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1 Innledning og sammendrag

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina ble undertegnet under 
EFTAs ministermøte i Trondheim 24. juni 2013. 

Et bærende prinsipp i EFTA-statenes tredje-
landspolitikk er parallellitet med EU. Bakgrunnen 
for dette prinsippet er å sikre norske bedrifter like 
gode vilkår som konkurrenter fra EU-stater og for 
å bidra til prosesser av mer politisk karakter, som 
Barcelona-prosessen og stabiliseringsarbeidet på 
Vest Balkan. Gjennom frihandelsavtalen med 
Bosnia-Hercegovina ønsker EFTA å bidra til økt 
stabilitet i regionen, og å styrke den økonomiske 
utviklingen i Bosnia-Hercegovina.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Bosnia-
Hercegovina omfatter handel med industrivarer, 
herunder fisk og andre marine produkter, bear-
beidede landbruksvarer, handel og bærekraftig 
utvikling, betalinger og overføringer, konkurran-
sespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre 
inneholder avtalen overordnede bestemmelser 
om investeringer, offentlige anskaffelser og tje-
nester. Det skal også inngås egne avtaler mellom 

hver av EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina om 
handel med landbruksprodukter. Landbruksavta-
lene inngår i avtalegrunnlaget som oppretter fri-
handelsområdet mellom EFTA-statene og Bosnia-
Hercegovina.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang 
for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Alle 
industrivarer og fisk, med unntak for ti fiskelinjer 
hvor Norge ikke har eksportinteresser, innrøm-
mes nulltoll. For varer Bosnia-Hercegovina anser 
som sensitive vil dette skje etter en nedtrappings-
periode. Kapittelet i avtalen om bærekraftig utvik-
ling er identisk med EFTAs modellkapittel. Avta-
len inneholder forbud mot bruk av antidumpingtil-
tak, noe som er prinsipielt viktig for Norge.

EFTA-statene har opptrådt som en samlet 
gruppe i forhandlingene på basis av felles for-
handlingsposisjoner det er blitt enighet om etter 
forutgående interne EFTA-møter.

Frihandelsavtalen og den bilaterale land-
bruksavtalen vil bli lagt samlet frem for Verdens 
handelsorganisasjon (WTO) for å tilfredsstille kra-
vet i artikkel XXIV i GATT om at et handelsom-
råde skal omfatte opphevelse av handelsrestriksjo-
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ner som toll m.m. for den vesentlige del av sam-
handelen mellom partene i henhold til visse krite-
rier.

I og med at inngåelse av frihandelsavtalen og 
den bilaterale landbruksavtalen anses som en sak 
av særlig viktighet, er Stortingets samtykke til 
ratifikasjon nødvendig i medhold av Grl. § 26, 
annet ledd.

Frihandelsavtalen og den bilaterale land-
bruksavtalens hoveddeler i engelsk originalversjon 
med oversettelse til norsk, følger som trykte ved-
legg til proposisjonen. Vedleggene til avtalene over-
leveres Stortinget som utrykte vedlegg. Vedleg-
gene er også tilgjengelig elektronisk på www.regje-
ringen.no.

2 Frihandelsforhandlingene mellom 
EFTA og Bosnia-Hercegovina

2.1 Bakgrunn

I tråd med prinsippet om parallellitet med EU er 
hovedformålet også med denne frihandelsavtalen 
å sikre EFTA-statene like gode handelsvilkår med 
Bosnia-Hercegovina som det EU har sikret seg i 
frihandelsavtalen som ble fremforhandlet sammen
med en Stabiliserings- og assosiasjonsavtale mel-
lom EU og Bosnia-Hercegovina. Begge disse avta-
lene ble undertegnet i 2008.  

2.2 Forhandlingsprosessen

Forhandlingene mellom EFTA og Bosnia-Her-
cegovina startet i mars 2011 og ble avsluttet i april 
2013. Det ble holdt tre forhandlingsrunder, samt 
et ekspertmøte om landbruksvarer i januar 2012 
og et møte mellom forhandlingslederne i septem-
ber 2012. Forhandlingene ble ledet av Sveits på 
vegne av EFTA. 

Nærings- og handelsdepartementet1 ledet den 
norske forhandlingsdelegasjonen. Forhandlings-
delegasjonen har hatt medlemmer fra enkelte 
departementer og direktorater, som har bidratt i 
arbeidet med å fremforhandle frihandelsavtalen. 
Delegasjonsmedlemmer fra andre departementer 
og etater har bidratt særskilt i gjennomføringen av 
forhandlingene på følgende områder: 
– Bestemmelsene om toll- og opprinnelsesspørs-

mål, administrativt samarbeid og handelsfasili-
tering: Toll- og avgiftsdirektoratet. 

– Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge 
og Bosnia-Hercegovina: Landbruks- og matde-
partementet.

Forhandlingene har blitt ført på grunnlag av de 
norske posisjonene på forhandlingstidspunktet. 
Forhandlingsdelegasjonen har trukket på innspill 
fra berørte departementer. Resultatet er i overens-
stemmelse med føringer gitt av mandatet fra 
regjeringen og instruksene som er gitt til de 
enkelte forhandlingsrundene. 

EFTAs faste råd i Genève og EFTA-ministrene 
har vært holdt løpende orientert om utviklingen i 
forhandlingene. På norsk side har hovedspørsmå-
lene under forhandlingene vært avklart i en egen 
interdepartemental gruppe for EFTA og tredje-
landsspørsmål. Det har også vært redegjort for 
forhandlingene i møter med sivilsamfunnsorgani-
sasjoner (såkalte «dialogmøter») og i EFTAs kon-
sultative komité.

2.3 Handelen mellom Norge og Bosnia-
Hercegovina

Norges handel med Bosnia-Hercegovina er 
begrenset og beløp seg i 2011 og 2012 til hen-
holdsvis 96 og 99 millioner kroner. I 2012 ekspor-
terte Norge varer for 10 million kroner, noe som 
er en nedgang fra 2011 da Norge eksporterte for 
en verdi av 18 millioner kroner. I 2011 og 2012 
importerte Norge varer fra Bosnia-Hercegovina 
for en verdi av henholdsvis 81 og 86 million kro-
ner. Blant de viktigste norske eksportartiklene til 
Bosnia-Hercegovina finner vi kjøretøy, kjemiske 
produkter, elektriske maskiner og optiske og 
medisinske instrumenter. De viktigste importarti-
klene fra Bosnia-Hercegovina er møbler, varer av 
jern og stål, aluminium og aluminiumsvarer, klær 
og fottøy.

2.4 Handelen mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina

EFTA-statene, som har en samlet befolkning på 
ca. 12 millioner, er verdens niende største aktør i 
handel med varer og en betydelig internasjonal 
aktør i handelen med tjenester og for direkte 
investeringer utenlands. I 2012 hadde den sam-
lede varehandelen mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina en verdi av 138 millioner dol-
lar. Av dette utgjorde 60 millioner dollar eksport 
og 78 millioner dollar import. Handelen har økt 
med 17,2 pst. siden 2002. 

Eksporten fra EFTA-statene bestod hovedsa-
kelig av farmasøytiske produkter, maskiner og 

1 Nærings- og handelsdepartementet skiftet fra 1/1 2014 
navn til Nærings- og fiskeridepartementet. 
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mekaniske apparater, mens de viktigste import-
produktene fra Bosnia-Hercegovina til EFTA-sta-
tene var møbler og vevde klær.

2.5 Relasjoner mellom Norge og Bosnia-
Hercegovina

Norge har gode bilaterale relasjoner til Bosnia-
Hercegovina og støtter aktivt opp om landets 
bestrebelser på reformer og integrasjon i euro-
atlantiske strukturer gjennom et relativt omfat-
tende bistandsprogram. En vesentlig del av bistan-
den – som i 2013 vil være på rundt 90 millioner 
kroner – går til prosjekter innen justissektoren, 
godt styresett og forsvars- og sikkerhetssektorre-
form. Støtte til økonomisk utvikling blant annet 
ved finansiering av innovasjonssentre og entrepre-
nørutdannelse, og styrking av sivilt samfunn, er 
andre viktige områder for norsk innsats.

En høyt utdannet arbeidsstokk kombinert 
med et lavt kostnadsnivå gjør Bosnia-Hercegovina 
til et potensielt attraktivt område for norske inves-
teringer. Kompliserte byråkratiske prosesser 
utgjør imidlertid et hinder for etableringen av et 
solid investeringsmiljø. Et titalls norske virksom-
heter er etablert i Bosnia-Hercegovina, inkludert 
innovasjonssentre i de tre største byene. 

2.6 Menneskerettighetssituasjonen i 
Bosnia-Hercegovina

Bosnia-Hercegovina er i en spesiell situasjon etter-
som landets grunnlov var en del av Dayton-avta-
len. Dette har resultert i en svært kompleks sty-
ringsstruktur som gjør det vanskelig å harmoni-
sere det nasjonale lovverket med internasjonale 
konvensjoner. Alle de viktigste internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene har likevel 
blitt ratifisert. Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjonen er inkorporert i den bosniske 
grunnloven. Landet har imidlertid utfordringer 
når det kommer til gjennomføringen av beslutnin-
ger i menneskerettighetsinstrumentene som ble 
etablert etter Dayton-avtalen.

Med 17 offisielle minoritetsgrupper har 
Bosnia-Hercegovina også betydelige utfordringer 
knyttet til minoriteters rettigheter og representa-
sjon. Den europeiske menneskerettsdomstolen i 
Strasbourg (ECHR) avgjorde i 2009 i den såkalte 
«Sejdic-Finci» saken, at den bosniske grunnloven 
(som forutsetter tilhørighet til én av de tre konsti-
tuerende gruppene (bosnjaker, kroater og ser-
bere) for å kunne ha en rekke politiske verv), dis-
kriminerer mot nasjonale minoriteter og må 
endres slik at den blir i tråd med landets interna-

sjonale forpliktelser. Brudd på ytrings- og presse-
friheten forekommer også, og diskriminering av 
spesielt sårbare grupper, som for eksempel 
LHBT-personer, er fortsatt et stort problem.

2.7 Den økonomiske og politiske 
utviklingen i Bosnia-Hercegovina

Dayton-avtalen etablerte et komplekst politisk sys-
tem i Bosnia-Hercegovina med flere styringsni-
våer. I tillegg til nasjonalt nivå, er Bosnia-Hercego-
vina delt i to semi-autonome entiteter; Republika 
Srpska og Føderasjonen BiH. Sistnevnte er igjen 
inndelt i ti kantoner. Dette kommer i tillegg til 
kommunalt nivå for begge entiteter og Brcko, 
som er et spesialdistrikt direkte under nasjonalt 
nivå. Inndelingen gjør at Bosnia-Hercegovinas 
sentrale nasjonale myndigheter har relativt liten 
makt. De fleste politiske partier er organisert på 
etnisk grunnlag, noe som også bidrar til omfat-
tende styresettutfordringer.

EU-integrasjon er høyt på den politiske dags-
orden, og Bosnia-Hercegovina ble kandidatland 
allerede i 2003. En stabiliserings- og assosierings-
avtale (SAA) med EU ble signert i 2008. Den kom-
pliserte statsstrukturen og interne politiske spen-
ninger mellom folkegruppene vanskeliggjør imid-
lertid en effektiv reformprosess, og fremdriften i 
arbeidet mot EU-medlemskap er beskjeden. Dette 
kan resultere i at Bosnia-Hercegovina sakker 
akterut i forhold til nabolandene i den euro-atlan-
tiske integrasjonsprosessen. 

Bosnia-Hercegovina fikk innvilget MAP-status 
(NATO Membership Action Plan) i april 2010, 
men landet har fortsatt ikke oppfylt betingelsene 
for aktivering av MAP. Skepsisen til NATO synes 
fremdeles stor blant bosniske serbere, og den 
reelle integrasjonsprosessen mot NATO-medlem-
skap vil fortsatt ta tid. 

Den økonomiske utviklingen i landet har vært 
svak siden finanskrisen i 2008. Landets vekst i 
BNP er tilnærmet lik null, arbeidsledigheten er 
blant de høyeste i Europa, utenlandske investerin-
ger har falt og landets kredittvurdering er blitt 
nedjustert. En avtale inngått med IMF innebærer 
krav om restrukturering av statens finanser gjen-
nom lønnskutt for offentlig ansatte, reduksjon av 
krigsveterangoder og pensjonskutt. Landet 
befinner seg på 72. plass på Transparency Interna-
tionals barometer, og det gjenstår mye i kampen 
mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet. 

Det er behov for både økonomiske og poli-
tiske/konstitusjonelle reformer for å fremme vekst, 
integrasjon og effektivt styresett i Bosnia-Hercego-
vina. Det er imidlertid lite som tyder på noen 
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vesentlig bedring av den økonomiske eller politiske 
situasjonen i landet på kort eller mellomlang sikt.

3 De viktigste 
forhandlingsresultatene

3.1 Generelt

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina vil være et bidrag til å støtte 
opp om den demokratiske og økonomiske utvik-
lingen i landet og regionen for øvrig. Blant annet 
har EFTA-statene forpliktet seg til å avvikle all 
importtoll på industrivarer og avgifter med tilsva-
rende virkning fra avtalens ikrafttredelse. Avtalen 
åpner opp det bosniske markedet for norsk fisk og 
industrivarer. Alle industrivarer og fisk, med unn-
tak for ti fiskelinjer hvor Norge ikke har ekspor-
tinteresser, innrømmes nulltoll. For varer Bosnia-
Hercegovina anser som sensitive vil dette skje 
etter en nedtrappingsperiode. På landbruksområ-
det har Norge gitt bedre markedsadgang innenfor 
rammen av norsk landbrukspolitikk.

Videre fikk EFTA gjennomslag for at partene 
ikke kan treffe anti-dumpingtiltak mot hverandre. 
Dette var et høyt prioritert og prinsipielt viktig 
spørsmål for Norge i forhandlingene.

Opprinnelsesreglene skal reguleres av Kon-
vensjon om felles preferanseopprinnelsesregler 
for Europa og statene ved Middelhavet, med unn-
tak for landbruksvarer hvor det kun vil være 
mulig med bilateral kumulasjon.

Avtalen inneholder et kapittel om handel og 
bærekraftig utvikling som er identisk med EFTAs 
modellkapittel.

3.2 Avtalens fortale 

I avtalens fortale stadfester partene blant annet 
sine forpliktelser til prinsipper om demokrati, 
rettsstaten, menneskerettigheter og fundamentale 
friheter i samsvar med FN-pakten og FNs men-
neskerettighetserklæring, bærekraftig utvikling, 
miljøvern, herunder internasjonale miljøavtaler, 
arbeidstakerrettigheter, herunder prinsippene i 
relevante ILO-konvensjoner som partene er part i, 
næringslivets samfunnsansvar og anti-korrupsjon. 
Aktiv deltakelse i integrasjonsprosessen mellom 
Europa og Middelhavsregionen fremheves også.

3.3 Industrivarer

EFTA-statene har forpliktet seg til å avvikle all 
importtoll på industrivarer og avgifter med tilsva-

rende virkning fra avtalens ikrafttredelse. For 
Bosnia-Hercegovina vil importtollen avvikles etter 
en nedtrappingsperiode for varer de anser som 
sensitive. 

3.4 Fisk og andre marine produkter

EFTA oppnådde et godt resultat for fisk og sjømat 
i frihandelsavtalen med Bosnia-Hercegovina og 
avtalen kan bidra til at Bosnia-Hercegovinas 
betydning som marked for norsk fisk kan øke.

I avtalens vedlegg III har EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina forpliktet seg til å avskaffe i 
hovedsak all toll på handel med fisk og andre 
marine produkter innen 1. januar 2018. 10 tollinjer 
hvor Norge ikke har eksportinteresser er unntatt 
tolleliminering. 

3.5 Bearbeidede landbruksvarer

Frihandelsavtalen omfatter bearbeidede land-
bruksprodukter slik det fremgår av avtalens artik-
kel 7 b). Produktene som er dekket av avtalen er 
spesifisert i vedlegg II. Vedlegg II innebærer at 
EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina gir tollkon-
sesjoner for bearbeidede landbruksvarer i hen-
hold til varelistene i vedlegget. EFTA-statene skal 
gi Bosnia-Hercegovina de samme tollreduksjoner 
de har gitt EU, mens Bosnia-Hercegovina skal gi 
tollreduksjoner til EFTA-statene i henhold til 
tabell 2 i vedlegg II. Norge viderefører dagens 
system med råvarepriskompensasjon overfor 
Bosnia-Hercegovina.

3.6 Ubearbeidede landbruksvarer

Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er 
ikke regulert gjennom EFTA-samarbeidet. Det er 
derfor fremforhandlet bilaterale landbruksavtaler 
mellom Bosnia-Hercegovina og hver av EFTA-sta-
tene om handel med slike varer. Frihandelsavta-
lens artikkel 1.1 viser til at de bilaterale land-
bruksavtalene er en integrert del av frihandelsom-
rådet mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercego-
vina. Frihandelsavtalen og den supplerende land-
bruksavtalen vil bli notifisert samtidig til WTO for 
å tilfredsstille GATT-avtalens artikkel XXIV om at 
frihandelsavtalen skal omfatte den vesentlige 
delen av samhandelen. Landbruksavtalen mellom 
Norge og Bosnia-Hercegovina inneholder lister 
over tollkonsesjoner fra norsk- og bosnisk side. I 
samsvar med bestemmelsene i den bilaterale land-
bruksavtalen mellom Norge og Bosnia-Hercego-
vina gjelder opprinnelsesreglene i frihandelsavta-
len mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina 
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også for varene omfattet av den bilaterale land-
bruksavtalen. Avtalen inneholder en klausul som 
forplikter partene, innenfor deres respektive land-
brukspolitikk, til å søke å oppnå ytterligere tollre-
duksjoner for handelen med landbruksvarer.

3.7 Handelstiltak (antidumping m.v.)

Partenes muligheter til å treffe handelstiltak er 
regulert av avtalens kapittel 2 om handel med 
varer. 

EFTA-statene ønsket et forbud mot bruk av 
antidumpingstiltak i frihandelsavtalen, og Bosnia-
Hercegovina gikk med på dette. Det betyr at par-
tene ikke har adgang til å benytte seg av WTO-
reglene om antidumping overfor hverandre. 

For utjevningstiltak gjelder WTO-regelverket. 
Før en part setter i gang en prosess under WTO-
regelverket skal den berørte part informeres og 
det skal innledes konsultasjoner bilateralt eller i 
Den blandede komité med henblikk på å finne en 
gjensidig akseptabel løsning.

Bestemmelsen om globale beskyttelsestiltak 
krever at partene unntar hverandres varer fra 
slike tiltak dersom disse varene ikke forårsaker 
alvorlig skade eller trussel om dette.

Når det gjelder bestemmelser om bilaterale 
beskyttelsestiltak, kan disse treffes dersom 
import av en vare fra en part skaper en alvorlig 
skade eller trussel om slik skade mot den andre 
parts hjemlige industri eller konkurrerende pro-
dukter. Tiltaket skal være begrenset til det abso-
lutt nødvendige for å begrense skade, og skal kun 
treffes dersom det er klare bevis for skade eller 
trussel. 

Parten som har som intensjon å treffe et bilate-
ralt beskyttelsestiltak, skal med en gang og før til-
taket blir iverksatt, notifisere de andre partene. 
Tiltakene skal vanligvis ikke gjelde for mer enn to 
år, men kan i eksepsjonelle tilfeller gjelde i inntil 
tre år. Fem år etter avtalens ikrafttredelse skal 
partene vurdere om muligheten for å treffe slike 
tiltak fortsatt skal opprettholdes. 

3.8 Opprinnelsesregler og administrativt 
samarbeid

Frihandelsavtalens bestemmelser om opprinnel-
sesregler og tilhørende administrativt samarbeid 
er nedfelt i avtalens artikkel 8. Opprinnelsesre-
glene går ut på at det settes bestemte krav for at 
varene skal regnes som varer med opprinnelse i 
EFTA-statene eller Bosnia-Hercegovina, slik at 
varer uten tilknytning til frihandelsavtalens parter 
ikke får fordeler av de tollreduksjoner som frihan-

delsavtalen gir. Opprinnelsesreglene presiserer 
de krav til produksjon og bruk av innsatsmateria-
ler fra land som ikke er en del av frihandelsområ-
det. Fra ikrafttredelsen av Konvensjon om felles 
preferanseopprinnelsesregler for Europa og sta-
tene ved Middelhavet(Regional Convention on 
Pan-Euro-Mediterranean Preferential Rules of 
Origin) vil protokollen ikke lenger være gyldig og 
partenes rettigheter og forpliktelser når det gjel-
der opprinnelsesregler og administrativt samar-
beid skal reguleres av konvensjonen.

3.9 Konkurranse

Frihandelsavtalens bestemmelser om konkur-
ranse er nedfelt i avtalens artikkel 18. Avtalen fast-
setter at konkurransebegrensende samarbeid og 
misbruk av dominerende stilling, som har som 
formål eller er egnet til å vri konkurransen og som 
kan påvirke samhandelen mellom avtalepartene, 
er i strid med avtalen. EFTA-statene og Bosnia-
Hercegovina har anledning til å bringe saker som 
angår konkurransekapittelets bestemmelser for 
Den blandede komité. 

3.10 Beskyttelse av immaterielle rettigheter

Frihandelsavtalens bestemmelser om immateri-
elle rettigheter er nedfelt i avtalens kapittel 3 og 
reguleres av avtalens vedlegg VII. Bestemmel-
sene sikrer ikke-diskriminerende vilkår for 
beskyttelse av immaterielle rettigheter. Forhand-
lingsresultatet innebærer et sterkere beskyttelse-
snivå for immaterielle rettigheter enn det som føl-
ger av WTOs avtale om immaterielle rettigheter 
(«Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights; TRIPS»). Bosnia-Hercegovinas lovgivning 
går utover TRIPS og er allerede i tråd med 
bestemmelsene i vedlegg VI. Unntak fra prinsip-
pet om nasjonal likebehandling må være i tråd 
med artikkel 3 og 5 i TRIPS. Partene skal, dersom 
en part etterspør det i Den blandede komité, gjen-
nomgå bestemmelsene om beskyttelsen av imma-
terielle rettigheter med tanke på å utvide beskyt-
telsesgrunnlaget.

3.11 Offentlige anskaffelser 

Partene skal videreutvikle sin gjensidige forstå-
else av hverandres offentlige innkjøpslover og -
reguleringer med tanke på en progressiv liberali-
sering, basert på ikke-diskriminering og resiprosi-
tet, av sine innkjøpsmarkeder. For å forbedre gjen-
nomsiktigheten, skal partene publisere sine lover, 
eller på andre måter å gjøre sine lover, regulerin-
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ger og administrative bestemmelser offentlig til-
gjengelig. Dette gjelder også internasjonale avta-
ler som kan tenkes å påvirke innkjøpsmarkedene. 

For å sikre EFTA-statene behandling på nivå 
med andre som inngår frihandelsavtaler med 
Bosnia-Hercegovina, har partene forpliktet seg til 
å starte forhandlinger med sikte på å gi samme vil-
kår som for andre handelspartnere dersom en av 
frihandelsavtalens parter krever det.

3.12 Tjenester

Avtalen inneholder en utviklingsklausul for tjenes-
tehandel. Dersom en part til denne avtalen inngår 
en frihandelsavtale med en tredjepart som inne-
holder bestemmelser som gir bedre betingelser 
for tjenestehandelen enn det partene til denne 
avtalen får, skal det gis mulighet til å forhandle om 
tilsvarende behandling. Partene skal, i Den blan-
dede komité, gjennomgå utviklingen i handelen 
med tjenester for å videreutvikle relasjonene på 
dette området, i overensstemmelse med artikkel 
V i GATS.

3.13 Investeringer

Partene skal legge til rette for å skape stabile, rett-
ferdige og transparente betingelser for investorer 
som ønsker å investere innenfor partenes territo-
rium. Partene er enige om ikke å oppmuntre til 
økte investeringer ved å lempe på standardene for 
helse, sikkerhet og miljø. Norge er ikke omfattet 
av nr. 5 i avtalens artikkel 26 om investeringer, da 
Norge på forhandlingstidspunktet ikke hadde 
mandat til å forhandle bestemmelser om investe-
ringsbeskyttelse med Bosnia-Hercegovina. 

3.14 Betalinger og kapitalbevegelser

Frihandelsavtalens bestemmelser om betalinger 
og kapitalbevegelser er nedfelt i avtalens kapittel 
5. Partene forplikter seg til å tillate at alle transak-
sjoner på driftsbalansen foretas i en fritt konverti-
bel valuta. Dette innebærer at det ikke kan legges 
begrensninger på kjøp av utenlandsk valuta der-
som denne skal brukes til betalinger på driftsba-
lansen. Betalinger på driftsbalansen omfatter 
blant annet betaling for varer og tjenester, renter 
på lån og utbyttebetalinger fra investeringer, og 
private overføringer for å dekke personlige utgif-
ter. 

Kapital til investeringer foretatt i selskaper 
som er opprettet i samsvar med partenes lovgiv-
ning, all avkastning av kapitalen og de beløp som 

er et resultat av avvikling av investeringer, skal 
ikke underlegges valutarestriksjoner. 

Partene har anledning til å innføre restriksjo-
ner på valutatransaksjoner som er i strid med avta-
lens formål. Slike restriksjoner skal være i sam-
svar med vilkårene fastsatt innenfor rammen av 
GATT, GATS og i Det internasjonale valutafondets 
avtale. 

3.15 Handel og bærekraftig utvikling

Avtalen inneholder et kapittel om handel og bære-
kraftig utvikling som er identisk med EFTAs 
modellkapittel. Kapitlet inneholder bestemmelser 
om miljø og arbeidstakerrettigheter. Kapitlet 
bidrar til en bevisstgjøring og aksept av at handel 
skal foregå på en måte som bidrar til bærekraftig 
utvikling.

3.16 Institusjonelle bestemmelser

Avtalens institusjonelle bestemmelser er nedfelt i 
avtalens kapittel 7. Det opprettes en blandet 
komité som blant annet skal administrere og over-
våke gjennomføringen av avtalen.

Den blandede komiteen skal bestå av repre-
sentanter fra hver av EFTA-statene og Bosnia-Her-
cegovina. Komiteen skal normalt møtes hvert 
annet år.

En av komiteens viktigste funksjoner er å 
treffe beslutninger om eventuelle endringer i avta-
lens vedlegg. Slike endringer vil normalt være av 
teknisk art, for eksempel som følge av endringer i 
det WTO-regelverket som avtalen bygger på.

Komiteen skal også vurdere om det er behov 
for å utvide avtalen og kan anbefale at det skal inn-
ledes forhandlinger på områder som ikke er dek-
ket av avtalen, eller som komiteen er enig om å 
videreutvikle.

Den blandede komité er konsultasjonsorgan i 
handelstvister under avtalen. Hittil har det ikke 
vært handelstvister under noen EFTA-frihandels-
avtale.

3.17 Tvisteløsning

Avtalen inneholder bestemmelser om løsning av 
tvister om partenes rettigheter og forpliktelser 
etter avtalen. Etter at tvistepartene har avholdt 
konsultasjoner er det åpnet for adgang til voldgift. 
Dersom den tapende part ikke gjennomfører vold-
giftspanelets avgjørelse innen en nærmere angitt 
tidsfrist, er det gitt adgang til mottiltak.
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4  Nærmere om de enkelte 
bestemmelsene i avtalen

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Bosnia-Her-
cegovina består av ni kapitler, åtte vedlegg og en 
protokoll. Vedleggene og protokollen utgjør en 
integrert del av frihandelsavtalen.

4.1 Innledende bestemmelser

Avtalens fortale redegjør for hvem som er partene 
i avtalen og de forhold partene legger vekt på ved 
gjennomføringen av denne. EFTA og Bosnia-Her-
cegovina ønsker å fremme de økonomiske bån-
dene seg imellom gjennom utvidelse av samhan-
delen, og således medvirke til fremgang i den øko-
nomiske aktiviteten og bedre leve- og arbeidsvil-
kår. Partene bekrefter sin vilje til å støtte opp om 
økonomisk integrasjon mellom Europa og middel-
havslandene. Partene ønsker å fremme og befeste 
det multilaterale handelssystemet og derved bidra 
til harmonisk utvikling av verdenshandelen. 
Videre stadfester partene sine forpliktelser under 
diverse multilaterale konvensjoner. Fortalen vekt-
legger blant annet betydningen av menneskeret-
tigheter, bærekraftig utvikling (herunder miljø og 
arbeidstakerrettigheter), demokrati, bedrifters 
samfunnsansvar, åpenhet, god offentlig styring og 
arbeid mot korrupsjon. Både når det gjelder miljø 
og arbeidstakerrettigheter vises det til partenes 
internasjonale forpliktelser på disse områdene. 
Dette bidrar til en bevisstgjøring og aksept av at 
handel skal foregå på en måte som bidrar til bære-
kraftig utvikling. 

4.2 Kapittel I Alminnelige bestemmelser

4.2.1 Artikkel 1 om formål

Artikkel 1 nr. 1 fastslår at avtalen og de bilaterale 
komplementære landbruksavtalene oppretter et 
frihandelsområde mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina. Artikkel 1 nr. 2 fastslår for-
målet med frihandelsavtalen. Målsetningene er å 
oppnå liberalisering av handel med varer, å øke 
investeringsmulighetene, å fremme konkurranse, 
å sikre tilstrekkelig og effektiv beskyttelse av 
immaterielle rettigheter, å gradvis liberalisere 
markedene for offentlige anskaffelser og tjenes-
ter, å utvikle internasjonal handel på en måte som 
bidrar til bærekraftig utvikling og å sikre at dette 
er integrert i partenes handelsforhold, og således 
bidra til en harmonisk utvikling og utvidelse av 
verdenshandelen. 

4.2.2 Artikkel 2 om handelssamkvem og 
økonomisk samkvem regulert av denne 
avtale

Artikkel 2 fastslår at avtalen gjelder handel og 
økonomiske forhold mellom den enkelte EFTA-
stat på den ene siden og Bosnia-Hercegovina på 
den andre siden, men ikke handelsrelasjonene 
mellom de enkelte EFTA-statene. Artikkelen fast-
slår videre at Sveits skal representere Liechten-
stein i saker som er dekket av traktaten av 29. 
mars 1923, som etablerer en tollunion mellom 
disse to statene. 

4.2.3 Artikkel 3 om forholdet til andre 
internasjonale avtaler 

Artikkel 3 bekrefter partenes rettigheter og for-
pliktelser under WTO-avtalen, avtalene forhandlet 
under WTO og andre internasjonale avtaler som 
partene er part i. Bestemmelsene i frihandelsavta-
len skal ikke påvirke tolkningen eller anvendelsen 
av rettigheter og forpliktelser i andre internasjo-
nale avtaler knyttet til investeringer som en eller 
flere EFTA-stater og Bosnia-Hercegovina er part i. 
Dersom en av partene mener at opprettholdelsen 
eller etableringen av tollunioner, frihandelsområ-
der, grensehandelsordninger eller andre preferen-
sielle avtaler endrer handelsregimet som følger av 
frihandelsavtalen, kan denne parten be om kon-
sultasjoner med den aktuelle parten.

4.2.4 Artikkel 4 om territoriell anvendelse

Artikkel 4 fastslår avtalens geografiske virkeom-
råde. Avtalen skal dekke partenes landterrito-
rium, indre farvann og sjøterritorium, inkludert 
luftrommet over, samt de områder utenfor sjøter-
ritoriet der den enkelte part kan utøve suverene 
rettigheter eller myndighet, i overensstemmelse 
med folkeretten. Avtalen omfatter ikke Svalbard, 
med unntak for handel med varer.

4.2.5 Artikkel 5 om sentrale, regionale og lokale 
myndigheter

Artikkel 5 fastslår at hver av partene skal sikre at 
sentrale, regionale og lokale myndigheter, samt 
ikke-statlige organer ved utførelsen av offentlig 
myndighet de har fått delegert fra sentrale, regio-
nale og lokale myndigheter, etterlever avtalen. 
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4.2.6 Artikkel 6 om åpenhet

Artikkel 6 fastslår at partene skal publisere eller 
gjøre offentlig tilgjengelig lover, forskrifter, for-
valtningsvedtak med generell anvendelse, rettsav-
gjørelser og internasjonale avtaler som de er part i 
og som kan få betydning for avtalen. Partene for-
plikter seg også til omgående å besvare spørsmål 
og ved forespørsel utlevere informasjon vedrø-
rende forannevnte. Partene er ikke forpliktet til å 
utlevere fortrolig informasjon. 

4.3 Kapittel II Handel med varer

4.3.1 Artikkel 7 om vareomfang 

Artikkel 7 angir hvilke produkter som dekkes av 
bestemmelsene om handel med varer. Avtalens 
bestemmelser skal gjelde handel med varer under 
kapittel 25–97 i det harmoniserte systemet for 
beskrivelse og koding av varer (HS), med unntak 
av noen få produkter opplistet i vedlegg I, bearbei-
dede landbruksvarer, herunder de ordninger som 
gjelder bearbeidede landbruksvarer i henhold til 
avtalens vedlegg II, samt fisk og andre marine 
produkter som forutsatt i avtalens vedlegg III. 
Artikkelens nr. 2 fastslår at de bilaterale land-
bruksavtalene mellom hver enkelt EFTA-stat og 
Bosnia-Hercegovina er en del av avtalegrunnlaget 
som etablerer et frihandelsområde mellom EFTA-
statene og Bosnia-Hercegovina.

4.3.2 Artikkel 8 om opprinnelsesregler og 
administrativt samarbeid

Artikkel 8 fastslår at partenes forpliktelser når det 
gjelder opprinnelsesregler reguleres i protokollen 
om opprinnelsesregler. Fra ikrafttredelsen av 
Konvensjon om felles preferanseopprinnelsesre-
gler for Europa og statene ved Middelhavet for 
partene (Regional Convention on Pan-Euro-Medi-
terranean Preferential Rules of Origin) vil proto-
kollen om opprinnelsesregler ikke lenger være 
gyldig, og partenes rettigheter og forpliktelser når 
det gjelder opprinnelsesregler og administrativt 
samarbeid skal reguleres av konvensjonen. Hvis 
en part trekker seg fra konvensjonen, skal par-
tene øyeblikkelig åpne forhandlinger om nye opp-
rinnelsesregler som skal gjelde for denne avtalen. 
Inntil slike regler trer i kraft skal opprinnelsesre-
glene i konvensjonen anvendes med de nødven-
dige tilpasninger, og kun åpne for kumulasjon 
mellom partene. 

4.3.3 Artikkel 9 om toll

Artikkel 9 omhandler eliminering av toll og andre 
avgifter med tilsvarende virkning på import og 
eksport. Når avtalen trer i kraft skal partene elimi-
nere all toll for opprinnelsesvarer som er omfattet 
av artikkel 7, med unntak for enkelte produkter 
som vil være gjenstand for tollnedtrapping i hen-
hold til vedlegg IV. Videre skal ingen av partene 
kunne innføre ny toll overfor hverandre. 

4.3.4 Artikkel 10 om basistollsatsen 

Artikkel 10 stadfester at det er de anvendte MFN-
satsene per 1. januar 2011 og Bosnia-Hercego-
vinas anvendte tolltariff for 2011 som skal være 
tollsatsene som danner utgangspunkt for tollned-
trapping for henholdsvis EFTA-statene og Bosnia-
Hercegovina. Artikkelen sier også at dersom en 
av partene reduserer sine anvendte tollsatser etter 
at avtalen har trådt i kraft, så skal denne reduserte 
tollsatsen være den tollsatsen som danner 
utgangspunkt for tollnedtrappingen.

4.3.5 Artikkel 11 om kvantitative restriksjoner 

Artikkel 11 fastslår at artikkel XI i GATT 1994 om 
kvantitative restriksjoner innlemmes i og gjøres til 
del av avtalen.

4.3.6 Artikkel 12 om intern skattlegging og 
regulering 

Artikkel 12 pålegger partene ved intern beskat-
ning å følge bestemmelsene i artikkel III i GATT 
1994. 

4.3.7 Artikkel 13 om veterinære og 
plantesanitære tiltak 

Artikkel 13 bekrefter at partenes rettigheter og 
plikter når det gjelder veterinære og plantesani-
tære tiltak skal reguleres av WTO-avtalen om 
veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen). 
Partene skal utveksle informasjon om kontakt-
punkter for saker om veterinære og plantesani-
tære tiltak for å legge til rette for konsultasjoner 
og informasjonsutveksling. 

4.3.8 Artikkel 14 om tekniske forskrifter 

Artikkel 14 bekrefter at partenes rettigheter og 
plikter når det gjelder tekniske reguleringer skal 
reguleres av WTO-avtalen om tekniske handels-
hindringer (TBT-avtalen). Avtalepartene skal 
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styrke sitt samarbeid på området for å legge til 
rette for adgang til partenes respektive markeder. 

4.3.9 Artikkel 15 om handelsfasilitering 

Artikkel 15 fastslår at handelsfasilitering regule-
res av avtalens vedlegg V. Partene forplikter seg 
til å forenkle prosedyrene for handel med varer og 
relaterte tjenester og fremme samarbeid mellom 
partene med sikte på å fremme deres deltakelse i 
utviklingen og gjennomføringen av internasjonale 
konvensjoner og anbefalinger som gjelder han-
delsfasilitering. Videre er partene enige om å sam-
arbeide om handelsfasilitering innenfor rammen 
av Den blandede komité.

4.3.10 Artikkel 16 om underkomité for 
opprinnelsesregler, tollprosedyrer og 
handelsfasilitering 

Artikkel 16 etablerer en underkomité for opprin-
nelsesregler, tollprosedyrer og handelsfasilite-
ring. Mandatet til underkomiteen er fastsatt i avta-
lens vedlegg VI. 

4.3.11 Artikkel 17 om statshandelsforetak 

Artikkel 17 stadfester at partenes rettigheter og 
forpliktelser vedrørende statshandelsforetak skal 
reguleres av artikkel XVII i GATT 1994 og av avta-
len om fortolkning av artikkel XVII i GATT 1994, 
og innlemmer i og gjør disse til del av avtalen.

4.3.12 Artikkel 18 om konkurranseregler 
vedrørende foretak 

Artikkel 18 gir en oversikt over hvilke typer 
adferd som anses som uforenelig med avtalen, 
dersom de kan påvirke handelen mellom partene. 
Dette gjelder alle avtaler mellom foretak, alle 
beslutninger truffet av sammenslutninger av fore-
tak og alle former for samordnet praksis mellom 
foretak som har som formål eller virkning å hin-
dre, innskrenke eller vri konkurransen. Videre 
omfattes ett eller flere foretaks utilbørlige utnyt-
telse av sin dominerende stilling. Det presiseres 
at disse bestemmelsene også gjelder virksomhe-
ten til offentlige foretak og foretak som er gitt sær-
lige eller eksklusive rettigheter, i den utstrekning 
anvendelsen av reglene ikke hindrer dem i å 
utføre de særlige oppgaver de er tillagt. Dersom 
reglene ikke overholdes, skal Den blandede 
komité undersøke tilfellet. Dersom Den blandede 
komité ikke finner noen løsning, kan den berørte 
part treffe passende tiltak.

4.3.13 Artikkel 19 om subsidier og 
utjevningsavgifter 

Artikkel 19 fastslår at partenes rettigheter og for-
pliktelser relatert til subsidier og utjevningstiltak 
skal reguleres av artikkel VI og XVI i GATT 1994 
og av WTO-avtalen om subsidier og utjevningstil-
tak, med det tillegg som er beskrevet i nr. 2 i artik-
kel 19. Før en part iverksetter undersøkelser for å 
fastslå eksistensen, graden og effekten av påståtte 
subsidier i Bosnia-Hercegovina eller i en EFTA-
stat, skal den parten som vurderer iverksettelse av 
en undersøkelse, skriftlig underrette den parten 
som kan bli gjenstand for undersøkelse, samt sette 
av 45 dager for å kunne avholde konsultasjoner 
med sikte på å finne en omforent løsning. Om en 
part ber om det skal konsultasjoner finne sted i 
Den blandede komité innen 20 dager etter motta-
kelsen av underrettelsen. Dersom konsultasjonene 
ikke fører frem, kan parten som vurderer å iverk-
sette en undersøkelse gjøre dette i overensstem-
melse med bestemmelsene i nr. 1 i artikkel 19. 

4.3.14 Artikkel 20 om antidumping 

Artikkel 20 fastslår at partene skal avstå fra å 
benytte antidumpingtiltak seg imellom. Fire år 
etter ikrafttredelsen av avtalen kan partene gjen-
nomgå virkemåten av bestemmelsen i Den blan-
dede komité, og deretter ha gjennomganger 
annethvert år.

4.3.15 Artikkel 21 om globale beskyttelsestiltak 

Artikkel 21 stadfester at globale beskyttelsestiltak 
mellom partene skal reguleres av artikkel XIX i 
GATT 1994 og WTO-avtalen om beskyttelsestil-
tak. Tiltak skal ikke omfatte import av opprinnel-
sesprodukter fra en EFTA-stat eller Bosnia-Her-
cegovina dersom slik import ikke forårsaker 
alvorlig skade eller trussel om dette. 

4.3.16 Artikkel 22 om bilaterale beskyttelsestiltak 

Artikkel 22 fastslår at en part kan iverksette bilate-
rale beskyttelsestiltak hvis partens industri blir 
eller kan bli sterkt skadelidende som et resultat av 
reduserte eller eliminerte tollsatser som følge av 
denne avtale. En part som ønsker å iverksette bila-
terale beskyttelsestiltak under denne artikkelen 
må øyeblikkelig underrette de andre partene. I 
utgangspunktet kan ikke bilaterale beskyttelsestil-
tak opprettholdes lenger enn to år. I unntakstilfel-
ler kan tiltaket vare opptil tre år. Etter at tiltaket er 
avsluttet skal tollsatsen være på det nivået den 
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ville ha vært uten tiltaket. Det er ikke anledning til 
å anvende tiltak mot et produkt som tidligere har 
vært gjenstand for tiltak i løpet av en periode på 
minst fire år siden tiltaket ble avsluttet. Midlerti-
dige beskyttelsestiltak kan iverksettes i kritiske 
situasjoner og må være avsluttet innen 200 dager. 
Fem år etter avtalens ikrafttredelse skal partene i 
Den blandede komité vurdere om det er behov for 
å beholde muligheten til å iverksette bilaterale 
beskyttelsestiltak. 

4.3.17 Artikkel 23 om knapphetsklausul

Artikkel 23 åpner for at en part kan treffe tiltak 
dersom bestemmelsene i kapittelet fører til en 
alvorlig mangel, eller fare om dette, på mat eller 
andre essensielle produkter. Videre åpner artikke-
len for at en part kan treffe tiltak dersom bestem-
melsene i kapittelet fører til gjenutførsel til en 
tredjepart som den eksporterende parten opprett-
holder kvantitative eksportrestriksjoner eller 
eksportavgifter mot, og denne gjenutførselen 
sannsynligvis kan skape betydelige vanskelighe-
ter for den eksporterende parten. Før tiltak treffes 
skal Den blandede komité underrettes og proble-
mene søkes løst.  

4.3.18 Artikkel 24 om unntak

Artikkel 24 stadfester at partenes rettigheter og 
forpliktelser som gjelder generelle unntak og sik-
kerhetsunntak i kapitlet om handel med varer skal 
reguleres av artikkel XX i GATT 1994 og artikkel 
XXI i GATT 1994, og innlemmer i og gjør disse til 
del av avtalen. 

4.4 Kapittel III Immaterielle rettigheter

4.4.1 Artikkel 25 om vern av immaterielle 
rettigheter

Artikkel 25 fastslår at beskyttelse og håndheving 
av immaterielle rettigheter reguleres i avtalens 
vedlegg VII. Partene forplikter seg til å gi hver-
andres borgere minst like god behandling som 
sine egne borgere og borgere fra en hvilken som 
helst annen stat. Unntak fra denne plikten må 
være i samsvar med relevante artikler i TRIPS-
avtalen, som er den delen av WTO-avtalen som 
omhandler handelsrelaterte sider ved immateri-
elle rettigheter. 

4.5 Kapittel IV Investeringer, tjenester og 
offentlige anskaffelser

4.5.1 Artikkel 26 om investeringer 

Artikkel 26 slår fast at partene skal legge til rette 
for å skape stabile, rettferdige og transparente 
betingelser for investorer fra den andre parten i 
sine territorier. Partene er enige om ikke å opp-
muntre til økte investeringer ved å lempe på stan-
dardene for helse, sikkerhet og miljø. Partene er 
enige om å gjennomgå spørsmål relatert til inves-
teringer, herunder adgang til etableringer, i Den 
blandede komité ikke senere enn fem år etter 
avtalens ikrafttredelse. Nr. 5 i artikkelen om inves-
teringsbeskyttelse omfatter ikke Norge, da Norge 
på forhandlingstidspunktet ikke hadde mandat til 
å forhandle bestemmelser om investeringsbeskyt-
telse med Bosnia-Hercegovina.

4.5.2 Artikkel 27 om handel med tjenester

Artikkel 27 slår fast at partene skal ta sikte på 
videre liberalisering og økt gjensidig åpning av 
markedet for handel med tjenester i overensstem-
melse med GATS. Dersom en part til denne avta-
len innrømmer en tredjepart bedre betingelser for 
markedsadgang enn det partene til denne avtalen 
får, skal denne parten gis mulighet til å konsultere 
om tilsvarende behandling. Partene skal, i Den 
blandede komité, gjennomgå utviklingen i hande-
len med tjenester for å videreutvikle relasjonene 
på dette området, i overensstemmelse med artik-
kel V i GATS.

4.5.3 Artikkel 28 om offentlige anskaffelser

Artikkel 28 viser at partene anser det som et 
vesentlig mål å utvide sin gjensidige forståelse av 
deres lover og reguleringer for offentlige anskaf-
felser med sikte på å gjennomgå en effektiv libera-
lisering av sine respektive markeder for offentlige 
anskaffelser på grunnlag av likebehandling og 
gjensidighet. Partene fastslår at de blant annet 
skal offentliggjøre relevante lover, forskrifter, 
administrative vedtak og internasjonale avtaler 
som kan få betydning for avtalen. Partene forplik-
ter seg også til å besvare spørsmål fra de øvrige 
avtalepartene vedrørende forannevnte. Dersom 
en part til denne avtalen innrømmer en tredjepart 
bedre betingelser for adgangen til markedet for 
offentlige anskaffelser enn det partene til denne 
avtalen får, skal denne parten gis mulighet til å for-
handle om tilsvarende behandling.
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4.6 Kapittel V Betalinger og overføringer

4.6.1 Artikkel 29 om betalinger for løpende 
transaksjoner 

Artikkel 29 skal sikre at partene tillater betalinger 
for transaksjoner på driftsbalansen å skje med en 
fritt konvertibel valuta.

4.6.2 Artikkel 30 om kapitalbevegelser

Artikkel 30 slår fast at kapital brukt til investerin-
ger i bedrifter ikke skal underlegges valutarestrik-
sjoner. Partene skal holde konsultasjoner med 
sikte på å lette kapitalbevegelser mellom EFTA-
statene og Bosnia-Hercegovina. 

4.6.3 Artikkel 31 om vanskeligheter med 
betalingsbalansen

Artikkel 31 fastslår at dersom en part har alvorlige 
vanskeligheter med betalingsbalansen, eller det 
er umiddelbar fare for at slike vanskeligheter kan 
oppstå, tillates det at parten under noen forutset-
ninger og i tråd med vilkårene i GATT 1994, 
GATS og avtalen for Det internasjonale pengefon-
det, om nødvendig innfører restriksjoner på trans-
aksjoner på driftsbalansen og kapitalbevegelse. 
Slike tiltak skal anvendes på en midlertidig, rett-
ferdig og ikke-diskriminerende måte. Den parten 
det gjelder skal umiddelbart informere de andre 
partene om tiltakene og så snart som mulig lage 
en tidsoversikt for når disse vil bli fjernet. 

4.6.4 Artikkel 32 om unntak

Artikkel 32 gjør artikkel 24 gjeldende for dette 
kapitlet og innlemmer punkt (a) til (c) i artikkel 
XIV og nr. 1 i artikkel XIV bis i GATS i avtalen og 
gjør disse gjeldende for partenes rettigheter og 
forpliktelser i dette kapitlet når det gjelder gene-
relle unntak og sikkerhetsunntak. 

4.7 Kapittel VI Handel og bærekraftig 
utvikling

4.7.1 Artikkel 33 om kontekst og formål

Artikkel 33 stadfester kapitlets kontekst og for-
mål. Artikkelen viser til sentrale erklæringer på 
miljø- og arbeidstakerrettighetsområdet med 
generelle prinsipper, og bekrefter sammenhengen 
mellom økonomisk utvikling, sosial utvikling og 
miljøvern. Videre forplikter artikkelen partene til 
å fremme bilateral og internasjonal handel på en 
måte som bidrar til bærekraftig utvikling. 

4.7.2 Artikkel 34 om omfang

Artikkel 34 fastslår at kapitlet gjelder for tiltak 
avtalepartene opprettholder eller innfører som 
berører handels- og investeringsaspekter av 
arbeidstakerrettighets- og miljøspørsmål. 

4.7.3 Artikkel 35 om rett til regulering

Artikkel 35 viser til partenes rett til å fastsette sitt 
eget nivå for beskyttelse av miljøet og arbeidsta-
kere i tråd med egen lovgivning, og binder par-
tene til å søke å sikre at deres lovgivning, politikk 
og praksis bidrar til og oppmuntrer til et høyt 
beskyttelsesnivå i overensstemmelse med stan-
darder, prinsipper og avtaler referert til i artikkel 
37 og 38 og til å arbeide for å forbedre beskyttelse-
snivået ytterligere.

4.7.4 Artikkel 36 om håndheving av miljø- og 
arbeidstakerlovgivning

Artikkel 36 forplikter partene til å håndheve sin 
miljø- og arbeidstakerlovgivning og til ikke å redu-
sere nivået på sin miljø- og arbeidstakerbeskyt-
telse ene og alene for å oppmuntre til handel eller 
investeringer fra en annen part eller for å oppnå 
konkurransefortrinn. Videre forplikter partene 
seg til å unnlate å anvende, eller gi unntak fra, 
relevant lovgivning for å oppnå samme effekt.

4.7.5 Artikkel 37 om internasjonale 
arbeidsstandarder og -avtaler

Artikkel 37 viser til partenes forpliktelser som føl-
ger av deres ILO-medlemskap, herunder organi-
seringsfrihet, avskaffing av tvangsarbeid, elimine-
ring av barnearbeid, eliminering av diskrimine-
ring i sysselsetting og yrke, samt forpliktelsen til å 
implementere ratifiserte ILO-konvensjoner. 
Videre bekrefter partene sine forpliktelser gitt i 
ministererklæringer under FNs økonomiske og 
sosiale rådsmøte om full sysselsetting og ansten-
dig arbeidsliv i 2006. Disse omfatter blant annet 
forpliktelsen om å fremme utviklingen i interna-
sjonal handel på en måte som bidrar til full og pro-
duktiv sysselsetting og anstendig arbeidsliv for 
alle. Artikkelen fastslår også at brudd på arbeids-
takerrettigheter ikke skal fremprovoseres eller 
brukes for å oppnå et komparativt fortrinn. 
Arbeidstakerrettigheter skal ikke brukes som et 
proteksjonistisk handelsverktøy.   
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4.7.6 Artikkel 38 om multilaterale miljøavtaler og 
prinsipper 

Artikkel 38 stadfester at partene bekrefter sin for-
pliktelse til effektivt å implementere og etterleve 
multilaterale miljøavtaler og konvensjoner som de 
er part i, samt sin etterlevelse av miljøprinsippene 
som er reflektert i erklæringene det er vist til i 
artikkel 33.

4.7.7 Artikkel 39 om fremme av bærekraftig 
handel og investeringer

Artikkel 39 fastslår at partene vil etterstrebe å 
legge til rette for investeringer og fremme handel 
med varer og tjenester som er gunstige for miljøet 
og som bidrar til bærekraftig utvikling. Artikkelen 
sier videre at partene vil legge til rette for samar-
beid mellom bedrifter når det gjelder denne type 
varer og tjenester.

4.7.8 Artikkel 40 om samarbeid i internasjonale 
fora 

Artikkel 40 fastslår at partene skal etterstrebe å 
styrke samarbeid innen handels- og investerings-
relaterte arbeidstakerrettighets- og miljøspørsmål 
i relevante internasjonale fora.

4.7.9 Artikkel 41 om gjennomføring og 
konsultasjoner 

Artikkel 41 fastslår at partene skal opprette kon-
taktpunkter og at partene gjennom disse kontakt-
punktene kan be om konsultasjoner i Den blan-
dede komité om spørsmål knyttet til dette kapitlet. 
Artikkelen fastslår videre at kapitlet om tvisteløs-
ning ikke gjøres gjeldende for dette kapitlet.

4.7.10 Artikkel 42 om gjennomgang

Artikkel 42 er en utviklingsklausul som fastslår at 
ved forespørsel fra en av partene skal partene i 
Den blandede komité gjennomgå fremdrift i opp-
nåelsen av målsettingene i kapitlet og i lys av rele-
vant internasjonal utvikling vurdere områder hvor 
ytterligere tiltak kan fremme disse målene.

4.8 Kapittel VII Institusjonelle 
bestemmelser

4.8.1 Artikkel 43 om Den blandede komité 

Artikkel 43 etablerer Den blandede komité, bestå-
ende av representanter fra partene. Den blandede 

komité har til oppgave å administrere og overvåke 
gjennomføringen av avtalen. Beslutninger og 
anbefalinger avgis ved enstemmighet. Komiteen 
fastsetter sine egne prosedyreregler og kan 
beslutte å opprette de underkomiteer og arbeids-
grupper den anser som nødvendige for å bistå 
med å gjennomføre de pålagte oppgaver. Komi-
teen skal normalt møtes hvert annet år, men kan 
møtes ekstraordinært dersom en part ber om det. 
Komiteen kan beslutte å endre vedleggene og pro-
tokollen til avtalen, samt fastsette endringens 
ikrafttredelsesdato med mindre en av partene tar 
forbehold om oppfyllelse av konstitusjonelle krav. 

4.9 Kapittel VII Tvisteløsning

4.9.1 Artikkel 44 om konsultasjoner

Artikkel 44 forplikter partene til gjennom samar-
beid og konsultasjoner å gjøre sitt ytterste for å 
komme fram til en gjensidig tilfredsstillende løs-
ning på uenigheter om fortolkningen, gjennomfø-
ringen eller anvendelsen av avtalen. En part kan 
be om konsultasjoner om foreslåtte eller iverk-
satte tiltak eller andre forhold som anses å påvirke 
avtalens virkemåte. Konsultasjonsanmodningen 
skal være skriftlig. Konsultasjonene skal finne 
sted i Den blandede komité dersom en av partene 
ber om det, innen 20 dager etter at konsultasjons-
anmodningen er mottatt. Dersom den part som 
har mottatt konsultasjonsanmodningen ikke 
besvarer denne innen 10 dager eller dersom kon-
sultasjoner ikke er innledet innen 20 dager etter at 
konsultasjonsanmodningen er mottatt, kan den 
klagende part be om at det etableres et voldgift-
spanel. 

4.9.2 Artikkel 45 om voldgift

Artikkel 45 hjemler opprettelsen av et voldgiftspa-
nel dersom tvisten ikke er løst innen 60 dager 
etter at konsultasjonsanmodningen er mottatt. 
Den klagende part kan da, ved skriftlig underret-
ning, henvise tvisten til et voldgiftspanel. Dersom 
flere parter ber om at det opprettes et voldgiftspa-
nel i forbindelse med samme sak, skal det om 
mulig etableres ett enkelt voldgiftspanel. Tredje-
parter gis rett til å inngi skriftlige og muntlige inn-
legg til voldgiftspanelet, motta skriftlige innlegg 
fra partene og delta på høringer. Det fastslås 
videre at voldgiftspanelet skal bestå av tre med-
lemmer som skal utpekes i henhold til Den faste 
voldgiftsdomstols fakultative regler for voldgiftst-
vister mellom to stater. Voldgiftspanelet skal gran-
ske tvistespørsmålet i lys av avtalens bestemmel-



2013–2014 Prop. 52 S 17
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med 

landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013
ser, tolket i tråd med folkerettens tolkingsregler. 
Voldgiftspanelets avgjørelse er endelig og bin-
dende for partene i tvisten. Voldgiftspanelet skal 
treffe sin avgjørelse innen 180 dager etter at for-
mannen for voldgiftspanelet ble utpekt, med min-
dre partene blir enige om å forlenge fristen med 
inntil 90 dager. Utgiftene til voldgiftspanelet skal 
deles likt mellom tvistepartene. Med mindre 
annet er spesifisert i avtalen eller avtalt mellom 
tvistepartene skal Den faste voldgiftsdomstols 
fakultative regler for voldgiftstvister mellom to 
stater anvendes. Dersom det oppstår tvister ved-
rørende samme sak under denne avtalen og under 
WTO-avtalen, kan den klagede part velge hvor 
saken skal løses. Valg av et forum utelukker det 
andre.

4.9.3 Artikkel 46 om fullbyrding av avgjørelsen

Artikkel 46 fastslår at den innklagede part er for-
pliktet til umiddelbart å etterkomme panelets 
avgjørelse. Dersom det er upraktisk å etter-
komme avgjørelsen umiddelbart, skal tvistepar-
tene søke å komme til enighet om en rimelig tids-
frist for å gjøre dette. Dersom tvistepartene ikke 
blir enige om en rimelig tidsfrist innen 30 dager 
etter at avgjørelsen foreligger, kan begge tviste-
partene innen 10 dager fra utløpet av denne perio-
den be om at voldgiftspanelet fastsetter lengden 
på tidsfristen. Tiltak som innføres for å gjennom-
føre voldgiftspanelets avgjørelse skal skriftlig 
underrettes den annen part. Dersom en tvistepart 
ikke etterkommer avgjørelsen innen den fastsatte 
tidsfristen og tvistepartene ikke har blitt enige om 
kompensasjon, kan den annen part iverksette 
mottiltak. Det må gis 30 dagers varsel før mottil-
tak iverksettes, og mottiltak kan kun oppretthol-
des inntil voldgiftspanelets avgjørelse er behørig 
etterkommet eller tvisten har funnet en annen løs-
ning. Mottiltakene skal ikke være mer restriktive 
enn tiltaket som voldgiftspanelet har funnet å 
bryte med avtalen. Enhver tvist som gjelder gjen-
nomføring av voldgiftspanelets avgjørelse eller 
notifisering av mottiltak skal, etter anmodning fra 
en av tvistepartene, avgjøres av det opprinnelige 
voldgiftspanelet før mottiltak kan iverksettes. 
Voldgiftspanelet kan videre avgjøre hvorvidt gjen-
nomføringstiltak innført etter iverksettelsen av 
mottiltak er i tråd med voldgiftspanelets avgjø-
relse og hvorvidt mottiltakene skal modifiseres 
eller avsluttes. Voldgiftspanelets avgjørelse skal 
normalt foreligge 45 dager etter mottak av anmod-
ningen.

4.10 Kapittel VIII Avsluttende bestemmelse 

4.10.1 Artikkel 47 om oppfyllelse av forpliktelser

Artikkel 47 fastslår at partene skal treffe ethvert 
generelt eller særlig tiltak som er nødvendig for å 
oppfylle forpliktelsene etter avtalen.

4.10.2 Artikkel 48 om vedlegg og protokoller 

Artikkel 48 fastslår at vedleggene og protokollen 
til avtalen, inkludert deres tillegg, skal være en 
integrert del av avtalen.

4.10.3 Artikkel 49 om utviklingsklausul

Artikkel 49 slår fast at partene, i lys av utviklingen 
i andre internasjonale økonomiske forbindelser, 
herunder utviklingen i WTO, skal undersøke 
muligheten for at samarbeidet utvikles innenfor 
eksisterende områder, og utvides til å gjelde 
områder som ikke er dekket av avtalen. Den blan-
dede komité skal jevnlig vurdere denne mulighe-
ten og komme med anbefalinger til partene, sær-
lig med tanke på å igangsette forhandlinger.

4.10.4 Artikkel 50 om endringer 

Artikkel 50 fastslår at partene kan bli enige om 
endringer i avtalen. Med mindre partene bestem-
mer noe annet, skal endringene tre i kraft første 
dag i den tredje måneden etter at siste ratifika-
sjons-, godtakelses- eller godkjennelsesinstru-
ment er deponert.

4.10.5 Artikkel 51 om tiltredelse 

Artikkel 51 åpner for at enhver stat som blir med-
lem av EFTA kan tiltre frihandelsavtalen på vilkår 
besluttet av avtalepartene og forutsatt at Den blan-
dede komité godtar statens tiltredelse.

4.10.6 Artikkel 52 om oppsigelse og opphør

Artikkel 52 gir partene adgang til å si opp avtalen 
med seks måneders varsel. Dersom Bosnia-Her-
cegovina sier opp avtalen skal avtalen opphøre å 
eksistere når oppsigelsen gjøres gjeldende. Avta-
len skal opphøre for en EFTA-stat som trer ut av 
EFTA.

4.10.7 Artikkel 53 om ikrafttredelse

Artikkel 53 fastslår at avtalen skal ratifiseres, god-
tas eller godkjennes i overensstemmelse med par-
tenes respektive konstitusjonelle krav. Avtalen 
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trer i kraft mellom to parter som har deponert 
sine ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjen-
ningsinstrumenter hos depositar, forutsatt at 
Bosnia-Hercegovina er en av partene, den første 
dagen i den tredje måned etter at det siste ratifika-
sjons-, godtakelses- eller godkjenningsinstrumen-
ter er deponert. For en EFTA-stat som deponerer 
sitt ratifikasjonsinstrument etter avtalens ikrafttre-
delse, skal avtalen tre i kraft på den første dag i 
den tredje måneden etter at instrumentet er depo-
nert hos depositar. Det gis adgang til midlertidig 
anvendelse av avtalen. 

4.10.8 Artikkel 54 om depositar 

Artikkel 54 fastslår at Norge skal være depositar 
for avtalen.  

4.10.9 Vedleggene til avtalen 

Avtalen inneholder åtte vedlegg og en protokoll 
som er en integrert del av frihandelsavtalen. 

Vedlegg I lister de produktene fra HS-kapitlene 
25 – 97 som regnes som ubearbeidede land-
bruksvarer og er unntatt fra det generelle tollfrita-
ket i artikkel 7. Produktene omfattes av de bilate-
rale landbruksavtalene. 

Vedlegg II lister partenes forpliktelser når det 
gjelder handel med bearbeidede landbruksvarer.

Vedlegg III lister partenes forpliktelser når det 
gjelder handel med fisk og andre marine produk-
ter. 

Vedlegg IV lister Bosnia-Hercegovinas forplik-
telser når det gjelder tollnedtrapping av industri-
varer. 

Vedlegg V omhandler partenes forpliktelser når 
det gjelder handelsfasilitering.

Vedlegg VI omhandler mandatet for underko-
miteen for opprinnelsesregler, tollprosedyrer og 
handelsfasilitering.

Vedlegg VII inneholder bestemmelser om 
immaterielle rettigheter.

Vedlegg VIII omhandler overgangsordninger 
som skal gjelde til Bosnia-Hercegovina blir med-
lem av WTO.

Protokollen omhandler opprinnelsesregler.

5 Den bilaterale landbruksavtalen

WTOs regelverk legger til grunn at man i en fri-
handelsavtale skal eliminere toll og andre han-
delsrestriksjoner for den vesentlige del av sam-

handelen. Det er derfor også fremforhandlet indi-
viduelle bilaterale avtaler om handel med ubear-
beidede landbruksvarer mellom den enkelte 
EFTA-stat og Bosnia-Hercegovina.

I de bilaterale forhandlingene om ubearbei-
dede landbruksvarer har det vært en forutsetning 
at hver avtalepart skal kunne gjennomføre sin 
egen nasjonale landbrukspolitikk. Avtalen mellom 
Norge og Bosnia-Hercegovina inneholder en liste 
over tollkonsesjoner fra henholdsvis Norge og 
Bosnia-Hercegovina. Det er ikke gitt vesentlige 
tollreduksjoner for noen sensitive norske jord-
bruksprodukter. Det er gitt tollkonsesjoner for 
blomster, tomater, agurker, grønnsaker, frukt, 
bær, vegetabilske oljer og drikkevarer. Norge har 
fått reduserte tollsatser inn til Bosnia-Hercego-
vina for sauekjøtt, spiselige biprodukter, planter, 
soyaolje, vann, akevitt og mat for kjæledyr.

Landbruksavtalen medfører at Norge og 
Bosnia-Hercegovina skal gi hverandre tollkonse-
sjoner på landbruksvarer (opprinnelsesprodukter 
fra avtalepartene) som spesifisert i avtalens ved-
legg. Dersom en av partene ønsker det, skal par-
tene konsultere om videre liberalisering av hande-
len med landbruksvarer. I landbruksavtalens 
artikler 3 og 7 vises det til enkelte artikler i frihan-
delsavtalen mellom EFTA og Bosnia-Hercegovina 
som skal gjelde, med de nødvendige tilpasninger, 
for landbruksavtalen. Partene forplikter seg blant 
annet til å løse eventuelle tvister og uenigheter i 
Den blandede komité.

Den bilaterale landbruksavtalen er ellers til-
knyttet bestemmelsene i WTO-avtalen om land-
bruk. Den bilaterale landbruksavtalen trer i kraft 
samtidig som frihandelsavtalen mellom EFTA-sta-
tene og Bosnia-Hercegovina trer i kraft mellom 
Norge og Bosnia-Hercegovina, og skal gjelde så 
lenge frihandelsavtalen er i kraft mellom Norge 
og Bosnia-Hercegovina.

6  Gjennomføring i norsk rett

I Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter og avgifter 2014 
gis Finansdepartementet fullmakt til å iverksette 
de tollmessige sider ved frihandelsavtalen og 
landbruksavtalen med Bosnia-Hercegovina for 
budsjettperioden 2014. Avtalene vil bli gjennom-
ført ved endring av tolltariffen. De nødvendige 
endringer vil også bli gjennomført i Finansdepar-
tementets forskrift av 13. desember 2004 nr. 1702 
om preferensielle opprinnelsesregler.
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7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Det ventes at det årlige provenytapet som følge av 
tollkonsesjonene i frihandelsavtalen er marginalt. 
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina og den bilaterale avtalen om 
handel med landbruksvarer mellom Norge og 
Bosnia-Hercegovina vil heller ikke medføre andre 
budsjettmessige konsekvenser av betydning. 

Ut over vanlig arbeid i forbindelse med toll- og 
opprinnelsesrelaterte oppgaver og forberedelser 
til og gjennomføring av møter i Den blandede 
komité og i underkomiteer, og da særlig Underko-
miteen for opprinnelsesregler, tollprosedyrer og 
handelsfasilitering, vil ikke avtalen og land-
bruksavtalen ha administrative konsekvenser. 

Avtalene vil legge til rette for økt handel mel-
lom Norge og Bosnia-Hercegovina, og dette kan 
gi samfunnsøkonomiske gevinster for begge land. 
Gevinstene vil imidlertid ventelig være små, siden 
handelen må antas å ha lite volum.

8 Konklusjon og tilrådning

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina og avtalen om handel med 
landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Her-
cegovina vil bidra til økt handel og verdiskaping. 

Frihandelsavtalen og avtalen om handel med 
landbruksvarer er forelagt samtlige departemen-
ter som alle anbefaler at ratifikasjon finner sted. 

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at fri-
handelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-
Hercegovina og avtalen om handel med land-
bruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina 
ratifiseres. Utenriksdepartementet slutter seg til 
dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til ratifikasjon av en frihandels-
avtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercego-
vina og en avtale om handel med landbruksvarer 
mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 
24. juni 2013.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom 
EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og 
Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013 i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale 
mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om 

handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-
Hercegovina, begge av 24. juni 2013

I

Stortinget samtykker i ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina 
og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 
2013.
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Vedlegg 1  

Free Trade Agreement 
between the Efta States 

and Bosnia and 
Herzegovina

Preamble

Iceland, the Principality of Liechtenstein, the 
Kingdom of Norway, and the Swiss Confederation 
(hereinafter referred to as “the EFTA States“), on 
the one part,

and Bosnia and Herzegovina, on the other,
hereinafter individually referred to as a 

“Party“ or collectively as the “Parties”:
RECOGNISING the common wish to strengt-

hen the links between the EFTA States on the one 
part and Bosnia and Herzegovina on the other by 
establishing close and lasting relations;

RECALLING their intention to participate acti-
vely in the process of Euro-Mediterranean econo-
mic integration and expressing their prepared-
ness to cooperate in seeking ways and means to 
strengthen this process;

REAFFIRMING their commitment to demo-
cracy, the rule of law, human rights and funda-
mental freedoms in accordance with their obligati-
ons under international law, including as set out in 
the United Nations Charter and the Universal 
Declaration of Human Rights;

DESIRING to create favourable conditions for 
the development and diversification of trade bet-
ween them and for the promotion of commercial 
and economic cooperation in areas of common 
interest on the basis of equality, mutual benefit, 
non-discrimination and international law;

DETERMINED to promote and further 
strengthen the multilateral trading system, buil-
ding on their respective rights and obligations 
under the Marrakesh Agreement establishing the 
World Trade Organisation (hereinafter referred to 
as the “WTO Agreement”) and the other agree-
ments negotiated thereunder, thereby contribu-
ting to the harmonious development and expan-
sion of world trade;
Vedlegg 1  

Frihandelsavtale mellom 
EFTA-statene og Bosnia-

Hercegovina

Fortale

Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket 
Norge og Det sveitsiske edsforbund (heretter kalt 
«EFTA-statene») på den ene siden 

og Bosnia-Hercegovina på den andre siden,
hver for seg heretter kalt «part» eller samlet 

kalt «partene»,
SOM ERKJENNER at det er et felles ønske å 

styrke båndene mellom EFTA-statene på den ene 
siden og Bosnia-Hercegovina på den andre siden 
ved å etablere nære og varige forbindelser, 

SOM MINNER OM at de har til hensikt å delta 
aktivt i den økonomiske integrasjonsprosessen for 
Europa og statene ved Middelhavet, og som sier 
seg rede til å samarbeide om å finne muligheter 
og midler til å styrke denne prosessen,

SOM PÅ NYTT BEKREFTER sin oppslutning 
om demokratiet, rettsstaten, menneskerettighe-
tene og de grunnleggende friheter i samsvar med 
sine forpliktelser etter folkeretten, slik de er ned-
felt blant annet i De forente nasjoners pakt og Ver-
denserklæringen om menneskerettighetene,

SOM ØNSKER å skape gunstige vilkår for å 
utvikle og diversifisere handelen seg imellom og 
for å fremme handelsmessig og økonomisk sam-
arbeid på områder av felles interesse på grunnlag 
av likhet, gjensidig nytte, likebehandling og folke-
rett,

SOM ER FAST BESTEMT PÅ å fremme og 
ytterligere styrke det multilaterale handelssys-
temet ved å bygge på sine respektive rettigheter 
og forpliktelser etter Marrakesh-avtalen om opp-
rettelse av Verdens handelsorganisasjon (heretter 
kalt «WTO-avtalen») og de øvrige avtalene som er 
forhandlet fram innenfor rammen av den, og der-
ved medvirke til en harmonisk utvikling og utvi-
delse av verdenshandelen,
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REAFFIRMING their commitment to pursue 
the objective of sustainable development and 
recognising the importance of coherence and 
mutual supportiveness of trade, environment and 
labour policies in this respect;

RECALLING their rights and obligations 
under multilateral environmental agreements to 
which they are party, and the respect for the fun-
damental principles and rights at work, including 
the principles set out in the relevant International 
Labour Organisation (hereinafter referred to as 
the “ILO”) Conventions to which they are a party;

AIMING to create new employment opportu-
nities and to improve living standards, along with 
high levels of protection of health and safety and 
of the environment;

DETERMINED to implement this Agreement 
in line with the objective to preserve and protect 
the environment through sound environmental 
management and to promote an optimal use of the 
world’s resources in accordance with the obje-
ctive of sustainable development;

AFFIRMING their commitment to prevent and 
combat corruption in international trade and 
investment, and to promote the principles of trans-
parency and good public governance; 

ACKNOWLEDGING the importance of good 
corporate governance and corporate social 
responsibility for sustainable development, and 
affirming their aim to encourage enterprises to 
observe internationally recognised guidelines and 
principles in this respect, such as the OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises, the 
OECD Principles of Corporate Governance and 
the UN Global Compact;

DECLARING their readiness to examine the 
possibility of developing and deepening their eco-
nomic relations in order to extend them to fields 
not covered by this Agreement; 

CONVINCED that this Agreement will 
enhance the competitiveness of their firms in glo-
bal markets and create conditions encouraging 
economic, trade and investment relations between 
them;

HAVE DECIDED, in pursuit of the above, to 
conclude the following Agreement (referred to as 
“this Agreement“):
SOM PÅ NYTT BEKREFTER at de forplikter 
seg til å søke å nå målet om en bærekraftig utvik-
ling, og som i den forbindelse er oppmerksom på 
betydningen av at handels-, miljø- og arbeids-
livspolitikk er samstemt og gjensidig støttende,

SOM MINNER OM sine rettigheter og forplik-
telser i henhold til multilaterale miljøavtaler de er 
part i, og om respekt for grunnleggende prinsip-
per og rettigheter på arbeidsplassen, herunder 
prinsippene fastsatt i de relevante konvensjoner 
fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon (her-
etter kalt «ILO») som de er part i, 

SOM HAR SOM MÅL å skape nye arbeidsplas-
ser og å heve levestandarden, parallelt med et 
godt vern av helse, miljø og sikkerhet, 

SOM ER FAST BESTEMT PÅ å gjennomføre 
denne avtale i tråd med målsettingen om å bevare 
og verne om miljøet gjennom god miljøstyring og 
å fremme en best mulig utnyttelse av verdens res-
surser i samsvar med målsettingen om en bære-
kraftig utvikling,

SOM BEKREFTER at de forplikter seg til å 
forebygge og bekjempe korrupsjon i internasjonal 
handel og internasjonale investeringer og å 
fremme prinsippene om åpenhet og god offentlig 
styring,

SOM ERKJENNER at god foretaksledelse og 
samfunnsansvar er viktig for en bærekraftig utvik-
ling, og som bekrefter at de har som mål å stimu-
lere foretak til å følge internasjonalt anerkjente 
retningslinjer og prinsipper i så måte, som 
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, 
OECDs prinsipper for foretaksledelse og De for-
ente nasjoners «Global Compact», 

SOM ERKLÆRER at de er villig til å under-
søke muligheten for å videreutvikle og utdype 
sine økonomiske forbindelser, med det siktemål å 
utvide dem til områder som ikke omfattes av 
denne avtale,

SOM ER OVERBEVIST OM at denne avtale vil 
styrke foretakenes konkurranseevne i globale 
markeder og skape vilkår som stimulerer de øko-
nomiske forbindelsene og handels- og investe-
ringsforbindelsene dem imellom,

HAR BESLUTTET, for å nå ovennevnte mål, å 
inngå følgende avtale (heretter kalt «denne 
avtale»): 
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Chapter 1

General provisions

Article 1

Objectives

1. The EFTA States and Bosnia and Herzego-
vina shall establish a free trade area by 
means of this Agreement and the comple-
mentary agreements on trade in agricultural 
products, concurrently concluded between 
each individual EFTA State and Bosnia and 
Herzegovina, with a view to spurring prospe-
rity and sustainable development in their ter-
ritories.

2. The objectives of this Agreement, which is 
based on trade relations between market 
economies and on the respect of democratic 
principles and human rights, are:
(a) to achieve the liberalisation of trade in 

goods, in conformity with Article XXIV of 
the General Agreement on Tariffs and 
Trade (hereinafter referred to as the 
“GATT 1994“);

(b) to mutually increase investment opportuni-
ties between the Parties, and to gradually 
develop an environment conducive to 
enhanced trade in services;

(c) to provide fair conditions of competition for 
trade between the Parties and to ensure 
adequate and effective protection of intelle-
ctual property rights;

to gradually achieve further liberalisa-
tion on a mutual basis of the government 
procurement markets of the Parties; 

(e) to develop international trade in such a way 
as to contribute to the objective of sustaina-
ble development and to ensure that this 
objective is integrated and reflected in the 
Parties’ trade relationship; and

(f) to contribute in this way to the harmonious 
development and expansion of world trade.

Article 2

Trade Relations Governed by this Agreement

1. This Agreement shall apply to trade relations 
between, on the one side, the individual 
EFTA States and, on the other side, Bosnia 
and Herzegovina, but not to the trade relati-
ons between individual EFTA States, unless 
otherwise provided for in this Agreement.

2. As a result of the customs union established 
by the Customs Treaty of 29 March 1923 bet-
ween Switzerland and Liechtenstein, Switzer-
Kapittel 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål

1. EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina skal 
opprette et frihandelsområde ved denne 
avtale og ved tilleggsavtalene om handel 
med landbruksvarer som inngås samtidig 
mellom hver enkelt EFTA-stat og Bosnia-Her-
cegovina, med sikte på å fremme velstand og 
en bærekraftig utvikling på sine territorier.  
 

2. Formålet med denne avtale, som er basert på 
handelsforbindelser mellom markedsøkono-
mier og på respekt for demokratiske prinsip-
per og menneskerettigheter, er
a) å liberalisere handelen med varer i samsvar 

med artikkel XXIV i Generalavtalen om toll-
tariffer og handel (heretter kalt «GATT 
1994»), 

b) på gjensidig grunnlag å styrke investerings-
mulighetene mellom partene og gradvis å 
skape et miljø som bidrar til økt handel med 
tjenester,

c) å sørge for rettferdige konkurransevilkår i 
handelen mellom partene og å sikre et til-
strekkelig og effektivt vern av immaterielle 
rettigheter,

gradvis og på gjensidig grunnlag å ytter-
ligere liberalisere partenes markeder for 
offentlige anskaffelser, 

e) å sikre at internasjonal handel utvikles på 
en slik måte at det bidrar til målsettingen 
om en bærekraftig utvikling, og at denne 
målsettingen innlemmes og kommer til 
uttrykk i partenes handelsforbindelser, og 

f) på denne måten å bidra til en harmonisk 
utvikling og utvidelse av verdenshandelen.

Artikkel 2

Handelsforbindelser regulert av denne avtale

1. Denne avtale får anvendelse på handelsfor-
bindelsene mellom den enkelte EFTA-stat på 
den ene siden og Bosnia-Hercegovina på den 
andre siden, men ikke på handelsforbindel-
sene mellom de enkelte EFTA-statene, med 
mindre noe annet er fastsatt i denne avtale.

2. Som et resultat av tollunionen som ble opp-
rettet ved tolltraktaten av 29. mars 1923 mel-
lom Sveits og Liechtenstein, skal Sveits 
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land shall represent Liechtenstein in matters 
covered thereby.

Article 3

Relation to Other International Agreements

1. The Parties confirm their rights and obligati-
ons under the WTO Agreement, the other 
agreements negotiated thereunder to which 
they are party, and any other international 
agreement to which they are party.

2. The provisions of this Agreement shall be 
without prejudice to the interpretation or 
application of rights and obligations under 
any other international agreement relating to 
investment to which Bosnia and Herzegovina 
and one or several EFTA States are parties.

3. If a Party considers that the maintenance or 
establishment of a customs union, a free 
trade area, an arrangement for frontier trade 
or another preferential agreement by anot-
her Party has the effect of altering the trade 
regime provided for by this Agreement, it 
may request consultations. The Party conclu-
ding such agreement shall afford adequate 
opportunity for consultations with the requ-
esting Party.

Article 4

Territorial Application

1. This Agreement shall, except as otherwise 
specified in Article 8, apply:
(a) to the land territory, internal waters, and 

the territorial sea of a Party, and the air-
space above the territory of a Party, in acco-
rdance with international law; and

(b) beyond the territorial sea, with respect to 
measures taken by a Party in the exercise 
of its sovereign rights or jurisdiction in 
accordance with international law.

2. This Agreement shall not apply to the Nor-
wegian territory of Svalbard, with the excep-
tion of trade in goods.

Article 5

Central, Regional and Local Government

Each Party shall ensure within its territory the 
observance of all obligations and commitments 
under this Agreement by its respective central, 
regional and local governments and authorities, 
and by non-governmental bodies in the exercise 
of governmental powers delegated to them by 
representere Liechtenstein i spørsmål som 
omfattes av traktaten.

Artikkel 3

Forholdet til andre internasjonale avtaler

1. Partene stadfester sine rettigheter og forplik-
telser etter WTO-avtalen, de øvrige avtalene 
som er forhandlet fram innenfor rammen av 
den, og som de er part i, samt enhver annen 
internasjonal avtale de er part i.

2. Bestemmelsene i denne avtale skal ikke ha 
noen virkning for fortolkningen eller anven-
delsen av rettigheter og forpliktelser etter 
andre internasjonale investeringsavtaler som 
Bosnia-Hercegovina og en eller flere EFTA-
stater er part i.

3. Dersom en part anser at en annen parts opp-
rettholdelse eller opprettelse av tollunioner, 
frihandelsområder, ordninger for grensehan-
del eller andre preferanseavtaler endrer han-
delsregimet som er fastsatt ved denne avtale, 
kan den be om konsultasjoner. Parten som 
inngår en slik avtale, skal gi tilstrekkelig 
mulighet for konsultasjoner med den anmo-
dende part. 

Artikkel 4

Territoriell anvendelse

1. Med mindre noe annet er fastsatt i artikkel 8, 
får denne avtale anvendelse
a) på en parts landterritorium, indre farvann 

og sjøterritorium samt luftrommet over par-
tens territorium, i samsvar med folkeretten, 
og

b) utenfor sjøterritoriet, med hensyn til tiltak 
en part treffer for å utøve sine suverene ret-
tigheter eller sin myndighet i henhold til 
folkeretten.

2. Denne avtale får ikke anvendelse på det nor-
ske territoriet på Svalbard, med unntak av 
handel med varer.

Artikkel 5

Sentrale, regionale og lokale myndigheter

Hver part skal innenfor sitt territorium påse at alle 
forpliktelser etter denne avtale overholdes av 
dens respektive sentrale, regionale og lokale 
administrative enheter og myndigheter og av 
ikke-statlige organer når disse utøver offentlig 
myndighet delegert til dem av sentrale, regionale 
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central, regional and local governments or autho-
rities.

Article 6

Transparency

1. Each Party shall publish or otherwise make 
publicly available its laws, regulations, judi-
cial decisions, administrative rulings of gene-
ral application and the international 
agreements to which it is a party that may 
affect the operation of this Agreement. 

2. A Party shall promptly respond to specific 
questions and provide, upon request, infor-
mation to another Party on matters referred 
to in paragraph 1. The Parties are not requi-
red to disclose confidential information.

Chapter 2

Trade in Goods

Article 7

Scope

1. This Chapter applies to the following produ-
cts:
(a) all products classified under Chapters 25 to 

97 of the Harmonized Commodity Descrip-
tion and Coding System (HS), except pro-
ducts subject to Annex I;

(b) processed agricultural products specified 
in Annex II, with due regard to the arrange-
ments provided for in that Annex; and

(c) fish and other marine products as provided 
for in Annex III.

2. Each EFTA State and Bosnia and Herzego-
vina have concluded agreements on trade in 
agricultural products on a bilateral basis. 
These agreements form part of the instru-
ments establishing a free trade area between 
the EFTA States and Bosnia and Herzego-
vina.

Article 8

Rules of Origin and Administrative 
Cooperation

1. The provisions on rules of origin and met-
hods of administrative cooperation are set 
out in the Protocol on Rules of Origin.

2. From the date of entry into force, for the Par-
ties, of the Regional Convention on Pan-
Euro-Mediterranean Preferential Rules of 
Origin (hereinafter referred to as “the Con-
og lokale administrative enheter eller myndig-
heter.

Artikkel 6

Åpenhet

1. Hver part skal kunngjøre, eller gjøre offent-
lig tilgjengelig på annen måte, de av sine 
lover, forskrifter, rettsavgjørelser og forvalt-
ningsvedtak som er gitt generell anvendelse, 
samt alle internasjonale avtaler de er part i, 
dersom de kan ha betydning for hvordan 
denne avtale virker.

2. En part skal omgående besvare konkrete 
spørsmål og på anmodning gi en annen part 
opplysninger om saker nevnt i nr. 1. Partene 
plikter ikke å utlevere fortrolige opplysnin-
ger.

Kapittel 2

Handel med varer

Artikkel 7

Virkeområde

1. Dette kapittel får anvendelse på følgende 
varer:
a) alle varer som hører under kapittel 25 til 97 

i Det harmoniserte system for beskrivelse 
og koding av varer (HS), med unntak av 
varer som er gjenstand for vedlegg I,

b) bearbeidede landbruksvarer oppført i ved-
legg II, idet det tas tilbørlig hensyn til ord-
ningene fastsatt i nevnte vedlegg, og

c) fisk og andre marine produkter som fastsatt 
i vedlegg III.

2. Den enkelte EFTA-stat og Bosnia-Hercego-
vina har inngått bilaterale avtaler om handel 
med landbruksvarer. Disse avtalene utgjør 
en del av dokumentene som oppretter et fri-
handelsområde mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina. 

Artikkel 8

Opprinnelsesregler og forvaltningssamarbeid 

1. Bestemmelsene om opprinnelsesregler og 
forvaltningssamarbeid er fastsatt i protokol-
len om opprinnelsesregler.

2. Fra det tidspunkt den regionale konvensjo-
nen om felles preferanseopprinnelsesregler 
for Europa og statene ved Middelhavet (her-
etter kalt «konvensjonen») trer i kraft for par-
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vention“), the Protocol on Rules of Origin 
shall no longer be applicable, and the rights 
and obligations of the Parties in respect of 
rules of origin and administrative coopera-
tion between the customs authorities of the 
Parties shall be governed by the Convention, 
without prejudice to Article 16.

3. If a Party withdraws from the Convention, 
the Parties shall immediately enter into 
negotiations on new rules of origin applica-
ble to this Agreement. Until new rules enter 
into force, those contained in the Convention 
shall apply mutatis mutandis to this Agree-
ment, allowing for cumulation only between 
the Parties.

Article 9

Customs Duties

1. Upon entry into force of this Agreement, the 
Parties shall abolish all customs duties, and 
charges having equivalent effect to customs 
duties, on imports and exports of products 
originating in an EFTA State or in Bosnia 
and Herzegovina covered by subparagraph 
1(a) of Article 7, except as otherwise speci-
fied in Annex IV of this Agreement. No new 
customs duties shall be introduced.

2. Customs duties and charges having equiva-
lent effect to customs duties include any duty 
or charge of any kind imposed in connection 
with the importation or exportation of a pro-
duct, including any form of surtax or sur-
charge, but does not include any charge 
imposed in conformity with Articles III and 
VIII of the GATT 1994.

Article 10

Basic Duties

1. The basic duty, to which the successive 
reductions set out in this Agreement are to 
be applied, shall be:
(a) the Most-Favoured-Nation rate of duty 

(MFN rate) applied by the EFTA States on 
1 January 2011;

(b) Bosnia and Herzegovina‘s applied Customs 
Tariff for 2011.1

2. If before, by or after entry into force of this 
Agreement any tariff reduction is applied on 
an erga omnes basis, such reduced duties 
shall replace the basic duties referred to in 

1 Official Gazette of Bosnia and Herzegovina No. 106/10 of 
22 December 2010.
tene, skal protokollen om opprinnelsesregler 
ikke lenger gjelde, og partenes rettigheter 
og forpliktelser med hensyn til opprinnelses-
regler og forvaltningssamarbeid mellom par-
tenes tollmyndigheter skal reguleres av 
konvensjonen, med forbehold for bestem-
melsen i artikkel 16.

3. Dersom en part trer ut av konvensjonen, skal 
partene umiddelbart innlede forhandlinger 
om nye opprinnelsesregler som skal gjelde 
for denne avtale. Inntil nye regler trer i kraft, 
får reglene i konvensjonen tilsvarende 
anvendelse på denne avtale og gir dermed 
adgang kun til kumulasjon mellom partene. 

Artikkel 9

Toll

1. Når denne avtale trer i kraft, skal partene 
avvikle all toll, og alle avgifter med tilsva-
rende virkning, på import og eksport av 
varer med opprinnelse i en EFTA-stat eller i 
Bosnia-Hercegovina som kommer inn under 
artikkel 7 nr. 1 bokstav a), med mindre noe 
annet er fastsatt i vedlegg IV til denne avtale. 
Det skal ikke innføres ny toll. 

2. Med toll og avgifter med tilsvarende virk-
ning menes toll eller avgift uansett art som 
ilegges i forbindelse med import eller 
eksport av en vare, herunder enhver form for 
tilleggsavgift eller ekstra avgift, men ikke 
avgifter ilagt i samsvar med artikkel III og 
VIII i GATT 1994. 

Artikkel 10

Basistollsatser

1. Basistollsatsen som de gradvise reduksjoner 
fastsatt i denne avtale skal få anvendelse på, 
skal være
a) bestevilkårssatsen (MFN-satsen) anvendt 

av EFTA-statene 1. januar 2011, 

b) Bosnia-Hercegovinas gjeldende tolltariff 
for 2011.1

2. Dersom tollnedsettelse anvendes på en erga 
omnes-basis før, på eller etter den dag denne 
avtale trer i kraft, skal en slik nedsatt toll 
erstatte basistollen omhandlet i nr. 1 fra den 

1 Bosnia-Hercegovinas offisielle kunngjøringsblad nr. 106/
10 av 22. desember 2010.
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paragraph 1 as from the date when such 
reductions are applied, or from the entry into 
force of this Agreement, whichever is later.

3. Reduced duties shall be rounded to the first 
decimal place or, in the case of specific 
duties, to the second decimal place.

Article 11

Quantitative Restrictions

With respect to the rights and obligations of the 
Parties concerning quantitative restrictions, 
Article XI of the GATT 1994 shall apply and is 
hereby incorporated into and made part of this 
Agreement, mutatis mutandis.

Article 12

Internal Taxation and Regulations

1. The Parties commit themselves to apply any 
internal taxes and other charges and regula-
tions in accordance with Article III of the 
GATT 1994 and other relevant WTO Agree-
ments.

2. Exporters may not benefit from repayment of 
internal taxes in excess of the amount of indi-
rect taxation imposed on products exported 
to the territory of a Party.

Article 13

Sanitary and Phytosanitary Measures

1. The rights and obligations of the Parties in 
respect of sanitary and phytosanitary measu-
res shall be governed by the WTO Agree-
ment on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures.

2. The Parties shall exchange names and 
addresses of contact points with sanitary and 
phytosanitary expertise in order to facilitate 
communication and the exchange of informa-
tion.

Article 14

Technical Regulations

1. The rights and obligations of the Parties in 
respect of technical regulations, standards 
and conformity assessment shall be gover-
ned by the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade.

2. The Parties shall strengthen their coopera-
tion in the field of technical regulations, stan-
dards and conformity assessment, with a 
view to increasing the mutual understanding 
dag nedsettelsen får anvendelse, eller fra 
den dag denne avtale trer i kraft, avhengig av 
hva som inntreffer sist.

3. Nedsatt toll skal avrundes til én desimal 
eller, for spesifikk toll, til to desimaler. 

Artikkel 11

Kvantitative restriksjoner

Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn 
til kvantitative restriksjoner skal reguleres av 
artikkel XI i GATT 1994, som herved innlemmes i 
denne avtale og gjøres til en del av den, med de 
nødvendige endringer.

Artikkel 12

Intern beskatning og regulering

1. Partene forplikter seg til å anvende intern 
beskatning og andre avgifter og reguleringer 
i samsvar med bestemmelsene i artikkel III i 
GATT 1994 og andre relevante WTO-avtaler. 

2. En eksportør kan ikke få refundert intern 
skatt ut over indirekte skatt lagt på varer 
som eksporteres til en parts territorium. 

Artikkel 13

Veterinære og plantesanitære tiltak

1. Partenes rettigheter og forpliktelser med 
hensyn til veterinære og plantesanitære til-
tak skal reguleres av bestemmelsene i WTO-
avtalen om anvendelse av veterinære og 
plantesanitære tiltak.

2. Partene skal utveksle navn på og adresser til 
kontaktpunkter med ekspertkunnskap om 
veterinære og plantesanitære forhold med 
sikte på å legge til rette for kommunikasjon 
og informasjonsutveksling.

Artikkel 14

Tekniske forskrifter

1. Partenes rettigheter og forpliktelser med 
hensyn til tekniske forskrifter, standarder og 
samsvarsvurdering skal reguleres av 
bestemmelsene i WTO-avtalen om tekniske 
handelshindringer.

2. Partene skal styrke samarbeidet om tekniske 
forskrifter, standarder og samsvarsvurdering 
med sikte på å øke den gjensidige forståel-
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of their respective systems and facilitating 
access to their respective markets.

Article 15

Trade Facilitation

With the aim to facilitate trade between the EFTA 
States and Bosnia and Herzegovina in accordance 
with the provisions set out in Annex V, each Party 
shall:
(a) simplify, to the greatest extent possible, 

procedures for trade in goods and related 
services;

(b)promote cooperation among them in order to 
enhance their participation in the develop-
ment and implementation of international 
conventions and recommendations on trade 
facilitation; and

(c) cooperate on trade facilitation within the fra-
mework of the Joint Committee.

Article 16

Sub-Committee on Rules of Origin, Customs 
Procedures and Trade Facilitation

1. With reference to Articles 8 and 15, a Sub-
Committee of the Joint Committee on Rules 
of Origin, Customs Procedures and Trade 
Facilitation (hereinafter referred to as “the 
Sub-Committee”) is hereby established.

2. The mandate of the Sub-Committee is set out 
in Annex VI.

Article 17

State Trading Enterprises

With respect to the rights and obligations of the 
Parties concerning state trading enterprises, 
Article XVII of the GATT 1994 and the Understan-
ding on the Interpretation of Article XVII of the 
GATT 1994 shall apply and are hereby incorpora-
ted into and made part of this Agreement, mutatis 
mutandis.

Article 18

Rules of Competition Concerning 
Undertakings

1. The following are incompatible with the pro-
per functioning of this Agreement in so far as 
they may affect trade between an EFTA State 
and Bosnia and Herzegovina:
(a) all agreements between undertakings, deci-

sions by associations of undertakings and 
concerted practices between undertakings 
sen av hverandres systemer og lette adgan-
gen til hverandres markeder.

Artikkel 15

Handelsfasilitering

For å lette samhandelen mellom EFTA-statene og 
Bosnia-Hercegovina i samsvar med bestemmel-
sene i vedlegg V skal hver av partene  

a) i størst mulig grad forenkle prosedyrene for 
handel med varer og tilknyttede tjenester, 

b) fremme samarbeid seg imellom med sikte på 
å styrke sin medvirkning ved utarbeiding og 
gjennomføring av internasjonale konvensjo-
ner og anbefalinger om handelsfasilitering, 
og

c) samarbeide om handelsfasilitering innenfor 
rammen av Den blandede komité.

Artikkel 16

Underkomité for opprinnelsesregler, 
tollprosedyrer og handelsfasilitering

1. Med henvisning til artikkel 8 og 15 nedsettes 
det herved en underkomité for opprinnelses-
regler, tollprosedyrer og handelsfasilitering 
(heretter kalt «underkomiteen») under Den 
blandede komité.

2. Underkomiteens mandat er oppført i vedlegg 
VI.

Artikkel 17

Statlige handelsforetak

Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn 
til statlige handelsforetak skal reguleres av artik-
kel XVII i GATT 1994 og av avtalen om fortolk-
ning av artikkel XVII i GATT 1994, som herved 
innlemmes i denne avtale og gjøres til en del av 
den, med de nødvendige endringer. 

Artikkel 18

Konkurranseregler for foretak 

1. Følgende atferd er uforenlig med denne avta-
les virkemåte i den utstrekning den kan ha 
betydning for samhandelen mellom en 
EFTA-stat og Bosnia-Hercegovina:
a) enhver avtale mellom foretak, enhver 

beslutning truffet av sammenslutninger av 
foretak og enhver form for samordnet opp-
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which have as their object or effect the pre-
vention, restriction or distortion of competi-
tion; and

(b) abuse by one or more undertakings of a 
dominant position in the territory of a Party 
as a whole or in a substantial part thereof.

2. The provisions of paragraph 1 shall apply to 
the activities of public undertakings and 
undertakings for which a Party grants spe-
cial or exclusive rights, in so far as the appli-
cation of these provisions does not obstruct 
the performance, in law or in fact, of the par-
ticular public tasks assigned to them.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not be construed to create any direct obliga-
tions for undertakings.

4. If a Party considers that a given practice is 
incompatible with the provisions of para-
graphs 1 and 2, it may request consultations 
within the Joint Committee. The Parties con-
cerned shall give to the Joint Committee all 
the assistance required in order to examine 
the case and, where appropriate, eliminate 
the practice objected to. If the Party concer-
ned fails to put an end to the practice objec-
ted to within the period set by the Joint 
Committee, or if the Joint Committee fails to 
reach an agreement after consultations, or 
after 30 days following referral for such con-
sultations, the Party requesting consultati-
ons may adopt appropriate measures to deal 
with the difficulties resulting from the 
practice in question.

Article 19

Subsidies and Countervailing Measures

1. The rights and obligations of the Parties rela-
ting to subsidies and countervailing measu-
res shall be governed by Articles VI and XVI 
of the GATT 1994 and the WTO Agreement 
on Subsidies and Countervailing Measures, 
except as provided for in paragraph 2.

2. Before an EFTA State or Bosnia and Her-
zegovina, as the case may be, initiates an 
investigation to determine the existence, 
degree and effect of any alleged subsidy in 
an EFTA State or in Bosnia and Herzegovina, 
as provided for in Article 11 of the WTO 
Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures, the Party considering initiating an 
investigation shall notify in writing the Party 
whose goods are subject to investigation and 
allow for a 45 day period with a view to fin-
ding a mutually acceptable solution. The con-
treden mellom foretak som har som formål 
eller virkning å hindre, innskrenke eller vri 
konkurransen, og

b) ett eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse 
av sin dominerende stilling på en parts ter-
ritorium eller på en vesentlig del av det.

2. Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse på 
virksomheten til offentlige foretak og foretak 
som en part har gitt sær- eller eneretter, i 
den utstrekning anvendelsen av disse 
bestemmelsene verken faktisk eller juridisk 
hindrer foretak som nevnt i å utføre de sær-
lige offentlige oppgavene som er tillagt dem.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal ikke tolkes 
slik at de skaper noen direkte forpliktelser 
for foretak.

4. Dersom en part anser at en bestemt atferd er 
uforenlig med bestemmelsene i nr. 1 og 2, 
kan den be om konsultasjoner i Den blan-
dede komité. De berørte parter skal gi komi-
teen all nødvendig bistand slik at saken kan 
undersøkes og den atferd det er reist innven-
dinger mot, eventuelt kan avskaffes. Dersom 
den berørte part unnlater å bringe denne 
atferd til opphør innen den frist som er fast-
satt av Den blandede komité, eller dersom 
det ikke lykkes komiteen å komme til enig-
het etter konsultasjoner eller senest 30 dager 
etter at det er bedt om konsultasjoner, kan 
den part som har bedt om konsultasjoner, 
iverksette egnede tiltak for å håndtere pro-
blemene som er oppstått som følge av den 
aktuelle atferden.

Artikkel 19

Subsidier og utjevningsavgifter

1. Partenes rettigheter og forpliktelser med 
hensyn til subsidier og utjevningstiltak skal 
reguleres av artikkel VI og XVI i GATT 1994 
og av WTO-avtalen om subsidier og utjev-
ningsavgifter, med unntak av hva som er 
fastsatt i nr. 2.

2. Før en EFTA-stat eller Bosnia-Hercegovina, 
alt etter hvilken stat det gjelder, iverksetter 
en undersøkelse for å fastslå eksistensen, 
omfanget og effekten av en angivelig subsi-
die i en EFTA-stat eller i Bosnia-Hercego-
vina, slik artikkel 11 i WTO-avtalen om 
subsidier og utjevningsavgifter fastsetter, 
skal den part som vurderer å iverksette 
undersøkelsen, skriftlig underrette den part 
hvis varer er gjenstand for undersøkelse, og 
gi en frist på 45 dager til å finne en løsning 
som begge parter kan godta. Konsultasjo-
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sultations shall take place in the Joint 
Committee if any Party so requests within 20 
days from the receipt of the notification.

3. If the consultations referred to in paragraph 
2 do not resolve the situation, the Party con-
sidering initiation of an investigation, may 
proceed in accordance with the provisions of 
paragraph 1.

Article 20

Anti-dumping

1. A Party shall not apply anti-dumping measu-
res as provided for under Article VI of the 
GATT 1994 and the WTO Agreement on 
Implementation of Article VI of the GATT 
1994 in relation to products originating in 
another Party.

2. Nevertheless, the Parties recognise that the 
effective implementation of competition 
rules may address economic causes leading 
to dumping.

3. Four years after the date of entry into force 
of this Agreement, the Parties may in the 
Joint Committee review the operation of 
paragraph 1 to 2 of this Article. Thereafter 
the Parties may conduct biennial reviews of 
this matter in the Joint Committee.

Article 21

Global Safeguard Measures

The rights and obligations of the Parties in 
respect of global safeguards shall be governed by 
Article XIX of GATT 1994 and the WTO Agree-
ment on Safeguards. In taking global safeguard 
measures a Party shall exclude imports of an ori-
ginating product from one or several Parties if 
such imports do not in and of themselves cause or 
threaten to cause serious injury. The Party taking 
the measure shall demonstrate that such exclu-
sion is in accordance with WTO rules and 
practice.

Article 22

Bilateral Safeguard Measures

1. Where, as a result of the reduction or elimi-
nation of a customs duty under this Agree-
ment, any product originating in a Party is 
being imported into the territory of another 
Party in such increased quantities, in abso-
lute terms or relative to domestic production, 
and under such conditions as to constitute a 
substantial cause of serious injury or threat 
nene skal finne sted i Den blandede komité 
dersom en av partene ber om det, innen 20 
dager etter at underretningen er mottatt.

3. Dersom situasjonen ikke lar seg løse gjen-
nom konsultasjonene omtalt i nr. 2, kan den 
part som vurderer å iverksette undersøkel-
sen, fortsette i samsvar med bestemmelsene 
i nr. 1.

Artikkel 20

Antidumping

1. En part skal ikke anvende antidumpingtiltak, 
som fastsatt i artikkel VI i GATT 1994 og i 
WTO-avtalen om gjennomføring av artikkel 
VI i GATT 1994, i forbindelse med varer med 
opprinnelse i en annen part. 

2. Partene erkjenner like fullt at en effektiv 
gjennomføring av konkurransereglene kan få 
betydning for økonomiske forhold som fører 
til dumping.

3. Fire år etter at denne avtale er trådt i kraft, 
kan partene, i Den blandede komité, vurdere 
hvordan nr. 1 og 2 i denne artikkel anvendes. 
Deretter kan partene undersøke saken på 
nytt hvert annet år i Den blandede komité. 

Artikkel 21

Globale beskyttelsestiltak

Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn 
til globale beskyttelsestiltak skal reguleres av 
artikkel XIX i GATT 1994 og av WTO-avtalen om 
beskyttelsestiltak. Når en part treffer globale 
beskyttelsestiltak, skal den unnta import av varer 
med opprinnelse i en eller flere parter dersom slik 
import i seg selv ikke volder eller truer med å 
volde alvorlig skade. Den part som treffer tiltaket, 
skal godtgjøre at unntaket er i samsvar med regler 
og praksis i WTO. 

Artikkel 22

Bilaterale beskyttelsestiltak

1. Dersom en vare med opprinnelse i en part, 
som et resultat av at toll reduseres eller avvi-
kles i henhold til denne avtale, importeres til 
en annen parts territorium i et slikt økt 
omfang, i absolutte tall eller i forhold til den 
innenlandske produksjonen, og under slike 
forhold at det i vesentlig grad volder eller 
truer med å volde alvorlig skade for innen-
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thereof to the domestic industry of like or 
directly competitive products in the territory 
of the importing Party, the importing Party 
may take bilateral safeguard measures to the 
minimum extent necessary to remedy or pre-
vent the injury, subject to the provisions of 
paragraphs 2 to 10.

2. Bilateral safeguard measures shall only be 
taken upon clear evidence that increased 
imports have caused or are threatening to 
cause serious injury pursuant to an investiga-
tion in accordance with the procedures laid 
down in the WTO Agreement on Safeguards 
mutatis mutandis.

3. The Party intending to take a bilateral safe-
guard measure under this Article shall 
immediately, and in any case before taking a 
measure, make notification to the other Par-
ties. The notification shall contain all perti-
nent information, which shall include 
evidence of serious injury or threat thereof 
caused by increased imports, a precise des-
cription of the product involved and the pro-
posed measure, as well as the proposed date 
of introduction, expected duration and time-
table for the progressive removal of the mea-
sure.

4. If the conditions set out in paragraph 1 are 
met, the importing Party may take measures 
consisting in:
(a) suspending the further reduction of any 

rate of customs duty provided for under this 
Agreement for the product; or

(b) increase the rate of customs duty for the 
product to a level not to exceed the lesser 
of:
(i) the MFN rate of duty applied at the time 

the action is taken; or
(ii) the MFN rate of duty applied on the day 

immediately preceding the date of the 
entry into force of this Agreement.

5. Bilateral safeguard measures shall be taken 
for a period not exceeding two years. In very 
exceptional circumstances, after review by 
the Joint Committee, measures may be taken 
up to a total maximum period of three years. 
No bilateral safeguard measure shall be 
applied to the import of a product that has 
previously been subject to such a measure 
for a period of, at least four years since the 
expiry of the measure.

6. The Joint Committee shall, within 30 days 
from the date of notification referred to in 
paragraph 3, examine the information provi-
ded in order to facilitate a mutually accepta-
landsk industri som produserer tilsvarende 
eller direkte konkurrerende varer på import-
partens territorium, kan importparten iverk-
sette bilaterale beskyttelsestiltak i den 
utstrekning det er absolutt nødvendig for å 
rette opp eller hindre skaden, med forbehold 
for bestemmelsene i nr. 2–10.

2. Bilaterale beskyttelsestiltak skal iverksettes 
bare dersom det foreligger klare bevis for at 
økt import har voldt eller truer med å volde 
alvorlig skade ifølge en undersøkelse gjen-
nomført i samsvar med prosedyrene fastsatt i 
WTO-avtalen om beskyttelsestiltak med de 
nødvendige endringer.

3. En part som har til hensikt å iverksette et 
bilateralt beskyttelsestiltak etter denne artik-
kel, skal umiddelbart, og i alle tilfeller før til-
taket iverksettes, underrette de øvrige 
parter. Underretningen skal inneholde alle 
relevante opplysninger, herunder bevis for at 
økt import har voldt eller truer med å volde 
alvorlig skade, en nøyaktig beskrivelse av 
den aktuelle varen og det planlagte tiltaket 
samt planlagt dato for iverksettelse, forven-
tet varighet og tidsplan for en gradvis avvik-
ling av tiltaket. 

4. Dersom vilkårene i nr. 1 er oppfylt, kan 
importparten treffe tiltak med sikte på 

a) å utsette ytterligere nedsettelser av en 
vares tollsats etter denne avtale, eller 

b) å bringe tollsatsen for varen opp til et nivå 
som ikke skal overstige det laveste av 

i) gjeldende MFN-sats på det tidspunkt til-
taket iverksettes, eller

ii) gjeldende MFN-sats dagen umiddelbart 
før denne avtale trer i kraft. 

5. Bilaterale beskyttelsestiltak skal ikke ha mer 
enn to års varighet. Under helt spesielle 
omstendigheter kan det, etter at Den blan-
dede komité har undersøkt saken, iverkset-
tes tiltak for en samlet periode på høyst tre 
år. Et bilateralt beskyttelsestiltak skal ikke 
anvendes på nytt ved import av en vare som 
tidligere har vært gjenstand for et slikt tiltak, 
før det er gått minst fire år etter at tiltaket ble 
opphevet.

6. Den blandede komité skal innen 30 dager fra 
datoen for underretningen nevnt i nr. 3 
undersøke de opplysninger som er gitt, med 
sikte på å legge til rette for en løsning av 
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ble resolution of the matter. In the absence 
of such resolution, the importing Party may 
adopt a measure pursuant to paragraph 4 to 
remedy the problem. In the selection of the 
bilateral safeguard measure, priority must be 
given to the measure which least disturbs 
the functioning of this Agreement. The bila-
teral safeguard measure shall be immedia-
tely notified to the other Parties and the Joint 
Committee and shall be subject to periodic 
consultations in the Joint Committee, parti-
cularly with a view to establishing a timeta-
ble for their abolition as soon as 
circumstances permit.

7. Upon the termination of the bilateral safegu-
ard measure, the rate of customs duty shall 
be the rate which would have been in effect 
but for the measure.

8. In critical circumstances, where delay would 
cause damage which would be difficult to 
repair, a Party may take a provisional bilate-
ral safeguard measure pursuant to a prelimi-
nary determination that there is clear 
evidence that increased imports constitute a 
substantial cause of serious injury, or threat 
thereof, to the domestic industry. The Party 
intending to take such a measure shall imme-
diately notify in writing the other Parties and 
the Joint Committee thereof. Within 30 days 
of the date of the notification, the procedures 
set out in paragraphs 2 to 6, shall be initia-
ted.

9. Any provisional bilateral safeguard measures 
shall be terminated within 200 days at the 
latest. The period of application of any such 
provisional bilateral safeguard measure shall 
be counted as part of the duration of the bila-
teral safeguard measure set out in paragraph 
5 and any extension thereof. Any tariff incre-
ases shall be promptly refunded if the inves-
tigation described in paragraph 2 does not 
result in a finding that the conditions of para-
graph 1 are met.

10. Five years after the date of entry into force of 
this Agreement, the Parties shall review in 
the Joint Committee whether there is need to 
maintain the possibility to take bilateral safe-
guard measures between them. If the Parties 
decide, after the first review, to maintain 
such possibility, they shall thereafter con-
duct biennial reviews of this matter in the 
Joint Committee.
saken som begge parter kan godta. Dersom 
det ikke lykkes å finne en slik løsning, kan 
importparten treffe tiltak i samsvar med nr. 4 
for å løse problemet. Ved valg av bilateralt 
beskyttelsestiltak skal det gis prioritet til til-
tak som griper minst mulig forstyrrende inn i 
gjennomføringen av denne avtale. De øvrige 
parter og Den blandede komité skal umiddel-
bart underrettes om det bilaterale beskyttel-
sestiltaket, som skal være gjenstand for 
jevnlige konsultasjoner i Den blandede 
komité med særlig sikte på å fastsette en 
tidsplan for å avvikle tiltaket så snart forhol-
dene tillater det.

7. Når det bilaterale beskyttelsestiltaket er opp-
hevet, skal tollsatsen være den samme som 
den ville ha vært om tiltaket ikke var blitt 
iverksatt.

8. I kritiske situasjoner der forsinkelse vil med-
føre skade som det vil være vanskelig å rette 
opp, kan en part iverksette et midlertidig 
bilateralt beskyttelsestiltak i henhold til en 
foreløpig påvisning av at det foreligger klare 
bevis for at økt import i vesentlig grad volder 
eller truer med å volde alvorlig skade for 
innenlandsk industri. En part som har til 
hensikt å iverksette et slikt tiltak, skal umid-
delbart skriftlig underrette de øvrige parter 
og Den blandede komité om dette. Prosedy-
rer som angitt i nr. 2–6 skal være iverksatt 
innen 30 dager fra underretningens dato. 

9. Et midlertidig bilateralt beskyttelsestiltak 
skal bringes til opphør senest innen 200 
dager. Den tid et midlertidig bilateralt 
beskyttelsestiltak anvendes, skal regnes som 
en del av det bilaterale beskyttelsestiltakets 
varighet i henhold til nr. 5 og enhver forlen-
gelse av denne. Enhver økning av tollsatsene 
skal omgående refunderes dersom undersø-
kelsen omtalt i nr. 2 ikke konkluderer med at 
vilkårene i nr. 1 er oppfylt. 

10. Fem år etter at denne avtale er trådt i kraft, 
skal partene undersøke i Den blandede 
komité om det er behov for å opprettholde 
adgangen til å treffe bilaterale beskyttelses-
tiltak dem imellom. Dersom partene etter 
den første gjennomgangen beslutter at 
denne adgangen skal opprettholdes, skal de 
deretter undersøke saken på nytt hvert annet 
år i Den blandede komité.
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Article 23

Shortage clause

1. Where compliance with the provisions of this 
Chapter leads to:
(a) a critical shortage, or threat thereof, of 

foodstuffs or other products essential to the 
exporting Party; or 

(b) re-export to a third country of a product 
against which the exporting Party main-
tains quantitative export restrictions, 
export duties or measures or charges 
having equivalent effect, and where this 
gives rise, or is likely to give rise to major 
difficulties for the exporting Party,
that Party may take appropriate measures 

under the conditions and in accordance with 
the procedures laid down in the following para-
graphs of this Article.

2. Before taking the measures provided for in 
paragraph 1 the Party considering taking 
such measures shall supply the Joint 
Committee with all relevant information, 
with a view to seeking a solution acceptable 
to the Parties. The Parties within the Joint 
Committee may agree on any means needed 
to put an end to the difficulties. If no agree-
ment is reached within 30 days of the matter 
being referred to the Joint Committee, the 
exporting Party may apply measures under 
this Article on the exportation of the product 
concerned.

3. In the selection of measures, priority shall be 
given to those which least disturb the functi-
oning of the arrangements in this Agree-
ment. Such measures shall not be applied in 
a manner which would constitute a means of 
arbitrary or unjustifiable discrimination 
where the same conditions prevail, or a dis-
guised restriction on trade and shall be elimi-
nated when the conditions no longer justify 
their maintenance.

4. Any measure applied pursuant to this Article 
shall be immediately notified to the Joint 
Committee and shall be subject to periodic 
consultations within it, in particular with a 
view to their elimination as soon as circum-
stances permit.

Article 24

Exceptions

With respect to the rights and obligations of the 
Parties under this Chapter concerning general 
Artikkel 23

Knapphetsklausul

1. Dersom etterlevelse av bestemmelsene i 
dette kapittel fører til 
a) alvorlig knapphet på næringsmidler eller 

andre varer som er av vesentlig betydning 
for eksportparten, eller risiko for at det opp-
står slik knapphet, eller

b) videreeksport til et tredjeland av en vare 
som eksportparten opprettholder kvantita-
tive eksportrestriksjoner, toll ved utførsel 
eller tiltak eller avgifter med tilsvarende 
virkning overfor, og dersom dette medfø-
rer, eller trolig vil medføre, store vansker 
for eksportparten,
kan denne parten iverksette egnede tiltak 

på de vilkår og i samsvar med den fremgangs-
måten som er fastsatt i bestemmelsene neden-
for i denne artikkel.

2. Før tiltakene fastsatt i nr. 1 iverksettes, skal 
den part som vurderer å iverksette slike til-
tak, gi Den blandede komité all relevant 
informasjon med sikte på å finne en løsning 
partene kan godta. Partene kan, i Den blan-
dede komité, bli enige om de virkemidler 
som måtte være nødvendig for å bringe van-
skene til opphør. Dersom partene ikke kom-
mer til enighet innen 30 dager etter at saken 
er forelagt Den blandede komité, kan 
eksportparten anvende tiltak etter denne 
artikkel med hensyn til eksport av den aktu-
elle varen.

3. Ved valg av tiltak skal det gis prioritet til til-
tak som griper minst mulig forstyrrende inn i 
gjennomføringen av ordningene i denne 
avtale. Slike tiltak skal ikke anvendes på en 
måte som vil innebære vilkårlig eller utilbør-
lig forskjellsbehandling under ellers like vil-
kår eller en skjult begrensning av handelen, 
og skal avvikles når det ikke lenger er grunn-
lag for å opprettholde dem. 

4. Den blandede komité skal umiddelbart 
underrettes om ethvert tiltak som iverksettes 
etter denne artikkel, og slike tiltak skal være 
gjenstand for jevnlige konsultasjoner i komi-
teen med særlig sikte på å avvikle dem så 
snart forholdene tillater det.

Artikkel 24

Unntak

Partenes rettigheter og forpliktelser etter dette 
kapittel med hensyn til generelle unntak og sik-
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and security exceptions, Articles XX and XXI of 
the GATT 1994 shall apply and are hereby incor-
porated into and made part of this Agreement, 
mutatis mutandis.

Chapter 3

Protection of Intellectual Property

Article 25

Protection of Intellectual Property

1. The Parties shall grant and ensure adequate, 
effective and non-discriminatory protection 
of intellectual property rights, and provide 
for measures for the enforcement of such 
rights against infringement thereof, counter-
feiting and piracy, in accordance with the 
provisions of this Article, Annex VII and the 
international agreements referred to therein.

2. The Parties shall accord to each other’s nati-
onals treatment no less favourable than that 
they accord to their own nationals. Exempti-
ons from this obligation must be in accor-
dance with the substantive provisions of 
Articles 3 and 5 of the WTO Agreement of 15 
April 1994 on Trade-Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights (hereinafter referred 
to as the “TRIPS Agreement“).

3. The Parties shall grant to each other’s natio-
nals treatment no less favourable than that 
accorded to nationals of any other State. 
Exemptions from this obligation must be in 
accordance with the substantive provisions 
of the TRIPS Agreement, in particular 
Articles 4 and 5 thereof.

4. The Parties agree, upon request of any Party, 
to review the provisions on the protection of 
intellectual property rights contained in this 
Article and in Annex VII with a view to furt-
her improving the levels of protection and to 
avoiding or remedying trade distortions cau-
sed by actual levels of protection of intelle-
ctual property rights.

Chapter 4

Investment, Services and Government 
Procurement

Article 26

Investment

1. The Parties shall endeavour to provide in 
their territories stable, equitable and trans-
parent investment conditions for investors of 
kerhetsunntak skal reguleres av artikkel XX og 
XXI i GATT 1994, som herved innlemmes i denne 
avtale og gjøres til en del av den, med de nødven-
dige endringer.

Kapittel 3

Vern av immaterielle rettigheter

Artikkel 25

Vern av immaterielle rettigheter

1. Partene skal gi og sikre et tilstrekkelig, 
effektivt og likebehandlende vern av immate-
rielle rettigheter, og fastsette tiltak for å 
sikre disse rettighetene mot inngrep, etter-
ligning og piratkopiering, i samsvar med 
bestemmelsene i denne artikkel, vedlegg VII 
og de internasjonale avtaler det vises til der. 

2. Partene skal gi hverandres borgere en 
behandling som ikke er mindre gunstig enn 
den de gir sine egne borgere. Unntak fra 
denne forpliktelsen skal være i samsvar med 
de materielle bestemmelsene i artikkel 3 og 
5 i WTO-avtalen av 15. april 1994 om han-
delsrelaterte sider ved immaterielle rettighe-
ter (heretter kalt «TRIPS-avtalen»). 

3. Partene skal gi hverandres borgere en 
behandling som ikke er mindre gunstig enn 
den de gir borgere av en hvilken som helst 
annen stat. Unntak fra denne forpliktelsen 
skal være i samsvar med de materielle 
bestemmelsene i TRIPS-avtalen, særlig artik-
kel 4 og 5.

4. Partene er enige om at de, på anmodning fra 
en part, vil gjennomgå bestemmelsene om 
vern av immaterielle rettigheter i denne 
artikkel og i vedlegg VII med sikte på å 
bedre beskyttelsesnivået ytterligere og å 
unngå eller rette opp handelsvridninger som 
skyldes gjeldende beskyttelsesnivå for 
immaterielle rettigheter.

Kapittel 4

Investeringer, tjenester og offentlige 
anskaffelser

Artikkel 26

Investeringer

1. Partene skal bestrebe seg på at det på deres 
territorium gis stabile, rettferdige og over-
siktlige investeringsvilkår for investorer fra 
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the other Parties that are making or seeking 
to make investments in their territories.

2. The Parties shall admit investments by inves-
tors of the other Parties in accordance with 
their laws and regulations. They recognise 
that it is inappropriate to encourage invest-
ment by relaxing health, safety or environ-
mental standards.

3. The Parties recognise the importance of pro-
moting investment and technology flows as a 
means for achieving economic growth and 
development. Cooperation in this respect 
may include:
(a) appropriate means of identifying invest-

ment opportunities and information chan-
nels on investment regulations;

(b) exchange of information on measures to 
promote investment abroad; and

(c) the furthering of a legal environment con-
ducive to increased investment flows.

4. The Parties affirm their commitment to 
review issues related to investment in the 
Joint Committee no later than five years after 
the entry into force of this Agreement, inclu-
ding the right of establishment of investors 
of one Party in the territory of another Party. 

5. Iceland, Liechtenstein and Switzerland, on 
the one part, and Bosnia and Herzegovina, 
on the other, shall refrain from arbitrary or 
discriminatory measures regarding invest-
ments by investors of another Party mentio-
ned in this paragraph and shall observe 
obligations they have entered into with 
regard to specific investments by an investor 
of another Party mentioned in this para-
graph.

Article 27

Trade in Services

1. The Parties shall aim at achieving gradual 
liberalisation and the opening of their 
markets for trade in services in accordance 
with the provisions of the General Agree-
ment on Trade in Services (hereinafter refer-
red to as the “GATS“).

2. If a Party grants to a non-party, after the 
entry into force of this Agreement, additional 
benefits with regard to the access to its ser-
vices markets, it shall agree to enter into 
consultations with a view to extending these 
benefits to another Party on a reciprocal 
basis.
de øvrige parter som foretar eller søker å 
foreta investeringer på deres territorium. 

2. Partene skal tillate investeringer foretatt av 
investorer fra de øvrige parter i samsvar med 
sine lover og forskrifter. De erkjenner at det 
er uakseptabelt å stimulere til investeringer 
ved å lempe på helse-, miljø- eller sikkerhets-
standarder.

3. Partene erkjenner at det er viktig å fremme 
investering og teknologioverføring som et 
middel til å oppnå økonomisk vekst og utvik-
ling. Samarbeid kan i denne forbindelse 
omfatte
a) hensiktsmessige måter for å finne fram til 

investeringsmuligheter og informasjonska-
naler om investeringsregulering,

b) utveksling av informasjon om tiltak for å 
fremme investeringer i utlandet, og

c) fremming av en rettslig ramme som gir 
økte investeringsstrømmer.

4. Partene bekrefter at de forplikter seg til å 
vurdere spørsmål om investeringer på nytt i 
Den blandede komité senest innen fem år 
etter at denne avtale er trådt i kraft, her-
under om den rett som tilkommer investorer 
fra en part til å etablere seg på en annen 
parts territorium.

5. Island, Liechtenstein og Sveits på den ene 
siden og Bosnia-Hercegovina på den andre 
siden skal avstå fra vilkårlige eller diskrimi-
nerende tiltak i forbindelse med investerin-
ger som foretas av investorer fra en annen 
part som nevnt i dette nummer, og skal opp-
fylle de forpliktelser de har inngått med hen-
syn til konkrete investeringer foretatt av en 
investor fra en annen part som nevnt i dette 
nummer.

Artikkel 27

Handel med tjenester

1. Partene skal ta sikte på gradvis å liberalisere 
og åpne sine markeder for handel med tje-
nester i samsvar med bestemmelsene i gene-
ralavtalen om handel med tjenester (heretter 
kalt «GATS»). 

2. Dersom en part, etter at denne avtale er trådt 
i kraft, gir en ikke-part ekstra fordeler med 
hensyn til adgang til sine tjenestemarkeder, 
skal den samtykke i å innlede konsultasjoner 
med sikte på å utvide disse fordelene til å 
omfatte en annen part på gjensidig grunnlag. 
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3. The Parties undertake to keep under review 
paragraphs 1 and 2 with a view to establis-
hing an agreement liberalising trade in ser-
vices between them in accordance with 
Article V of the GATS.

Article 28

Government Procurement

1. The Parties shall enhance their mutual 
understanding of their government procure-
ment laws and regulations with a view to pro-
gressively liberalising their respective 
procurement markets on the basis of non-dis-
crimination and reciprocity.

2. Each Party shall publish its laws, or other-
wise make publicly available its laws, regula-
tions and administrative rulings of general 
application as well as its respective internati-
onal agreements that may affect its procure-
ment markets. Each Party shall promptly 
respond to specific questions and provide, 
upon request, information to another Party 
on such matters.

3. If a Party grants to a non-party, after the 
entry into force of this Agreement, additional 
benefits with regard to the access to its pro-
curement markets, it shall agree to enter into 
negotiations with a view to extending these 
benefits to another Party on a reciprocal 
basis.

Chapter 5

Payments and Capital Movements

Article 29

Payments for Current Transactions

Subject to the provisions of Article 31, the Parties 
undertake to allow all payments for current 
transactions to be made in a freely convertible 
currency.

Article 30

Capital Movements

1. Subject to the provisions of Article 31, the 
Parties shall ensure that capital for invest-
ments made in companies formed in accor-
dance with their respective laws, any returns 
stemming therefrom, and the amounts resul-
ting from liquidations of investments are fre-
ely transferable.

2. The Parties shall hold consultations with a 
view to facilitating the movement of capital 
3. Partene forplikter seg til å vurdere bestem-
melsene i nr. 1 og 2 fortløpende med sikte på 
å opprette en avtale som liberaliserer hande-
len med tjenester dem imellom i samsvar 
med artikkel V i GATS.

Artikkel 28

Offentlige anskaffelser

1. Partene skal øke sin gjensidige forståelse av 
lover og forskrifter om offentlige anskaffel-
ser med sikte på en gradvis liberalisering av 
sine respektive anskaffelsesmarkeder på 
grunnlag av likebehandling og gjensidighet. 

2. Hver part skal kunngjøre sine lover, eller på 
annen måte gjøre offentlig tilgjengelig de av 
sine lover, forskrifter og forvaltningsvedtak 
som er gitt generell anvendelse, samt sine 
respektive internasjonale avtaler dersom de 
kan ha betydning for deres anskaffelsesmar-
keder. Hver part skal omgående besvare 
konkrete spørsmål og på anmodning gi en 
annen part opplysninger om slike saker.

3. Dersom en part, etter at denne avtale er trådt 
i kraft, gir en ikke-part ekstra fordeler med 
hensyn til adgang til sine anskaffelsesmarke-
der, skal den samtykke i å innlede forhand-
linger med sikte på å utvide disse fordelene 
til å omfatte en annen part på gjensidig 
grunnlag.

Kapittel 5

Betalinger og kapitalbevegelser

Artikkel 29

Betalinger for løpende transaksjoner

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 31 
forplikter partene seg til å tillate at alle betalinger 
for løpende transaksjoner foretas i en fritt konver-
tibel valuta.

Artikkel 30

Kapitalbevegelser

1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 
31 skal partene sikre at kapital til investering 
i selskaper opprettet i samsvar med deres 
lovgivning, all avkastning av kapitalen samt 
de beløp som fremkommer ved avvikling av 
investeringene, fritt kan overføres. 

2. Partene skal holde konsultasjoner med sikte 
på å lette kapitalbevegelser mellom EFTA-
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between the EFTA States and Bosnia and 
Herzegovina and achieving its complete libe-
ralisation as soon as conditions permit.

Article 31

Balance of Payments Difficulties

Where an EFTA State or Bosnia and Herzegovina 
is in serious balance of payments difficulties, or 
under threat thereof, the EFTA State concerned 
or Bosnia and Herzegovina, respectively, may in 
conformity with the conditions laid down within 
the framework of the GATT 1994 and the GATS as 
well as the Articles of Agreement of the Internati-
onal Monetary Fund, take restrictive measures 
with regard to current payments and capital 
movements if such measures are strictly necess-
ary. Such measures shall be applied on temporary, 
equitable and non-discriminatory basis. The 
EFTA State concerned or Bosnia and Herzego-
vina, as the case may be, shall inform the other 
Parties immediately of such measures and shall 
provide as soon as possible a timetable for their 
removal.

Article 32

Exceptions

With respect to the rights and obligations of the 
Parties under this Chapter concerning general 
exceptions and security exceptions, Article 24 of 
this Agreement shall apply mutatis mutandis, as 
well as Article XIV subparagraphs (a) to (c) and 
paragraph 1 of Article XIV bis of the GATS which 
are hereby incorporated into and made part of this 
Agreement, mutatis mutandis.

Chapter 6

Trade and Sustainable Development

Article 33

Context and Objectives

1. The Parties recall the Stockholm Declaration 
on the Human Environment of 1972, the Rio 
Declaration on Environment and Develop-
ment of 1992, Agenda 21 on Environment 
and Development of 1992, the ILO Declara-
tion on Fundamental Principles and Rights at 
Work and its Follow-up of 1998, the Johan-
nesburg Plan of Implementation on Sustaina-
ble Development of 2002, the Ministerial 
Declaration of the UN Economic and Social 
Council on Full Employment and Decent 
statene og Bosnia-Hercegovina og oppnå full 
liberalisering så snart forholdene tillater det.

Artikkel 31

Problemer med betalingsbalansen

Dersom en EFTA-stat eller Bosnia-Hercegovina 
har eller står i fare for å få alvorlige problemer 
med betalingsbalansen, kan henholdsvis den 
berørte EFTA-stat eller Bosnia-Hercegovina, i 
samsvar med vilkårene fastsatt innenfor rammen 
av GATT 1994 og GATS samt i artiklene i avtalen 
om Det internasjonale valutafond (IMF), iverk-
sette restriktive tiltak med hensyn til løpende 
betalinger og kapitalbevegelser dersom dette er 
strengt nødvendig. Slike tiltak skal anvendes mid-
lertidig og på en rettferdig måte som sikrer like-
behandling. Den berørte EFTA-stat eller 
Bosnia-Hercegovina, alt etter omstendighetene, 
skal umiddelbart underrette de øvrige parter om 
slike tiltak, og skal så snart som mulig legge fram 
en tidsplan for å avvikle dem. 

Artikkel 32

Unntak

Når det gjelder partenes rettigheter og forpliktel-
ser etter dette kapittel med hensyn til generelle 
unntak og sikkerhetsunntak, skal artikkel 24 i 
denne avtale få tilsvarende anvendelse i likhet 
med artikkel XIV bokstav a)–c) og artikkel XIVa 
nr. 1 i GATS, som herved innlemmes i denne 
avtale og gjøres til en del av den, med de nødven-
dige endringer.

Kapittel 6

Handel Og Bærekraftig Utvikling

Artikkel 33

Kontekst og formål

1. Partene minner om Stockholm-erklæringen 
om det menneskelige miljø fra 1972, Rio-
erklæringen om miljø og utvikling fra 1992, 
Agenda 21 om miljø og utvikling fra 1992, 
ILOs erklæring om grunnleggende prinsip-
per og rettigheter i arbeidslivet og oppfølgin-
gen av erklæringen fra 1998, handlingsplanen 
for bærekraftig utvikling fra Johannesburg i 
2002, ministererklæringen om full sysselset-
ting og anstendige arbeidsvilkår vedtatt av 
FNs økonomiske og sosiale råd i 2006 og 
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Work of 2006 and the ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization of 2008.

2. The Parties recognise that economic 
development, social development and 
environmental protection are interdependent 
and mutually supportive components of 
sustainable development. They underline the 
benefit of cooperation on trade-related 
labour and environmental issues as part of a 
global approach to trade and sustainable 
development.

3. The Parties reaffirm their commitment to 
promote the development of international 
trade in such a way as to contribute to the 
objective of sustainable development and to 
ensure that this objective is integrated and 
reflected in the Parties’ trade relationship.

Article 34

Scope

Except as otherwise provided for in this Chapter, 
this Chapter applies to measures adopted or main-
tained by the Parties affecting trade-related and 
investment-related aspects of labour2 and environ-
mental issues.

Article 35

Right to Regulate and Levels of Protection

1. Recognising the right of each Party, subject 
to the provisions of this Agreement, to esta-
blish its own levels of environmental and 
labour protection, and to adopt or modify 
accordingly its relevant laws and policies, 
each Party shall seek to ensure that its laws, 
policies and practices provide for and 
encourage high levels of environmental and 
labour protection, consistent with standards, 
principles and agreements referred to in 
Articles 37 and 38, and shall strive to further 
improve the levels of protection provided for 
in those laws and policies.

2. The Parties recognise the importance, when 
preparing and implementing measures rela-
ted to the environment and labour conditions 
that affect trade and investment between 
them, of taking account of scientific, techni-
cal and other information, and relevant inter-

2 When labour is referred to in this Chapter, it includes the 
issues relevant to the Decent Work Agenda as agreed on in 
the ILO. 
ILOs erklæring om sosial rettferdighet for en 
rettferdig globalisering fra 2008.

2. Partene erkjenner at miljøvern og økono-
misk og sosial utvikling er gjensidig avhen-
gige og støttende faktorer med hensyn til en 
bærekraftig utvikling. De understreker nyt-
ten av å samarbeide om handelsrelaterte 
sider ved miljø- og arbeidslivsspørsmål som 
ledd i en global tilnærming til handel og 
bærekraftig utvikling. 

3. Partene bekrefter at de forplikter seg til å 
fremme utvikling av internasjonal handel på 
en slik måte at det bidrar til målsettingen om 
en bærekraftig utvikling, og til å sikre at 
denne målsettingen innlemmes og kommer 
til uttrykk i partenes handelsforbindelser.

Artikkel 34

Virkeområde

Med mindre noe annet er fastsatt i dette kapittel, 
skal nevnte kapittel få anvendelse på tiltak som 
berører handels- og investeringsrelaterte sider 
ved miljø- og arbeidslivsspørsmål2, og som treffes 
eller opprettholdes av partene.

Artikkel 35

Rett til regulering og vernenivå

1. Partene skal, idet de anerkjenner hverandres 
rett til å fastsette nivået for sitt eget miljø- og 
arbeidervern og i tråd med dette å vedta ny 
eller endre eksisterende relevant lovgivning 
og politikk, og med de begrensninger som 
følger av bestemmelsene i denne avtale, 
arbeide for å sikre at deres respektive lovgiv-
ning, politikk og praksis tar hensyn til og 
fremmer et høyt miljø- og arbeidervernnivå, i 
samsvar med de standarder, prinsipper og 
avtaler som er nevnt i artikkel 37 og 38, og 
skal bestrebe seg på å styrke vernet fastsatt i 
slik lovgivning og politikk ytterligere.

2. Partene erkjenner at det er viktig å ta hensyn 
til vitenskapelig, teknisk og annen informa-
sjon samt relevante internasjonale standar-
der, retningslinjer og anbefalinger i sitt 
arbeid med å utforme og gjennomføre tiltak 
som gjelder miljø og arbeidsforhold, og som 

2 Med uttrykkene «arbeid», «arbeids-», «arbeidslivs-» og 
«arbeider-» menes i dette kapittel også spørsmål av betyd-
ning for handlingsplanen «Decent Work Agenda», vedtatt i 
ILO.
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national standards, guidelines and 
recommendations.

Article 36

Upholding Levels of Protection in the 
Application and Enforcement of Laws, 
Regulations or Standards

1. A Party shall not fail to effectively enforce its 
environmental and labour laws, regulations 
or standards in a manner affecting trade or 
investment between the Parties. 

2. Subject to Article 35, a Party shall not: 

(a) weaken or reduce the levels of environmen-
tal or labour protection provided by its laws, 
regulations or standards with the sole inten-
tion to encourage investment from another 
Party or to seek or to enhance a competitive 
trade advantage of producers or service 
providers operating in its territory; or 

(b) waive or otherwise derogate from, or offer 
to waive or otherwise derogate from, such 
laws, regulations or standards in order to 
encourage investment from another Party 
or to seek or to enhance a competitive trade 
advantage of producers or service provi-
ders operating in its territory. 
 

Article 37

International Labour Standards and 
Agreements

1. The Parties recall the obligations deriving 
from membership of the ILO and the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work and its Follow-up adopted by 
the International Labour Conference at its 
86th Session in 1998, to respect, promote and 
realise the principles concerning the funda-
mental rights, namely: 

(a) the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargai-
ning;

(b) the elimination of all forms of forced or 
compulsory labour;

(c) the effective abolition of child labour; and
(d) the elimination of discrimination in respect 

of employment and occupation.
påvirker handelen og investeringsvirksom-
heten dem imellom.

Artikkel 36

Opprettholdelse av vernenivå ved anvendelse 
og håndheving av lover, forskrifter og 
standarder

1. En part skal ikke unnlate effektivt å hånd-
heve sine egne miljø- og arbeidslivslover, -
forskrifter og -standarder på en måte som 
påvirker handelen eller investeringsvirksom-
heten mellom partene.

2. Med forbehold for artikkel 35 skal en part 
ikke:
a) svekke eller senke miljø- eller arbeider-

vernnivået fastsatt i partens lover, forskrif-
ter eller standarder utelukkende i den hen-
sikt å stimulere til investeringer fra en 
annen part eller å søke eller styrke et han-
delsmessig konkurransefortrinn for produ-
senter eller tjenesteytere som driver virk-
somhet på partens territorium, eller

b) gi avkall på eller på annen måte avvike fra, 
eller tilby å gi avkall på eller på annen måte 
avvike fra, slike lover, forskrifter eller stan-
darder i den hensikt å stimulere til investe-
ringer fra en annen part eller å søke eller 
styrke et handelsmessig konkurransefor-
trinn for produsenter eller tjenesteytere 
som driver virksomhet på partens territo-
rium.

Artikkel 37

Internasjonale arbeidslivsstandarder og -
avtaler

1. Partene minner om forpliktelsene som følger 
av medlemskap i ILO og ILOs erklæring om 
grunnleggende prinsipper og rettigheter i 
arbeidslivet samt oppfølgingen av erklærin-
gen vedtatt på Den internasjonale arbeids-
konferansens 86. sesjon i 1998, om å 
respektere, fremme og gjennomføre prinsip-
pene som følger av de grunnleggende rettig-
heter, det vil si:
a) foreningsfrihet og reell anerkjennelse av 

retten til å føre kollektive forhandlinger, 

b) avskaffing av alle former for tvangsarbeid, 

c) effektiv avskaffing av barnearbeid, og
d) avskaffing av forskjellsbehandling ved 

ansettelse og i yrke.
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2. The Parties reaffirm their commitment, 
under the Ministerial Declaration of the UN 
Economic and Social Council on Full 
Employment and Decent Work of 2006, to 
recognising full and productive employment 
and decent work for all as a key element of 
sustainable development for all countries 
and as a priority objective of international 
cooperation and to promoting the develop-
ment of international trade in a way that is 
conducive to full and productive employment 
and decent work for all. 

3. The Parties recall the obligations deriving 
from membership of the ILO to effectively 
implementing the ILO Conventions which 
they have ratified and to make continued and 
sustained efforts towards ratifying the funda-
mental ILO Conventions as well as the other 
Conventions that are classified as “up-to-
date“ by the ILO.

4. The violation of fundamental principles and 
rights at work shall not be invoked or other-
wise used as a legitimate comparative advan-
tage. Labour standards shall not be used for 
protectionist trade purposes. 

Article 38

Multilateral Environmental Agreements and 
Environmental Principles

The Parties reaffirm their commitment to the effe-
ctive implementation in their laws and practices of 
the multilateral environmental agreements to 
which they are party, as well as their adherence to 
environmental principles reflected in the internati-
onal instruments referred to in Article 33.

Article 39

Promotion of Trade and Investment Favouring 
Sustainable Development

1. The Parties shall strive to facilitate and pro-
mote foreign investment, trade in and disse-
mination of goods and services beneficial to 
the environment, including environmental 
technologies, sustainable renewable energy, 
energy efficient and eco-labelled goods and 
services, including through addressing rela-
ted non-tariff barriers. 

2. The Parties shall strive to facilitate and pro-
mote foreign investment, trade in and disse-
mination of goods and services that 
2. Partene bekrefter at de, i henhold til 
ministererklæringen om full sysselsetting og 
anstendige arbeidsvilkår vedtatt av FNs øko-
nomiske og sosiale råd i 2006, forplikter seg 
til å anerkjenne full og produktiv sysselset-
ting og anstendige arbeidsvilkår for alle som 
en sentral forutsetning for å oppnå en bære-
kraftig utvikling i alle land og som en priori-
tert målsetting for internasjonalt samarbeid, 
og til å fremme utvikling av internasjonal 
handel på en slik måte at det bidrar til full og 
produktiv sysselsetting og anstendige 
arbeidsvilkår for alle.

3. Partene minner om forpliktelsene som følger 
av medlemskap i ILO, om effektivt å gjen-
nomføre ILO-konvensjonene de har ratifi-
sert, og kontinuerlig og konsekvent å 
arbeide for at de grunnleggende ILO-konven-
sjonene og de øvrige konvensjonene ILO har 
klassifisert som ajourførte, blir ratifisert. 

4. Brudd på grunnleggende prinsipper og ret-
tigheter i arbeidslivet skal ikke kunne påbe-
ropes eller på annet vis benyttes som et 
legitimt komparativt fortrinn. Arbeidslivs-
standarder skal ikke benyttes til handelspoli-
tisk proteksjonisme.

Artikkel 38

Multilaterale miljøavtaler og miljømessige 
prinsipper

Partene bekrefter at de forplikter seg til effektivt å 
gjennomføre multilaterale miljøavtaler de er part i, 
i sin respektive lovgivning og praksis, og at de 
slutter opp om de miljømessige prinsippene som 
er nedfelt i de internasjonale instrumentene 
omtalt i artikkel 33.

Artikkel 39

Fremming av handel og investeringer som er 
gunstige for en bærekraftig utvikling

1. Partene skal bestrebe seg på å fremme og 
legge forholdene til rette for utenlandske 
investeringer i, handel med og spredning av 
varer og tjenester som gagner miljøet, her-
under miljøteknologi, bærekraftig fornybar 
energi og energibesparende og miljømer-
kede varer og tjenester, blant annet ved å 
fjerne tilhørende ikke-tollbaserte handels-
hindringer.

2. Partene skal bestrebe seg på å fremme og 
legge forholdene til rette for utenlandske 
investeringer i, handel med og spredning av 
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contribute to sustainable development, inclu-
ding goods and services that are the subject 
of schemes such as fair and ethical trade. 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, the 
Parties agree to exchange views and may 
consider, jointly or bilaterally, cooperation in 
this area.

4. The Parties shall encourage cooperation bet-
ween enterprises in relation to goods, ser-
vices and technologies that contribute to 
sustainable development and are beneficial 
to the environment.

Article 40

Cooperation in International Fora 

The Parties shall strive to strengthen their coope-
ration on trade and investment related labour and 
environmental issues of mutual interest in rele-
vant bilateral, regional and multilateral fora in 
which they participate.

Article 41

Implementation and Consultations

1. The Parties shall designate the administra-
tive entities which shall serve as contact 
points for the purpose of implementing this 
Chapter.

2. A Party may, through the contact point(s) 
referred to in paragraph 1, request expert 
consultations or consultations within the 
Joint Committee regarding any matter ari-
sing under this Chapter. The Parties shall 
make every attempt to arrive at a mutually 
satisfactory resolution of the matter. Where 
relevant, and subject to the agreement of the 
Parties, they may seek advice of the relevant 
international organisations or bodies.

3. If a Party considers that a measure of anot-
her Party does not comply with the obligati-
ons under this Chapter, it may have recourse 
to consultations according to paragraphs 1 to 
3 of Article 44.

Article 42

Review

The Parties shall periodically review in the Joint 
Committee progress achieved in pursuing the 
objectives set out in this Chapter, and consider 
relevant international developments to identify 
areas where further action could promote these 
objectives.
varer og tjenester som bidrar til en bærekraf-
tig utvikling, herunder varer og tjenester 
som omfattes av ordninger som etisk og rett-
ferdig handel.

3. Av hensyn til bestemmelsene i nr. 1 og 2 er 
partene enige om å utveksle synspunkter, og 
de kan vurdere å samarbeide, enten i felles-
skap eller bilateralt, på dette området.

4. Partene skal stimulere til samarbeid mellom 
foretak om varer, tjenester og teknologi som 
bidrar til en bærekraftig utvikling, og som 
gagner miljøet. 

Artikkel 40

Samarbeid i internasjonale fora 

Partene skal bestrebe seg på å styrke samarbeidet 
om handels- og investeringsrelaterte sider ved 
miljø- og arbeidslivsspørsmål av felles interesse i 
relevante bilaterale, regionale og multilaterale 
fora de deltar i.

Artikkel 41

Gjennomføring og konsultasjoner

1. Partene skal utpeke de administrative enhe-
tene som skal fungere som kontaktpunkt 
med henblikk på å gjennomføre dette kapit-
tel.

2. Gjennom kontaktpunktet eller kontaktpunk-
tene nevnt i nr. 1 kan en part be om konsulta-
sjoner på ekspertnivå eller konsultasjoner i 
Den blandede komité i enhver sak som 
omfattes av dette kapittel. Partene skal gjøre 
sitt ytterste for å komme fram til en gjensidig 
tilfredsstillende løsning. Der det er aktuelt, 
og såfremt det er enighet om det, kan par-
tene søke råd fra relevante internasjonale 
organisasjoner eller organer.

3. Dersom en part anser at et tiltak truffet av en 
annen part ikke er i samsvar med forpliktel-
sene etter dette kapittel, kan den benytte 
konsultasjoner i samsvar med bestemmel-
sene i artikkel 44 nr. 1–3.

Artikkel 42

Gjennomgang

Partene skal jevnlig undersøke i Den blandede 
komité om det er gjort fremgang for å nå målene 
fastsatt i dette kapittel, og vurdere relevante inter-
nasjonale forhold for å finne fram til områder der 
ytterligere innsats kan bidra til å nå disse målene. 
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Chapter 7

Institutional provisions

Article 43

The Joint Committee

1. The Parties hereby establish the EFTA-
Bosnia and Herzegovina Joint Committee. It 
shall be composed of representatives of the 
Parties which shall be headed by senior offi-
cials.

2. The Joint Committee shall:
(a) supervise and review the implementation of 

this Agreement, inter alia by means of a 
comprehensive review of the application of 
the provisions of this Agreement, with due 
regard to any specific reviews provided for 
in this Agreement;

(b) keep under review the possibility of further 
removal of barriers to trade and other 
restrictive measures concerning trade bet-
ween the EFTA States and Bosnia and Her-
zegovina;

(c) oversee the further development of this 
Agreement;

(d) supervise the work of any sub-committees 
and working groups established under this 
Agreement;

(e) endeavour to resolve disputes that may 
arise regarding the interpretation or appli-
cation of this Agreement; and

(f) consider any other matter that may affect 
the operation of this Agreement. 

3. The Joint Committee may decide to set up 
such sub-committees and working groups as 
it considers necessary to assist it in 
accomplishing its tasks. Except where other-
wise provided for in this Agreement, the sub-
committees and working groups shall work 
under a mandate established by the Joint 
Committee.

4. The Joint Committee may take decisions as 
provided for in this Agreement. On other 
matters the Joint Committee may make 
recommendations.

5. The Joint Committee shall take decisions 
and make recommendations by consensus. 

6. The Joint Committee shall meet whenever 
necessary upon mutual agreement but nor-
mally every two years. Its meetings shall be 
chaired jointly by one of the EFTA States and 
Bosnia and Herzegovina. The Joint Commit-
tee shall establish its rules of procedure.
Kapittel 7

Institusjonelle bestemmelser

Artikkel 43

Den blandede komité

1. Partene oppretter med dette Den blandede 
komité EFTA-Bosnia-Hercegovina. Komiteen 
skal bestå av representanter for partene, som 
skal ledes av embetsmenn. 

2. Den blandede komité skal
a) overvåke og følge opp gjennomføringen av 

denne avtale, blant annet ved en omfattende 
gjennomgang av anvendelsen av avtalebe-
stemmelsene, og skal da ta behørig hensyn 
til eventuelle særskilte gjennomganger fast-
satt i avtalen,

b) fortløpende vurdere muligheten for en 
ytterligere avvikling av handelshindringer 
og andre restriktive tiltak i samhandelen 
mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercego-
vina,

c) overvåke den videre utviklingen av denne 
avtale,

d) føre tilsyn med arbeidet i alle underkomi-
teer og arbeidsgrupper opprettet i henhold 
til denne avtale,

e) bestrebe seg på å løse tvister som kan opp-
stå om fortolkningen eller anvendelsen av 
denne avtale, og

f) behandle eventuelle andre spørsmål som 
kan ha betydning for hvordan denne avtale 
virker.

3. Den blandede komité kan beslutte å nedsette 
de underkomiteer eller arbeidsgrupper den 
mener er nødvendig for å bistå komiteen i 
utførelsen av dens oppgaver. Med mindre 
noe annet er fastsatt i denne avtale, skal 
underkomiteene og arbeidsgruppene 
arbeide på grunnlag av et mandat fastsatt av 
Den blandede komité.

4. Den blandede komité kan treffe beslutninger 
som fastsatt i denne avtale. I andre saker kan 
komiteen gi anbefalinger. 

5. Den blandede komité skal treffe beslutnin-
ger og gi anbefalinger ved samstemmighet 
(konsensus).

6. Den blandede komité skal komme sammen 
ved behov når partene er enige om det, men 
vanligvis hvert annet år. Møtene i komiteen 
skal ledes i fellesskap av en av EFTA-statene 
og Bosnia-Hercegovina. Den blandede 
komité skal vedta sin egen forretningsorden.
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7. Each Party may request at any time, through 
written notice to the other Parties, that a spe-
cial meeting of the Joint Committee be held. 
Such a meeting shall take place within 30 
days of receipt of the request, unless the Par-
ties agree otherwise. 

8. The Joint Committee may decide to amend 
the Annexes and the Protocol on Rules of 
Origin to this Agreement, including their 
Appendices. Subject to paragraph 9, the Joint 
Committee may set a date for the entry into 
force of such decisions.

9. If a representative of a Party in the Joint 
Committee has accepted a decision subject 
to the fulfilment of constitutional require-
ments, the decision shall enter into force on 
the date the last Party notifies that its inter-
nal requirements have been fulfilled, unless 
the decision itself specifies a later date. The 
Joint Committee may decide that the deci-
sion shall enter into force for those Parties 
that have fulfilled their internal require-
ments, provided that Bosnia and Herzego-
vina is one of those Parties. A Party may 
apply a decision of the Joint Committee pro-
visionally until such decision enters into 
force for that Party, subject to its constitutio-
nal requirements.

Chapter 8

Dispute settlement

Article 44

Consultations

1. In case of any divergence with respect to the 
interpretation, implementation and applica-
tion of this Agreement, the Parties shall 
make every attempt through cooperation and 
consultations to arrive at a mutually satis-
factory solution.

2. A Party may request in writing consultations 
with any other Party regarding any actual or 
proposed measure or any other matter that it 
considers might affect the operation of this 
Agreement. The Party requesting consultati-
ons shall at the same time notify the other 
Parties in writing thereof and supply all rele-
vant information.

3. The consultations shall take place in the Joint 
Committee if any of the Parties so requests 
within 20 days from the receipt of the notifica-
tion referred to in paragraph 2, with a view to 
finding a commonly acceptable solution.
7. Hver av partene kan på et hvilket som helst 
tidspunkt, ved skriftlig underretning til de 
øvrige parter, be om at det holdes et ekstra-
ordinært møte i Den blandede komité. Et 
slikt møte skal finne sted innen 30 dager 
etter at anmodningen er mottatt, med mindre 
partene blir enige om noe annet.

8. Den blandede komité kan beslutte å endre 
vedleggene og protokollen om opprinnelses-
regler til denne avtale, med tillegg. Med for-
behold for bestemmelsene i nr. 9 kan 
komiteen fastsette en dato for når slike 
beslutninger skal tre i kraft.

9. Dersom en parts representant i Den blan-
dede komité har godtatt en beslutning med 
forbehold om oppfyllelse av forfatningsretts-
lige krav, skal beslutningen tre i kraft den 
dag den siste av partene gir underretning om 
at dens internrettslige krav er oppfylt, med 
mindre det i selve beslutningen er fastsatt en 
senere dato. Den blandede komité kan 
bestemme at beslutningen skal tre i kraft for 
de parter som har oppfylt sine internrettslige 
krav, forutsatt at Bosnia-Hercegovina er en 
av disse parter. En part kan gi en beslutning i 
Den blandede komité midlertidig anvendelse 
inntil beslutningen trer i kraft for vedkom-
mende part, med forbehold for dens forfat-
ningsrettslige krav.

Kapittel 8

Tvisteløsning

Artikkel 44

Konsultasjoner

1. Ved ulik fortolkning, gjennomføring og 
anvendelse av denne avtale skal partene 
gjennom samarbeid og konsultasjon gjøre alt 
de kan for å komme fram til en gjensidig til-
fredsstillende løsning. 

2. En part kan skriftlig anmode en annen part 
om konsultasjoner om ethvert eksisterende 
eller planlagt tiltak eller om andre spørsmål 
den mener kan ha betydning for hvordan 
denne avtale virker. Den part som anmoder 
om konsultasjoner, skal samtidig gi de 
øvrige parter skriftlig underretning om dette 
og oversende alle relevante opplysninger.

3. Konsultasjonene skal finne sted i Den blan-
dede komité dersom en av partene ber om 
det, innen 20 dager etter at underretningen 
nevnt i nr. 2 er mottatt, med sikte på å finne 
en løsning som kan godtas av alle parter.
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4. If the Party to which a request is made in 
accordance with paragraph 2 does not reply 
within 10 days or does not enter into consul-
tations within 20 days from the date of 
receipt of the request, the Party making the 
request is entitled to request the establish-
ment of an arbitration panel in accordance 
with Article 45.

Article 45

Arbitration

1. Disputes between the Parties relating to the 
interpretation of rights and obligations under 
this Agreement, which have not been settled 
through direct consultations or in the Joint 
Committee within 60 days from the date of 
the receipt of the request for consultations, 
may be referred to arbitration by the complai-
ning Party by means of a written request to 
the Party complained against. A copy of this 
request shall be communicated to all other 
Parties so that they may determine whether 
to participate in the arbitration.

2. Where more than one Party requests the 
establishment of an arbitration panel relating 
to the same matter, or where the request 
involves more than one Party complained 
against, a single arbitration panel should, 
whenever feasible, be established to consi-
der such disputes.3

3. A Party that is not a party to the dispute shall 
be entitled, on delivery of a written request 
to the parties to the dispute, to make written 
submissions to the arbitration panel, receive 
written submissions, including annexes, 
from the parties to the dispute, attend hea-
rings and make oral statements.

4. The arbitration panel shall comprise three 
members, who shall be nominated in accor-
dance with the Optional Rules for Arbitrating 
Disputes between Two States of the Perma-
nent Court of Arbitration, effective 20 Octo-
ber 1992 (hereinafter referred to as the 
“Optional Rules”). If a member of the arbitra-
tion panel fails to participate in the arbitra-
tion, the other members shall, unless a party 
to the dispute requests otherwise, have the 
discretion to continue the arbitration and to 
render any ruling notwithstanding the failure 
of one member to participate.

3 For the purpose of this Chapter, the terms “Party” and 
“Party to the dispute” are used regardless of whether two 
or more Parties are involved in a dispute.
4. Dersom den part som anmodningen etter nr. 
2 er rettet til, ikke svarer innen 10 dager eller 
ikke innleder konsultasjoner innen 20 dager 
etter at anmodningen er mottatt, har den part 
som fremmer anmodningen, rett til å be om 
at det opprettes et voldgiftspanel i samsvar 
med artikkel 45. 

Artikkel 45

Voldgift

1. Dersom en tvist mellom partene om fortolk-
ningen av rettigheter og forpliktelser etter 
denne avtale ikke er løst gjennom direkte 
konsultasjoner eller i Den blandede komité 
innen 60 dager etter at en anmodning om 
konsultasjon er mottatt, kan tvisten henvises 
til voldgift av den part som har inngitt klage, 
ved skriftlig anmodning til den innklagede 
part. En kopi av anmodningen skal sendes 
alle øvrige parter, slik at de kan avgjøre om 
de skal delta i voldgiftsprosessen. 

2. Dersom flere enn én part ber om at det opp-
rettes et voldgiftspanel i tilknytning til 
samme sak, eller dersom anmodningen 
omfatter flere enn én innklaget part, bør det, 
der det lar seg gjøre, opprettes ett enkelt 
voldgiftspanel for å behandle slike tvister.3 

3. En part som ikke er part i tvisten, skal ved 
skriftlig anmodning til partene i tvisten ha 
rett til å legge fram skriftlige innlegg for 
voldgiftspanelet, motta skriftlige innlegg, 
herunder vedlegg, fra partene i tvisten, møte 
i forhandlinger og avgi muntlige innlegg. 

4. Voldgiftspanelet skal bestå av tre medlem-
mer, som skal utpekes i samsvar med Den 
permanente voldgiftsdomstolens tilleggsre-
gler for voldgiftsbehandling av tvister mel-
lom to stater, som trådte i kraft 20. oktober 
1992 (heretter kalt «tilleggsreglene»). Der-
som et medlem av voldgiftspanelet unnlater 
å delta i voldgiftsprosessen, skal de øvrige 
medlemmene, med mindre en part i tvisten 
ber om noe annet, ha rett til å fortsette pro-
sessen og treffe avgjørelse uten hensyn til at 
et voldgiftsmedlem ikke deltar. 

3 I dette kapittel benyttes uttrykkene «part» og «part i tvis-
ten» uavhengig av om det er to eller flere parter som er 
involvert i en tvist.
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5. The arbitration panel shall examine the mat-
ter referred to it in the request for the esta-
blishment of an arbitration panel in light of 
the provisions of this Agreement applied and 
interpreted in accordance with the rules of 
interpretation of public international law. 
The ruling of the arbitration panel shall be 
final and binding upon the parties to the dis-
pute. Any ruling of the arbitration panel shall 
be made public, unless the parties to the dis-
pute agree otherwise.

6. The language of any proceedings shall be 
English. The hearings of the arbitration 
panel shall be open to the public unless the 
parties to the dispute agree otherwise. Each 
Party shall treat as confidential the informa-
tion submitted by any other Party to the arbi-
tration panel which that Party has designated 
as confidential.

7. There shall be no ex parte communications 
with the arbitration panel concerning mat-
ters under its consideration.

8. The ruling of the arbitration panel shall be 
rendered within 180 days of the date on 
which the presiding arbitrator of the arbitra-
tion panel was appointed. This period may be 
extended by a maximum of 90 days, if the 
parties to the dispute so agree.

9. The costs of arbitration, including the remu-
neration of the members of the arbitration 
panel, shall be borne by the parties to the 
dispute in equal shares. Each party shall 
bear its own costs of arbitration, in particular 
for its representation, witnesses, including 
expert witnesses, and statements submitted 
to the arbitration panel.

10. Unless otherwise specified in this Agree-
ment or agreed between the parties to the 
dispute, the Optional Rules shall apply.

11. Disputes regarding the same matter arising 
under both this Agreement and the WTO 
Agreement may be settled in either forum at 
the discretion of the complaining party. The 
forum thus selected shall be used to the 
exclusion of the other. For the purpose of 
this paragraph, dispute settlement proceed-
ings under the WTO Agreement or this 
Agreement are deemed to be initiated upon a 
request for the establishment of a panel by a 
Party. Before a Party initiates dispute settle-
ment proceedings under the WTO Under-
standing on Rules and Procedures 
Governing the Settlement of Disputes 
against another Party regarding a matter ari-
sing under both this Agreement and the 
5. Voldgiftspanelet skal undersøke saken det 
har fått seg forelagt i anmodningen om opp-
rettelse av et voldgiftspanel, på bakgrunn av 
bestemmelsene i denne avtale anvendt og 
fortolket i samsvar med folkerettens fortolk-
ningsregler. Voldgiftspanelets avgjørelse 
skal være endelig og bindende for partene i 
tvisten. Enhver avgjørelse fra voldgiftspane-
let skal offentliggjøres, med mindre partene i 
tvisten blir enige om noe annet. 

6. Alle forhandlinger skal føres på engelsk. 
Voldgiftspanelets møter skal være åpne for 
allmennheten med mindre partene i tvisten 
blir enige om noe annet. Hver part skal 
behandle fortrolig opplysninger som en 
annen part har lagt fram for voldgiftspanelet 
og merket fortrolig. 

7. Det skal ikke være kontakt mellom en av par-
tene alene og voldgiftspanelet om spørsmål 
som er under behandling.

8. Voldgiftspanelet skal treffe avgjørelse senest 
180 dager etter at panelets formann er opp-
nevnt. Denne fristen kan forlenges med inn-
til 90 dager dersom partene i tvisten er enige 
om det. 

9. Kostnadene ved voldgift, herunder godtgjø-
ring til voldgiftspanelets medlemmer, skal 
dekkes av partene i tvisten og fordeles likt 
mellom dem. Hver av partene skal dekke 
sine egne voldgiftskostnader, særlig kostna-
dene knyttet til deres egen representasjon, 
egne vitner, herunder ekspertvitner, og inn-
legg forelagt voldgiftspanelet.

10. Med mindre noe annet er angitt i denne 
avtale eller avtalt mellom partene i tvisten, 
skal tilleggsreglene gjelde.

11. Tvister i tilknytning til samme sak som opp-
står innenfor rammen av både denne avtale 
og WTO-avtalen, kan avgjøres i det forum 
som foretrekkes av den part som har inngitt 
klage. Når et forum er valgt på denne måten, 
utelukkes bruk av det andre. For formålet i 
dette nummer skal tvisteløsningsprosedyrer 
etter WTO-avtalen eller denne avtale anses 
for å være innledet når en part anmoder om 
at det opprettes et voldgiftspanel. Før en part 
innleder en tvisteløsningsprosedyre mot en 
annen part etter WTO-avtalen om regler og 
prosedyrer ved tvisteløsning i tilknytning til 
en sak som oppstår innenfor rammen av 
både denne avtale og WTO-avtalen, skal den 
underrette alle øvrige parter om sin hensikt.  
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WTO Agreement, that Party shall notify all 
other Parties of its intention to do so.

Article 46

Implementation of the Ruling

1. The Party complained against shall promptly 
comply with the ruling of the arbitration 
panel. If it is impracticable to comply imme-
diately, the parties to the dispute shall ende-
avour to agree on a reasonable period of time 
to do so. In the absence of such agreement 
within 30 days from the date of the ruling, 
either party to the dispute may, within 10 
days from the expiration of such period, 
request the original arbitration panel to 
determine the length of the reasonable 
period of time.

2. The Party concerned shall notify in writing 
the other party to the dispute of the measure 
adopted in order to implement the ruling.

3. If the Party concerned fails to comply with 
the ruling within a reasonable period of time 
and the parties to the dispute have not 
agreed on any compensation, the other party 
to the dispute may, until the ruling has been 
properly implemented or the dispute has 
been otherwise resolved, and subject to a 
prior notification of 30 days, suspend the 
application of benefits granted under this 
Agreement, but only equivalent to those affe-
cted by the measure that the arbitration 
panel has found to violate this Agreement.

4. Any dispute regarding the implementation of 
the ruling or the notified suspension shall be 
decided by the original arbitration panel 
upon request of either party to the dispute 
before suspension of benefits can be applied. 
The arbitration panel may also rule on the 
conformity with the ruling of any implemen-
ting measures adopted after the suspension 
of benefits and whether the suspension of 
benefits should be terminated or modified. 
The ruling of the arbitration panel under this 
paragraph shall normally be given within 45 
days from the date of receipt of the request.
 

Artikkel 46

Fullbyrding av avgjørelsen

1. Den innklagede part skal omgående etter-
komme voldgiftspanelets avgjørelse. Dersom 
det ikke er praktisk mulig å etterkomme den 
umiddelbart, skal partene i tvisten bestrebe 
seg på å bli enige om en rimelig frist for å 
gjøre dette. Dersom det ikke er oppnådd 
enighet innen 30 dager etter avgjørelsen, kan 
en part i tvisten innen 10 dager etter fristens 
utløp anmode det opprinnelige voldgiftspane-
let om å fastsette en rimelig tidsfrist. 
 

2. Den berørte part skal skriftlig underrette 
den andre parten i tvisten om de tiltak som 
er truffet for å etterkomme avgjørelsen.

3. Dersom den berørte part unnlater å etter-
komme avgjørelsen innen en rimelig tidsfrist 
og partene i tvisten ikke er blitt enige om 
noen kompensasjon, kan den andre parten i 
tvisten, inntil avgjørelsen er behørig fullbyr-
det eller tvisten er blitt løst på annen måte, 
og med 30 dagers varsel, oppheve anvendel-
sen av fordeler som er gitt innenfor rammen 
av denne avtale, men bare i samme omfang 
som de fordeler som berøres av tiltaket vold-
giftspanelet mener er i strid med denne 
avtale.

4. Enhver tvist om fullbyrdingen av avgjørelsen 
eller den varslede opphevingen skal på 
anmodning fra en av partene i tvisten avgjø-
res av det opprinnelige voldgiftspanelet før 
en oppheving av fordeler kan iverksettes. 
Voldgiftspanelet kan også avgjøre om even-
tuelle gjennomføringstiltak vedtatt etter at 
fordelene ble opphevet, er i samsvar med 
panelets avgjørelse, og om opphevingen av 
fordelene bør bringes til opphør eller endres. 
Voldgiftspanelets avgjørelse etter dette num-
mer skal normalt foreligge innen 45 dager 
etter at anmodningen er mottatt.
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Chapter 9

Final Provisions

Article 47

Fulfilment of Obligations

The Parties shall take any general or specific mea-
sures required to fulfil their obligations under this 
Agreement.

Article 48

Annexes and Protocols 

The Annexes and the Protocol on Rules of Origin 
to this Agreement, including their Appendices, 
are an integral part of this Agreement.

Article 49

Evolutionary Clause

The Parties undertake to review this Agreement 
in light of further developments in international 
economic relations, inter alia in the framework of 
the WTO, and to examine in this context and in 
light of any other relevant factor the possibility of 
further developing and deepening their coopera-
tion under this Agreement and of extending it to 
areas not covered therein. The Joint Committee 
shall regularly examine this possibility and, where 
appropriate, make recommendations to the Par-
ties, particularly with a view to opening negotiati-
ons.

Article 50

Amendments

1. The Parties may agree on any amendment to 
this Agreement. Amendments to this Agree-
ment other than those referred to in para-
graph 8 of Article 43 shall be submitted to 
the Parties for ratification, acceptance or 
approval. Unless otherwise agreed by the 
Parties, amendments shall enter into force 
on the first day of the third month following 
the deposit of the last instrument of ratifica-
tion, acceptance or approval.

2. The text of the amendments as well as the 
instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the Deposi-
tary.
Kapittel 9

Sluttbestemmelser

Artikkel 47

Oppfyllelse av forpliktelser

Partene skal treffe alle generelle eller særlige til-
tak som er nødvendige for å oppfylle sine forplik-
telser etter denne avtale.

Artikkel 48

Vedlegg og protokoller 

Vedleggene og protokollen om opprinnelsesregler 
til denne avtale, med tillegg, utgjør en integrert 
del av avtalen.

Artikkel 49

Utviklingsklausul

Partene forplikter seg til å gjennomgå denne 
avtale på nytt i lys av den videre utviklingen i de 
internasjonale økonomiske forbindelser, blant 
annet innenfor rammen av WTO, og i den sam-
menheng og på bakgrunn av eventuelle andre 
relevante faktorer å undersøke muligheten for å 
videreutvikle og utdype samarbeidet etter denne 
avtale og utvide det til områder som ikke omfattes 
av avtalen. Den blandede komité skal jevnlig vur-
dere denne muligheten og eventuelt gi partene 
anbefalinger, særlig med sikte på å innlede for-
handlinger.

Artikkel 50

Endringer

1. Partene kan bli enige om å endre denne 
avtale. Andre endringer i avtalen enn dem 
som er omtalt i artikkel 43 nr. 8, skal fore-
legges partene til ratifikasjon, godtakelse 
eller godkjenning. Med mindre partene er 
blitt enige om noe annet, skal endringer tre i 
kraft den første dag i den tredje måned etter 
at det siste ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumentet er deponert. 

2. Endringstekstene samt ratifikasjons-, godta-
kelses- eller godkjenningsdokumentene skal 
deponeres hos depositaren. 
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Article 51

Accession

1. Any State becoming a member of the Euro-
pean Free Trade Association may accede to 
this Agreement, provided that the Joint 
Committee approves its accession, on terms 
and conditions to be agreed upon by the Par-
ties. The instrument of accession shall be 
deposited with the Depositary.

2. In relation to an acceding State, this Agree-
ment shall enter into force on the first day of 
the third month following the deposit of its 
instrument of accession, or the approval of 
the terms of accession by the existing Par-
ties, whichever is later.

Article 52

Withdrawal and Expiration

1. A Party may withdraw from this Agreement 
by means of a written notification to the 
Depositary. The withdrawal shall take effect 
six months after the date on which the notifi-
cation is received by the Depositary.

2. If Bosnia and Herzegovina withdraws, this 
Agreement shall expire when its withdrawal 
becomes effective.

3. Any EFTA State which withdraws from the 
Convention establishing the European Free 
Trade Association shall, ipso facto on the 
same day as the withdrawal takes effect, 
cease to be a Party to this Agreement.

Article 53

Entry into Force

1. This Agreement is subject to ratification, 
acceptance or approval in accordance with 
the respective constitutional requirements of 
the Parties. The instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited 
with the Depositary.

2. This Agreement shall enter into force, in 
relation to those Parties which have deposi-
ted their instruments of ratification, accep-
tance or approval, or notified provisional 
application to the Depositary, on the first day 
of the third month following the receipt of 
the latest deposit of instrument of ratifica-
tion, acceptance or approval, or notification 
on provisional application, provided that at 
least one EFTA State and Bosnia and Her-
zegovina are among them.
Artikkel 51

Tiltredelse

1. Enhver stat som blir medlem av Det euro-
peiske frihandelsforbund, kan tiltre denne 
avtale på de vilkår partene blir enige om, for-
utsatt at Den blandede komité godkjenner 
tiltredelsen. Tiltredelsesdokumentet skal 
deponeres hos depositaren. 

2. For en tiltredende stat skal denne avtale tre i 
kraft den første dag i den tredje måned etter 
at staten har deponert sitt tiltredelsesdoku-
ment eller de eksisterende parter har god-
kjent tiltredelsesvilkårene, avhengig av hva 
som inntreffer sist.

Artikkel 52

Oppsigelse og opphør

1. En part kan si opp denne avtale ved skriftlig 
underretning til depositaren. Oppsigelsen får 
virkning seks måneder etter at depositaren 
har mottatt underretningen. 

2. Dersom Bosnia-Hercegovina sier opp denne 
avtale, vil avtalen opphøre å gjelde samme 
dag oppsigelsen trer i kraft.

3. Enhver EFTA-stat som trer ut av konvensjo-
nen om opprettelse av Det europeiske frihan-
delsforbund, skal ipso facto opphøre å være 
part i denne avtale samme dag uttredelsen 
trer i kraft.

Artikkel 53

Ikrafttredelse

1. Denne avtale skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes i samsvar med partenes respek-
tive forfatningsrettslige krav. Ratifikasjons-, 
godtakelses- eller godkjenningsdokumen-
tene skal deponeres hos depositaren.  

2. Denne avtale trer i kraft for de parter som 
har deponert sitt ratifikasjons-, godtakelses- 
eller godkjenningsdokument, eller som har 
underrettet depositaren om midlertidig 
anvendelse, den første dag i den tredje 
måned etter at det sist deponerte ratifika-
sjons-, godtakelses- eller godkjenningsdoku-
mentet eller underretning om midlertidig 
anvendelse er mottatt, forutsatt at minst én 
EFTA-stat og Bosnia-Hercegovina er blant de 
nevnte parter.
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3. In relation to an EFTA State depositing its 
instrument of ratification, acceptance or 
approval after this Agreement has entered 
into force, this Agreement shall enter into 
force on the first day of the third month fol-
lowing the deposit of its instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval.

4. If its constitutional requirements permit, any 
EFTA State or Bosnia and Herzegovina may 
apply this Agreement provisionally pending 
ratification, acceptance or approval by that 
Party. Provisional application of this Agree-
ment shall be notified to the Depositary.

Article 54

Depositary

The Government of Norway shall act as Deposi-
tary.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorised thereto, have signed this 
Agreement.

Done at Trondheim, this 24th day of June 
2013, in one original in the English language. The 
Depositary shall transmit certified copies to all 
the Parties. 

For Iceland For Bosnia and  
Herzegovina

..................................... ....................................

For the Principality  
of Liechtenstein

 

....................................  

For the Kingdom  
of Norway

 

....................................  

For the Swiss  
Confederation

 

....................................  
3. For en EFTA-stat som deponerer sitt ratifika-
sjons-, godtakelses- eller godkjenningsdoku-
ment etter at denne avtale er trådt i kraft, 
skal avtalen tre i kraft den første dag i den 
tredje måned etter at staten har deponert sitt 
ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjen-
ningsdokument.

4. Dersom forfatningsrettslige krav tillater det, 
kan en EFTA-stat eller Bosnia-Hercegovina 
anvende denne avtale midlertidig inntil 
denne part ratifiserer, godtar eller godkjen-
ner avtalen. Depositaren skal underrettes om 
en midlertidig anvendelse av denne avtale.

Artikkel 54

Depositar

Norges regjering skal være depositar. 

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de 
undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til det, 
undertegnet denne avtale.

Utferdiget i Trondheim 24. juni 2013, i ett ori-
ginaleksemplar på engelsk. Depositaren skal over-
sende bekreftede kopier til alle parter.  

For Island For Bosnia- 
Hercegovina

.................................... ....................................

For Fyrstedømmet  
Liechtenstein

 

....................................  

For Kongeriket  
Norge

 

....................................  

For Det sveitsiske 
edsforbund

 

....................................  
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Vedlegg 2  

Agreement on Agriculture 
between the Kingdom of 
Norway and Bosnia and 

Herzegovina

Article 1

Scope and Coverage

1. This Agreement concerning trade in agricul-
tural products between the Kingdom of Nor-
way (hereinafter referred to as “Norway”) 
and Bosnia and Herzegovina is concluded 
further to the Free Trade Agreement bet-
ween the EFTA States and Bosnia and Her-
zegovina (hereinafter referred to as “the 
Free Trade Agreement“), which was signed 
on 24 June 2013, and in particular pursuant 
to paragraph 2 of Article 7 of the Free Trade 
Agreement.

2. This Agreement applies to trade between the 
Parties relating to agricultural products:
(a) classified in Chapters 1 through 24 of the 

Harmonized Commodity Description and 
Coding System (hereinafter referred to as 
“the HS”) and not included in Annex II and 
Annex III to the Free Trade Agreement; 
and

(b) covered by Annex I referred to in subpara-
graph 1(a) of Article 7 of the Free Trade 
Agreement.

Article 2

Tariff Concessions

1. Norway shall grant tariff concessions to agri-
cultural products originating in Bosnia and 
Herzegovina as specified in Annex 1 subject 
to the condition that no export subsidies be 
paid for exports of these products by Bosnia 
and Herzegovina. 

2. Bosnia and Herzegovina shall grant tariff 
concessions to agricultural products origina-
ting in Norway as specified in Annex 2 sub-
ject to the condition that no export subsidies 
Vedlegg 1  

Landbruksavtale mellom 
Kongeriket Norge og 
Bosnia-Hercegovina

Artikkel 1

Virkeområde og omfang

1. Denne avtalen om handel med landbruks-
varer mellom Kongeriket Norge (heretter 
kalt «Norge») og Bosnia-Hercegovina er inn-
gått i samsvar med frihandelsavtalen mellom 
EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina (heret-
ter kalt «frihandelsavtalen»), som ble under-
tegnet 24. juni 2013, og særlig i samsvar med 
artikkel 7 nr. 2 i frihandelsavtalen.  
 
 

2. Denne avtale gjelder handel mellom partene 
med hensyn til:
a) landbruksvarer som er klassifisert i kapit-

lene 1–24 i Det harmoniserte system for 
beskrivelse og koding av varer (heretter 
referert til som «HS»), og som ikke omfat-
tes av vedleggene II eller III til frihandelsav-
talen, og

b) landbruksvarer som omfattes av frihandels-
avtalens vedlegg I, omtalt i artikkel 7 nr. 1 
a) i frihandelsavtalen.

Artikkel 2

Tollkonsesjoner

1. Norge skal gi landbruksprodukter med opp-
rinnelse i Bosnia-Hercegovina tollkonsesjo-
ner som spesifisert i vedlegg 1, under 
forutsetning av at det ikke betales 
eksportsubsidier ved eksport av disse varene 
fra Bosnia-Hercegovina. 

2. Bosnia-Hercegovina skal gi landbrukspro-
dukter med opprinnelse i Norge tollkonse-
sjoner som spesifisert i vedlegg 2, under 
forutsetning av at det ikke betales 
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be paid for exports of these products by Nor-
way. 

Article 3

Rules of Origin and Administrative 
Cooperation

1. Article 8 of the Free Trade Agreement shall 
apply to this Agreement, mutatis mutandis, 
except as provided for in paragraph 2. 

2. For the purposes of this Agreement, only 
bilateral cumulation is allowed between the 
Parties.

Article 4

Dialogue

The Parties shall examine any difficulties that 
might arise in their trade in agricultural products 
and shall endeavour to seek appropriate solutions. 

Article 5

Further Liberalisation

The Parties undertake to continue their efforts 
with a view to achieving further liberalisation of 
their trade in agricultural products, taking acco-
unt of the pattern of such trade between them, the 
particular sensitivities of such products, and the 
development of the agricultural policies on either 
side. At the request of either Party, the Parties 
shall consult to achieve this objective, including 
through improvements in market access by redu-
ction or elimination of customs duties on agricul-
tural products and through extension of the scope 
of agricultural products covered by this Agree-
ment.

Article 6

WTO Agreement on Agriculture

The Parties confirm their rights and obligations 
under the WTO Agreement on Agriculture, 
except for export subsidies as referred to in para-
graphs 1 and 2 of Article 2 of this Agreement.

Article 7

Provisions of the Free Trade Agreement

The provisions on Territorial Application (Article 
4), Relations to Other International Agreements 
(Article 3), Central, Regional and Local Govern-
ment (Article 5), Transparency (Article 6), Quan-
titative Restrictions (Article 11), Internal Taxation 
eksportsubsidier ved eksport av disse varene 
fra Norge. 

Artikkel 3

Opprinnelsesregler og administrativt 
samarbeid

1. Artikkel 8 i frihandelsavtalen skal gjelde for 
denne avtale, med de nødvendige endringer, 
med unntak av det som er fastsatt i nr. 2. 

2. I denne avtale er bare bilateral kumulering 
tillatt mellom partene. 

Artikkel 4

Dialog

Partene skal ta opp eventuelle problemer som 
måtte oppstå i handelen med landbruksvarer dem 
imellom, og gjøre sitt beste for å finne hensikts-
messige løsninger.

Artikkel 5

Videre liberalisering

Partene forplikter seg til å fortsette arbeidet for en 
ytterligere liberalisering av handelen med land-
bruksprodukter, der det tas hensyn til han-
delsmønsteret dem imellom, den særskilte sensiti-
viteten slike varer er forbundet med, og utviklin-
gen i landbrukspolitikken på begge sider. Dersom 
en av partene ber om det, skal partene rådføre seg 
for å fremme denne målsettingen, blant annet 
gjennom forbedringer i markedstilgangen ved 
hjelp av reduksjon eller avskaffelse av toll på land-
bruksprodukter, og gjennom en utvidelse av listen 
over landbruksprodukter som omfattes av denne 
avtale.

Artikkel 6

WTO-avtalen om landbruk

Partene stadfester sine rettigheter og forpliktelser 
i henhold til WTO-avtalen om landbruk, med unn-
tak for det som er bestemt om eksportsubsidier i 
artikkel 2 nr. 1 og 2 i denne avtale.

Artikkel 7

Bestemmelser i frihandelsavtalen

Bestemmelsene om territoriell anvendelse (artik-
kel 4), forholdet til andre internasjonale avtaler 
(artikkel 3), sentrale, regionale og lokale myndig-
heter (artikkel 5), åpenhet (artikkel 6), kvantita-
tive begrensninger (artikkel 11), intern beskat-
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and Regulations (Article 12), Sanitary and Phy-
tosanitary Measures (Article 13), Technical Regu-
lations (Article 14), Trade Facilitation (Article 15), 
State Trading Enterprises (Article 17), Anti-dum-
ping (Article 20), Bilateral Safeguard Measures 
(Article 22), Exceptions (Article 24), Payments for 
Current Transactions (Article 29), Balance of Pay-
ments Difficulties (Article 31), Fulfilment of Obli-
gations (Article 47), Amendments (Article 50) as 
well as Chapter VIII on Dispute Settlement of the 
Free Trade Agreement shall apply, mutatis mutan-
dis, between the Parties to this Agreement.

Article 8

Agricultural Safeguard Measures

1. Where, as a result of the reduction or elimi-
nation of a customs duty under this Agree-
ment, an agricultural product originating in a 
Party is being imported into the territory of 
the other Party in such increased quantities, 
in absolute terms or relative to domestic pro-
duction, or at such reduced prices in the 
importing Party, so as to constitute a sub-
stantial cause of serious injury or threat the-
reof to the domestic industry of like or 
directly competitive products in the territory 
of the importing Party, the importing Party 
may take safeguard measures to the mini-
mum extent necessary to remedy or prevent 
the injury.

2. A safeguard measure shall not be taken for a 
period exceeding one year and may consist 
of:
(a) increasing the rate of customs duty for the 

product to a level not exceeding the MFN 
rate of duty applied at the time the measure 
is taken; or

(b) introducing a tariff quota for preferential 
trade, based on historical trade volumes of 
the five preceding years, excluding the 
import surge volumes that necessitated the 
introduction of the safeguard measure. 

3. The Party intending to take a safeguard mea-
sure on an agricultural product shall immedi-
ately, and in any case before taking a 
measure, make notification to the other 
Party. Within 60 days from the date of notifi-
cation, the notifying Party shall provide all 
pertinent information concerning the safegu-
ard measure. On request, that Party shall 
consult with the affected Party on the condi-
tions of application of the measure. 
ning og regulering (artikkel 12), veterinære og 
plantesanitære tiltak (artikkel 13), tekniske for-
skrifter (artikkel 14), handelsfasilitering (artikkel 
15), statlige handelsforetak (artikkel 17), tiltak 
mot dumping (artikkel 20), bilaterale beskyttel-
sestiltak (artikkel 22), unntak (artikkel 24), beta-
ling for løpende transaksjoner (artikkel 29), pro-
blemer med betalingsbalansen (artikkel 31), opp-
fylling av forpliktelser (artikkel 47) og endringer 
(artikkel 50), samt kapittel VIII om tvisteløsning i 
frihandelsavtalen, skal gjelde, med de nødvendige 
endringer, mellom partene i denne avtale.

Artikkel 8

Beskyttelsestiltak i landbruket

1. Dersom et landbruksprodukt med opprin-
nelse i en av partene, som et resultat av redu-
sert eller avskaffet toll i henhold til denne 
avtale, blir importert til den andre partens 
territorium i så sterkt økende mengder, i 
absolutte tall eller relativt til den hjemlige 
produksjon, eller til så sterkt reduserte pri-
ser i den importerende part, at det forårsaker 
eller truer med å forårsake alvorlig skade for 
den hjemlige produksjonen av liknende eller 
direkte konkurrerende produkter på den 
importerende parts territorium, kan den 
importerende part treffe tiltak for å beskytte 
seg, i den grad disse er absolutt nødvendige 
for å rette opp eller forhindre skaden.

2. Et slikt beskyttelsestiltak skal ikke være av 
lengre varighet enn ett år, og det kan bestå 
av:
a) en økning i tollsatsen på produktet til et 

nivå som ikke overstiger gjeldende MFN-
sats på det tidspunktet tiltaket blir iverksatt, 
eller 

b) innføring av en tollkvote for preferansehan-
del, basert på historiske handelsvolumer 
fra de fem foregående år, med unntak av 
volumøkningen som nødvendiggjorde inn-
føringen av beskyttelsestiltaket. 

3. Den avtalepart som har til hensikt å iverk-
sette et tiltak for å beskytte et landbrukspro-
dukt, skal umiddelbart, og under alle 
omstendigheter før tiltaket gjennomføres, 
underrette den andre parten. Innen 60 dager 
etter at underretningen er gitt, skal den 
underrettende part legge fram all relevant 
informasjon om beskyttelsestiltaket. På fore-
spørsel fra den rammede part skal den 
underrettende part rådføre seg med denne 
om betingelsene for iverksetting av tiltaket.
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4. Within five years after the date of entry into 
force of this Agreement the Parties shall 
review this Article and assess whether any 
modifications are required.

Article 9

Entry into Force and Termination

1. This Arrangement shall enter into force on 
the same date as the Free Trade Agreement 
enters into force between Norway and 
Bosnia and Herzegovina. It shall remain in 
force as long as the Free Trade Agreement 
remains in force between them.

2. This Agreement shall be terminated if a 
Party withdraws from the Free Trade Agree-
ment, in which case this Agreement shall be 
considered terminated on the same date the 
withdrawal from the Free Trade Agreement 
takes effect.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Agree-
ment.

Done at Trondheim, this 24th day of June 
2013, in two originals.

For the Kingdom  
of Norway

For Bosnia and  
Herzegovina 
4. Innen fem år etter at avtalen er trådt i kraft, 
skal partene gjennomgå denne artikkelen på 
nytt, og vurdere om det er behov for 
endringer.

Artikkel 9

Ikrafttredelse og opphør

1. Denne avtale trer i kraft på samme dato som 
frihandelsavtalen mellom Norge og Bosnia-
Hercegovina trer i kraft. Avtalen skal forbli i 
kraft så lenge frihandelsavtalen mellom dem 
gjelder. 

2. Denne avtale skal opphøre å gjelde dersom 
en av partene trekker seg fra frihandelsavta-
len, og avtalen skal da anses som avsluttet 
fra samme dato som oppsigelsen av frihan-
delsavtalen trer i kraft. 

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de under-
tegnede, som er gitt behørig fullmakt til det, 
undertegnet denne avtale. 

Utferdiget i Trondheim 24. juni 2013, i to origi-
naleksemplarer.

For Kongeriket  
Norge

For Bosnia- 
Hercegovina 
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