

9. sektor Våpen og eksplosive varer  

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Costa Rica forbeholder seg rett til å innføre eller opprettholde 

ethvert tiltak knyttet til våpen og eksplosive varer.  
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COSTA RICA 

 

10. sektor Fiske og akvakultur 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

 

 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Costa Rica forbeholder seg rett til å innføre eller opprettholde 

ethvert tiltak knyttet til fiske og akvakultur.  

 

 

  



- 12 - 

 

 
 

COSTA RICA 

 

11. sektor Jordbruk, jakt, skogskjøtsel, skogsdrift og fiske 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Lov nr. 7317 av 30. oktober 1992 – Ley de Conservación de 

la Vida Silvestre – artikkel 2, 28, 29, 31, 38, 39, 61, 64 og 66 

Presidentforordning (Executive Decree/Decreto Ejecutivo) nr. 

32633 av 10. mars 2005 – Reglamento a la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre – kapittel V 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Tillatelse til innsamling av arter for vitenskapelige eller 

kulturelle formål samt til utøvelse av jakt og fiske skal 

utstedes for høyst ett år til kostarikanske statsborgere eller 

andre som er bosatt i landet, og for høyst seks måneder til alle 

øvrige utlendinger. For å få tillatelse skal kostarikanske stats-

borgere og andre som er bosatt i landet, betale lavere avgift 

enn utlendinger som ikke er bosatt i landet. 

 

Utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i landet, kan bare 

drive jakt på visse duearter i henhold til vilkår fastsatt i den 

aktuelle lovgivningen. 

 

________________ 

 

 

 


