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1.
Partene nedsetter herved en underkomité for handel med varer (heretter kalt
«Underkomitéen»), som består av representanter for samtlige avtaleparter.
2.
Underkomitéen kan behandle enhver sak som oppstår i henhold til kapittel 2 i
avtalen, inkludert vedlegg I, III, IV, V, VI og VII.
3.
Med hensyn til saker forbundet med nummer 2, skal Underkomitéens funksjoner
omfatte:
a)

overvåking og gjennomgang av tiltak som er truffet, og gjennomføring av
forpliktelser,

b)

utveksling av informasjon og vurdering av utviklingen,

c)

å forberede tekniske endringer og bistå Den blandede komité,

d)

enhver annen sak med hensyn til handel med varer som henvises til
Underkomitéen av Den blandede komité,

e)

å gi anbefalinger og avgi rapport til Den blandede komité ved behov.

4.
Hver part har rett til å være representert i Underkomitéen. Underkomitéen skal
handle ved enstemmighet.
5.
Underkomitéen møtes så ofte som nødvendig. Den innkalles til møte av Den
blandede komité, av Underkomitéens leder eller på anmodning av en avtalepart. Møtene
holdes vekselvis i en EFTA-stat og en mellomamerikansk stat eller som avtalt mellom
partene. Partene kan bli enige om å holde møte ved bruk av andre midler som
videokonferanse eller telekonferanse.
6.
En foreløpig dagsorden for hvert møte skal utarbeides av Underkomitéens leder i
samråd med partene og sendes til dem, vanligvis ikke senere enn to uker før møtet.
Underkomitéens møter skal ledes av en representant for en EFTA-stat eller en
mellomamerikansk stat for et avtalt tidsrom.
7.
Underkomitéen skal utarbeide en rapport om utfallet av hvert møte i komitéen,
og komitéens leder skal på anmodning avgi redegjørelse på et møte i Den blandede
komité.
8.
Partene skal undersøke alle vanskeligheter som kan oppstå i handelen mellom
dem og skal bestrebe seg på å søke hensiktsmessige løsninger gjennom dialog og
samråd.
________________

