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VEDLEGG II 

 

NEVNT I ARTIKKEL 1.8 

 

OM ELEKTRONISK HANDEL 

 

 

Artikkel 1 

 

Generelt 

 

Partene erkjenner: 

 

a) at elektronisk handel med varer og tjenester innebærer økonomisk vekst 

og økonomiske muligheter, særlig for forretningsforetak og forbrukere, 

og kan også bidra til å fremme internasjonal handel, 

 

b) at det er viktig å unngå at det skapes hindringer for bruk og 

videreutvikling av elektronisk handel med varer og tjenester, og 

 

c) at det er nødvendig å skape et tillitsfullt og fortrolig klima for brukere av 

elektronisk handel, noe som blant annet omfatter: 

 

i) personvern i forbindelse med behandling og spredning av 

personopplysninger, 

 

ii) fortrolig behandling av enkeltdokumenter og -regnskaper, 

 

iii) tiltak for å forebygge og bekjempe villedende og uredelig praksis 

eller behandle følgene av misligholdte kontrakter, 

 

iv) tiltak mot uønsket kommunikasjon, og 

 

v) vern av den offentlige moral og beskyttelse av yngre 

generasjoner. 

 

 

Artikkel 2 

 

Toll 
 

Partene bekrefter sin gjeldende praksis i henhold til vedtaket gjort 17. desember 

2011 på Verdens handelsorganisasjons ministerkonferanse(
1
) om ikke å legge toll på 

elektroniske overføringer. 

 

 

                                                 
(

1
)  WT/L/843 datert 19. desember 2011 



Artikkel 3 

 

Utveksling av informasjon 

 

1. Partene bekrefter at de har til hensikt, der det er aktuelt, å iverksette tiltak for å 

styrke samarbeidet med sikte på å fremme elektronisk handel dem imellom og styrke 

det multilaterale handelssystemet. 

  

2. Partene skal utveksle informasjon om elektronisk handel. Det kan omfatte 

opplysninger om lovgivningsprosesser, den seneste utvikling, deres respektive 

virksomhet i internasjonale fora og mulige former for samarbeid. 

  

 

Artikkel 4 

 

Organisering 

 

1. Følgende myndigheter skal være ansvarlige for koordineringen av utveksling av 

informasjon: 

 

a)  for Republikken Costa Rica, Ministeriet for utenrikshandel  (Ministerio 

de Comercio Exterior), 

 

b)  for Republikken Panamá, Ministeriet for handel og industri (Ministerio 

de Comercio e Industrias), 

 

c)  for Island, Ministeriet for utenrikssaker og utenrikshandel (Ministry for 

Foreign Affairs and External Trade), 

 

d)  for Fyrstedømmet Liechtenstein, Kontoret for utenrikssaker (Amt für 

Auswärtige Angelegenheiten (AAA) / Office for Foreign Affairs), 

 

e)  for Kongeriket Norge, Nærings- og handelsdepartementet, og 

 

f)  for Det sveitsiske edsforbund, Statssekretariatet for økonomiske saker 

(Secrétariat d'État à l'économie). 

 

2. Partene kan samarbeide om bestemmelsene nevnt i artikkel 3 ved hjelp av alle 

tilgjengelige og egnede midler. 

 

________________ 

 


