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Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom 
Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Tilråding fra Utenriksdepartementet 4. juni 2021, 
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Solberg)

1  Innledning og sammendrag

Det er fremforhandlet et utkast til frihandelsavtale 
mellom EØS/EFTA-statene Island, Liechtenstein, 
Norge og Storbritannia. Avtalen er ennå ikke 
undertegnet, men forventes å bli undertegnet i 
løpet av juli 2021.

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020, og 
samtidig startet en overgangsperiode som varte 
frem til 31. desember 2020. Storbritannias uttre-
den av EU har medført at Norges forhold til Stor-
britannia ikke lenger er regulert av EØS-avtalen. 
EØS/EFTA-statene Norge, Island og Liechten-
stein har derfor forhandlet om en frihandelsavtale 
med Storbritannia siden juli 2020. Hovedmålset-
ningen med avtalen er å sikre norsk næringsliv så 
gode betingelser som mulig, og opprettholde 
mest mulig av det tette økonomiske forholdet som 
var under EØS-avtalen, hjemlet i et nytt avtaleverk 
mellom partene.

Frihandelsavtalen mellom Norge, Island og 
Liechtenstein og Storbritannia omfatter handel 
med varer, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, 
tekniske handelshindre, veterinære og plantesani-

tære tiltak, handelstiltak, investeringer og handel 
med tjenester, offentlige anskaffelser, subsidier, 
konkurranse, immaterielle rettigheter, digital han-
del, telekommunikasjon, personbevegelser, yrkes-
godkjenning, handel og bærekraftig utvikling, 
små og mellomstore bedrifter (SMB), god regel-
verkspraksis, institusjonelle bestemmelser og 
tvisteløsning.

EØS/EFTA-statene Norge, Island og Liechten-
stein har opptrådt som en samlet gruppe i for-
handlingene basert på omforente forhandlingspo-
sisjoner.

I og med at frihandelsavtalen anses som en 
sak av særlig stor viktighet, er Stortingets sam-
tykke til inngåelse nødvendig i medhold av Grl. 
§ 26, annet ledd.

Frihandelsavtalens hoveddel i engelsk versjon 
med foreløpig oversettelse til norsk følger som 
trykt vedlegg til proposisjonen. Vedleggene til 
avtalen overleveres Stortinget som utrykte ved-
legg. Vedleggene er også tilgjengelig elektronisk 
på http://www.regjeringen.no.
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2  EØS/EFTA-statenes frihandelsforhandlinger 
med Storbritannia

2.1 Forhandlingsprosessen

Forhandlingene mellom Island, Liechtenstein og 
Norge og Storbritannia ble påbegynt i juli 2020 og 
avsluttet i juni 2021. Det ble avholdt løpende for-
handlingsmøter, både på ekspert- og forhandlings-
ledernivå, samt politiske møter. Norge opptrådte 
som talsperson for Norge, Island og Liechten-
stein.

Nærings- og fiskeridepartementet har ledet 
den norske forhandlingsdelegasjonen og Norge 
har hatt talspersonansvar for forhandlingene om 
landbruksvarer, veterinære og plantesanitære 
bestemmelser, tekniske reguleringer, handelstil-
tak, handelsfasilitering, opprinnelsesregler, for-
handlingene om tjenester og investeringer, digital 
handel, handel og bærekraftig utvikling, offentlige 
anskaffelser, små og mellomstore bedrifter 
(SMB), immaterielle rettigheter og rettslige 
spørsmål samt tvisteløsning. Forhandlingsdelega-
sjonen har hatt medlemmer fra andre departe-
menter og direktorater som har bidratt i arbeidet.

Delegasjonsmedlemmer fra andre departe-
menter og etater har bidratt særskilt i gjennomfø-
ringen av forhandlingene på følgende områder:
– Bestemmelsene om toll- og opprinnelsesspørs-

mål, administrativt samarbeid og handelsfasili-
tering: Finansdepartementet ved Tolldirekto-
ratet

– Kapitlet om handel med varer: Landbruks- og 
matdepartementet og Landbruksdirektoratet

– Bestemmelsene om veterinære og plantesani-
tære tiltak: Landbruks- og matdepartementet

– Bestemmelsene om tekniske handelshindre: 
Helse- og omsorgsdepartementer, Klima- og 
miljødepartementet, Landbruks- og matdepar-
tementet og Samferdselsdepartementet

– Rettslige og horisontale bestemmelser: Uten-
riksdepartementet

– Kapitlet om immaterialrettigheter: Justis- og 
beredskapsdepartementet, Landbruks- og mat-
departementet og Patentstyret

– Bestemmelsene om finansielle tjenester: 
Finansdepartementet

– Bestemmelsene om yrkesgodkjenning: Kunn-
skapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepar-
tementet og Justis- og beredskapsdepartemen-
tet

– Bestemmelsene om telekommunikasjon: Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet

– Bestemmelsene om personbevegelser: 
Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet

– Bestemmelsene om handel og bærekraftig 
utvikling: Klima- og miljødepartementet, 
Arbeids- og sosialdepartementet og Kultur-
departementet

Forhandlingene er blitt ført på grunnlag av omfor-
ente norske posisjoner. Forhandlingsdelegasjo-
nen har trukket på innspill fra berørte departe-
menter. Resultatet er i overensstemmelse med 
føringer gitt av mandatet fra regjeringen og omfor-
ente posisjoner til forhandlingsmøtene. Det har 
vært løpende politisk avklaring på spesielt sensi-
tive områder.

Stortinget og EØS/EFTA-ministrene har vært 
holdt løpende orientert om utviklingen i forhand-
lingene. På norsk side har hovedspørsmålene 
under forhandlingene vært avklart løpende mel-
lom departementene. Det har også vært redegjort 
for forhandlingene i møter med næringslivs- og 
arbeidstakerorganisasjoner og sivilsamfunnsorga-
nisasjoner.

I påvente av en endelig frihandelsavtale har 
Norge, Island og Storbritannia i løpet av forhand-
lingsperioden også inngått en midlertidig vareav-
tale. Avtalen har vært gjeldende fra 1. januar 2021, 
og gjelder frem til frihandelsavtalen trer i kraft. 
Med den midlertidige vareavtalen videreføres den 
generelle markedsadgangen for varehandel.

2.2 Norges handel med Storbritannia

Storbritannia er det landet i verden som mottar 
mest av norsk eksport, og verdien av denne utgjør 
mer enn 22 prosent av all norsk eksport. I 2020 
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eksporterte Norge varer for knapt 135 milliarder 
kroner til Storbritannia, mens importen var på 
drøyt 41 milliarder kroner. I tillegg selger Norge 
årlig tjenester til britene for nærmere 40 milliar-
der kroner. I 2020 utgjorde handelen med britene 
17 prosent av norsk vareeksport. Norges viktigste 
eksportvarer til Storbritannia er olje- og gass, sjø-
mat, metaller og maskiner. De viktigste importva-
rene fra Storbritannia er maskindeler, biler, mine-
ralolje, medisiner og flymotorer.

Per 31. desember 2020 har Statens pensjons-
fond utland investert 570,7 milliarder kroner i 367 
selskaper på børs og 162,3 milliarder kroner i ren-
tepapirer i Storbritannia. Storbritannia utgjør 
totalt 7 prosent av alle investeringer. Tendensen 
er fortsatt økning i pensjonsfondets investeringer 
i Storbritannia.

2.3 Det bilaterale forholdet mellom 
Norge og Storbritannia

I tillegg til den store handelen i varer og tjenester, 
er det bilaterale forholdet mellom Norge og Stor-
britannia godt og omfattende. Det dekker et bredt 
spekter av politikkområder, alt fra handel og øko-
nomi, forsvar og sikkerhet, energi, klima, 
utviklingspolitikk, polare spørsmål, til kultur, 
idrett og utdanning. Samarbeidet med Storbritan-
nia i FNs sikkerhetsråd (2021–2022) er også for-
ventet å styrke det bilaterale forholdet.

Norge og Storbritannia har en grunnleggende 
og sammenfallende interesse i en regelstyrt ver-
densorden. De to lands utenriksdepartement 
arbeider med en felles erklæring om det bilaterale 
samarbeidet mellom Storbritannia og Norge. 
Erklæringen slår fast at samarbeidet er tuftet på et 
felles verdigrunnlag og det nedfelles et prinsipp 
om regelmessige konsultasjoner på politisk nivå. 
Erklæringen er ikke rettslig bindende, men frem-
hever et utvalg strategiske satsingsområder for 
det bilaterale samarbeidet i tiden fremover.

Det er utstrakt og godt samarbeid i næringsli-
vet. London er et knutepunkt for oppstartmiljøer 
og et globalt finanssentrum. Over 300 norske 
bedrifter er etablert i Storbritannia. Norske bedrif-
ter er tungt inne på britisk sokkel og i offshore.

Energisikkerhet er sentralt for Storbritannia, 
og omkring 40 prosent av gassen som brukes i 
landet kommer fra Norge. Norsk gass er viktig for 
reduksjon av britiske klimagassutslipp, ved å 
erstatte kull i produksjonen av elektrisitet. Import 
av norsk gass forventes å være høy også i årene 
som kommer. Aktiviteten knyttet til utvinning av 
olje og gass, samt geografisk tilknytning til Nord-

sjøen har gjort Storbritannia til en viktig samar-
beidspartner for utvikling av teknologi knyttet til 
karbonfangst og -lagring, hydrogen og havvind. 
Dette samarbeidet vil videreutvikles i lys av Pari-
savtalen. Sammen med britiske National Grid byg-
ger Statnett en strømkabel, North Sea Link, mel-
lom Norge og Storbritannia som skal settes i drift i 
løpet av høsten 2021.

Storbritannia er aktiv i internasjonalt polar-
samarbeid og polarforskning. Norge og Storbri-
tannia samarbeider godt i Antarktistraktatsys-
temet og i Arktisk råd. En intensjonsavtale som 
bekrefter våre felles interesser og langvarige sam-
arbeidsforhold i Antarktis og Arktis ble underteg-
net da utenriksminister Dominic Raab besøkte 
Norge i mars 2021.

Storbritannias kulturscene er viktig for norsk 
kulturlivs internasjonale muligheter. Kulturut-
vekslingen mellom Norge og Storbritannia er 
betydelig, og særlig London er en svært viktig 
arena.

Det er om lag 17 000 britiske borgere bosatt i 
Norge og rundt 30 000 norske borgere bosatt i 
Storbritannia. Storbritannia er en svært viktig 
destinasjon for norske studenter. Nylige tall viser 
at antallet søknader fra norske studenter til studie-
plasser i Storbritannia holder seg stabilt, og det er 
et ønske fra norsk side å fortsatt ha et tett samar-
beid om utdanning i tiden fremover. Storbritannia 
er et viktig reisemål globalt og for norske turister 
spesielt. Det er over 650 000 norske tilreisende til 
Storbritannia hvert år. Storbritannia er et viktig 
marked for norsk turistnæring.

Storbritannia er Norges viktigste europeiske 
militære allierte. Den sikkerhets- og forsvarspoli-
tiske dimensjonen utgjør en bærebjelke i vårt 
overordnede bilaterale forhold.

2.4 Den politiske og økonomiske 
situasjonen i Storbritannia

Britisk økonomi er verdens sjette største økonomi 
og nest størst i Europa målt i brutto nasjonalpro-
dukt (BNP). Tjenesteytende næringer, drevet av 
finansnæringen, står for mer enn tre fjerdedeler 
av BNP. Storbritannia har et stort underskudd i 
utenrikshandelen, især med EU, og er nettoimpor-
tør av olje og gass.

Britisk økonomi hadde en nedgang på 10 pro-
sent av BNP i 2020, en konsekvens hovedsakelig 
av pandemien og dens effekt på økonomien i Stor-
britannia og resten av verden, men virkningene av 
Storbritannias uttreden av EU er også en del av 
dette bildet. Vaksineutrullingen ser imidlertid ut 
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til å gi en positiv effekt, og prognoser fra det bri-
tiske Office for Budget Responsibility antyder at 
økonomien kan returnere til før-pandeminivå 
innen midten av 2022. Det anslås en vekst på 4 
prosent i inneværende år og 7,3 prosent i 2022. 
Pandemien har derimot svekket britiske statsfi-
nanser betydelig og dette reduserer det økono-
miske handlingsrommet fremover. Storbritannias 
uttreden av EU, og med det ut av det indre mar-
ked og tollunionen, har også hatt en klar negativ 
økonomisk effekt mht. investeringsnivået. 

23. juni 2016 stemte et flertall for at Storbritan-
nia skulle melde seg ut av EU. Den 31. januar 2020 
forlot Storbritannia EU etter å ha kommet til enig-
het med EU om betingelsene for utmeldingen. 
Samtidig startet en overgangsperiode som varte 
til og med 31. desember 2020. I denne overgangs-
perioden ble Storbritannia behandlet som om de 
fortsatt var med i EU, men uten representasjon og 
stemmerett i EUs besluttende organer. I over-
gangsperioden foregikk de formelle forhandlin-
gene om det fremtidige forholdet mellom EU og 
Storbritannia. Det nye forholdet mellom partene 
trådte i kraft 1. januar 2021.

Etter valget i Storbritannia i slutten av 2019 har 
den konservative regjeringen ledet av statsminis-
ter Boris Johnson hatt et solid flertall i underhu-
set. Håndteringen av koronapandemien har vært 
sentralt i britisk innenrikspolitikk i 2020 og 2021. 
Storbritannias uttreden fra EU (brexit) har også 
preget innenrikspolitikken.

Samtidig som brexit har preget britisk politikk 
de siste fire årene, signaliserer den britiske regje-
ringen at den har til hensikt å videreføre sikker-
hets- og forsvarspolitikken langs kjente linjer. Bri-

tene ønsker fortsatt å ha et nært samarbeid med 
resten av Europa og ønsker å spille en lederrolle i 
europeisk sikkerhet. NATO er hjørnestenen i bri-
tisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og USA er en 
viktig partner for Storbritannia. Blant de euro-
peiske landene framheves særlig Frankrike, men 
også Tyskland som sentrale samarbeidspartnere.

Den britiske regjeringen la i mars frem sin 
visjon om Storbritannias plass i verden etter brexit 
gjennom rapporten, «Integrated Review». Denne 
skal være retningsgivende for Storbritannias for-
svars- sikkerhets- utviklings- og utenrikspolitikk 
det neste tiåret og legge rammene for det som kal-
les «Global Britain». 2021 er definert av statsmi-
nister Johnson som året hvor britene skal vise 
internasjonalt lederskap, understøttet bl.a. av bri-
tisk formannskap for både G7 og klimakonferan-
sen COP26. Storbritannia og nære samarbeids-
partnere ønsker å ta tydelig internasjonalt leder-
skap på de to mest aktuelle utenrikspolitiske 
spørsmålene: global helse, vaksiner og Covid-19, 
og klimaendringene. Storbritannia er en stor 
bidragsyter til vaksinesamarbeidet COVAX, CEPI 
og GAVI.

Storbritannia er nå ute av EUs tollunion og det 
indre marked og er ikke lenger part i EUs frihan-
delsavtaler. Storbritannia har derfor måttet kom-
pensere med å forhandle og inngå flere frihandels-
avtaler med andre stater, og har også som mål å 
inngå en rekke nye de neste årene, herunder med 
USA, Australia og New Zealand. Storbritannia har 
videre søkt om å tiltre Comprehensive and Pro-
gressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP).
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3  De viktigste forhandlingsresultatene

3.1 Generelt

EØS/EFTA-statene fikk gjennomslag for sentrale 
krav i forhandlingene, og frihandelsavtalen ble fer-
digstilt med et godt resultat på viktige områder for 
Norge som handel med varer, handel med tjenes-
ter og investeringer, yrkesgodkjenning, offentlige 
anskaffelser og mattrygghet. Hovedmålet med 
forhandlingene har vært å bevare mest mulig av 
det tette handelspolitiske samarbeidet som vi 
hadde da Storbritannia fremdeles var med i EU/
EØS og det indre marked. Avtalen sikrer viderefø-
ring av tollfrihet for industrivarer, og sikrer at nor-
ske bedrifter som handler med Storbritannia ikke 
møter mer krevende tollprosedyrer enn konkur-
renter fra andre land. Norge har oppnådd forbe-
dret markedsadgang for enkelte viktige sjømat-
produkter og videreføring av alle tidligere tollpre-
feranser, samtidig som landbrukets behov for 
skjerming er ivaretatt.

EØS/EFTA-statene har i stor grad nådd mål-
settingen om en avtale som er minst like god som 
avtalen mellom EU og Storbritannia («Trade and 
Cooperation Agreement»- TCA). Dette innebærer 
at frihandelsavtalen vil sikre like, eller bedre, vil-
kår vis-à-vis konkurrenter fra EU. Det gjelder bl.a. 
for handel med tjenester og investeringer, offent-
lige anskaffelser, tekniske handelshindre, mat-
trygghet (SPS) og immaterialrettigheter. Avtalen 
sikrer stabil og forutsigbar adgang til det britiske 
markedet for norsk næringsliv. Frihandelsavtalen 
med Storbritannia er den mest omfattende frihan-
delsavtalen Norge har fremforhandlet, innenfor 
rammene av hva det er mulig å oppnå gjennom en 
ordinær frihandelsavtale. Avtalen vil likevel ikke 
kunne erstatte EØS-avtalen, og norsk næringsliv 
vil på noen områder risikere å møte nye handels-
hindre og dårligere tilgang til det britiske marke-
det enn de hadde da Storbritannia var medlem av 
EU.

Nedenfor omtales forhandlingsresultatet i vik-
tige deler av avtalen.

3.2 Avtalens fortale

I avtalens fortale understreker partene de dype 
historiske røttene for samhandlingen seg imel-
lom, og stadfester videre blant annet sine forplik-
telser til prinsipper om demokrati, rettsstaten, 
menneskerettigheter og fundamentale friheter i 
samsvar med FN-pakten og FNs menneskerettig-
hetserklæring, arbeidstakerrettigheter, herunder 
prinsippene som følger av ILO-konvensjoner som 
partene er part i, næringslivets samfunnsansvar, 
bærekraftig utvikling og anti-korrupsjon.

3.3 Handel med varer

Frihandelsavtalens bestemmelser om handel med 
varer er nedfelt i kapittel 2 handel med varer.

Markedsadgang for industrivarer og sjømat

Avtalen viderefører nulltoll for alle industrivarer. 
Dette har vært en norsk hovedmålsetting i for-
handlingene. Storbritannia er Norges største 
enkeltmarked for eksport av varer, med en 
eksportverdi på nærmere 135 milliarder kroner i 
2020. Norge og Storbritannia har hatt tollfrihet for 
industrivarer i snart 60 år. Videreføring av nulltoll 
for industrivarer sikrer norsk eksport like konkur-
ransevilkår som britiske varer og konkurrenter 
fra EU på det britiske markedet.

Storbritannia er det tredje største markedet for 
norsk sjømat målt etter volum og det femte største 
eksportmarkedet målt etter verdi. I 2020 ble det 
eksportert sjømat til Storbritannia til en verdi av 
6,16 milliarder kroner. For sjømat sikrer avtalen 
videreføring av alle tollpreferanser for sjømat som 
Norge har til EU. Dette innebærer tollfrihet for 
fersk og fryst hel hvitfisk, som er viktige produk-
ter til det britiske markedet. Utover dette har 
Norge oppnådd nulltoll for 43 tollinjer, herunder 
nulltoll fra avtalens ikrafttredelse for fryst filet av 
makrell, hyse, sei og andre hvitfiskarter. Fryst 
filet av torsk kan eksporteres tollfritt innenfor en 
årlig kvote og vil møte toll på 0,9 prosent utenfor 
kvote. Fryste pillede reker, som er det viktigste 
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rekeproduktet, vil møte nulltoll fra 1.1.23 og ha til-
gang til en tollfri kvote i nedtrappingsperioden. 
Tollsatsen settes ned til 5 prosent ved avtalens 
ikrafttredelse og reduseres til 2,5 prosent 1.1.22. 
Ferske og fryste skallreker vil møte nulltoll fra 
1.1.25. Det er oppnådd nulltoll for levende, ferske 
og fryste produkter av kongekrabbe, snøkrabbe 
og taskekrabbe. Avtalen vil etter endt nedtrap-
pingsperiode gi tollfrihet for 24 prosent av britisk 
importverdi for norsk sjømat, beregnet som snitt 
av 2017-2019. Videre har Norge oppnådd tollfri 
markedsadgang til Storbritannia for viktige tollin-
jer for ingredienser til fôr til fisk.

Storbritannia vil opprette 15 årlige tollfrie 
importkvoter for norsk sjømat. Kvoteregimet dek-
ker kvotene som Norge benyttet mens Storbritan-
nia var medlem av EU. Størrelsen på de tollfrie 
kvotene dekker historiske kvotetrekk ved import 
til Storbritannia, og er for noen kvoter økt utover 
dette for å gi rom for vekst i handelen. Det vil 
blant annet opprettes en tollfrie kvoter for bearbei-
dede reker (1560 tonn), bearbeidet sild (200 tonn) 
og fryst filet av torsk og annen hvitfisk (4000 
tonn). Det etableres kvoter for fryst sild (800 
tonn), fryst makrell (606 tonn) og fryst sildefilet 
(610 tonn), som gir rom for vekst i handelen. Kvo-
teregimet er forenklet sammenlignet med det som 
gjaldt da Storbritannia var medlem av EU, noe 
som vil gjøre det enklere for sjømatnæringen å 
nyttiggjøre seg av de tollfrie kvotene.

Landbruksvarer

Frihandelsavtalen innebærer mulighet for økt 
handel med landbruksvarer mellom Norge og 
Storbritannia. Samtidig er det i forhandlingene 
lagt vekt på å ivareta norske landbruksinteresser 
ved å prioritere importkvoter for varer der Norge 
har et importbehov.

Norge har i forhandlingene skjermet de gras-
baserte produksjonene i melke- og kjøttsektoren. 
I avtalen er det dermed ikke gitt tollreduksjoner 
eller etablert nye importkvoter for storfekjøtt, 
meieriprodukter eller kjøtt av sau/lam. Kvoten på 
ost på 299 tonn er en videreføring av ostekvoten 
som inngår i den midlertidige avtalen med Stor-
britannia. Da denne ble tatt inn i den midlertidige 
avtalen, ble EUs ostekvote inn til Norge tilsva-
rende redusert med 299 tonn.

Norge vil etablere totalt 26 importkvoter for 
landbruksvarer fra Storbritannia, ned fra 36 kvo-
ter som Storbritannia kunne benytte som medlem 
i EU. For alle importkvoter som inngår i avtalen, 
har EU tilsvarende kvoter med samme vareom-

fang. Dette er dels kvoter som EU i dag ikke 
utnytter fullt ut, noe som tilsier begrenset 
interesse i det norske markedet. For sensitive 
kjøttvarer omfatter avtalen importkvoter av kyl-
ling på 158 tonn og til sammen 370 tonn svinekjøtt 
fordelt på slakt, skinke, pølser og ribbe.

For kraftfôrråvarer er det gitt to kvoter for 
mais og maisgrits til dyrefôr på til sammen 5 000 
tonn. Det er også fastsatt to kvoter for fryste jord-
bær og fryste bringebær til bearbeidingsindus-
trien. Disse kvotene vil medføre at de nasjonalt 
fastsatte importkvotene reduseres tilsvarende.

Ved omlegging til prosenttoll for faste oster fra 
1. januar 2013 ble det besluttet at 14 EU-oster, 
skulle unntas fra omleggingen til prosenttoll og 
fortsette med kronetoll. Avtalen med Storbritan-
nia innebærer at fire britiske oster tilføyes listen 
over faste oster med kronetoll.

For varer der det ikke er etablert importkvo-
ter, viderefører Norge i hovedsak samme tollsat-
ser overfor Storbritannia som landet hadde som 
EU-medlem. For 31 toll-linjer gir Norge Storbri-
tannia tollfrihet, 16 av disse er fiskefôr og råvarer 
til fiskefôr. For 30 tollinjer gir Norge marginalt 
lavere tollsatser til Storbritannia enn til EU. Dette 
er i begge tilfeller tollinjer som ikke anses som 
sensitive for norsk produksjon.

Eksport fra Norge av ubearbeidede land-
bruksvarer utenfor importkvoter vil som hoved-
regel møte samme tollsatser som Storbritannia 
anvendte overfor Norge som EU-medlem. Norge 
har fått tollfri markedsadgang til Storbritannia for 
viktige tollinjer for fôr til fisk. Storbritannia oppret-
ter fire importkvoter for Norge. Kvotene dekker 
produkter av ost, myse, myseprotein og peoner.

For bearbeidede landbruksvarer videreføres i 
avtalen i hovedsak tollsatsene mellom Norge og 
EU i Protokoll 3 til EØS-avtalen.

Kapitlet om handel med varer favner alle vare-
kategorier, inkludert landbruksprodukter. I kapit-
let forplikter partene seg til å avvikle all toll for 
industrivarer, og avvikle eller redusere toll for sjø-
mat og landbruksvarer i tråd med bindingslistene 
i vedlegg til varekapitlet.

Om forpliktelsene på vareområdet

Bindingslistene er fremdeles gjenstand for juri-
disk og teknisk gjennomgang, men det skal ikke 
gjøres endringer i substans. Endelige markedsad-
gangstilbud for varer fra Storbritannia og Norge, 
som har vært gjenstand for gjensidige gjennom-
ganger hos begge land, er vedlagt proposisjonen. 



2020–2021 Prop. 210 S 17
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
Generelt om kapitlet

Kapitlet bygger på bestemmelsene i Generalavta-
len om tolltariffer og handel 1994 (GATT), men 
inneholder en rekke elementer som går utover 
dette forpliktelsesnivået, i tråd med resultatet mel-
lom EU og Storbritannia. Bestemmelsene sikrer 
norske eksportører forutsigbarhet og fordelaktige 
vilkår for handel med Storbritannia.

Viktige bestemmelser som går utover forplik-
telsesnivået i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO) er bl.a. forbudet mot eksportavgifter, som 
er et viktig resultat i tråd med EFTAs modelltekst. 
Videre inneholder kapitlet forbud mot ytelseskrav 
ved import, dvs. krav om å benytte bl.a. lokale inn-
satsvarer for å oppnå fordelaktig behandling, samt 
forbud mot krav om minstepriser ved import. Det 
er første gangen Norge/EFTA har inntatt slike 
forbud mot ytelseskrav for varer og mot krav om 
minstepriser i en handelsavtale.

Kapitlet inneholder videre bestemmelser om 
midlertidig import av varer, innenlands og uten-
lands bearbeiding, import- og eksportlisensiering 
og gjeninnførsel av reparerte varer. Kapitlet inne-
holder også en bestemmelse om tollkvoteadminis-
trasjon som sikrer innsikt i kvoteutnyttelse og for-
plikter partene til å notifisere eventuelle 
endringer i kvotefordelingsmetode.

Kapitlet inkluderer en gjennomgangsklausul 
som gir partene adgang til å forespørre konsulta-
sjoner om ytterligere tollreduksjoner for sjømat 
og landbruksprodukter, og partene skal gjen-
nomgå vilkårene for handel med disse varene 
hvert femte år.

Under kapitlet opprettes en egen komité for 
handel med varer. Komiteen skal kunne vurdere 
alle saker under kapitlet, under kapitlet om han-
delsfasilitering, under protokollene om opprinnel-
sesregler og tollsamarbeid samt saker knyttet til 
bestemmelsene om geografiske betegnelser 
under kapitlet om immaterielle rettigheter. Komi-
téen for handel med varer skal møtes dersom en 
av partene forespør dette og kan treffe beslutnin-
ger og gi anbefalinger ved enstemmighet.

Norge og Island vil inngå bilaterale brevveks-
linger med Storbritannia som sikrer at avtalen tol-
kes i tråd med Storbritannias forpliktelser overfor 
EU i den såkalte Nord-Irlandprotokollen til Utmel-
dingsavtalen. Dette innebærer at Nord-Irland i 
praksis forblir en del av EUs indre marked, og at 
varer importert direkte til Nord-Irland fra utenfor 
Storbritannia og EU, i utgangspunktet må følge 
EUs tollregler og ilegges EUs tollsatser.

3.4 Tekniske handelshindre

Bestemmelsene om tekniske handelshindre 
(TBT) er nedfelt i avsnitt 2.2 til kapitlet om handel 
med varer. Formålet med avsnittet er å legge til 
rette for handel med varer mellom partene ved å 
forhindre, identifisere og eliminere unødvendige 
tekniske handelshindre. Avsnittet omfatter regler 
om utarbeidelse, vedtakelse og anvendelse av alle 
standarder, tekniske forskrifter og samsvarsvur-
deringsprosedyrer, som kan påvirke handel med 
varer mellom partene.

Avsnittet inkorporerer i avtalen viktige 
bestemmelser i WTOs TBT-avtale, men inklude-
rer også flere elementer som går utover WTO-
regelverket. Avsnittet bærer preg av partenes 
gjensidige ønske om å speile bestemmelsene om 
tekniske handelshindre i handels- og samarbeids-
avtalen mellom Storbritannia og EU (TCA). Det er 
blant annet etablert en TBT-komité som i tillegg 
til å følge opp gjennomføringen og etterlevelsen 
av TBT-kapitlet, også skal vurdere behovet for å 
oppdatere avsnittet i lys av utviklingen på TBT-
området under TCA.

Som i TCA inkluderer avtalen i tillegg også 
fem sektorspesifikke vedlegg:
1. Kjøretøy og bildeler, basert på FN-standarder
2. God tilvirkningspraksis for medisiner (GMP), 

med elementer av gjensidig godkjenning av 
testresultater.

3. Kjemikalier, basert på samarbeid
4. Økologiske produkter, med gjensidig godkjen-

ning av ekvivalens av dagens ordning frem til 
slutten av 2022, når nytt harmonisert regelverk 
skal være på plass.

5. Handel med vin, med felles regler for merking, 
kvalitet osv.

3.5 Veterinære og plantesanitære 
tiltak

Bestemmelsene om veterinære og plantesanitære 
tiltak er nedfelt i avsnitt 2.3 til kapitlet om handel 
med varer. Norge vil få samme vilkår som EU ved 
eksport til Storbritannia når det gjelder tiltak for å 
sikre mattryggheten ved handel av matvarer. 
Avtalen innebærer at det legges opp til effektiv 
grensekontroll for å sikre at varer ikke forringes 
på grensen og at de kommer raskt ut på marke-
det. Dette er særlig viktig for sjømatnæringen. 
Generelt skal importkontrollen av matvarer, inklu-
dert sjømat, være risikobasert og ikke strengere 
enn nødvendig slik at den hindrer handelen. De 
generelle bestemmelsene i SPS-avtalen under 
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WTO gjelder, likeså øvrige relevante internasjo-
nale standarder og avtaler. Frihandelsavtalen leg-
ger opp til tett kontakt mellom partene på det 
veterinære området, og det skal opprettes en fel-
les SPS-komité som løpende vil følge opp innhol-
det i avtalen. Det er også lagt opp til en konsulta-
sjonsmekanisme i tilfelle det skulle oppstå proble-
mer knyttet til matvarehandelen som krever en 
rask løsning. Partene i avtalen vil videre samar-
beide i internasjonale fora.

3.6 Opprinnelsesregler

Bestemmelsene om opprinnelsesregler, inkludert 
tilhørende administrativt samarbeid om kontroll 
av opprinnelsesbevis mv. og transportregler, er 
nedfelt i en egen protokoll til avtalen. Opprinnel-
sesreglene avgrenser de fordeler som frihandels-
avtalen gir til bare å gjelde varer som har tilstrek-
kelig tilknytning til avtalepartene. Opprinnelsesre-
glene presiserer kravene som må være oppfylt for 
at ferdigvaren skal oppnå opprinnelsesstatus.

Etter avtalen gjelder følgende alternative vil-
kår for at en vare oppnår opprinnelsesstatus:
1) at produktet anses som fremstilt i sin helhet i 

en av avtalepartene i henhold til protokollens 
artikkel 3,

2) at produktet, i samsvar med bestemmelsene i 
de spesifikke listereglene nevnt i vedlegg I og 
II til protokollen, anses for tilstrekkelig bear-
beidet, og

3) at produktet tilfredsstiller bestemmelsene om 
kumulasjon med materialer fra en annen avta-
lepart eller en tredjepart som importør- og 
eksportørlandet har en frihandelsavtale med i 
henhold til protokollens artikkel 8.

Protokollens artikkel 5 om tilstrekkelig bearbei-
ding eller foredling viser til et vedlegg med pro-
duktspesifikke regler, som tilsvarer reglene for 
den reviderte Regional konvensjon om felles pre-
feranseopprinnelsesregler for Europa og statene 
ved Middelhavet. Det er også inntatt en bestem-
melse over hvilke enkle former for bearbeiding 
eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmateria-
ler som ikke anses som tilstrekkelig for at produk-
tet kan anses som opprinnelsesprodukt.

Bestemmelsene om direkte transport av varer 
mellom avtalepartene er gjort mer fleksibel enn i 
tidligere avtaler, ved at man tillater mellomlagring 
og oppsplitting av forsendelser i tredjeland så 
lenge det kan godtgjøres at varene ikke har blitt 
endret.

I artikkelen om territorialitetsprinsippet er 
det, som et unntak fra kravet om at all produksjon 
må skje hos avtalepartene, gitt åpning for å 
benytte såkalt «utenlands bearbeiding» ved frem-
stilling av varer som skal eksporteres som opprin-
nelsesprodukter under denne avtalen. Den maksi-
male verditilførsel er satt til ti prosent av ferdigva-
rens ex-works pris (pris ut av fabrikk).

Protokollen inneholder detaljerte bestemmel-
ser om administrativt samarbeid mellom avtale-
partenes tollmyndigheter, som blant annet inne-
bærer at det skal etableres et samarbeid mellom 
nasjonale tollmyndigheter om utferdigelse og kon-
troll av opprinnelsesbevis. Som dokumentasjon 
for varens opprinnelse skal eksportører kun 
benytte opprinnelseserklæring, som kan sendes 
elektronisk mellom eksportør og importør. Vare-
sertifikat EUR.1 og EUR-MED skal ikke benyttes.

3.7 Handelsfasilitering

Avtalens bestemmelser om handelsfasilitering 
fremgår av avsnitt 2.4 til kapitlet om handel med 
varer, og letter handelen med varer gjennom prin-
sipper for åpenhet, forenkling, rettssikkerhet og 
samarbeid. Dette oppnås for eksempel gjennom 
partenes forpliktelse til å offentliggjøre relevante 
lover og forskrifter på internett, samt å gi nærings-
livet mulighet for bindende forhåndsuttalelser om 
klassifisering og opprinnelsesregler. Videre kan 
ikke partene lenger kreve legalisering av kom-
mersielle dokumenter i forbindelse med import. 
Administrativt tollsamarbeid som tidligere har 
vært hjemlet i EØS-avtalen protokoll 11, er videre-
ført i en egen protokoll. Partene åpner dessuten 
for å samarbeide om gjensidig godkjenning av 
autoriserte økonomiske operatører.

3.8 Handelstiltak

Avtalens bestemmelser om handelstiltak fremgår 
i avsnitt 2.5 til kapitlet om handel med varer. Med 
handelstiltak menes i denne sammenheng anti-
dumpingtiltak, utjevningsavgifter og beskyttelses-
tiltak. EFTA-statene anvender ikke handelstiltak, 
og ønsket i avtalen forbud mot å benytte antidum-
pingtiltak. Storbritannia derimot ønsker å kunne 
anvende handelstiltak med de frihetsgrader som 
gis av WTO-regelverket. Avsnittet viser til parte-
nes WTO-forpliktelser, men går på enkelte områ-
der lenger.

I avtalen forplikter partene seg til å etterstrebe 
å ikke iverksette antidumping-prosedyrer mot 
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hverandre. Det spesifiseres hvilke prosedyrer 
som skal følges i antidumping- og utjevningsun-
dersøkelser, herunder klargjøring av hvilke fakta 
som skal utleveres fra parten som gjennomfører 
undersøkelsen. Dersom en part skal innføre en 
antidumping- eller utjevningsavgift, så forplikter 
de seg til å bruke en lavere avgiftssats enn dum-
pingmarginen eller subsidien når denne lavere 
satsen er tilstrekkelig for å fjerne skaden på hjem-
lig industri. Videre forplikter partene seg til å vur-
dere om en antidumping- eller utjevningsavgift er i 
allmennhetens interesse.

En part som vil innføre et beskyttelsestiltak 
må på forespørsel oversende en skriftlig notifise-
ring til den andre parten. Ved innføring av beskyt-
telsestiltak, så skal partene etterstrebe at tiltaket i 
minst mulig grad påvirker den bilaterale hande-
len.

Avsnittet vil ikke være underlagt avtalens tvis-
teløsning, med unntak av forpliktelsen om å 
benytte den lavere avgiftssatsen.

3.9 Handel med tjenester og 
investeringer

Avtalens bestemmelser om investeringer og han-
del med tjenester over landegrensene fremgår i 
avtalens kapittel 3. Avtaleforpliktelsene sikrer sta-
bil og forutsigbar markedsadgang for norske 
investorer og tjenesteytere i det britiske marke-
det. I motsetning til WTO-avtalen om handel med 
tjenester (GATS) som kun dekker investeringer i 
tjenestesektoren, er avtalen basert på en såkalt 
integrert modell der investeringskapitlet dekker 
investeringer (etablering av foretak) både i og 
utenfor tjenestesektoren, mens tjenestekapitlet 
dekker handel med tjenester over landegrensene.

Forpliktelsene om likebehandling, herunder 
markedsadgang, nasjonal behandling, ytelse-
skrav og bestevilkårsbehandling sikrer norske tje-
nesteytere og investorer like god behandling som 
britiske tjenesteytere og investorer ved at gjel-
dende åpenhet i markedet bindes i avtalen (såkalt 
frys) i tillegg til at fremtidig liberalisering fanges 
inn i avtalen (såkalt skralle). Dette gjelder for alle 
sektorer, med mindre en part har listeført reser-
vasjoner mot disse hovedprinsippene i sin reser-
vasjonsliste.

Videre er det inntatt forpliktelser om partenes 
innenlandske reguleringer som angir prinsipper 
for god forvaltningsskikk på områder hvor det stil-
les lisens- eller kvalifikasjonskrav for å tilby tjenes-
ter eller i forbindelse med etablering av virksom-
het, og krav til prosedyrene for tildeling av tillatel-

ser med videre. Disse prinsippene vil gjelde for 
alle sektorer med unntak av for tiltak som er i tråd 
med en parts reservasjoner. Videre inneholder tje-
neste- og investeringskapitlet bestemmelser om 
innreise og midlertidig opphold for personer med 
forretningsformål (personbevegelser) samt sek-
torspesifikke regler om finansielle tjenester, tele-
kommunikasjon, maritim transport og advokattje-
nester.

Innreise og midlertidig opphold for personer med 
forretningsformål (personbevegelser)

Avtalens bestemmelser om innreise og midlerti-
dig opphold fremgår av avsnitt 3.4 i kapitlet om tje-
nester og investeringer. Bestemmelsene er 
avgrenset til innreise og midlertidig opphold for å 
utføre en kontraktsleveranse eller visse andre 
typer midlertidige arbeidsoppdrag.

Frihandelsavtalen gir ikke rett til å søke 
arbeid, søke statsborgerskap, permanent opphold 
eller permanent ansettelse. Dette innebærer at 
britiske borgere må ha oppholdstillatelse hvis de 
skal bo og jobbe i Norge. Norges forpliktelser for 
personkategoriene som er omfattet av frihandels-
avtalen ligger godt innenfor utlendingsregelver-
ket, med unntak av musikere, artister og medføl-
gende nødvendig hjelpepersonell. For denne kate-
gorien forplikter vi oss til å gi lengre varighet på 
unntaket fra oppholdstillatelse enn det som i dag 
følger av utlendingsforskriften § 1-1 sjette ledd. 
For øvrig er det også tatt et generelt forbehold om 
at alle andre nasjonale reguleringer knyttet til inn-
reise, opphold, lønn, arbeidsforhold og sosiale ret-
tigheter fortsatt vil gjelde.

Frihandelsavtalen innebærer at norske stats-
borgere som ønsker å etablere lokal virksomhet i 
Storbritannia kan oppholde seg inntil tre måneder 
for å gjennomføre en slik lokal etablering. Samme 
varighet gjelder overfor samme personkategori 
fra Storbritannia som vil etablere seg i Norge.

Norske ansatte i internasjonale selskap eta-
blert i Storbritannia (bedriftsinterne) kan få inntil 
tre års opphold, og medbringe ektefelle/partner 
og barn under arbeidsperioden i Storbritannia. 
Samboerskap og homofilt partnerskap likestilles 
med ekteskap. Norge har forpliktet seg til fire års 
opphold for samme persongrupper fra Storbritan-
nia. Medarbeidere som er «graduate trainees» og 
sendes på opplæringsformål har rett til tolv måne-
ders opphold i Storbritannia, og tilsvarende har 
britiske borgere rett til tolv måneders midlertidig 
arbeidsopphold i Norge.

Norske statsborgere som er forretnings-
reisende, dvs. personer som ikke tar del i direkte 
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salg og heller ikke har arbeidsgiver i Storbritan-
nia, kan få opphold inntil tre måneder i Storbritan-
nia. Dette gjelder imidlertid kun for spesifikke 
aktiviteter som er ført inn i vedlegg III, f.eks. for-
skere, installatører, artister mv. For britiske musi-
kere, artister og nødvendig medfølgende hjelpe-
personell som ikke har norsk arbeidsgiver, har 
Norge innen 1 år etter avtalens ikrafttredelse for-
pliktet seg til å forlenge varigheten på unntaket fra 
oppholdstillatelse fra opptil 14 dager til inntil 90 
dager i en 180-dagers periode. Forhandlingsresul-
tatet for musikere, artister og nødvendig hjelpe-
personell er ikke en del av EUs frihandelsavtale 
med Storbritannia, og dette innebærer derfor en 
forbedring for EØS/EFTA-landene.

Det er verdt å merke seg at forpliktelsene om 
innreise og midlertidig opphold for personer som 
skal etablere lokal virksomhet og utsendte medar-
beidere, ikke går lenger enn dagens regelverk i 
Storbritannia. Forpliktelsene innebærer derfor 
bare at Storbritannia ikke kan gjøre innskrenkin-
ger i strid med de minimumskravene som frihan-
delsavtalen fastsetter.

Utsendte arbeidstakere eller selvstendig opp-
dragstakere fra Norge som skal levere tjenester i 
medhold av en kontrakt mellom foretak i UK og 
norsk arbeidsgiver, kan få opphold inntil seks 
måneder i en tolv-måneders periode i Storbritan-
nia. Tilsvarende vil gjelde for britiske borgere 
som skal levere tjenester i henhold til en kontrakt 
med norske oppdragsgivere. Forpliktelsene som 
Storbritannia har påtatt seg for disse to gruppene 
kobles direkte til innreise og opphold i Storbritan-
nia (T5- International Agreement Worker). Det 
har sin bakgrunn i at Storbritannia gir særbehand-
ling til sine frihandelspartnere (og for WTO-med-
lemmer i 11 sektorer). Slike rettigheter følger der-
for ikke av de ordinære reglene om innreise og 
midlertidig opphold i Storbritannia.

Frihandelsavtalen legger opp til at partene der 
det er praktisk mulig, skal behandle søknader om 
innreise og midlertidig arbeidsopphold så raskt 
som mulig og ikke senere enn 90 dager.

Finansielle tjenester

Avtalens bestemmelser om finansielle tjenester 
fremgår av underavsnitt 3.5.3 til kapitlet om inves-
teringer og tjenester. Avtalen innebærer at foretak 
fra Storbritannia og EØS/EFTA-statene kan eta-
blere seg i hverandres markeder i samsvar med til 
enhver tid gjeldende regler i de ulike statene. 
Foretakene må ha konsesjon etter vertsstatens 
regler og blir underlagt tilsyn av vertsstaten. Par-
tene skal, i samsvar med sine regler, tillate finansi-

elle tjenestetilbydere av en annen part å tilby nye 
finansielle tjenester. Partene påtar seg å gjøre sitt 
ytterste for å sikre at internasjonale standarder for 
regulering og tilsyn anvendes i sitt territorium. 
Videre inneholder avtalen en forsiktighetsklausul 
som innebærer at partene kan innføre eller opp-
rettholde tiltak bl.a. for å sikre finansiell stabilitet, 
uten hinder av de øvrige bestemmelsene i avtalen.

Britiske foretak omfattes ikke lenger av EUs 
regler om EØS-pass («single passport»), som 
betyr at foretak med tillatelse til å drive virksom-
het i en EØS-stat, kan drive tilsvarende virksom-
het i hele EØS basert på tilsyn av hjemlandets 
myndigheter. EU har etablert et system der tred-
jeland kan bli vurdert som regulatorisk ekvivalent 
med EU, og innebærer på noen avgrensede områ-
der at aktørene vil kunne få tilgang til det euro-
peiske markedet. Et mål har vært å sikre at Stor-
britannia gir Norge og de andre EØS/EFTA-sta-
tene tilsvarende behandling som EU, slik at Stor-
britannia inkluderer hele EØS-området i sine 
ekvivalensvurderinger av EU. Dette er ikke regu-
lert i avtalen. Sammen med frihandelsavtalen vil 
partene undertegne en felles erklæring som 
bekrefter at partene har til hensikt å støtte mar-
kedsadgang for finansielle tjenester gjennom ord-
ninger som bl.a. inkluderer beslutninger om like-
verdighet (ekvivalens), og som er opp til hver 
part. Videre viser erklæringen til at Island, Liech-
tenstein og Norge gjennom EØS-avtalen deltar 
fullt ut i Den europeiske unions indre marked 
(EU). Videre viser erklæringen til at formålet med 
EØS-avtalen er å oppnå et ensartet EØS som byg-
ger på felles regler og like konkurransevilkår, 
som innebærer innlemmelse av EØS-relevante 
rettsakter i EØS-avtalen og en søylestruktur med 
to deler som omfatter overvåking og kontroll. Par-
tene anerkjenner også at det indre marked omfat-
ter finansielle tjenester.

Telekommunikasjon

Underavsnitt 3.5.4 i tjeneste og investeringskapit-
let inneholder bestemmelser om telekommunika-
sjonstjenester. Partenes telekommunikasjonstilby-
dere får god tilgang til hverandres markeder. I til-
legg til de mer tradisjonelle bestemmelsene han-
delsavtaler har for å legge til rette for handel med 
telekommunikasjonstjenester, har denne avtalen – 
som den første utenfor det indre marked i EØS – 
en bestemmelse som skal legge til rette for inter-
nasjonal gjesting (roaming) uten ekstrakostnad 
for forbrukerne som bruker mobiltelefonen sin 
under opphold i den andre parten. Avtalen inne-
bærer dermed at vi sikrer at norske mobilkunder 
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ikke behøver å betale ekstra for å bruke mobiltele-
fonen sin i Storbritannia.

Etter mønster fra systemet i EØS skal avtale-
partene i komiteen for handel med tjenester og 
investeringer fastsette maksimale grossist priser 
for internasjonal gjesting i mobilnett (roaming). I 
tillegg til å legge til rette for at det ikke skal kre-
ves særskilt betaling for roaming fra forbrukerne, 
skal den maksimale grossistprisen skal ivareta 
flere hensyn. Blant annet at effektive tjenesteytere 
får dekket sine kostnader og kan ha mulighet for 
en rimelig avkastning. På denne måten blir mobi-
loperatørene i stand til å tilby roaming uten 
ekstrakostnad for forbrukerne.

I motsetning til i EØS, utgjør ikke denne avta-
len i seg selv et rettslig hinder for at teleselska-
pene tar ekstra betalt for roaming. Avtalepartene 
har plikt til å overvåke detaljistprisene, og kan om 
ønskelig fastsette tiltak, inkludert å fastsette pri-
ser, for å sikre roaming uten ekstrakostnad. Det 
vil si at Norge får kontroll med prisene norske 
telefonselskaper tilbyr sine kunder når de bruker 
mobiltelefonen sin i Storbritannia.

Maritim transport

Underavsnitt 3.5.5 i tjeneste- og investeringskapit-
let inneholder bestemmelser om maritim trans-
port. Storbritannia er blant de største og viktigste 
enkeltmarkeder for norske skipsfartstjenester. 
Derfor har det vært viktig for Norge å få bestem-
melser om maritime transporttjenester inkludert i 
frihandelsavtalen. Forhandlingsresultatet sikrer 
åpen markedsadgang og ikke-diskriminerende vil-
kår for avtalepartenes skip i internasjonal fart. 
Bestemmelsene og avtalens reservasjonslister 
sikrer at det forblir åpen markedsadgang i inter-
nasjonal fart samt ikke-diskriminering i havnene.

I motsetning til EØS-avtalen inneholder ikke 
avtalen forpliktelser vedrørende adgang til 
innenriksfart. For innenriksfart har partene tatt 
reservasjoner som gir anledning til å innføre nye 
restriksjoner. Det er imidlertid tatt inn konsulta-
sjonsbestemmelser knyttet til maritim transport, 
inkludert innenriksfart, i komiteen for tjenester 
og investeringer. Partene skal også vurdere 
mulige forbedringer av kapitlet. Det tas også sikte 
på å foreta en bilateral brevveksling mellom 
Norge og Storbritannia om skipsfart. Formålet vil 
være å stadfeste ambisjonen om fortsatt åpne 
skipsfartsforbindelser og styrket samarbeid mel-
lom de to stater, også når det gjelder innenriksfar-
ten.

Advokattjenester

Regulering av advokattjenester fremgår av under-
avsnitt 3.5.6. Her etableres det at advokater kan 
yte sine tjenester under hjemstatens tittel i den 
andre avtaleparten. Det vil si at norske advokater 
kan yte tjenester i Storbritannia under sin norske 
advokattittel. Det er med andre ord ikke nødven-
dig for norske advokater å få britisk advokatbevil-
ling for å yte tjenester i Storbritannia. Dette gjel-
der både når advokaten etablerer seg i den andre 
avtaleparten, og når det ytes grenseoverskridende 
tjenester. Denne ordningen ligner på ordningen 
som gjelder i EØS, men har et snevrere virkeom-
råde. Det gir bare advokaten rett til å yte tjenester 
i hjemstatens rett og folkerett, og det gis heller 
ikke rett til å representere klienter for domstolene 
hos vertstaten.

3.10 Digital handel

Avtalens bestemmelser om digital handel fremgår 
av avtalens kapittel 4. Dette er det mest omfattende 
regelsettet om digital handel Norge har inngått i en 
frihandelsavtale hittil. Kapitlet har en rekke felles-
trekk med resultatet i frihandelsavtalen mellom 
Storbritannia og EU. Dette er naturlig fordi en stor 
del av vårt regelverk er harmonisert i EØS.

Vern om personinformasjon og vern av perso-
ners privatliv er et gjennomgående hensyn i digital 
handel og elektronisk forretningsliv. Kapitlet fast-
setter derfor at ingenting i frihandelsavtalen skal 
være til hinder for at en avtalepart gjennomfører til-
tak for å beskytte persondata og privatliv, forutsatt 
at regelverket samtidig setter generelle vilkår som 
muliggjør at dataoverføringer kan skje. Dette føl-
ger prinsippene i EUs personvernforordning 
GDPR og EUs frihandelsavtale med Storbritannia.

Et hovedformål med kapitlet er å forplikte par-
tene til å sidestille digitale avtaler og digitale meto-
der for å identifisere og bekrefte hvem som er 
avtaleparter med tradisjonelle papirbaserte avta-
ler. Digital dokumentasjon skal kunne legges frem 
i forbindelse med rettergang, og kan ikke avvises 
av en domstol kun under henvisning om at materi-
alet er digitalt. Avtalepartene skal ha regelverk for 
å ivareta forbrukersikkerhet i netthandel, inklu-
dert regelverk som motvirker villedende og svin-
delaktig handelspraksis. Kapitlet pålegger videre 
at partene skal tillate overføring av data mellom 
land og ikke kreve lokal lagring av data. Kapitlet 
gir et begrenset vern av kildekode som sikrer 
myndighetene adgang til å kreve innsyn for å iva-
reta legitime interesser, f.eks. produktkontroll og 
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markedsovervåking, og ikke minst rettsbehand-
ling. Cybersikkerhet er et område i stor utvikling 
der vi på norsk side har behov for internasjonalt 
samarbeid. Frihandelsavtalen har en bestem-
melse om cybersikkerhet som legger til rette for 
samarbeid med Storbritannia om cybertrusler i 
fremtiden. Kapitlet legger også til rette for samar-
beid med Storbritannia om fremtidig regelverks-
utvikling for digital handel og nye teknologier.

3.11 Offentlige anskaffelser

Avtalens forpliktelser om offentlige anskaffelser 
er nedfelt i kapittel 6. Målet for forhandlingene 
har vært å beholde mest mulig av markedsadgan-
gen norske leverandører hadde i Storbritannia 
gjennom EØS-avtalen og EUs anskaffelsesdirekti-
ver. Partene har inngått en svært ambisiøs avtale 
som går mye lengre enn noen frihandelsavtale 
Norge har inngått, med unntak av EØS-avtalen. 
Avtalen omfatter oppdragsgivere innenfor forsy-
ningssektoren, gass og varme og private virksom-
heter som utøver forsyningsaktivitet på grunnlag 
av enerett eller særrett, flere tjenester (herunder 
hotell- og restauranttjenester, utdanningstje-
nester, telekommunikasjonsrelaterte tjenester og 
andre forretningstjenester) og konsesjonskon-
trakter. Avtalen gir norske leverandører større til-
gang til offentlige anskaffelser enn frihandelsavta-
len mellom EU og Storbritannia. Dette gjelder 
flere tjenesteområder (blant annet juridiske tje-
nester, etterforsknings- og sikkerhetstjenester, 
beskatningstjenester og rekreasjons-, kultur og 
sportstjenester) og tjenestekonsesjonskontrakter.

I tillegg har partene blitt enige om ytterligere 
bestemmelser som får anvendelse på anskaffel-
sene som omfattes av avtalen. Dette omfatter blant 
annet bestemmelser om tilretteleggelse av delta-
kelse fra små og mellomstore bedrifter, hensyn til 
miljø-, sosial- og arbeidsforhold, bruk av elektro-
niske kommunikasjonsmidler og unormalt lave 
priser. Avtalen dekker ikke forsvars- og sikker-
hetsanskaffelser og helse- og sosialtjenester. Gjen-
sidig markedsadgang og samarbeid på forsvar-
smateriellområdet vil bli søkt ivaretatt gjennom 
oppdatering og utvidelse av den eksisterende bila-
terale samarbeidsavtalen på departementalt nivå.

3.12 Immaterialrett

Frihandelsavtalens bestemmelser om immaterial-
rett er nedfelt i kapittel 7. Forpliktelsene sikrer 
ikke-diskriminerende vilkår for beskyttelse av 

immaterialrettigheter. Norske virksomheter og 
borgere er sikret nasjonal behandling, med slike 
unntak som WTO-avtalen om handelsmessige 
sider ved immaterialrettigheter (TRIPS) åpner for. 
Bestemmelsene skal sikre effektivt vern av nor-
ske aktørers immaterialrettigheter, og fastsetter 
det nærmere innholdet i beskyttelsen av de for-
skjellige kategoriene av immaterialrettigheter. 
Bestemmelsene bygger på partenes internasjo-
nale forpliktelser og partenes nasjonale rett, og 
går ut over minimumsnivået i TRIPS-avtalen. Avta-
len gir norske aktører vern i Storbritannia på 
samme nivå som aktører fra EU. Storbritannia har 
regler på tilsvarende nivå som Norge på de fleste 
områder av immaterialretten, herunder opphavs-
rett og nærstående rettigheter, varemerkerett, 
rett til registrerte design og beskyttelse av forret-
ningshemmeligheter og når det gjelder håndhe-
ving og dette gjenspeiles i avtalen.

Når det gjelder patenter, forplikter partene i 
avtalen seg til å etterleve den europeiske patent-
konvensjonen (EPC). Avtalen har ellers ingen 
materielle regler om patentbeskyttelse, men par-
tene har inntatt en henvisning til Doha-erklærin-
gen under TRIPS som i nærmere definerte tilfel-
ler åpner for unntak fra patentbeskyttelse til pro-
duksjon av nødvendige legemidler. Frihandelsav-
talen har også en bestemmelse om forlenget 
beskyttelse for legemidler og plantefarmasøytiske 
produkter som skal kompensere for tapt effektiv 
patentbeskyttelsestid som følge av krav til mar-
kedsføringstillatelse, men overlater til partenes 
nasjonale regelverk å fastsette tidsperioden for 
slik forlenget beskyttelse.

Når det gjelder beskyttelse av fortrolig infor-
masjon (testdata) i søknader om markedsførings-
tillatelse for legemidler og plantevernmidler, inne-
holder avtalen en forpliktelse som gir ti års 
beskyttelse for testdata knyttet til plantevernmid-
ler. Beskyttelsen går ut på at andre ikke kan vise 
til eller benytte slike testdata før beskyttelsestiden 
er utløpt. Det er ikke angitt noen minstetid for 
beskyttelse av testdata knyttet til legemidler, men 
det er vist til at slike data skal beskyttes mot uri-
melig kommersiell bruk, og at etterfølgende søk-
nader om markedsføringstillatelse først skal 
behandles etter at en tidsperiode definert i nasjo-
nal rett er utløpt. Likeledes skal legemidler som 
godkjennes på bakgrunn av andres testdata ikke 
kunne bringes på markedet før etter utløpet av en 
nærmere bestemt tidsperiode. Avtalen overlater 
altså til nasjonal rett til å fastsette hvilke tidsperio-
der for testdatabeskyttelse knyttet til legemidler 
som skal gjelde.
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Partene har blitt enige om å inkludere et eget 
avsnitt om geografiske betegnelser i kapitlet, som 
gir bestemmelser om anerkjennelse og beskyt-
tede av geografiske betegnelser. For Norges del 
omfatter avtalen anerkjennelse og beskyttelse av 
geografiske betegnelser for vin og alkoholsterke 
drikker, og de norske geografiske betegnelsene 
norsk akevitt og norsk vodka er inkludert i avta-
len, i tillegg til noen britiske betegnelser for hen-
holdsvis vin og alkoholsterke drikker. Avtalen 
omfatter også betegnelser for næringsmidler og 
landbruksprodukter mellom Island og Storbritan-
nia.

Avtalens bestemmelser om beskyttelse av opp-
rinnelsesangivelser og landnavn er noe mindre 
omfattende enn EFTAs modelltekst, men inne-
holder forpliktelser til vern mot villedende bruk 
av landnavn og opprinnelsesangivelser i varemer-
ker.

Like viktig som et godt vern for immaterialret-
tigheter er å sikre effektiv håndheving av rettighe-
tene. Avtalen inneholder derfor bestemmelser om 
håndheving, blant annet forpliktelser om grense-
kontroll for å holde tilbake varer der import eller 
eksport av varen innebærer et inngrep i en imma-
terialrettighet, samt bestemmelser om sivilproses-
suelle håndhevingsregler. Det er også inntatt en 
egen forpliktelse om utvidet samarbeid mellom 
partene på immaterialrettsområdet.

3.13 Små og mellomstore bedrifter

Avtalens kapittel 10 omhandler små og mellom-
store bedrifter spesifikt (SMB-er). Det er første 
gang Norge inngår bestemmelser med mål om å 
gjøre frihandelsavtalen bedre tilgjengelig for 
SMB-er. Partene skal dele informasjon av 
interesse for SMB-er, blant annet ved å opprette 
egne offentlig tilgjengelige nettsider med informa-
sjon om avtalen. Nettsidene skal inkludere lenker 
til tilsvarende nettsteder hos de andre partene og 
informasjon om nettsidene til andre myndigheter 
og aktører som publiserer informasjon av 
interesse for SMB-er.

Kapitlet pålegger partene å opprette egne 
SMB-kontaktpunkt. I Norge har Innovasjon 
Norge fått i oppgave å være SMB-kontaktpunkt. 
SMB-kontaktpunktene skal samarbeide for å sikre 
at det tas hensyn til små og mellomstore bedrif-
ters spesielle behov ved gjennomføringen av avta-
len ved å utveksle SMB-relatert informasjon. De 
skal vurdere måter å øke handels- og investerings-
mulighetene for små og mellomstore bedrifter, 
inkludert de som eies av «underrepresenterte» 

grupper. SMB-kontaktpunktene skal sørge for at 
informasjonen på nettsidene holdes oppdatert og 
anbefale tilleggsinformasjon som de andre kon-
taktpunktene kan publisere på sine nettsteder. 
Kontaktpunktene skal enten i fellesskap eller hver 
for seg rapportere til blandet komité om sine akti-
viteter. Endelig foreslås at SMB-kontaktpunktene 
kan samarbeide med eksperter og eksterne orga-
nisasjoner. Kapitlet er unntatt avtalens tvisteløs-
ningskapittel.

3.14 Yrkesgodkjenning

Avtalen har et eget kapittel om yrkesgodkjenning, 
som fremgår av kapittel 12. Dette er mer omfat-
tende og mer forpliktende enn andre frihandelsav-
taler departementet er kjent med utenfor EØS-
avtalen. Avtalen legger på denne måten til rette for 
handel med tjenester som ytes av regulerte yrker. 
Kapitlets virkeområde er imidlertid videre enn 
handelsavtalens bestemmelser om tjenesteytelser, 
investeringer og personbevegelser. Det gjelder 
alle situasjoner hvor en yrkesutøver søker yrkes-
godkjenning hos den andre avtaleparten. Kapitlet 
legger dermed til rette for et bredt samarbeid 
også innenfor sektorer som høyere utdanning.

Utgangspunktet er at yrkesutøvere som søker 
godkjenning til det samme yrket i vertsstaten som 
yrkesutøveren er kvalifisert for i hjemstaten, skal 
kunne få det. Vilkåret for godkjenning er at yrkes-
kvalifikasjonene er sammenlignbare. Da har god-
kjenningsmyndigheten bare anledning til å avslå 
søknad om godkjenning i fire nærmere bestemte 
situasjoner. Når det er betydelige forskjeller mel-
lom aktiviteten som utøves innen samme yrke i 
vertsstaten og hjemstaten, kan godkjenningsmyn-
dighetene kreve at yrkesutøveren fullfører utlig-
ningstiltak før godkjenning gis. Det samme gjel-
der når det er betydelige forskjeller i kvalifikasjo-
nen yrkesutøveren har og kravet til kunnskap og 
ferdigheter som stilles til yrket vertsstaten. Kapit-
let har også bestemmelser om saksbehandling, 
administrativt samarbeid mellom godkjennings-
myndighetene og en varslingsmekanisme som 
skal bidra til at systemet fungerer godt i praksis.

3.15 Handel og bærekraftig utvikling

Kapittel 13 om handel og bærekraftig utvikling 
understreker viktigheten av at handel skal foregå 
på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling. 
Kapitlet forplikter partene til å sikre et høyt 
beskyttelsesnivå for arbeidstakerrettigheter, 
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klima og miljø. Partene forplikter seg til å fremme 
overholdelse av, og effektivt håndheve sin lovgiv-
ning for miljø og arbeidstakerrettigheter og til å 
ikke redusere nivået på lovgivningen for å til-
trekke seg handel eller investeringer fra en annen 
part. Partene skal også etterstrebe å øke beskyt-
telsesnivået i fremtiden. Partene beholder retten 
til å etablere egne klimapolitiske prioriteringer, 
samt til å vedta og å endre sin lovgivning, politikk 
og praksis i tråd med sine internasjonale forplik-
telser. Partene bekrefter sin håndheving av 
arbeidstakerlovgivning og internasjonale arbeids-
standarder- og arbeidsavtaler, og er enige om at 
brudd på grunnleggende prinsipper og rettighe-
ter for arbeidsliv ikke skal benyttes som legitime 
komparative fortrinn eller proteksjonistiske han-
delsformål.

Kapitlet inneholder omfattende og ambisiøse 
forpliktelser for miljø og klima. Det er inntatt for-
pliktelser knyttet til handelsrelaterte aspekter ved 
våre største miljøutfordringer, inkludert biologisk 
mangfold (bekjempelse av illegal handel med flora 
og fauna, forebygging og bekjempelse av innførsel 
av fremmede arter), skog (bekjemping av illegal 
hogst, reduksjon av avskoging) og beskyttelse av 
marine økosystemer. Partene bekrefter sine 
respektive klimamål og langsiktige klimaambisjo-
ner, i henhold til Parisavtalen og i samsvar med 
egen lovgivning. Kapitlet legger opp til tematisk 
samarbeid om klima og energi av gjensidig 
interesse knyttet til handelsrelaterte aspekter i 
det internasjonale klimasamarbeidet og nasjonal 
klimapolitikk. Det energirelaterte samarbeidet 
omfatter bl.a. fornybar energi og energieffektivi-
tet, utvikling av klimavennlig- og lavutslippstekno-
logi, havvind, hydrogen og fangst og lagring av 
CO2. I tillegg er partene enige om bestemmelser 
om handel med kjemikalier og avfall samt reduk-
sjon av luftforurensning og ozonødeleggende stof-
fer.

Partene er enige om å opprette en underko-
mité om handel og bærekraftig utvikling. Det er 
første gang Norge oppretter en slik komité i en fri-

handelsavtale. Komiteen vil overvåke gjennomfø-
ringen av kapitlet og vurdere samarbeidsprosjek-
ter. Dette understreker viktigheten av god dialog 
med Storbritannia når det gjelder spørsmål om 
klima, miljø- og arbeidstakerrettigheter. Kapitlet 
inneholder en egen konsultasjonsprosedyre og til-
gang til mekling, forlik og ekspertpanel ved uenig-
heter. For øvrig er kapitlet unntatt avtalens tviste-
løsningskapittel.

3.16 Institusjonelle bestemmelser

Avtalens institusjonelle bestemmelser er nedfelt i 
kapittel 15. Det opprettes en blandet komité som 
blant annet skal administrere og overvåke gjen-
nomføringen av avtalen, samt vurdere mulig-
hetene for at partene i fremtiden kan fortsette 
arbeidet med å fjerne handelsbarrierer. Den blan-
dede komitè vil også kunne opprette flere saks-
spesifikke underkomiteer.

Den blandede komité skal bestå av represen-
tanter fra hver av EFTA-statene og fra Storbritan-
nia. Komiteen skal normalt møtes én gang i året, 
og den skal vedta sine egne prosedyreregler. En 
av komiteens viktigste funksjoner er å treffe 
beslutninger om eventuelle endringer i avtalens 
vedlegg, der avtalens bestemmelser uttrykkelig 
gir komiteen slik myndighet. Slike endringer vil 
normalt være av teknisk art.

3.17 Tvisteløsning

Avtalen inneholder bestemmelser om løsning av 
tvister om partenes rettigheter og forpliktelser 
etter avtalen. Disse er nedfelt i kapittel 16. Etter at 
partene i tvisten har avholdt konsultasjoner, er det 
åpnet for adgang til voldgift. Dersom den tapende 
part ikke gjennomfører voldgiftspanelets avgjø-
relse innen en nærmere angitt tidsfrist, er det gitt 
adgang til mottiltak.
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4  Nærmere om de enkelte bestemmelsene i frihandelsavtalen

Frihandelsavtalen mellom EØS/EFTA-statene 
Island, Liechtenstein og Norge og Storbritannia 
består av 17 kapitler og 30 vedlegg. Vedleggene 
utgjør en integrert del av frihandelsavtalen. Det vil 
forekomme redaksjonelle endringer i utkastet til 
avtale og i vedleggene etter at juridisk gjennom-
gang er ferdigstilt.

4.1 Innledende bestemmelser

Avtalens fortale redegjør for hvem som er parter i 
avtalen, altså Norge, Island, Liechtenstein og Stor-
britannia, og de forhold partene legger vekt på i 
gjennomføringen av frihandelsavtalen. Her under-
strekes videre de dype historiske røttene for sam-
handlingen partene imellom, og felles forpliktel-
ser til viktige prinsipper fremheves. Blant disse er 
demokrati, rettsstatsprinsipper, menneskerettig-
heter generelt og arbeidstakerrettigheter spesielt; 
herunder prinsippene som følger av ILO-konven-
sjoner som partene er parter i. Videre vises det til 
næringslivets samfunnsansvar, bærekraftig utvik-
ling og anti-korrupsjon.

4.2 Kapittel 1 Alminnelige 
bestemmelser

4.2.1 Artikkel 1.1 om formål

Artikkel 1.1 fastslår at formålet med frihandelsav-
talen er å liberalisere handel med varer og tjenes-
ter, øke investeringsmulighetene, redusere tek-
niske handelshindre, sikre god helse for mennes-
ker og dyr gjennom sanitære og plantesanitære 
tiltak uten å skape unødige handelshindre, sikre 
tilstrekkelig og effektiv beskyttelse av immateri-
elle rettigheter i tråd med internasjonale standar-
der, fremme rettferdig konkurranse, særlig rela-
tert til økonomiske relasjoner mellom partene, 
samt utvikle internasjonal handel i tråd med målet 
om bærekraftig utvikling.

4.2.2 Artikkel 1.2 om geografisk virke-
område

Artikkel 1.2 fastslår avtalens geografiske virkeom-
råde. Avtalen gjelder for partenes territorier. I til-
legg er partenes jurisdiksjon over økonomiske 
soner og kontinentalsokler omfattet. Avtalen 
omfatter ikke Svalbard, med unntak for handel 
med varer. For Storbritannia vil enkelte av avta-
lens kapitler, som reglene om markedsadgang, 
gjelde også for kronbesittelsene Guernsey, Jersey 
og Isle of Man.

4.2.3 Artikkel 1.3 om territoriell utvidelse

Artikkel 1.3 om territoriell utvidelse bestemmer at 
denne avtalen, eller nærmere angitte bestemmel-
ser i avtalen, kan utvides til å omfatte ethvert terri-
torium hvis internasjonale forbindelser ivaretas av 
Storbritannia dersom partene enes om dette. Der-
som slik utvidelse avtales har Storbritannia rett til 
å si opp avtalen på vegne av slike territorier med 
tolv måneders varsel.

4.2.4 Artikkel 1.4 om økonomisk partner-
skap regulert av denne avtale

Artikkel 1.4 fastslår at avtalen gjelder handel og 
økonomiske forhold mellom de enkelte EFTA-sta-
tene på den ene siden og Storbritannia på den 
andre, men ikke handelsrelasjonene mellom de 
enkelte EFTA-statene. Artikkelen fastslår videre 
at avtalens varerelaterte bestemmelser ikke skal 
gjelde for Liechtenstein, da dette dekkes av Til-
leggsavtalen mellom Liechtenstein, Sveits og Stor-
britannia knyttet til Sveits’ frihandelsavtale med 
Storbritannia fra 11. februar 2019.

4.2.5 Artikkel 1.5 om forholdet til andre 
internasjonale avtaler

Artikkel 1.5 bekrefter partenes rettigheter og for-
pliktelser under WTO-avtalen og øvrige avtaler 
forhandlet under WTO, og andre internasjonale 
avtaler som statene er parter i.
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4.2.6 Artikkel 1.6 om oppfyllelse av 
 forpliktelser

Artikkel 1.6 fastslår partenes plikt til å iverksette 
tiltak for å oppfylle avtalens forpliktelser, og fast-
slår partenes plikt til å sikre at deres respektive 
sentrale, regionale og lokale administrative enhe-
ter eller myndigheter, samt ikke-statlige organer i 
utøvelsen av delegert offentlig myndighet, over-
holder avtalens forpliktelser.

4.2.7 Artikkel 1.7 om åpenhet og fortrolig 
informasjon

Artikkel 1.7 omhandler åpenhet, og viser til at par-
tene skal kunngjøre, eller gjøre offentlig tilgjenge-
lig på annen måte, lover, forskrifter, rettsavgjørel-
ser, forvaltningsvedtak som får generell anven-
delse og deres folkerettslige avtaler som kan 
påvirke anvendelsen av avtalen. Partene forplikter 
seg også til å besvare spørsmål og ved forespørsel 
utlevere informasjon om slikt regelverk, med for-
behold om informasjon som er fortrolig under 
partenes nasjonale lovverk. Videre stadfester avta-
lepartene sin forpliktelse til å opprettholde nasjo-
nale forvaltningsregelverk som sikrer nødvendig 
kontradiksjon og innsyn for dem som berøres av 
forvaltningsvedtak, samt en uavhengig klagesaks-
behandling i forvaltningssaker.

4.3 Kapittel 2 Handel med varer

4.3.1 Artikkel 2.1 om formål

Artikkel 2.1 viser til at formålet med kapitlet er å 
forenkle og liberalisere handel mellom partene i 
overensstemmelse med GATT artikkel XXIV.

4.3.2 Artikkel 2.2 om virkeområde

Artikkel 2.2 fastslår at kapitlets virkeområde er all 
handel mellom partene.

4.3.3 Artikkel 2.3 om definisjoner

Artikkel 2.3 definerer en rekke begreper som 
benyttes i kapitlet.

4.3.4 Artikkel 2.4 om nasjonal behandling av 
skattlegging og reguleringer

Artikkel 2.4 fastslår at partene skal tilgodese hver-
andres varer nasjonal behandling i overenstem-
melse med GATT artikkel III, som inkorporeres 
og gjøres til en del av avtalen.

4.3.5 Artikkel 2.5 om klassifisering av varer

Artikkel 2.5 fastslår at klassifisering av handel 
mellom partene skal gjøres i tråd med det harmo-
niserte system for beskrivelse og koding av varer 
(HS).

4.3.6 Artikkel 2.6 om importavgifter

Artikkel 2.6 fastslår at, for opprinnelsesvarer, skal 
partene avvikle all toll på industrivarer klassifisert 
i HS-kapittel 25-97 fra en annen part. For sjømat 
og landbruksvarer klassifisert i HS-kapittel 1-24, 
samt for de landbruksvarene som er klassifisert i 
HS-kapittel 25-97, skal tollsatser, dersom ikke 
annet er bestemt, reduseres eller avvikles i hen-
hold til partenes bindingslister inntatt i vedlegg til 
varekapitlet.

4.3.7 Artikkel 2.7 om eksportavgifter

Artikkel 2.7 fastslår at partene ikke skal avkreve 
eksportavgifter for varer som eksporteres til en 
annen part.

4.3.8 Artikkel 2.8 om gebyrer og avgifter

Artikkelen 2.8 spesifiserer regler for avgifter og 
gebyrer som innkreves ifm. import eller eksport 
og sikrer transparens. Videre forbyr den konsu-
lære avgifter.

4.3.9 Artikkel 2.9 om tollkvote-
administrasjon

Artikkel 2.9 fastslår at administrering av tollkvoter 
under denne avtalen skal tilrettelegge for handel 
og søke å maksimere kvoteutnyttelse. En part 
som planlegger endringer i sin kvoteadministra-
sjon under avtalen skal opplyse den andre part om 
dette minst tre måneder i forkant. Partene skal 
også jevnlig utveksle informasjon om bl.a. 
kvoteutnyttelse og holde konsultasjoner om rela-
terte spørsmål på forespørsel fra en part. Avtalen 
innebærer ikke endringer i administrering av nor-
ske tollkvoter for landbruksbruksvarer.

4.3.10 Artikkel 2.10 om midlertidig import av 
varer

Artikkel 2.10 angir regler for midlertidig, tollfri 
innførsel av varer fra en annen part, som er ment 
for fremvisning på utstillinger, messer, og lig-
nende, samt profesjonelt utstyr inkludert utstyr 
for presse, tv og kino.
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4.3.11 Artikkel 2.11 om innenlandsk og 
utenlandsk bearbeiding

Artikkel 2.11 fastslår at partene skal tillate midler-
tidig import og eksport for innenlands og uten-
lands bearbeiding av varer, i tråd med internasjo-
nale standarder.

4.3.12 Artikkel 2.12 om import- og eksport-
restriksjoner

Artikkel 2.12 forbyr import- og eksportrestriksjo-
ner på handel mellom partene, utenom det som til-
lattes under GATT artikkel XI. Videre forbyr den 
minstepriskrav ifm. import og eksport. Den forbyr 
også ytelseskrav som betingelse for utstedelse av 
importlisenser. Ytelseskrav defineres nærmere i 
artikkel 2.3 Definisjoner som krav om benyttelse 
av lokalt innhold, eksport, nasjonal produksjon o.l.

4.3.13 Artikkel 2.13 om importlisensiering

Artikkel 2.13 fastslår at partene ikke skal innføre 
importlisensieringsprosedyrer som ikke er i over-
enstemmelse med WTOs importlisensieringsav-
tale, eller for å gjennomføre tiltak som ikke er i 
overensstemmelse med frihandelsavtalen. Videre 
inneholder den notifiseringsforpliktelser ifm. med 
nye importlisensieringsprosedyrer.

4.3.14 Artikkel 2.14 om eksportlisensiering

Artikkel 2.14 fastslår at partene skal vurdere 
andre hensiktsmessige tiltak før de innfører nye 
eksportlisensieringsprosedyrer. Videre inne-
holder den krav om notifikasjoner og transparens 
ifm. nye prosedyrer.

4.3.15 Artikkel 2.15 om varer ment for 
reparasjon og endring

Artikkel 2.15 fastslår at partene ikke skal ilegge 
toll på varer som innføres fra en annen part for 
reparasjon, eller gjeninnføres etter reparasjon i en 
annen avtalepart, uavhengig av varens opprin-
nelse.

4.3.16 Artikkel 2.16 om ombygde varer

Artikkel 2.16 forbyr partene å gi ombygde varer 
en mindre gunstig behandling enn tilsvarende 
varer i ny tilstand.

4.3.17 Artikkel 2.17 om deling av data om 
preferanseutnyttelse

Artikkel 2.17 forplikter partene til å årlig utveksle 
importstatistikk for å overvåke utnyttelse av pre-
feranser under avtalen.

4.3.18 Artikkel 2.18 om gjennomgangs-
klausul

Artikkel 2.18 fastslår at partene skal konsultere 
om videre liberalisering av handelen med sjømat 
og landbruksvarer på forespørsel fra en av par-
tene, og ved gjennomgang av vilkårene for handel 
med disse varene hvert femte år. Diskusjoner om 
videre liberalisering skal ta hensyn til partenes 
respektive landbruks- og fiskeripolitikk og skje på 
et balansert og gjensidig fordelaktig grunnlag.

4.3.19 Artikkel 2.19 om komité for handel 
med varer

Artikkel 2.19 oppretter en komité for handel med 
varer som skal bestå av representanter fra alle 
avtaleparter. Komiteen skal møtes på forespørsel 
fra en part og vurdere alle saker under kapittel 2 
om handel med varer, avsnitt 2.4 om toll og han-
delsfasilitering, protokollene om opprinnelsesre-
gler og tollsamarbeid og avsnittet om geografiske 
betegnelser i kapitlet om immaterialrett. Komi-
teen skal treffe beslutninger og gi anbefalinger 
ved enstemmighet. Artikkelen angir en ikke-
uttømmende liste over komiteens oppgaver.

4.3.20 Artikkel 2.20 om vedlegg

Artikkel 2.20 viser til fem vedlegg som danner en 
integrert del av kapitlet: tre vedlegg med den 
enkelte parts bindingslister for varer, et vedlegg 
med metodikk for utregning av tollkvotestørrelser 
første kvoteår og et bilateralt vedlegg mellom 
Norge og Storbritannia om transittordning for 
fisk.

4.4 Avsnitt 2.2 Tekniske handelshindre

4.4.1 Artikkel 2.21 om formål

Artikkel 2.21 fastslår at formålet med avsnittet er å 
legge til rette for varehandel mellom partene ved 
å forhindre, identifisere og eliminere unødven-
dige handelshindre.
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4.4.2 Artikkel 2.22 om virkeområde

Artikkel 2.22 fastslår at avsnittet gjelder utarbei-
delse, vedtakelse og anvendelse av alle standar-
der, tekniske forskrifter og samsvarsvurderings-
prosedyrer som kan påvirke handel med varer 
mellom partene. I tillegg til reglene i avsnittet gjel-
der nærmere regler i avsnittets vedlegg for de 
produktene som vedleggene selv angir. Artikke-
len påpeker at omtalen i vedlegget av relevante 
standardsettende organisasjoner ikke skal anses 
uttømmende. For EU-regelverk som er inntatt i 
islandsk og norsk regelverk som følge av forplik-
telser under EØS-avtalen, anses Islands og Nor-
ges forpliktelser under denne avtalen å være opp-
fylt når EU har oppfylt identiske forpliktelser 
under avtalen mellom EU og Storbritannia 
(«Trade and Cooperation Agreement»- TCA).

4.4.3 Artikkel 2.23 om relasjon til  
TBT-avtalen

Artikkel 2.23 fastslår at artiklene 2 til 9 i vedlegg 1 
og 3 i TBT-avtalen er gjort til del av denne avtalen, 
med nødvendige tilpasninger. Begreper som 
benyttes i denne avtalen skal ha samme mening 
som tilsvarende begreper i TBT-avtalen.

4.4.4 Artikkel 2.24 om tekniske reguleringer

Artikkel 2.24 fastslår at partene skal utføre konse-
kvensanalyse der de planlegger å innføre nye tek-
niske regler i henhold til landets egne regler og 
prosedyrer, med visse unntak. Partene skal også 
vurdere alternative tiltak og muligheten for min-
dre inngripende alternativer der dette vil gjøre 
samme nytte. Partene skal benytte relevante inter-
nasjonale standarder som grunnlag for teknisk 
regelverk med mindre dette vil være ineffektivt. 
Artikkel 4 lister opp fire internasjonale standardi-
seringsorganisasjoner som skal anses relevante 
etter WTOs TBT-regelverk, og angir vilkår for når 
standarder kan anses relevante. Der internasjo-
nale standarder ikke benyttes skal partene på opp-
fordring kunne redegjøre for dette. Partene skal 
også gjennomføre retrospektive evalueringer av 
iverksatte regelverkstiltak i henhold til egne lover 
og regler. Nye tekniske regler skal også i størst 
mulig grad på offentlig høring og innspill fra 
høringer skal gjøres offentlig.

4.4.5 Artikkel 2.25 om standarder

Artikkel 2.25 fastslår at partene skal oppfordre 
egne og regionale standardiseringsorganisasjoner 

til å samarbeide om utvikling av internasjonale 
standarder, og til i størst mulig grad å benytte 
internasjonale standarder som grunnlag for utvik-
ling av nye standarder, men likevel unngå duplise-
ring og overlapp.

4.4.6 Artikkel 2.26 om samsvarsvurdering

Artikkel 2.26 fastslår at artikkel 4 også gjelder for 
samsvarsvurderingsprosedyrer, med nødvendige 
tilpasninger. Artikkelen angir vilkår og frem-
gangsmåte for hvordan partene skal velge krav til 
demonstrasjon av samsvar, også der det kreves 
samsvarsvurdering eller sertifisering fra tredje-
part. Partene skal så langt det passer benytte akk-
reditering ved utpeking av tekniske kontrollor-
gan, sikre at tekniske kontrollorgan er ubundet av 
økonomiske interesser, og understøtte internasjo-
nalt samarbeid om akkreditering. Partene skal 
godta leverandørerklæring der ikke samsvarsvur-
dering fra tredjepart er et krav.

4.4.7 Artikkel 2.27 om åpenhet

Artikkel 2.27 fastslår at reglene i WTOs TBT-
avtale om notifikasjon av utkast til nytt teknisk 
regelverk også gjelder under avtalen. Utkastet må 
på høring i minst 60 dager og skal sendes elektro-
nisk. Eventuelle innspill skal vurderes og svares 
ut, og endelig regelverk må etter vedtak også noti-
fiseres for å avslutte prosedyren. Innspill og fast-
satt regelverk skal publiseres.

4.4.8 Artikkel 2.28 om merking

Artikkel 2.28 fastslår at artikkel 2.2 i WTOs TBT-
avtale gjelder for nasjonale krav om merking. I til-
legg angir artikkelen nærmere regler for hva mer-
kekravene kan omfatte, når parten kan kreve for-
håndsgodkjenning av etiketter, hvilken tilleggsin-
formasjon som skal tillates, når varen kan merkes 
om i importlandet, og når parten skal tilstrebe å 
tillate ikke-permanent merking. Tobakksproduk-
ter er ikke omfattet av disse nærmere bestemmel-
sene.

4.4.9 Artikkel 2.29 om samarbeid om 
markedstilsyn

Artikkel 2.29 fastslår at partene skal sikre uavhen-
gige markedstilsynsfunksjoner, og at disse er 
ubundet av økonomiske interesser. Artikkelen 
fastslår også viktigheten av godt samarbeid om 
markedstilsyn, samsvar og sikkerhet for varer, for 
å forenkle handel og for å trygge forbrukere og 
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brukere og bygge tillitt basert på informasjonsut-
veksling. Artikkelen inneholder fremgangsmåter 
for å oppnå dette.

4.4.10 Artikkel 2.30 om tekniske diskusjoner

Artikkel 2.30 fastslår at partene via kontaktpunk-
tet skal kunne ha tekniske diskusjoner med den 
andre parten dersom dennes utkast til tekniske 
regler eller samsvarsvurderingsprosedyre viser 
seg å ha betydelig negativ effekt. Artikkelen viser 
krav til og fremgangsmåte ved slike tekniske dis-
kusjoner.

4.4.11 Artikkel 2.31 om samarbeid

Artikkel 2.31 fastslår at partene på områder av fel-
les interesse skal samarbeide om tekniske regler, 
standarder og samsvarsvurderingsprosedyrer. 
For dette formål skal partene understøtte samar-
beid mellom relevante institusjoner.

4.4.12 Artikkel 2.32 om kontaktpunkt

Artikkel 2.32 fastslår at det skal opprettes kontakt-
punkt hos alle parter etter at denne avtalen har 
trådt i kraft. Henvendelser fra kontaktpunkt hos 
en annen part skal besvares innen 60 dager.

4.4.13 Artikkel 2.33 om komité for TBT

Artikkel 2.33 oppretter en TBT-komité som møtes 
når en part ønsker det. Komiteen skal følge opp 
gjennomføringen og etterlevelsen av dette avsnit-
tet og relaterte vedlegg, samt avklare spørsmål 
som en part tar opp. Komiteen skal også gjen-
nomgå avsnittet med henblikk på eventuelle opp-
dateringer i lys av utvikling av TBT-kapitlet i avta-
len mellom EU og Storbritannia («Trade and 
Cooperation Agreement» – TCA) og etterstrebe å 
enes om slike oppdateringer. Komiteen kan fore-
slå oppdateringer av kapitlet og relaterte vedlegg 
til Blandet komité under avtalen. Komiteen kan 
om nødvendig opprette ad hoc tekniske under-
grupper.

4.5 Avsnitt 2.3 Veterinære og 
plantesanitære tiltak

4.5.1 Artikkel 2.34 Formål

Artikkel 2.34 fastslår at WTOs SPS avtale ligger til 
grunn for denne avtalen. Partene skal søke å sam-
arbeide i de relevante internasjonale fora og 

styrke gjennomføringen av internasjonale standar-
der, retningslinjer og anbefalinger.

4.5.2 Artikkel 2.35 om virkeområde

Artikkel 2.35 fastslår at avsnittet gjelder SPS-tiltak 
som har betydning for handelen mellom partene. 
Avsnittet omfatter også samarbeid om dyrevel-
ferd, antibiotikaresistens og bærekraftige mat-
systemer.

4.5.3 Artikkel 2.36 om definisjoner

Artikkel 2.36 definerer de sentrale internasjonale 
fora for denne avtalen. Artikkelen fastslår også at 
det er WTOs SPS avtale som har forrang der hvor 
det ikke er samsvar mellom definisjoner hos de 
internasjonale organisasjonene.

4.5.4 Artikkel 2.37 om rettigheter og plikter

Artikkel 2.37 fastslår at partene er bundet av sine 
rettigheter og plikter under WTOs SPS avtale.

4.5.5 Artikkel 2.38 om generelle prinsipper

Artikkel 2.38 fastslår at partene skal utøve SPS-til-
tak som ikke i unødvendig grad er handelshin-
drende, og at de håndheves på en effektiv, propor-
sjonal og ikke-diskriminerende måte. Partene skal 
likeså sørge for at de administrative prosedyrene 
for importregimet ikke er unødvendig belastende.

4.5.6 Artikkel 2.39 om bestemmelser knyttet 
til sanitære og plantesanitære tiltak

Artikkel 2.39 forankrer vedlegg I som omhandler 
bestemmelsene for sanitære og plantesanitære til-
tak.

4.5.7 Artikkel 2.40 om likebehandling for 
sanitære tiltak

Artikkel 2.40 fastslår at partene skal gi hverandre 
lik behandling tilsvarende den Storbritannia og 
Den europeiske union gir hverandre i mulige 
fremtidige avtaler. Når den ene parten ber om det, 
skal partene holde konsultasjoner for å vurdere 
innlemmelse av relevante bestemmelser i en frem-
tidig avtale mellom Storbritannia og Den euro-
peiske union. Artikkelen fastslår også at Island 
har unntak for import av levende dyr og avlsmate-
riale.



30 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
4.5.8 Artikkel 2.41 om annet samarbeid

Artikkel 2.41 fastslår at på henvendelse fra en av 
partene skal SPS-komiteen diskutere videre 
hvilke områder, og i hvilken grad, partene skal 
styrke sitt samarbeid.

4.5.9 Artikkel 2.42 om åpenhet og utveksling 
av informasjon

Artikkel 2.42 fastslår bestemmelser om åpenhet 
og informasjonsutveksling knyttet til endringer i 
ulike SPS-tiltak og prosedyrer. Utveksling av rele-
vant informasjon skal skje uten ugrunnet opphold 
og rettes til rette vedkommende. Dersom opplys-
ningene er gjort kjent gjennom internasjonale 
organisasjoner som WTO og andre, anses opplys-
ningsplikten som oppfylt.

4.5.10 Artikkel 2.43 om anerkjennelse av 
status for sykdomsfrie soner

Artikkel 2.43 fastslår at bestemmelsene for syk-
domsfrie soner og tiltak innen plantehelse skal 
gjensidig kommuniseres til partene uten ugrun-
net opphold. Internasjonale standarder og prose-
dyrer gjøres gjeldende for partene når det gjelder 
plantehelse og sykdomsfrie soner. SPS-komiteen 
som skal etableres under avtalen kan, innenfor 
rammene av de internasjonale bestemmelsene, bli 
enige om ytterligere detaljer knyttet til denne 
artikkelen.

4.5.11 Artikkel 2.44 om notifiseringer og 
høringer

Artikkel 2.44 fastslår bestemmelsene for notifika-
sjoner og kommunikasjon mellom partene for til-
tak knyttet til SPS. Konsultasjoner kan holdes på 
den måten partene finner mest hensiktsmessig.

4.5.12 Artikkel 2.45 om multilaterale fora

Artikkel 2.45 fastslår at partene skal søke å samar-
beide i de internasjonale fora de deltar i.

4.5.13 Artikkel 2.46 om gjennomføring og 
relevante myndigheter

Artikkel 2.46 fastslår at partene skal forholde seg 
til de relevante internasjonale organisasjonene for 
gjennomføringen av denne avtalen. Partene skal 
holde hverandre gjensidig informert om de til 
enhver tid relevante myndigheter og ressurser 
gjeldende for avtalen.

4.5.14 Artikkel 2.47 om samarbeid om  
antibiotikaresistens

Artikkel 2.47 fastslår at partene skal samarbeide 
om å bekjempe unødig bruk av antibiotika og der-
med bidra til nedgang i antibiotikaresistens. Par-
tene skal samarbeide globalt om én-helse tilnær-
ming og bidra til økt bevissthet om sammenhen-
gen mellom dyrehelse, folkehelse, mattrygghet, 
matsikkerhet og miljø.

4.5.15 Artikkel 2.48 om samarbeid om  
dyrevelferd

Artikkel 2.48 fastslår at partene skal samarbeide 
om å styrke dyrevelferden. Partene skal samar-
beide om å øke bevisstheten av dyrevelferd for 
bærekraftig matproduksjon gjennom matkjeden, 
fra oppdrett til transport av dyr til slakting.

4.5.16 Artikkel 2.49 om bærekraftige 
matsystemer

Artikkel 2.49 fastslår at partene skal samarbeide 
om bærekraftig matproduksjon og matsystemer.

4.5.17 Artikkel 2.50 komité for SPS

Artikkel 2.50 fastslår at partene skal enes om sam-
mensetningen og mandat for en felles SPS-komité 
under avtalen. Artikkelen fastslår også at SPS-
komiteen skal følge opp gjennomføringen av avta-
len og at det etableres og utveksles informasjon 
om kontaktpunkt hos partene. Komiteen skal årlig 
gjennomgå vedleggene i avtalen, og har mandat til 
å foreslå endringer for innlemmelse i vedleggene. 
SPS-komiteen skal bidra til å identifisere områder 
for samarbeid mellom partene, samt bidra til å 
løse mulige handelshindre eller uenighet mellom 
partene. Artikkelen fastslår prosedyrene for slik 
kontakt og videre referanse til Blandet komité. 
SPS-komiteen skal årlig rapportere til Blandet 
komité.

4.6 Avsnitt 2.4 Handelsfasilitering

4.6.1 Artikkel 2.51 om formål og prinsipper

Artikkel 2.51 fastslår avsnittets formål og prinsip-
per. I bestemmelsen anerkjenner partene blant 
annet viktigheten av handelsfasilitering, og at rele-
vante lovverk og reguleringer skal være ikke-dis-
kriminerende og basert på moderne metoder og 
effektiv kontroll for å beskytte og fasilitere legitim 
handel.
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4.6.2 Artikkel 2.52 om åpenhet, publisering 
og konsultasjoner

Artikkel 2.51 gir bestemmelser om at informasjon 
skal være lett tilgjengelig og at berørte aktører 
skal høres for beslutninger tas. Særlig interessene 
til små og mellomstore bedrifter skal gis opp-
merksomhet. Artikkelen forplikter partene til å 
publisere lover, reguleringer og generelle admi-
nistrative prosedyrer og retningslinjer relatert til 
spørsmål om toll- og handelsfasilitering.

4.6.3 Artikkel 2.53 om data, dokumentasjon 
og digitalisering

Artikkel 2.53 gir bestemmelser om at prosedyrer 
skal forenkles gjennom bruk av elektroniske pro-
sedyrer og digitaliserte dokumenter. Videre skal 
partene søke å samarbeide om utviklingen av 
interoperable elektroniske systemer.

4.6.4 Artikkel 2.54 om forenklede toll-
prosedyrer

Artikkel 2.54 forplikter partene til å ha forenklede 
prosedyrer for aktører som oppfyller lovbestemte 
krav. Videre er partene enige om å samarbeide 
om ytterligere tiltak for å redusere administrative 
hindringer relatert til import og eksport.

4.6.5 Artikkel 2.55 om frigjøring av varer

Artikkel 2.55 har bestemmelse som sikrer at varer 
frigjøres fra tollmyndighetenes befatning så raskt 
som mulig etter ankomst til landet. Partene skal 
sikre at sine tollmyndigheter og aktører relatert til 
import- og eksportkontroll samarbeider og fasili-
terer handel, blant annet gjennom å sikre et høyt 
servicenivå.

4.6.6 Artikkel 2.56 om risikohåndtering

Artikkel 2.56 sikrer at kontroller skal være basert 
på risikoen for overtredelser.

4.6.7 Artikkel 2.57 om forhåndsuttalelser

Artikkel 2.57 forplikter partene til å gi de som ber 
om det, bindende forhåndsuttalelser om klassifi-
sering og opprinnelse. En part kan be om en 
prøve av varen som søkeren ber om forhåndsut-
talelse om.

4.6.8 Artikkel 2.58 om tollverdi-
bestemmelser

Artikkel 2.58 inkorporerer WTOs tollverdibestem-
melser i avtalen.

4.6.9 Artikkel 2.59 om autoriserte 
økonomiske operatører

Artikkel 2.59 åpner for å forhandle om gjensidig 
godkjenning av autoriserte økonomiske operatø-
rer.

4.6.10 Artikkel 2.60 om gjennomgang og 
anke

Artikkel 2.60 sikrer at berørte personer har rett til 
få avgjørelser vurdert på nytt, og at de kan bringes 
inn for en høyere administrativ myndighet eller 
for domstolene.

4.6.11 Artikkel 2.61 om sanksjoner

Artikkel 2.61 forbyr sanksjoner som ikke står i for-
hold til overtredelsen.

4.6.12 Artikkel 2.62 om tollsamarbeid  
gjensidig administrativ bistand

Artikkel 2.62 fastsetter at tollsamarbeid og gjensi-
dig administrativ bistand skal skje i henhold til 
den vedlagte protokollen.

4.6.13 Artikkel 2.63 om felles portal

Artikkel 2.63 fastslår at partene skal tilstrebe å 
utvikle en felles portal for kommunikasjon mellom 
myndigheter og private aktører.

4.6.14 Artikkel 2.64 om transitt og omlastning

Artikkel 2.64 fastslår retten til å sende varer gjen-
nom partenes territorier, herunder omlasting.

4.6.15 Artikkel 2.65 om kontroller

Artikkel 2.65 forplikter tollmyndighetene til å for-
skyve kontroller til et tidspunkt etter grensepasse-
ring der det er mulig.

4.6.16 Artikkel 2.66 om tollmeglere

Artikkel 2.66 fastslår av importører og eksportø-
rer ikke skal være forpliktet til å bruke eksterne 
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tollmeglere i kommunikasjonen med tollmyndig-
hetene.

4.6.17 Artikkel 2.67 om tollkontorets 
kompetanse

Artikkel 2.67 fastslår at hver part bestemmer toll-
kontores plassering og kompetanse, men at 
næringslivets behov må tas i betraktning.

4.6.18 Artikkel 2.68 om samarbeid mellom 
grensemyndigheter

Artikkel 2.68 fastslår at alle involverte grense-
myndigheter må samordne prosedyrene med 
sikte på å forenkle grensekryssende handel.

4.6.19 Artikkel 2.69 om konfidensialitet

Artikkel 2.69 forplikter partene til å respektere 
konfidensialitet.

4.7 Avsnitt 2.5 Handelstiltak

4.7.1 Artikkel 2.70 om tvisteløsning

Artikkel 2.70 fastslår at med unntak av artikkel 
2.6.4 nr. 1, så skal ikke avtalens tvisteløsningska-
pittel gjelde for avsnittet om handelstiltak.

4.7.2 Artikkel 2.71 om generelle 
bestemmelser for antidumpingtiltak 
og utjevningstiltak

Artikkel 2.71 forplikter partene til å etterstrebe 
seg til å ikke iverksette antidumpingprosedyrer 
mot hverandre. Videre stadfester partene sine ret-
tigheter og forpliktelser under artikkel VI i GATT 
1994, WTO-avtalen om antidumping og WTO-avta-
len om subsidier og utjevningstiltak.

4.7.3 Artikkel 2.72 om antidumping- og 
utjevningsundersøkelser

Artikkel 2.72 fastslår at en part skal notifisere den 
andre parten skriftlig før den setter i gang en anti-
dumping- eller utjevningsundersøkelse og at den 
andre parten skal tilbys konsultasjoner forut for 
iverksettelse av utjevningsundersøkelse. Alle 
interesserte parter i en undersøkelse får mulighe-
ten til å forsvare sine interesser. Før en beslutning 
om et antidumping- eller utjevningstiltak treffes, 
skal det vesentlige faktagrunnlaget for beslutnin-
gen tilgjengeliggjøres i god nok tid til at interes-
serte parter kan forsvare sine interesser. Videre 

klargjøres det hva som menes med vesentlig fak-
tagrunnlag. En part som foreslår å innføre et 
utjevningstiltak skal på forespørsel konsultere 
med den andre parten for å gjennomgå informa-
sjon og utveksle synspunkter på det foreslåtte til-
taket. Dersom den undersøkende myndighet i en 
part har til hensikt å bruke annen tilgjengelige 
fakta enn oppgitt av en interessert part, skal den 
interesserte parten informeres og gis anledning 
til å gi ytterligere forklaringer.

4.7.4 Artikkel 2.73 om reglen om å bruke den 
lavere avgiftssatsen og allmennhetens 
interesse

Artikkel 2.73 fastslår at en part som beslutter å 
innføre en antidumping- eller utjevningsavgift skal 
benytte en avgiftssats som er lavere enn dumping-
marginen eller subsidien dersom denne lavere 
satsen er tilstrekkelig for å fjerne skaden på hjem-
lig industri. Videre fastslås det at en parts under-
søkende myndighet skal vurdere om det å innføre 
en antidumping- eller utjevningsavgift er i all-
mennhetens interesse.

4.7.5 Artikkel 2.73 om generelle 
bestemmelser og åpenhet for 
beskyttelsestiltak

Artikkel 2.73 stadfester partenes rettigheter og 
forpliktelser under artikkel XIX i GATT 1994 og 
WTO-avtalen om beskyttelsestiltak. En part som 
har til hensikt å innføre et beskyttelsestiltak skal 
på forespørsel stille til rådighet vesentlig informa-
sjon om iverksettelsen av undersøkelsen om 
beskyttelsestiltak, det foreløpige resultatet og det 
endelige resultatet av undersøkelsen. En part som 
innfører et beskyttelsestiltak, skal etterstrebe å 
innføre tiltaket på en måte som i minst mulig grad 
påvirker den bilaterale handelen.

4.8 Kapittel 3 Handel med tjenester 
over landegrensene og 
investeringer

Avsnitt 3.1 Generelle bestemmelser

4.8.1 Artikkel 3.1 om virkeområde

Artikkel 3.1 angir virkeområdet for kapitlet. Det 
fastslås at kapitlet ikke får anvendelse for offentlig 
myndighetsutøvelse, audiovisuelle tjenester eller 
innkjøp av en part. Med unntak av artikkelen om 
ytelseskrav skal ikke kapitlet gjelde subsidier eller 
støtteordninger gitt av en part. Artikkelen slår 
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videre fast at kapitlet ikke gjelder tiltak angående 
personers adgang til å søke arbeid eller statsbor-
gerskap, bosetting eller oppholdstillatelse på per-
manent basis. Det klargjøres at kapitlet ikke er til 
hinder for at en part kan treffe tiltak for å regulere 
innreise og opphold i en part, så fremt tiltakene 
ikke innføres på en måte som bidrar til å oppheve 
eller svekke forpliktelsene i kapitlet.

Kapitlet skal ikke gjelde for lufttransport-
tjenester med unntak av reperasjonstjenester, 
markedsføringstjenester, datasystem reserva-
sjonstjenester, spesialtjenester, tjenester knyttet til 
drift av flyplasser og bakketjenester.

Det klargjøres at dersom det er motstrid mel-
lom dette kapitlet og en bilateral, plurilateral eller 
multilateral luftfartsavtale som Storbritannia og en 
eller flere EØS/EFTA-stater er part i, skal luft-
fartsavtalene ha forrang i vurderingen av partenes 
rettigheter og plikter etter disse avtalene. Dersom 
Storbritannia og en eller flere EØS/EFTA-stater 
har de samme forpliktelsene både i denne avtalen 
og andre luftfartsavtaler, skal en uttømme tviste-
løsningsprosedyrene i førstnevnte for en anven-
der tvisteløsningsmekanismen etter denne avta-
len.

4.8.2 Artikkel 3.2 om definisjoner

Artikkel 3.2 definerer en rekke begreper som er 
sentrale for forståelsen av kapitlet.

4.8.3 Artikkel 3.3 om komité for handel med 
tjenester og investeringer

Artikkel 3.3 fastslår at komiteen for handel med 
tjenester og investeringer etablert i tråd med 
artikkel 15.1 (Blandet komite) skal ha ansvaret for 
gjennomføringen av kapitlet, og beskriver videre 
hvilke funksjoner som er lagt til komiteen.

4.8.4 Artikkel 3.4 om nektelse av fordeler

Artikkel 3.4 fastslår at en part kan nekte å gi for-
delene etter kapitlet og kapittel 5 til en investor 
eller tjenesteyter av en annen part, dersom en 
ikke-part eller person i en ikke-part eier eller kon-
trollerer virksomheten og den nektende part inn-
fører eller opprettholder et tiltak overfor ikke-par-
ten eller en person i en ikke-part relatert til ivare-
takelsen av internasjonal fred og sikkerhet.

Avsnitt 3.2 Investeringsliberalisering

4.8.5 Artikkel 3.5 om virkeområde

Artikkel 3.5 fastslår at avsnittet får anvendelse for 
tiltak av en part som påvirker etablering av foretak 
for utøvelse av økonomisk aktivitet og driften av et 
slikt foretak av investorer fra en annen part og 
eksisterende eller nye foretak. For ytelseskrav vil 
kapitlet gjelde for alle foretak i en part.

4.8.6 Artikkel 3.6 om markedsadgang

Artikkel 3.6 fastslår at ingen part skal innføre eller 
opprettholde tiltak som begrenser en parts 
adgang til å etablere eller drifte et foretak i den 
andre parten.

4.8.7 Artikkel 3.7 om nasjonal behandling

Artikkel 3.7 fastslår at partene skal likebehandle 
hverandres investorer og foretak i like situasjoner.

4.8.8 Artikkel 3.8 om bestevilkårs-
behandling

Artikkel 3.8 fastslår at partene skal likebehandle 
hverandres investorer og foretak med investorer 
og foretak fra andre tredjeland. Det fastslås at 
dette ikke skal medføre at en part må gi forpliktel-
ser som følger av en internasjonal skatteavtale, til-
tak knyttet til anerkjennelse, inkludert autorisa-
sjonskrav, lisenser mv. Videre fastslås det blant 
annet at behandlingen som følger av første ledd 
ikke inkluderer investor-stat tvisteløsning i andre 
internasjonale avtaler.

4.8.9 Artikkel 3.9 om ledelses- og styrekrav

Artikkel 3.9 fastslår at ingen part skal stille nasjo-
nalitet- eller bostedsskrav til ledelsen eller styre-
medlemmer i et foretak som enten er eller skal 
etableres.

4.8.10 Artikkel 3.10 om ytelseskrav

Artikkel 3.10 fastslår at en part ikke kan stille 
ytelseskrav i tilknytning til etablering eller drift av 
et foretak i parten.

4.8.11 Artikkel 3.11 om investeringer og 
bærekraftig utvikling

Artikkel 3.11 fastslår at partene anerkjenner vik-
tigheten av miljøbeskyttelse i forbindelse med eta-
blering og drift at et foretak og bekrefter partenes 
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retter og plikter knyttet til miljøbeskyttelse, inklu-
dert klima, i avtalen. Videre anerkjenner partene 
viktigheten av å oppfordre foretak til å overholde 
sitt samfunnsansvar og bekrefter partenes forplik-
telser om dette i kapitlet om handel og bærekraf-
tig utvikling.

4.8.12 Artikkel 3.12 om uforenelige tiltak

Artikkel 3.12 fastslår at bestemmelsene om mar-
kedsadgang, nasjonal behandling, bestevilkårsbe-
handling, ytelseskrav samt ledelse- og styrekrav 
ikke gjelder for eksisterende tiltak som en part 
opprettholder i henhold til reservasjonsliste 1. 
Dersom det gjøres endringer i nevnte tiltak skal 
de ikke være mer restriktive enn forutgående til-
tak. Videre vil de nevnte bestemmelsene ikke 
gjelde tiltak der en part har forbehold seg retten 
til å opprettholde eller innføre nye tiltak i henhold 
til liste 2. Artikkelen fastslår videre at artiklene 
om nasjonal behandling og behandling som mest 
gunstig nasjon ikke skal være til hinder for at en 
part kan kreve at en investor fra en annen part 
eller dens virksomhet utleverer informasjon om 
foretaket for informasjons- og statistikkformål så 
fremt kravene er rimelige og ikke unødvendig 
byrdefulle.

Det klargjøres at en part kan fravike forpliktel-
sene knyttet til ytelseskrav dersom det er i tråd 
med WTO-avtalen om immaterialrett.

Avsnitt 3.3 Handel med tjenester over 
landegrensene

4.8.13 Artikkel 3.13 om virkeområde

Artikkel 3.13 fastslår at avsnittet får anvendelse 
for tiltak av en part som påvirker handel med tje-
nester over landegrensene av en tjenesteyter fra 
en annen part.

4.8.14 Artikkel 3.14 om markedsadgang

Artikkel 3.14 fastslår at ingen part skal innføre 
eller opprettholde tiltak som begrenser en parts 
adgang til å levere en tjeneste i den andre parten.

4.8.15 Artikkel 3.15 om lokal tilstedeværelse

Artikkel 3.15 fastslår at en part ikke kan kreve at 
en tjenesteyter fra en annen part etablerer eller 
opprettholder et foretak, eller er bosatt i territo-
riet, som betingelse for å kunne tilby handel med 
tjenester over landegrensene.

4.8.16 Artikkel 3.16 om nasjonal behandling

Artikkel 3.16 fastslår at en part skal likebehandle 
tjenester og tjenesteytere fra en annen part med 
ens egne tjenester og tjenesteytere.

4.8.17 Artikkel 3.17 om bestevilkårs-
behandling

Artikkel 3.17 fastslår at partene skal likebehandle 
hverandres tjenesteytere med tjenesteytere fra 
andre tredjeland. Det fastslås at dette ikke skal 
medføre at en part må gi forpliktelser som følger 
av en internasjonal skatteavtale, tiltak knyttet til 
anerkjennelse, inkludert autorisasjonskrav, lisen-
ser mv. Videre fastslås det blant annet at behand-
lingen som følger av første ledd ikke inkluderer 
investor-stat tvisteløsning i andre internasjonale 
avtaler.

4.8.18 Artikkel 3.18 om uforenelige tiltak

Artikkel 3.18 fastslår at bestemmelsene om mar-
kedsadgang, nasjonal behandling, lokal tilstede-
værelse, bestevilkårsbehandling, ytelseskrav ikke 
gjelder for eksisterende tiltak som en part opprett-
holder i henhold til liste 1. Dersom det gjøres 
endringer i nevnte tiltak skal de ikke være mer 
restriktive enn forutgående tiltak. Videre vil de 
nevnte bestemmelsene ikke gjelde tiltak der en 
part har forbehold seg retten til å opprettholde 
eller innføre nye tiltak i henhold til liste 2.

Avsnitt 3.4 Innreise og midlertidig opphold for 
fysiske personer (personbevegelse)

4.8.19 Artikkel 3.19 om generelle 
bestemmelser og virkeområde

Artikkel 3.19 fastsetter at avsnittet reflekterer det 
preferensielle handelssamkvemmet mellom par-
tene, og partenes ønske om å legge til rette for 
innreise og midlertidig opphold for personer fra 
en avtalepart, med forretningsformål, på gjensidig 
basis. Regelverk om adgangen til å søke arbeid og 
trygderettigheter vil gjelde uavhengig av avsnit-
tets bestemmelser, inkludert regler om mini-
mumslønn og kollektive lønnsavtaler. Forpliktel-
ser om innreise og midlertidig opphold skal ikke 
gjelde i tilfeller hvor det er et formål eller har slik 
effekt at det kan påvirke utfallet i en arbeidstvist 
eller forhandling om arbeidsvilkår, eller ansettelse 
av personer som er involvert i en slik tvist. Avsnit-
tet gjelder ikke personers adgang til å søke 
arbeid, adgang til å søke statsborgerskap, perma-
nent opphold eller permanent ansettelse.
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4.8.20 Artikkel 3.20 om definisjoner

Artikkel 3.20 definerer hvilke personkategorier 
som kan få innreise og midlertidig opphold etter 
dette avsnittet. Personkategoriene som defineres 
er: forretningsreisende med etableringsformål, 
utsendte arbeidstakere, selvstendige oppdragsta-
kere og ansatte i internasjonalt selskap.

4.8.21 Artikkel 3.21 om generelle forpliktelser

Artikkel 3.21 bestemmer at partene skal tillate 
innreise og midlertidig opphold for personer med 
forretningsformål i samsvar med avsnittets 
bestemmelser og vedlegg III og vedlegg IV, forut-
satt at disse personene opptrer i samsvar med 
nasjonale immigrasjonsregler som får anvendelse 
for innreise og midlertidig opphold.

4.8.22 Artikkel 3.22 søknadsprosedyrer

Artikkel 3.22 fastslår at tiltak som partene treffer 
for å legge til rette og lette saksbehandlingen for 
innreise og midlertidig opphold for personer med 
forretningsformål fra den annen part, skal være i 
overensstemmelse med vedlegg III og vedlegg IV. 
Artikkelen fastslår at partene bør sikre at søkna-
der om innreise og midlertidig opphold etter 
denne avtalen behandles i samsvar med god for-
valtningspraksis. I den grad det er praktisk mulig 
skal søker informeres skriftlig om utfallet av søk-
naden i samsvar med nasjonale regler. Dette skal 
gjøres så snart som mulig, og ikke senere enn 90 
dager etter at fullstendig søknad er innlevert. I til-
feller der det ikke er praktisk mulig å behandle 
søknaden innen 90 dager, forplikter partene seg til 
å behandle søknaden innen rimelig tid deretter.

4.8.23 Artikkel 3.23 om samarbeid om retur 
og tilbaketaking

Artikkel 3.23 anerkjenner at økt bevegelse av per-
soner krever fullt samarbeid om retur og tilbake-
taking av personer som oppholder seg hos en part 
i strid med denne partens nasjonale regler om inn-
reise og midlertidig opphold.

4.8.24 Artikkel 3.24 om åpenhet

Artikkel 3.24 forplikter partene til å gjøre informa-
sjon om innreise og midlertidig opphold for perso-
ner fra den annen part offentlig tilgjengelig. Par-
tene skal arbeide for å informere hverandre om 
endringer i krav eller prosedyrer for endringer 

som kan påvirke mulighetene for søkere til å dra 
nytte av fordelene i dette avsnittet.

4.8.25 Artikkel 3.25 om forretningsreisene 
med etableringsformål og ansatte i 
internasjonale selskap

Artikkel 3.25 fastsetter at hver part skal tillate inn-
reise og midlertidig opphold for forretningsrei-
sende med etableringsformål og for ansatte i 
internasjonale selskap i samsvar med vedlegg III. 
Partene skal tillate innreise og midlertidig opp-
hold for forretningsreisende for etableringsformål 
uten å kreve oppholdstillatelse for arbeidsformål 
eller annen tilsvarende forhåndsgodkjenning. Par-
tene skal gi forretningsreisende med etablerings-
formål og ansatte i internasjonale selskap under 
deres midlertidige opphold, minst like god 
behandling, i like situasjoner, som den gir sine 
egne borgere. Partene skal tillate innreise og mid-
lertidig opphold for ektefelle, samboere og barn 
av ansatte i ledende stillinger og spesialister i 
internasjonale selskap med samme varighet som 
gjelder for tillatelsen for den ansatte. Om ikke 
annet fremgår av vedlegg III, skal partene tillate at 
ektefelle, samboere og barn av ansatte i interna-
sjonalt selskap kan ta arbeid under oppholdet.

4.8.26 Artikkel 3.26 om utsendte  
arbeidstakere og selvstendige 
oppdragstakere

Artikkel 3.26 fastsetter at partene skal tillate inn-
reise og midlertidig opphold for utsendte arbeids-
takere og selvstendige oppdragstakere i samsvar 
med vedlegg IV. Partene skal gi utsendte arbeids-
takere og selvstendige oppdragstakere under 
deres midlertidige opphold, minst like god 
behandling, i like situasjoner, som den gir sine 
egne borgere.

4.8.27 Artikkel 3.27 om forretningsreisende 
på korttidsopphold

Artikkel 3.27 fastsetter at partene skal tillate mid-
lertidig opphold for forretningsreisende på kort-
tidsopphold i samsvar med vedlegg III, forutsatt at 
den forretningsreisende ikke tar del i salg av 
varer til publikum, ikke mottar lønn i oppholdslan-
det og heller ikke yter andre tjenester enn det 
som fremgår av vedlegg III. Om annet ikke frem-
går av vedlegg III, skal partene tillate innreise og 
midlertidig opphold uten å kreve oppholdstilla-
telse, økonomisk behovsvurdering av den forret-
ningsreisende eller annet forhåndgodkjennings-
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krav med liknende formål. Partene skal gi forret-
ningsreisende under deres midlertidige opphold, 
minst like god behandling, i like situasjoner, som 
den gir sine egne borgere.

4.8.28 Artikkel 3.28 om ikke-samsvarende 
tiltak

Artikkel 3.28 fastsetter at i den utstrekning rele-
vante tiltak påvirker forpliktelsen om å gi forret-
ningsreisende med etableringsformål, ansatte i 
internasjonale selskap, utsendte arbeidstakere, 
selvstendige oppdragstakere eller forretningsrei-
sende under deres midlertidige opphold, minst 
like god behandling, i like situasjoner, som den gir 
sine egne borgere, skal det føres som reservasjo-
ner i vedlegg I og vedlegg II.

4.8.29 Artikkel 3.29 om kontaktpunkter

Artikkel 3.29 bestemmer at partene, når denne 
avtalen trer i kraft, utpeker kontaktpunkt for effek-
tiv gjennomføring av dette avsnittet og notifiserer 
de andre partene om kontaktdetaljene for kontakt-
punktet. Partene skal informere hverandre om 
endringer i kontaktpunkt.

Avsnitt 3.5 Rammeregler

Underavsnitt 3.5.1 Innenlandsk regulering

4.8.30 Artikkel 3.30 om virkeområde

Artikkel 3.30 fastslår at underavsnittet får anven-
delse på tiltak av en part knyttet til lisenskrav og 
prosedyrer og kvalifikasjonskrav og prosedyrer 
som påvirker grensekryssende tjenester, etable-
ringer og tjenesteyting utført gjennom tilstedevæ-
relse av midlertidige personbevegelser i henhold 
til kategoriene inntatt i avsnitt 4 Midlertidige per-
sonbevegelser. Avsnittet dekker kun tekniske 
standarder som påvirker handel med tjenester, i 
tillegg til at regulatoriske tekniske standarder for 
finansielle tjenester ikke omfattes. Videre klargjø-
res det at avsnittet dekker lisenskrav og prosedy-
rer og kvalifikasjonskrav og prosedyrer i tråd med 
reservasjoner inntatt i de respektive partenes liste 
I, samt at lisenskrav og prosedyrer og kvalifika-
sjonskrav og prosedyrer ikke vil gjelde for tiltak 
referert til i partenes respektive liste II.

4.8.31 Artikkel 3.31 om definisjoner

Artikkel 3.31 definerer en rekke begreper som er 
sentrale for forståelsen av underavsnittet.

4.8.32 Artikkel 3.32 om innlevering av 
søknader

Artikkel 3.32 fastslår at partene skal, i den grad 
det er praktisk mulig, unngå å kreve at en søker 
må henvende seg til mer enn én ansvarlig myndig-
het for hver søknad om autorisasjon. Dersom akti-
viteten det kreves autorisasjon for faller inn under 
flere myndigheters ansvarsområde, kan det det 
være krav om flere søknader for autorisasjon.

4.8.33 Artikkel 3.33 om tidsrammer for 
søknaden

Artikkel 3.33 fastslår at dersom en part krever 
autorisasjon skal en sikre at ansvarlig myndighet, 
i den grad det er praktisk mulig, tillater at søkna-
der kan sendes inn gjennom hele året. Dersom 
det er en spesifikk tidsperiode for innsending av 
søknader, skal parten sørge for at ansvarlig myn-
dighet tillater en rimelig søknadsperiode.

4.8.34 Artikkel 3.34 om elektroniske søknader 
og godtakelse av kopier

Artikkel 3.34 fastslår at dersom en part krever 
autorisasjon skal en sikre at ansvarlig myndighet i 
den grad det er mulig, tillater at søknader kan sen-
des elektronisk, inkludert fra den andre parts ter-
ritorium.

4.8.35 Artikkel 3.35 om behandling av 
søknader

Artikkel 3.35 fastslår at dersom en part krever 
autorisasjon, skal en sikre at ansvarlig myndighet 
oppfyller en rekke krav ved behandling av søknad.

4.8.36 Artikkel 3.36 om gebyrer

Artikkel 3.36 fastslår at for de aktiviteter det kre-
ves autorisasjonsgebyrer for, skal myndighetene 
sikre at gebyrene er rimelige og transparente og i 
seg selv ikke utgjøre en begrensning på utøvelsen 
av aktiviteten. For finansielle tjenester skal par-
tene presentere en liste med gebyrer eller nær-
mere informasjon om hvordan genyrene fastset-
tes. Disse gebyrene skal ikke brukes for å omgå 
partenes forpliktelser i avtalen.

4.8.37 Artikkel 3.37 om vurdering av 
kvalifikasjoner

Artikkel 3.37 fastslår at dersom en part krever 
eksamener for å vurdere kvalifikasjonene til en 
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som søker autorisasjon, skal en sikre at ansvarlig 
myndighet sørger for at det er mulig å ta slike 
eksamener med jevne mellomrom samt at søker 
gis rimelig tid til å kreve en eksamen. I den grad 
det er praktisk mulig, skal hver part sørge for at 
ansvarlig myndighet godtar å motta elektronisk 
forespørsel om eksamen i tillegg til at en skal vur-
dere å bruke elektroniske verktøy for øvrige deler 
av eksaminasjonsprosessen.

4.8.38 Artikkel 3.38 om offentliggjøring og 
tilgjengelig informasjon

Artikkel 3.38 fastslår at dersom en part krever 
autorisasjon, skal en snarest mulig publisere infor-
masjon nødvendig for de som gjennomfører eller 
søker å gjennomføre aktiviteter der det kreves 
autorisasjon. Artikkelen lister opp en rekke 
eksempler på hvilken type informasjon som skal 
publiseres, der den eksisterer.

4.8.39 Artikkel 3.39 om tekniske standarder

Artikkel 3.39 fastslår at partene skal oppfordre 
sine ansvarlige myndigheter til å vedta tekniske 
standarder som er utviklet gjennom åpne og trans-
parente prosesser. Videre skal partene oppfordre 
alle enheter, inkludert internasjonale organisasjo-
ner, som utvikler tekniske standarder til å gjen-
nomføre åpne og transparente prosesser.

4.8.40 Artikkel 3.40 om vilkår for tillatelse

Artikkel 3.40 fastslår at hver part skal sikre at til-
tak knyttet til autorisasjon er basert på kriterier 
som hindrer vedkommende myndigheter i å utøve 
sin vurderingsmyndighet på en vilkårlig måte. 
Videre nedfelles en rekke krav til prinsipper for 
utformingen av autorisasjonskrav.

Underavsnitt 3.5.2 Bestemmelser med generell 
anvendelse

4.8.41 Artikkel 3.41 om klagebehandling av 
forvaltningsvedtak

Artikkel 3.41 fastslår at hver part skal opprett-
holde eller, så snart det er praktisk mulig, opp-
rette domstoler, voldgiftsretter eller forvaltnings-
domstoler eller ordninger der det, når en berørt 
tjenesteyter fra en annen part ber om det, omgå-
ende kan foretas en prøving av og, dersom det er 
berettiget, en omgjøring av forvaltningsvedtak 
som berører handel med tjenester.

4.8.42 Artikkel 3.42 om mulighet til å uttale 
seg for ikrafttredelse

Artikkel 3.42 fastslår at i den grad det er praktisk 
mulig og i tråd med regelverket for utvikling av 
nytt regelverk, skal partene publisere forslag til 
nytt regelverk. Videre nedfelles en rekke krav til 
saksgangen ved utvikling av nytt regelverk som 
påvirker en annen part.

4.8.43 Artikkel 3.43 om regelverkssamarbeid

Artikkel 3.43 fastslår at partene med utgangs-
punkt i et ønske om å promotere ytterligere libera-
lisering av handel med tjenester skal vurdere sam-
arbeid om regulatoriske tema av gjensidig 
interesse.

Underavsnitt 3.5.3 Finansielle tjenester

4.8.44 Artikkel 3.44 om virkeområde

Artikkel 3.44 fastslår at underavsnittet gjelder for 
partenes tiltak som påvirker levering av finansielle 
tjenester, og at nærmere angitte avsnitt og under-
avsnitt skal gjelde for finansielle tjenester. Med 
det formål å anvende avsnitt 3.1 Generelle 
bestemmelser artikkel 3.1 om virkeområde, defi-
nerer artikkelen aktiviteter som utføres under utø-
velse av offentlig myndighet for det formål.

Dersom en part tillater at virksomhet som gjel-
der trygdeordning eller annen virksomhet, som 
defineres i artikkelen, utøves av dens finansielle 
tjenestetilbydere i konkurranse med en offentlig 
institusjon eller en finansiell tjenestetilbyder, skal 
aktiviteter som utføres under utøvelse av offentlig 
myndighet, ikke inkludere disse aktivitetene.

Videre slår artikkelen fast at artikkelen om 
ledelses- og styrekrav i underavsnitt 3.2 Investe-
ringsliberalisering og artikkelen om aktiviteter 
som utføres under utøvelse av offentlig myndig-
het i avsnitt 3.1 Generelle bestemmelser, ikke skal 
gjelde for tjenester eller tiltak som er omfattet av 
dette underavsnittet.

4.8.45 Artikkel 3.45 om definisjoner

Artikkel 3.45 definerer en rekke begreper som er 
sentrale for forståelsen av underavsnittet.

4.8.46 Artikkel 3.46 om nye finansielle 
tjenester

Artikkel 3.46 fastsetter at en part, i samsvar med 
sine regler, skal tillate at en annen parts finansi-
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elle tjenestetilbyder tilbyr en ny finansiell tjeneste 
som parten vil tillate sine egne finansielle tjeneste-
tilbydere, uten å vedta eller endre eksisterende 
regler. Partene kan bestemme den institusjonelle 
eller juridiske form som den nye tjenesten skal 
kunne tilbys gjennom, og kan kreve at det fore-
ligger tillatelse fra relevant myndighet. Slik tilla-
telse, eller forlengelse, kan kun avslås av tilsyns-
hensyn. Hver part skal gjøre sitt ytterste for å 
samarbeide og å utveksle informasjon bl.a. rela-
tert til utviklingen i finansielle tjenester.

4.8.47 Artikkel 3.47 om finansiell informasjon 
og data

Artikkel 3.47 bestemmer at ingen part skal treffe 
tiltak som hindrer en finansiell tjenestetilbyder fra 
en annen part å overføre eller behandle informa-
sjon, eller flytting av utstyr i samsvar med avtalen 
og relevante nasjonale regler, dersom slik overfø-
ring eller behandling er nødvendig for at den 
finansielle tjenestetilbyderen skal kunne drive 
ordinær virksomhet. Kapitlet om digital handel vil 
gjelde for finansielle tjenester. Partene bekrefter 
at avtalens artikkel 4.11 om grensekryssende 
dataoverføringer i kapitlet om digital handel gjel-
der for finansielle tjenester. Artikkelen angir en 
konsultasjonsprosedyre dersom en part krever 
lagring av data i sitt territorium. Videre fastsetter 
artikkelen at den ikke hindrer partene i å fastsette 
eller opprettholde tiltak etter artikkel 4.12 nr. 2 i 
kapitlet om digital handel.

4.8.48 Artikkel 3.48 om betalings- og  
avregningssystemer

Artikkel 3.48 fastsetter at EØS/EFTA-statene og 
Storbritannia skal gi leverandører av finansielle 
tjenester som er etablert i de respektive jurisdik-
sjonene, tilgang til betalings- og avregnings-
systemer som drives av offentlige organ, samt til 
offisielle kreditt- og refinansieringstjenester som 
er tilgjengelige i forbindelse med ordinær forret-
ningsvirksomhet. Dette gjelder ikke tilgang til 
partens långiver i siste instans («lender of last 
resort»).

4.8.49 Artikkel 3.49 om ledelses- og styrekrav

Artikkel 3.49 fastslår at ingen part skal kreve at 
etablerte finansielle tjenestetilbydere fra en annen 
part ansetter eller utnevner fysiske personer av en 
viss nasjonalitet i ledelsen, som styremedlemmer 
eller annet viktig personell. Ingen part skal kreve 
at mer enn en minoritet av styremedlemmene i en 

etablert finansiell tjenestetilbyder til en annen 
part skal bestå av personer bosatt i partens terri-
torium.

4.8.50 Artikkel 3.50 om selvregulerende 
organisasjoner

I artikkel 3.50 fastslås at dersom en part krever at 
en annen parts finansielle tjenestetilbyder skal 
være medlem av, delta i eller ha adgang til en selv-
regulerende organisasjon for å kunne tilby finansi-
elle tjenester i eller til sitt territorium, skal parten 
sørge for at organisasjonene oppfyller forpliktel-
sene om nasjonal behandling, bestevilkårsbehand-
ling og markedsadgang i angitte avsnitt. Det 
samme gjelder dersom partene direkte eller indi-
rekte gir slike organisasjoner privilegier eller for-
deler i forbindelse med tilbud av finansielle tjenes-
ter.

4.8.51 Artikkel 3.51 om forsiktighetsklausul

Artikkel 3.51 innebærer at partene kan innføre 
eller opprettholde tiltak bl.a. for å sikre finansiell 
stabilitet, uten hinder av de øvrige bestemmelsene 
i avtalen. Dersom slike tiltak ikke er i samsvar 
med avtalen, skal de ikke brukes som et middel til 
å unngå en parts forpliktelser etter avtalen.

4.8.52 Artikkel 3.52 om konfidensiell 
informasjon

Artikkel 3.52 slår fast at avtalen ikke skal pålegge 
en part å utlevere opplysninger om privatkunders 
forretninger eller regnskaper, eller fortrolige opp-
lysninger eller opplysninger underlagt eiendoms-
rett, som offentlige institusjoner er i besittelse av.

4.8.53 Artikkel 3.53 om internasjonale 
standarder

Artikkel 3.53 fastsetter at partene påtar seg å 
gjøre sitt ytterste for å sikre at internasjonale stan-
darder for regulering og tilsyn gjennomføres og 
anvendes i sitt territorium.

4.8.54 Artikkel 3.53 om anerkjennelse av 
tilsynstiltak

Artikkel 3.53 slår fast at en part kan anerkjenne til-
synstiltak en ikke-part treffer i anvendelsen av til-
tak omfattet av dette underavsnittet. Partene som 
anerkjenner tilsynstiltak en ikke-part treffer, skal 
gi en annen part tilstrekkelig mulighet til å påvise 
at det foreligger omstendigheter der det ville være 
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likeverdig regulering, tilsyn, iverksettelse av slik 
regulering og, dersom det er aktuelt, fremgangs-
måter for utveksling av informasjon mellom par-
tene. Dersom en part gjennom en avtale eller en 
ordning anerkjenner tilsynstiltak en ikke-part tref-
fer, skal den gi den andre parten tilstrekkelig 
mulighet til å forhandle om tiltredelse til en slik 
avtale eller ordning, eller til å fremforhandle en til-
svarende avtale, dersom det foreligger omstendig-
heter som nevnt.

Underavsnitt 4 Telekommunikasjon

4.8.55 Artikkel 3.55 om virkeområdet

Artikkel 3.55 angir at virkeområdet for dette 
underavsnittet er tiltak som angår telekommuni-
kasjonstjenester og at bestemmelsene i dette 
underavsnittet kommer til anvendelse i tillegg til 
de generelle bestemmelsene i kapitlet og bestem-
melsene om investeringer, grenseoverskridende 
tjenestehandel, midlertidige personbevegelser og 
innenlandske reguleringer. Det klargjøres at 
bestemmelsen i dette underavsnittet ikke angår 
tjenester som produserer innhold eller har redak-
sjonell kontroll over innhold som formidles ved 
bruk av telekommunikasjonstjenester. Tiltak som 
angår kringkasting av radio- og tv-programmer i 
eteren eller via kabel er heller ikke omfattet av 
underavsnittets virkeområde.

4.8.56 Artikkel 3.56 om definisjoner

Artikkel 3.56 definerer en rekke av de begrepene 
som benyttes i dette underavsnittet.

4.8.57 Artikkel 3.57 om tilgang og bruk

Artikkel 3.57 fastsetter at avtalepartenes plikt til å 
sikre at tilbydere av telekommunikasjonstjenester 
fra den andre avtaleparten har tilgang til offentlige 
telekommunikasjonsnett og tjenester, inkludert 
private leide linjer, på ikke-diskriminerende vilkår. 
Avtalepartene skal blant annet sørge for at den 
andre partens tilbydere av telekommunikasjons-
tjenester skal ha rett til å kjøpe, leie og koble 
sammen utstyr som er nødvendig for å yte tjenes-
teyterens telekommunikasjonstjenester, koble 
sammen private linjer med offentlige telekommu-
nikasjonsnettverk og tjenester samt overføre data 
i offentlig telekommunikasjonsnett og tjenester. 
Videre fastsetter bestemmelsen at avtalepartene 
kan iverksette tiltak for å sikre konfidensialiteten i 
telekommunikasjon, men at dette ikke skal gjøres 
på en måte som innebærer skjult eller ubegrunnet 

diskriminering. Bestemmelsen etablerer også 
rammer for hvilke vilkår avtalepartene kan sette 
for tilgang til offentlige telekommunikasjonsnett-
verk og tjenester.

4.8.58 Artikkel 3.58 om tilgang til en  
tilbyder med sterk markedsstilling sine  
avgjørende fasiliteter

Artikkel 3.58 fastsetter at avtalepartene har plikt 
til å sørge for at tilbydere av telekommunikasjons-
tjenester, som har en sterk markedsstilling, gir 
andre tilbydere av telekommunikasjonstjenester 
tilgang til sine avgjørende fasiliteter på rimelige, 
transparente og ikke-diskriminerende vilkår. 
Avgjørende fasiliteter omfatter infrastruktur og 
innretninger i et telekommunikasjonsnett eller 
andre elementer i tilknytning til nettet som mulig-
gjør ytelsen av telekommunikasjonstjenester. Det 
som gjør fasilitetene avgjørende i denne sammen-
heng, er at de i hovedsak kontrolleres av en eller 
få tilbydere og at de av økonomiske eller tekniske 
grunner vanskelig kan etableres av andre. De kan 
således sies å utgjøre vesentlige etablerings-
hindre. Plikten til å sørge for at andre får tilgang 
til en tilbyder med sterk markedsstilling sine 
avgjørende fasiliteter går ikke lenger enn det som 
er nødvendig for sikre effektiv konkurranse i de 
aktuelle tilfellene.

4.8.59 Artikkel 3.59 om samtrafikk

Artikkel 3.59 skal legge til rette for samtrafikk 
mellom forskjellige tilbydere av telekommunika-
sjonstjenester slik at alle kundene til en tilbyder av 
telekommunikasjonstjeneste kan kommunisere 
med kundene til de andre tilbydere. Avtalepartene 
skal sørge for at tilbydere har rett til å forhandle 
med andre tilbydere om vilkår for samtrafikk i 
offentlige telekommunikasjonsnettverk. Avtale-
partene må også sørge for at en tilbyder av slike 
tjenester har plikt til å inngå i slike forhandlinger 
når en annen tjenesteyter ber om det.

4.8.60 Artikkel 3.60 om samtrafikk med en 
tilbyder med sterk markedsstilling

Artikkel 3.60 gjelder avtalepartenes plikt til å 
sørge for at tilbydere med sterk markedsstilling 
tilbyr samtrafikk til andre tilbydere av telekommu-
nikasjonstjenester. Det fastsettes blant annet krav 
til hvordan dette skal gjøres og setter rammer for 
hvilke vilkår en tilbyder med sterk markedsstil-
ling kan sette. Bestemmelsen fastsetter også 
regler om at avtalepartene og tilbyder med sterk 
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markedsstilling må offentligjøre informasjon som 
er viktig med tanke på at tilbyderne av telekom-
munikasjonstjenester får tilgang til samtrafikk 
med andre tilbydere.

4.8.61 Artikkel 3.61 om nummerportabilitet

Artikkel 3.61 fastsetter at avtalepartene skal sørge 
for at tilbydere av offentlige telekommunikasjons-
tjenester tilbyr nummerportabilitet på tilstrekke-
lig gode vilkår.

4.8.62 Artikkel 3.62 om begrensede ressurser

Artikkel 3.62 fastsetter at avtalepartene skal sørge 
for at tildeling av begrensede ressurser som radi-
ofrekvenser, nummer og fremføringsveier, skal 
skje etter prosedyrer og tildelingskriterier som 
oppfyller krav til åpenhet, objektivitet, forholds-
messighet med videre. Tildeling av spektrum til 
kommersielle formål skal skje etter markedsba-
serte metoder som for eksempel auksjoner. Bru-
ken av frekvensbånd skal gjøres offentlig tilgjen-
gelig. Dette gjelder likevel ikke for radiospektrum 
som benyttes av offentlige myndigheter. Avslut-
ningsvis klargjør bestemmelsen at avtalepartene 
står fritt til å organisere sin frekvens- og spek-
trumsforvaltning i samsvar med avtalens bestem-
melser.

4.8.63 Artikkel 3.63 om konkurranse-
regulering av tilbydere med sterk 
markedsstilling

Artikkel 3.63 fastsetter at avtalepartene skal ha 
egnede tiltak for å hindre at tilbydere av telekom-
munikasjonstjenester med sterk markedsstilling 
opptrer med sikte på å begrense konkurransen i 
markedet for telekommunikasjonstjenester. 
Eksempler på konkurransehemmende opptreden 
er gjengitt i bestemmelsen, og tar sikte på å hin-
dre kryssubsidiering, misbruk av konkurranse-
sensitiv informasjon mottatt fra andre markedsak-
tører og å holde tilbake informasjon som er nød-
vendig for at andre markedsaktører skal kunne 
benytte sine rettigheter til å skaffe seg tilgang til 
essensielle fasiliteter.

4.8.64 Artikkel 3.64 om behandling fra 
tilbyder med sterk markedsstillings

Artikkel 3.64 fastsetter at tilsynsmyndigheten skal 
ha kompetanse til å pålegge tilbydere med sterk 
markedsstilling å behandle tilbydere fra den 
andre avtaleparten med vilkår tilsvarende de tilby-

deren med sterk markedsstilling tilbyr sine egne 
datterselskaper i tilsvarende situasjoner. Dette 
gjelder blant annet tilgang til tjenester, priser, kva-
liteten på tjenesten og tilgang til tekniske grense-
snitt som er nødvendig for samtrafikk.

4.8.65 Artikkel 3.65 om regulerings-
myndighet for telekommunikasjon

Artikkel 3.65 stiller krav til hvordan avtalepartene 
organiserer sine reguleringsmyndigheter for tele-
kommunikasjon og stiller noen krav til hvordan 
reguleringsmyndighetene skal arbeide. Regule-
ringsmyndighetene skal være uavhengig av virk-
somheter som yter telekommunikasjonstjenester. 
De skal ikke eie virksomheter som yter telekom-
munikasjonstjenester eller yte slike tjenester selv. 
Det er presisert at dersom en avtalepartene eier 
virksomhet som yter telekommunikasjonstje-
nester, må avtaleparten sørge for at regulerings-
funksjonen er avskilt fra eierfunksjonen. Det er 
videre fastsatt at reguleringsmyndigheten skal 
operere faglig uavhengig og ikke være underlagt 
noens instruksjonsmyndighet når den fører tilsyn 
med forpliktelsene etablert i denne avtalen. Regu-
leringsmyndigheten skal ha kompetanse til å 
kreve informasjon utlevert av tilbydere av tele-
kommunikasjonstjenester. Det skal være adgang 
til å klage på reguleringsmyndighetens vedtak til 
et uavhengig organ og reguleringsmyndigheten 
skal utarbeide årlige rapporter som offentliggjøres.

4.8.66 Artikkel 3.66 om tillatelse til å  
levere telekommunikasjonsnett eller 
telekommunikasjonstjenester

Artikkel 3.66 fastsetter at avtalepartene skal tillate 
at virksomheter yter telekommunikasjonstje-
nester uten at det kreves forutgående autorisa-
sjon. Avtalepartene skal publisere vilkårene som 
gjelder for å yte telekommunikasjonstjenester. Vil-
kår og prosedyrer som må oppfylles for å kunne 
yte telekommunikasjonstjenester skal være objek-
tive, offentlig tilgjengelig, ikke -diskriminerende 
og forholdsmessige. De skal være så enkle som 
mulig. Dersom det fattes vedtak som hindrer 
noen i å yte telekommunikasjonstjenester eller 
pålegger en tjenesteyter særskilte plikter skal ved-
takene være skriftlige og begrunnet. Det skal 
være anledning til å klage på slike vedtak. Admi-
nistrative gebyrer som pålegges av telekommuni-
kasjonsmyndighetene skal være objektive, offent-
lige, ikke-diskriminerende og stå i forhold til for-
valtningens kostnader.
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4.8.67 Artikkel 3.67 om offentlighet

Artikkel 3.67 har bestemmelser om offentlighet. 
Det skal gis offentlig tilgang til informasjon om til-
synsmyndighetenes ansvarsområde og vedta-
kene de fatter vedrørende offentlige telekommu-
nikasjonstjenester. Bestemmelsen inneholder en 
åpen liste med eksempler på hva slags vedtak som 
skal være offentlig. Det skal også informeres om 
noen forhold knyttet til standardisering.

4.8.68 Artikkel 3.68 Plikt til å tilby leverings-
pliktige tjenester

Artikkel 3.68 klargjør at det er opp til avtaleparten 
å fastsette hvilke leveringspliktige tjenester de 
ønsker å opprettholde for tilbydere av telekommu-
nikasjonstjenester. Det fastsettes at forvaltningen 
av slike leveringspliktige tjenester skal være 
offentlig kjent, ikke-diskriminerende og skje på en 
måte som er nøytral med tanke på konkurransen. 
Oppgavene skal ikke være mer tyngende enn nød-
vendig.

4.8.69 Artikkel 3.69 om internasjonale  
mobilgjestingstjenester

Artikkel 3.69 har som formål å legge til rette for 
internasjonal gjesting i mobilnett (roaming) uten 
ekstra kostnad for den enkelte forbruker. Den mak-
simale grossistprisen for internasjonal gjesting i 
mobilnett – det vil si den prisen en teleoperatør i en 
av avtalepartene betaler til teleoperatøren i den 
andre avtaleparten når dens kunder benytter 
mobiltelefonen sin eller annet utstyr som nettbrett 
og PC i den andre avtaleparten, skal fastsettes i 
vedlegg til denne avtalen. Komiteen for tjenester og 
investering skal innen rimelig tid anbefale en mak-
simalpris som fastsettes av Blandet komité. Den 
maksimale grossistprisen skal være rimelig og 
gjensidig. Den skal baseres på kostnaden til teleo-
peratørene som tilbyr internasjonal gjesting mel-
lom avtalepartene og kan gi rom for en rimelig 
avkastning. Komiteen for tjenester og investering 
skal i sin anbefaling legge vekt på internasjonale 
referansepriser og kan konsultere med landets til-
synsmyndigheter. Grossistprisen skal evalueres 
hvert annet år. Avtalepartene skal overvåke detal-
jistprisene teleoperatørene tar for internasjonal 
gjesting i mobilnett og kan iverksette tiltak for sikre 
at forbrukerne ikke betaler tillegg for gjesting hos 
den andre avtaleparten. Bestemmelsen klargjør at 
avtalepartene kan ha regler som hindrer perma-
nent internasjonal gjesting og at teleoperatørene 
kan ha vilkår som hindrer misbruk.

4.8.70 Artikkel 3.70 om tvisteløsning

Artikkel 3.70 har bestemmelser om tvisteløsning i 
tilfelle konflikt mellom tjenestetilbydere fra de to 
avtalepartene om forhold regulert i dette underav-
snittet. Tilsynsmyndighetene skal etter begjæ-
ring fra en av partene fatte vedtak som avklarer 
tvisten. Dersom tilsynsmyndigheten etter begjæ-
ring fra en part avslår å fatte vedtak skal den på 
begjæring, begrunne avgjørelsen om ikke å fatte 
vedtak. Bestemmelsen har noen regler om tilsyns-
myndighetens saksbehandling. Vedtakene skal 
være offentlige, begrunnede og kunne påklages. 
Det klargjøres at denne tvisteløsningsbestemmel-
sen ikke er til hinder for at domstolene også kan 
behandle eventuelle tvister.

4.8.71 Artikkel 3.71 om konfidensialitet

Artikkel 3.71 gir avtalepartene plikt til å sørge for 
at tilbydere av telekommunikasjonstjenester ikke 
misbruker informasjon de mottar fra hverandre i 
praktisering av bestemmelsen i dette underavsnit-
tet og at de beholder konfidensialitet om denne 
informasjonen. Avtalepartene får også plikt til å 
sørge for at informasjon som utveksles i telekom-
munikasjonsnettene forblir konfidensiell. Samti-
dig fastsettes det at denne plikten ikke skal benyt-
tes på en diskriminerende måte eller etablere 
skjulte hindringer for tjenesteytelse mellom tje-
nesteytere hos avtalepartene.

Underavsnitt 3.5.5 Maritim transport

4.8.72 Artikkel 3.72 om virkeområde og 
definisjoner

Artikkel 3.72 omhandler virkeområde og ulike 
definisjoner knyttet til skipsfart.

4.8.73 Artikkel 3.73 om forpliktelser

Artikkel 3.73 inneholder bestemmelser basert på 
prinsippet om at skip fra avtalepartene kan utføre 
internasjonale skipsfartstjenester uten restriksjo-
ner. Det er inntatt bestemmelser om at skip fra 
den annen part har ikke-diskriminerende adgang 
til blant annet havn og havnetjenester og på 
samme vilkår som landets egne skip. Videre er 
det forbud mot at partene innfører lastebegrens-
ninger i form av lastedeling eller ensidige lastere-
servasjoner.
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Underavsnitt 3.5.6 Advokattjenester

4.8.74 Artikkel 3.74 om virkeområde

Artikkel 3.74 fastsetter at underavsnittet gjelder 
avtalepartenes tiltak som påvirker advokater fra 
den andre avtalepartens mulighet til å yte de 
utpekte juridiske tjenestene. Artikkelen fastsetter 
også dette underavsnittets forhold til andre deler 
av avtalen, herunder at unntakene fastsatt i ved-
leggene også gjelder som unntak fra dette under-
avsnittet.

4.8.75 Artikkel 3.75 om definisjoner

Artikkel 3.75 definerer en rekke begreper som er 
sentrale for forståelsen av underavsnittet. Blant 
annet definerer artikkelen hvilke yrker og hvilke 
juridiske tjenester som omfattes av kapitlet. For 
Norge er det advokater som er omfattet. Underav-
snittet omfatter i samsvar med definisjonen, advo-
katens hjemstatsrett og folkerett. De omfatter 
ikke representasjon av klienter for domstolene og 
noen andre organer.

4.8.76 Artikkel 3.76 om forpliktelser

Avtalens artikkel 3.76 fastslår at avtalepartene 
skal tillate en advokat fra den andre avtaleparten å 
yte tjenester under hjemstatens tittel. Avtalepar-
tene skal ikke stille uforholdsmessig byrdefulle 
vilkår for adgangen til å yte juridiske tjenester 
under hjemstatens tittel for advokater fra en 
annen avtalepart. Dette gjelder både for advokater 
som vil etablere seg i den andre staten og når det 
ytes grenseoverskridende tjenester. Artikkel 3.76 
bestemmer videre at avtalepartene ikke kan stille 
krav om registrering i vertsstaten eller medlem-
skap i en profesjonsorganisasjon i vertsstaten der-
som advokaten skal yte grenseoverskridende juri-
diske tjenester. Vil advokaten etablere seg i verts-
staten, kan vertsstaten imidlertid stille krav om 
registrering hos vedkommende myndighet eller 
profesjonsorganisasjon i vertsstaten. Vilkårene 
som stilles, skal ikke være mer byrdefulle enn vil-
kårene som stilles til advokater fra andre tredje-
land. Artikkel 3.76 fastsetter at avtalepartene også 
skal tillate etablering av filialer i vertsstaten, hvor 
det kan ytes juridiske tjenester.

4.8.77 Artikkel 3.77 om ikke-samsvarende 
tiltak

Artikkel 3.77 fastsetter at nasjonale regler som 
ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette 
underavsnittet skal listeføres som reservasjoner i 

vedlegg I for eksisterende tiltak eller i liste II for 
fremtidige tiltak. Bestemmelsen klargjør også for-
holdet mellom dette underavsnittet og avtalens 
vedlegg IV om personbevegelser.

4.9 Kapittel 4 Digital handel

4.9.1 Artikkel 4.1 om formål

Avtalens artikkel 4.1 stadfester at partene aner-
kjenner at digital handel bidrar til økonomisk 
vekst og betydningen av forbrukersikkerhet i digi-
tal handel og unngå unødige hindre for digital 
handel. Partene anerkjenner betydningen av tek-
nologinøytralitet.

4.9.2 Artikkel 4.2 om definisjoner

Artikkel 4.2 definerer en rekke begreper som er 
sentrale for forståelsen av kapitlet.

4.9.3 Artikkel 4.3 om anvendelsesområde og 
generelle bestemmelser

Artikkel 4.3 fastslår at kapitlet ikke skal gjelde for 
audiovisuelle tjenester eller pengespill, og at kun 
spesifikke bestemmelser skal gjelde for offentlige 
anskaffelser og informasjon hos offentlige 
myndigheter.

4.9.4 Artikkel 4.4 om tollsatser

Artikkel 4.4 forbyr partene å pålegge toll på elek-
troniske dataoverføringer, inkludert digitalt inn-
hold. Det presiseres at dette er uten betydning for 
partenes anledning til å pålegge interne avgifter 
eller gebyrer på slike produkter.

4.9.5 Artikkel 4.5 om elektroniske 
kontrakter

Artikkel 4.5 fastsetter at partene skal tillate elek-
troniske kontrakter, slik at man ikke på noen måte 
underkjenner en kontrakt kun fordi den er gjort 
elektronisk. Unntak fra dette prinsippet skal 
fremgå i lov eller forskrift.

4.9.6 Artikkel 4.6 om elektronisk  
autentisering og tillitstjenester

Artikkel 4.6 pålegger partene å ikke nekte elek-
tronisk dokument som bevis i domstolsbehand-
ling eller nekte juridisk bindende effekt av elek-
tronisk dokument, elektronisk signatur eller 
autentisering, kun begrunnet med at den er gitt i 
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elektronisk form. Videre forplikter partene seg til 
å tillate at konkrete kontraktsparter avtaler 
autentiseringsmetode. Dette er likevel ikke til hin-
der for at myndigheter kan sette spesifikke krav til 
autentiseringsmetode eller bruk av bestemte til-
litstjenester for spesifikke transaksjoner. I sam-
svar med partenes internasjonale forpliktelser, 
skal partene til frihandelsavtalen oppfordre til 
bruk av tillitstjenester og elektronisk autentise-
ring, og for gjensidig godkjenning av slike ordnin-
ger utstedt av godkjente leverandører.

4.9.7 Artikkel 4.7 om papirløs handel

Artikkel 4.7 stadfester forpliktelsene i artikkel 
2.53 om elektroniske handelsdokumenter. Par-
tene forplikter seg til å oppfordre sine han-
delsmyndigheter til samarbeid om papirløse han-
delsdokumenter og utvikle standarder.

4.9.8 Artikkel 4.8 om forbrukersikkerhet

Artikkel 4.8 pålegger partene å etablere og videre-
føre tiltak som bidrar til forbrukersikkerhet i nett-
handel, inkludert regelverk som motvirker ville-
dende og svindelaktig handelspraksis. Partene 
stadfester betydningen av samarbeid mellom for-
brukermyndigheter om spørsmål som angår nett-
handel.

4.9.9 Artikkel 4.9 om uønskede  
kommersielle elektroniske meldinger

Artikkel 4.9 pålegger partene å innføre og videre-
føre tiltak mot uønskede elektroniske meldinger, 
og adgang til å pålegge leverandører å gi motta-
kere adgang til å stanse eller reservere mot å 
motta slike meldinger.

4.9.10 Artikkel 4.10 om kildekode

Artikkel 4.10 forbyr partene å kreve overføring av 
eller på annen måte tilgang til kildekoden i data-
programmer som en forutsetning for import, 
omsetning, salg eller bruk av dataprogram. Dette 
forbudet gjelder ikke frivillig overføring av kilde-
koden når det er snakk om dataprogrammer 
basert på åpen kildekode, eller tilgang til kilde-
kode reguleres gjennom konkret kontrakt. Forbu-
det er heller ikke til hinder for at overføring blir 
avkrevet av reguleringsmyndighet, i forbindelse 
med rettslig behandling eller av samsvarsvurde-
ringsorgan i forbindelse med undersøkelser, 
inspeksjoner eller for å håndheve eller overvåke 
samsvar med etiske retningslinjer eller standar-

der. Det skal i slike tilfeller være tiltak som 
beskytter mot uautorisert avsløring av kildeko-
den. Forbudet er heller ikke til hinder for å 
avkreve overføring eller innsyn i kildekode for å 
gjennomføre pålegg eller håndhevelse av beslut-
ninger tatt i slike organ.

4.9.11 Artikkel 4.11 om grensekryssende 
dataoverføringer

Artikkel 4.11 fastsetter at partene skal åpne for 
dataoverføringer på tvers av landegrenser. Par-
tene skal ikke kreve bruk av lokale datamaskiner 
eller datautstyr, eller kreve at data eller databe-
handling skjer lokalt. Partene kan heller ikke 
sette krav om lokal databehandling som forutset-
ning for internasjonale dataoverføringer. Disse 
bestemmelsene gjelder ikke finansielle tjenester. 
Partene skal gjennomgå artikkelen om grense-
kryssende dataoverføringer etter tre år.

4.9.12 Artikkel 4.12 om beskyttelse av  
personinformasjon

Artikkel 4.12 bekrefter partenes legitime interes-
ser for beskyttelse av personinformasjon og pri-
vatliv, og at et høyt beskyttelsesnivå på disse 
områdene bygger tillit i digital økonomi. Artikke-
len fastsetter at ingenting i avtalen skal være til 
hinder for at en avtalepart innfører eller viderefø-
rer tiltak for beskyttelse av persondata og privat-
liv, inkludert for grensekryssende dataoverførin-
ger, forutsatt at regelverket samtidig setter gene-
relle vilkår som muliggjør at dataoverføringer kan 
skje. Partene skal informere hverandre om regel-
verk for beskyttelse av persondata og privatliv.

4.9.13 Artikkel 4.13 om åpent internett

Artikkel 4.13 fastsetter at, med de begrensninger 
som er satt i politikk, lover og forskrifter, skal par-
tene innføre eller videreføre hensiktsmessige til-
tak som sikrer forbrukere fri adgang til å distribu-
ere eller bruke datatjenester eller dataprogram-
mer som de selv ønsker, med de begrensinger 
som måtte følge av nettverksadministrasjon.

4.9.14 Artikkel 4.14 om åpen informasjon hos 
myndighetene

I artikkel 4.14 bekrefter partene at åpen tilgang til 
informasjon hos offentlige myndigheter bidrar til 
økonomisk og sosial utvikling, konkurransedyk-
tighet og innovasjon. Når myndigheter tilgjenge-
liggjør informasjon til offentligheten, skal man til-
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strebe at data er i maskinlesbar form i et åpent 
data format og er søkbart, gjenbrukbart og kan 
distribueres videre. Partene skal tilstrebe å sam-
arbeide for å identifisere måter for økt tilgjengelig-
het av data fra offentlige myndigheter.

4.9.15 Artikkel 4.15 om cybersikkerhet

Artikkel 4.15 stadfester at partene ser at cyber-
trusselen undergraver tillit i digital handel. Par-
tene skal arbeide for å bygge kapasiteter i nasjo-
nale myndigheter for respons mot cybersikker-
hetshendelser og samarbeidsmekanismer for å 
forutse og identifisere inntrenging eller spredning 
av ondsinnet kode som påvirker elektroniske nett-
verk, og bruke disse mekanismene for raskt å 
håndtere cybersikkerhetshendelser.

4.9.16 Artikkel 4.16 om samarbeid om 
regelverksspørsmål for digital handel

Artikkel 4.16 bestemmer at partene skal samar-
beide og delta aktivt i multilaterale fora, inkludert 
i WTO, for å fremme utvikling av internasjonalt 
rammeverk for digital handel. Partene skal 
arbeide for å samarbeide om regelverksspørsmål 
av gjensidig interesse.

4.9.17 Artikkel 4.17 om dialog om 
fremvoksende teknologier

Artikkel 4.17 stadfester betydningen av fremvok-
sende teknologier for økonomisk utvikling og 
betydningen for å utvikle standarder og tillitstje-
nester. Partene skal etablere strategisk dialog om 
fremvoksende teknologier, som etisk anvendelse 
av slik teknologi, ivaretakelse av menneskelig 
mangfold og motvirke utilsiktede skjevheter og 
bidra til algoritmisk gjennomsiktighet.

4.10 Kapittel 5 Kapitalbevegelser, 
overføringer, betalinger og 
restriksjoner

4.10.1 Artikkel 5.1 om formål

Artikkel 5.1 stadfester at hensikten med kapitlet 
er å muliggjøre fri flyt av kapital og betalinger i 
forbindelse med transaksjoner som er liberalisert 
i avtalen.

4.10.2 Artikkel 5.2 om driftsbalansen

Artikkel 5.2 slår fast at hver part skal tillate, i fri 
konvertibel valuta og i overenstemmelse med 

IMF-avtalen, enhver betaling og overføring innen-
for avtalens virkeområde som gjelder betalingsba-
lansens løpende transaksjoner.

4.10.3 Artikkel 5.3 om kapitalbevegelser

Artikkel 5.3 slår fast at for transaksjoner på beta-
lingsbalansens kapitalposter og finansielle poster 
skal partene tillate fri kapitalbevegelse med sikte 
på liberalisering av investeringer og andre trans-
aksjoner som er omfattet av kapitlet om tjenester 
og investeringer. Partene skal konsultere hver-
andre i komiteen for tjenester og investeringer for 
å fremme handel og investeringer.

4.10.4 Artikkel 5.4 om tiltak som påvirker 
kapitalbevegelser, overføringer og 
betalinger

Artikkel 5.4 slår fast at artikkel 5.2. og 5.3 ikke 
kan forhindre partene i å anvende nærmere 
bestemte nasjonale lover og regler som påvirker 
kapitalbevegelser, overføringer og betalinger. 
Lovene og reglene det vises til, må ikke anvendes 
på en vilkårlig eller diskriminerende måte eller på 
annen måte utgjøre en skjult begrensning på kapi-
talbevegelser, betalinger eller overføringer.

4.10.5 Artikkel 5.5 om restriksjoner for å 
beskytte betalingsbalansen

Artikkel 5.5 slår fast at dersom en av partene har 
alvorlige vanskeligheter med betalingsbalansen 
eller eksterne finansielle vanskeligheter, eller 
trussel om dette, kan parten innføre eller opprett-
holde restriktive tiltak med hensyn til kapitalbeve-
gelser, betalinger eller overføringer. Restriksjo-
nene som partene iverksetter, må være i overen-
stemmelse med IMF-avtalen og følge fastsatte 
prosedyreregler som varslingsplikt, tidsbegren-
sing mv. Tiltakene må også være forholdsmessige 
og ikke-diskriminerende. For handel med varer 
må restriksjonene være i overensstemmelse med 
GATT av 1994 og forståelsen av bestemmelsen 
om betalingsbalansen i GATT 1994. For handel 
med tjenester må restriksjonene være i overens-
stemmelse med artikkel XII i GATS. Artikkelen 
sier også at dersom en avtalepart vedtar eller opp-
rettholder restriksjoner i henhold til artiklene, 
skal partene straks holde konsultasjoner i komi-
teen for handel med tjenester og investeringer 
dersom ikke konsultasjoner er holdt i andre fora.
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4.11 Kapittel 6 Offentlige anskaffelser

4.11.1 Artikkel 6.1 om virkeområde og 
dekning

Artikkel 6.1 angir at bestemmelsene i WTO-avta-
len om offentlige innkjøp (GPA) som er spesifi-
sert i tillegg 1 til vedlegget om offentlige anskaf-
felser, inkludert de respektive vedleggene til hver 
part til tillegg 1 til GPA, innlemmes i og gjøres til 
en del av denne avtalen. Det følger av artikkelen 
at «dekkede anskaffelser» betyr anskaffelser som 
omfattes av artikkel II i GPA, og i tillegg anskaffel-
ser som angitt i tillegg til vedlegget om offentlige 
anskaffelser. Hver part skal anvende de angitte 
bestemmelsene i GPA overfor den andre partenes 
leverandører og varer, tjenester og bygg- og 
anleggsarbeider.

4.11.2 Artikkel 6.2 om tilleggsbestemmelser

Artikkel 6.2 lister opp hvilke bestemmelser utover 
de angitte bestemmelsene i GPA som gjelder for 
anskaffelser dekket av avtalen. Dette gjelder bruk 
av elektroniske kommunikasjonsmidler, elektro-
niske kunngjøringer av anskaffelser, dokumenta-
sjonsbevis, kvalifikasjonskrav, registreringsord-
ninger og kvalifikasjonsprosedyrer, begrensede 
anskaffelsesprosedyrer, unormalt lave priser, til-
retteleggelse av deltakelse fra små og mellom-
store bedrifter, miljø-, sosial- og arbeidshensyn, 
modifikasjoner og korrigeringer av markedsad-
gangsforpliktelser, modifikasjoner, korrigeringer 
og videre forhandlinger.

4.11.3 Artikkel 6.3 om bruk av elektroniske 
kommunikasjonsmidler

Artikkel 6.3 fastslår at partene skal sørge for at 
oppdragsgiverne skal gjennomføre anskaffelser 
med elektroniske kommunikasjonsmidler så langt 
som det er praktisk mulig. Med unntak av 
bestemte situasjoner, skal de elektroniske kom-
munikasjonsmidlene være ikke-diskriminerbare, 
generelt tilgjengelige og interoperable med infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi som er i 
generell bruk, samt ikke begrense adgangen til 
anskaffelsesprosedyrer. Partene skal også sikre at 
oppdragsgiverne mottar og prosesserer elektro-
nisk faktura.

4.11.4 Artikkel 6.4 om elektronisk 
kunngjøring av anskaffelser

Artikkel 6.4 angir at alle kunngjøringer, inkludert 
kunngjøringer av konkurranse, sammendrag av 
kunngjøringer, veiledende kunngjøringer og 
kunngjøringer av kontraktstildeling, skal være 
direkte tilgjengelig gjennom elektroniske kommu-
nikasjonsmidler via et enkelt tilgangspunkt på 
internett. Tilgangen skal være kostnadsfri. Hver 
part skal publisere kunngjøringer i samsvar med 
vedlegget om offentlige anskaffelser.

4.11.5 Artikkel 6.5 om dokumentasjonsbevis

Det følger av artikkel 6.5 at partene skal sørge for 
at oppdragsgiverne ved tidspunktet for fristen for 
levering av forespørsel om å delta i konkurransen 
eller tilbud, ikke krever at leverandørene skal 
levere hele eller deler av dokumentasjonsbevi-
sene, med mindre dette er nødvendig for å sikre 
en korrekt gjennomføring av anskaffelsen.

4.11.6 Artikkel 6.6 om kvalifikasjonskrav

Artikkel 6.6 angir at partene skal sikre at opp-
dragsgiverne ikke stiller krav om at leverandø-
rene kan dokumentere erfaring fra partens eget 
territorium.

4.11.7 Artikkel 6.7 om registreringsordninger 
og kvalifikasjonsprosedyrer

Det følger av artikkel 6.7 at en part som opprett-
holder en registreringsordning for leverandører 
skal sikre at interesserte leverandører kan be om 
registrering på et ethvert tidspunkt. Interesserte 
leverandører som har bedt om registering skal 
informeres innen rimelig tid om beslutningen om 
å godta eller avvise forespørselen.

4.11.8 Artikkel 6.8 om begrensede 
anskaffelsesprosedyrer

Artikkel 6.8 fastslår at partene skal sikre at opp-
dragsgivere som bruker begrensede anskaffelses-
prosedyrer inviterer et antall leverandører til å 
levere tilbud som er tilstrekkelig til å sikre ekte 
konkurranse.

4.11.9 Artikkel 6.9 om unormalt lave priser

Det følger av artikkel 6.9 at oppdragsgivere som 
mottar et tilbud med en pris som er unormalt lavt 
sammenlignet med de andre tilbudene, kan verifi-
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sere hvorvidt prisen tar i betraktning tildeling av 
subsidier.

4.11.10 Artikkel 6.10 om tilretteleggelse av 
deltakelse fra små og mellomstore 
bedrifter

I artikkel 6.10 anerkjenner partene det viktige 
bidraget fra små og mellomstore bedrifter (SMB-
er) til økonomisk vekst og sysselsetting og viktig-
heten av å tilrettelegge for deres deltakelse i 
offentlige anskaffelser. For å tilrettelegge for del-
takelse fra SMB-er skal partene, så langt det er 
mulig, gi omfattende innkjøpsrelatert informa-
sjon i en enkelt portal, tilstrebe å gjøre alle anskaf-
felsesdokumenter tilgjengelig kostnadsfritt, gjen-
nomføre anskaffelser elektronisk eller gjennom 
andre nye informasjons- og kommunikasjonstek-
nologier og vurdere størrelsen, utformingen og 
strukturen på anskaffelsen.

4.11.11 Artikkel 6.11 om hensyn til miljø-, 
sosial- og arbeidsforhold

Artikkel 6.11 fastslår at partene skal tillate opp-
dragsgivere å ta i betraktning hensyn til miljø-, 
sosial- og arbeidsforhold gjennom anskaffelses-
prosedyren, så lenge de ikke brukes på en diskri-
minerende måte. Partene skal også gjøre pas-
sende tiltak for å sikre overholdelse av sine for-
pliktelser i henhold til miljø-, sosial- og arbeidslov-
givning, inkludert de som følger av kapittel 13 
Handel og bærekraftig utvikling.

4.11.12 Artikkel 6.12 om modifikasjoner og 
korrigeringer av markedsadgangs-
forpliktelser

Artikkel 6.12 angir at partene kan modifisere eller 
korrigere sine markedsadgangsforpliktelser i sine 
respektive tillegg til vedlegget om offentlige 
anskaffelser i samsvar med prosedyrene fastsatt i 
artiklene Modifikasjoner og Korrigeringer i dette 
kapitlet.

4.11.13 Artikkel 6.13 om modifikasjoner

Artikkel 6.13 angir at en part som ønsker å endre 
et tillegg til vedlegget om offentlige anskaffelser 
skal notifisere den andre parten skriftlig. Notifika-
sjonen skal inneholde et forslag om passende 
kompenserende tilpasninger til den andre partene 
for å opprettholde nivået på markedsadgangsfor-
pliktelsene sammenlignet med de som eksisterte 
før modifikasjonen. Den andre parten kan komme 

med innsigelser til modifikasjonen dersom parten 
bestrider at den kompenserende tilpasningen ikke 
er tilstrekkelig til å opprettholde et sammenlign-
bart nivå på gjensidig avtalte markedsadgangsfor-
pliktelser. En part er ikke forpliktet til å tilby kom-
penserende tilpasninger til den andre parten, der-
som den foreslåtte endringen dekker en opp-
dragsgiver som parten ikke lenger har kontroll 
eller innflytelse over.

4.11.14 Artikkel 6.14 om korrigeringer

Artikkel 6.14 fastslår at en part som ønsker å kor-
rigere et tillegg vedlegget om offentlige anskaffel-
ser skal notifisere den andre parten skriftlig. 
Bestemmelsen ramser videre opp endringer som 
skal anses som en korrigering. En part kan 
komme med innsigelser til en foreslått korrige-
ring innen 45 dager etter å ha mottatt notifikasjo-
nen om korrigeringen. Innsigelsen skal angi årsa-
kene til at parten ikke anser at den foreslåtte kor-
rigeringen er i samsvar med denne bestemmelsen 
og beskrive virkningene av korrigeringen på de 
gjensidig avtalte markedsadgangsforpliktelsene.

4.11.15 Artikkel 6.15 om videre 
forhandlinger

Artikkel 6.15 angir at dersom en part i fremtiden 
tilbyr en annen part bedre markedsadgangsfor-
pliktelser enn forpliktelsene angitt i dette kapitlet, 
så skal parten godta på forespørsel, å starte for-
handlinger med det formål å utvide dekningen 
under dette kapitlet på gjensidig basis.

4.12 Kapittel 7 Immaterialrettslig vern

Avsnitt 7.1 Generelle bestemmelser

4.12.1 Artikkel 7.1 om formål

Artikkel 7.1 angir IPR-bestemmelsenes formål, 
som er å legge til rette for innovativ virksomhet og 
handel med varer og tjenester mellom partene og 
sørge for effektiv og ikke-diskriminerende beskyt-
telse og håndheving av immaterialrett.

4.12.2 Artikkel 7.2 om virkeområde

Artikkel 7.2 slår fast at bestemmelsene i avtalen 
skal gjelde i tillegg til og utfylle de rettigheter og 
forpliktelser partene har etter WTO-avtalen om 
handelsmessige sider ved immaterialrettigheter 
(TRIPS) og andre internasjonale avtaler de er for-
pliktet etter på IPR-området. Videre fastslås det at 
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avtalens forpliktelser er minimumsregler, og at 
partene står fritt til å innføre sterkere beskyttelse 
og strengere håndheving av IPR så lenge slike 
regler ikke strider mot bestemmelsene i avtalen.

4.12.3 Artikkel 7.3 om definisjoner

Artikkel 7.3 forklarer enkelte forkortelser som 
benyttes i de materielle bestemmelsene.

4.12.4 Artikkel 7.4 om internasjonale avtaler

Artikkel 7.4 lister opp internasjonale avtaler på 
IPR-området som partene bekrefter sin forplik-
telse til å overholde (første og andre ledd) eller til-
tre (tredje ledd).

4.12.5 Artikkel 7.5 om konsumpsjon

Artikkel 7.5 om konsumpsjon slår fast at avtalen 
ikke har innvirkning på partenes frihet til å 
avgjøre når og på hvilke vilkår konsumpsjon av 
immaterialrettigheter finner sted.

4.12.6 Artikkel 7.6 om nasjonal behandling

Artikkel 7.6 sikrer nasjonal behandling, med slike 
unntak som WTO-avtalen om handelsmessige 
sider ved immaterialrettigheter (TRIPS) åpner for. 
Bestemmelsen innebærer at norske virksomhe-
ter og borgere behandles på samme måte som bri-
tiske virksomheter og borgere når det gjelder til-
gjengelighet, tilegnelse, omfang, opprettholdelse 
og håndheving av immaterialrettigheter.

Underavsnitt 7.2.1 opphavsrett og nærstående 
rettigheter

4.12.7 Artikkel 7.7 om opphavere

Artikkel 7.7 om opphavere angir innholdet i opp-
haveres enerett til sine åndsverk. Det fremgår at 
all direkte, indirekte, varig eller midlertidig 
eksemplarfremstilling og all tilgjengeliggjøring 
for allmennheten av et verk omfattes av eneretten. 
Det fremgår at eneretten gjelder alle former for 
salg og utleie, med unntak for bygninger og 
brukskunst.

4.12.8 Artikkel 7.8 om utøvende kunstnere

Artikkel 7.8 om utøvende kunstnere angir innhol-
det i utøvende kunstneres enerett til sin fremfø-
ring. Det fastslås at retten til å gjøre opptak, frem-
stille varig eller midlertidig eksemplar av oppta-

ket, videreformidle opptaket til allmennheten ved 
salg, kommersiell utleie eller på annen måte å 
gjøre fremstillingen eller opptak av den tilgjenge-
lig til allmennheten omfattes.

4.12.9 Artikkel 7.9 om produsenter

Artikkel 7.9 om produsenter angir innholdet i pro-
dusenters enerett til å råde over lydopptak av sin 
produksjon. Det fastslås at eneretten omfatter all 
eksemplarfremstilling og visse former for tilgjen-
geliggjøring av lydopptaket.

4.12.10 Artikkel 7.10 om kringkastings-
foretak

Artikkel 7.10 om kringkastingsforetak angir inn-
holdet i kringkastingsforetaks enerett til sin sen-
ding. Det fastslås at eneretten omfatter adgangen 
til å gjøre opptak av kringkastingssendinger, all 
fremstilling av opptak av sendinger og visse for-
mer for utsending eller tilgjengeliggjøring til all-
mennheten av opptak av sendinger.

4.12.11 Artikkel 7.11 om kringkasting og 
overføring til allmennheten av 
lydopptak utgitt i ervervsøyemed

Artikkel 7.11 om kringkasting og overføring til all-
mennheten angir minstekrav til en ordning for 
betaling av vederlag til utøvende kunstnere og til 
produsenter av lydopptak ved kringkasting og 
overføring til allmennheten av lydopptak utgitt i 
ervervsøyemed. Vederlaget skal fordeles mellom 
de relevante utøvende kunstnerne og produsen-
tene.

4.12.12 Artikkel 7.12 om vernetid

Artikkel 7.12 om vernetid slår fast et minimum-
snivå for vernetiden for opphavsrett og de ulike 
nærstående rettighetene, samt angir beregningen 
av vernetiden.

4.12.13 Artikkel 7.13 om følgerett ved videre-
salg av kunstverk

Artikkel 7.13 angir opphaverens ufravikelige føl-
gerett til en andel av salgsprisen ved profesjonelt 
videresalg av originaleksemplarer av kunstverk, 
og tilsvarer bestemmelsen i EUs følgerettsdirek-
tiv implementert i åndsverkloven § 59. Størrelsen 
på og beregningen av vederlaget overlates til par-
tene i avtalen, og det åpnes for enkelte nærmere 
angitte unntak.
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4.12.14 Artikkel 7.14 om kollektiv rettighets-
forvaltning

Artikkel 7.14 om kollektiv rettighetsforvaltning 
slår fast at partene skal arbeide for samarbeid 
mellom relevante kollektive forvaltningsorganisa-
sjoner for å sørge for tilgjengelighet til verk og 
annet beskyttet materiale og overføring av veder-
lag for bruk av slikt materiale. Videre skal partene 
arbeide for åpenhet om særlig det vederlaget de 
kollektive rettighetsorganisasjonene samler inn 
og forvalter og fordelingen av midlene og legge til 
rette for ikke-diskriminerende behandling av ret-
tighetshavere. Partene skal samarbeide for å 
støtte kollektive forvaltningsorganisasjoner som 
forvalter midler på vegne av rettighetshavere og 
organisasjoner på den andre partens territorium i 
sitt arbeid med forvaltning og fordeling av midler.

4.12.15 Artikkel 7.15 om unntak og 
avgrensninger

Artikkel 7.15 fastslår at partene kan gjøre unntak 
og avgrensninger i rettighetene angitt i artikkel 
7.7 til 7.11 i visse spesielle tilfeller der dette ikke 
skader den normale utnyttelse av verket eller 
annet beskyttet materiale og ikke på urimelig 
måte tilsidesetter rettighetshaverens legitime 
interesser.

4.12.16 Artikkel 7.16 om tekniske 
beskyttelsessystemer

Artikkel 7.16 om tekniske beskyttelsessystemer 
forplikter partene til å ha regler som beskytter 
mot omgåelse av effektive tekniske beskyttelses-
systemer. Videre forpliktes partene til å ha regler 
som hindrer nærmere angitt befatning med inn-
retninger til dette formål, eller tilbud av tjenester 
rettet mot slik omgåelse. Bestemmelsen angir hva 
som skal anses som «tekniske beskyttelses-
systemer» og at de regler som partene innfører 
ikke skal hindre benyttelsen av unntak og 
avgrensninger i henhold art til IP.15

4.12.17 Artikkel 7.17 om forpliktelser angå-
ende rettighetsinformasjon

Artikkel 7.17 forplikter partene til å ha regler som 
beskytter mot at noen urettmessig fjerner eller 
endrer elektronisk rettighetsinformasjon eller 
importerer, omsetter eller tilgjengeliggjør for all-
mennheten et vernet verk der elektronisk rettig-
hetsinformasjon urettmessig er fjernet eller 
endret, dersom dette foranlediger, muliggjør, let-

ter eller skjuler et inngrep i opphavsrett. Bestem-
melsen angir videre hva som skal anses som «ret-
tighetsinformasjon».

Underavsnitt 7.2.2 varemerker

4.12.18 Artikkel 7.18 om 
varemerkeklassifikasjon

Artikkel 7.18 fastslår partenes forpliktelse til å 
opprettholde et varemerkeklassifikasjonssystem i 
henhold til Nice-avtalen angående den internasjo-
nale klassifikasjon av varer og tjenester for regis-
trering av varemerker av 15. mars 1957 med 
senere endringer.

4.12.19 Artikkel 7.19 om tegn som et 
registrert varemerke kan bestå av

Artikkel 7.19 fastslår at et varemerke kan bestå av 
alle slags tegn som er egnet til å skille en virksom-
hets varer eller tjenester fra andres og som kan 
gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at 
myndighetene og allmennheten klart og tydelig 
kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse 
merkehaveren gis. 

4.12.20 Artikkel 7.20 om rettighetene et  
registrert varemerke gir

Artikkel 7.20 fastslår innholdet i merkehaverens 
enerett og det utvidede vernet for velkjente vare-
merker. Det fremholdes at reglene ikke griper inn 
i eksisterende rettigheter, og ikke utelukker at 
partene har regler om etablering av rettigheter 
ved bruk.

4.12.21 Artikkel 7.21 om registrerings-
prosedyren

Artikkel 7.21 om registreringsprosedyren fastslår 
at partene skal ha et forsvarlig registreringssys-
tem hvor endelig avslag skal gis skriftlig, og som 
gir mulighet for tredjemenn til å komme med inn-
sigelser og kreve overprøving. Det slås fast at par-
tene skal ha et elektronisk varemerkeregister som 
er tilgjengelig for allmennheten

4.12.22 Artikkel 7.22 om velkjente 
varemerker

Artikkel 7.22 om velkjente varemerker fastslår at 
partene skal se hen til retningslinjene i WIPOs 
anbefaling om velkjente varemerker. Videre fast-
slås at partene ikke skal kunne kreve at et vare-
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merke er registrert for at det skal kunne få vern 
som velkjent varemerke.

4.12.23 Artikkel 7.23 om unntak fra rettig-
hetene til et varemerke

Artikkel 7.23 om unntak fra rettighetene til et 
varemerke fastslår partenes adgang til å fastsette 
begrensede unntak fra retten til et varemerke 
etter en interesseavveiing. Videre oppstilles det 
enkelte begrensede unntak fra varemerkeinneha-
verens enerett.

4.12.24 Artikkel 7.24 om slettelsesgrunner

Artikkel 7.24 om slettelsesgrunner fastslår at et 
varemerke skal kunne slettes fra varemerkeregis-
tret dersom det ikke brukes på fem år, eller ikke er 
tatt i bruk på fem år etter registrering. Videre fast-
slås at et varemerke i visse tilfeller skal kunne slet-
tes dersom det har degenerert og blitt til det almin-
nelige navn for varen eller tjenesten, eller dersom 
det medfører fare for villedelse av allmenheten.

4.12.25 Artikkel 7.25 om retten til å forby 
forberedende handlinger knyttet til 
bruk av emballasje mv.

Artikkel 7.25 om retten til å forby forberedende 
handlinger knyttet til bruk av emballasje mv. fast-
slår at varemerkeinnehaveren skal ha rett til å 
forby angitte former for anbringelse, bruk, frem-
stilling og omsetning av emballasje, etiketter og 
annet påført varemerket dersom det er risiko for 
at dette skal bli brukt på en måte som innebærer 
varemerkeinngrep.

4.12.26 Artikkel 7.26 om ond tro-søknader

Artikkel 7.26 om ond tro-søknader fastslår at et 
varemerke skal kunne kjennes ugyldig dersom 
det er registrert i ond tro. Partene kan også 
bestemme at slike merker ikke skal kunne 
registreres.

Underavsnitt 7.2.3 design

4.12.27 Artikkel 7.27 om beskyttelse av 
registrerte design

Artikkel 7.27 om beskyttelse av registrerte design 
fastslår at partene skal legge til rette for å regis-
trere design som oppfyller kravene til nyhet og 
individuell karakter. Innehavere av design får en 
enerett til å utnytte designet kommersielt.

4.12.28 Artikkel 7.28 om vernets varighet

Artikkel 7.28 om vernets varighet fastslår at 
designbeskyttelse skal være tilgjengelig i totalt 25 
år. For reservedeler kan beskyttelsen vare kor-
tere.

4.12.29 Artikkel 7.29 om unntak

Artikkel 7.29 om unntak fastslår at partene kan 
gjøre enkelte begrensede unntak fra designhave-
rens enerett, og angir begrensninger for design-
beskyttelsens omfang.

4.12.30 Artikkel 7.30 om forholdet til 
opphavsrett

Artikkel 7.30 om forholdet til opphavsrett slår fast 
at design også kan være vernet av opphavsrett i 
henhold til partenes nasjonale rett.

Underavsnitt 7.2.4 Geografiske og tradisjonelle 
betegnelser

4.12.31 Artikkel 7.31 om virkning av dette 
underavsnittet

Artikkel 7.31 fastslår at bestemmelsene i underav-
snitt 7.2.4 om geografiske betegnelser og tradisjo-
nelle termer skal erstatte artiklene 46 og 47 i 
uttredelsesavtalen.

4.12.32 Artikkel 7.32 om virkeområde

Artikkel 7.32 viser til at avtalen omfatter anerkjen-
nelse og beskyttelse av geografiske betegnelser 
for vin, aromatiserte vinprodukter og alkohol-
sterke drikker for Norges del. Dette er en videre-
føring av det som var beskyttet i EØS-avtalen da 
Storbritannia var medlem i EU. I tillegg omfatter 
avtalen beskyttelse av geografiske betegnelser for 
landbruksprodukter og næringsmidler for Island. 
Liechtenstein er ikke omfattet av dette kapitlet.

4.12.33 Artikkel 7.33 om systemer for  
registrering og beskyttelse av 
geografiske betegnelser

Artikkel 7.33 viser til at partene skal fortsette å 
anvende systemer for registrering og beskyttelse 
av geografiske betegnelser på sine territorier, som 
minst skal omfatte et register som viser hvilke 
betegnelser som er beskyttet i deres territorier, 
en administrativ prosess som bekrefter at en 
betegnelse oppfyller visse krav, kontrollbestem-
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melser knyttet til produksjonen, krav om at en 
betegnelse kan begynnes av de som oppfyller de 
spesifikke produktkravene og en prosedyre for 
høring slik at rettmessige innsigelser kan tas med 
i vurderingen. I en fotnote til artikkelen fremgår 
det at Storbritannia anerkjenner de norske og 
islandske systemene slik de var ved avtalens inn-
gåelse.

4.12.34 Artikkel 7.34 om anerkjennelse av 
spesifikke geografiske betegnelser

I artikkel 7.34 forplikter partene seg til å beskytte 
de geografiske betegnelsene som er listet opp i 
vedlegg til kapitlet. For Norges del er norsk ake-
vitt og norsk vodka satt opp i oversikten over geo-
grafiske betegnelser som Storbritannia forplikter 
seg til å beskytte. Disse geografiske betegnelsene 
har vært beskyttet i EØS-avtalen siden 1994, og 
det var viktig for Norge å sikre at disse fikk en 
fortsatt beskyttelse i Storbritannia.

4.12.35 Artikkel 7.35 om beskyttelse av 
tradisjonelle betegnelser

Beskyttelse av tradisjonelle betegnelser er 
omhandlet i artikkel 7.35. Her forplikter Norge og 
Island seg til å beskytte tradisjonelle betegnelser 
for vin fra Storbritannia, som opplistet i del C av 
vedlegget, og betegnelsene skal beskyttes mot 
ulovlig bruk.

4.12.36 Artikkel 7.36 om retten til bruk

Artikkel 7.36 fastslår at retten til å bruke geo-
grafiske betegnelser beskyttet etter dette kapitlet 
gis til alle som oppfyller de fastsatte spesifikasjo-
nene.

4.12.37 Artikkel 7.37 om beskyttelsens 
omfang

I artikkel 7.37 omfang av beskyttelse fremgår det 
at partene forplikter seg til å beskytte betegnel-
sene mot ulovlig bruk, herunder direkte eller indi-
rekte kommersiell bruk av produkter som ikke 
omfattes av registreringen, og mot misbruk, etter-
ligning osv. som er egnet til å villede forbrukere 
med hensyn til produktets faktiske opprinnelse.

4.12.38 Artikkel 7.38 om håndheving av 
beskyttelse

Ifølge artikkel 7.38 skal partene bemyndige sine 
kompetente myndigheter til å kunne treffe hen-

siktsmessige tiltak for å beskytte geografiske 
betegnelser som er oppført i vedleggene til avta-
len, enten på eget initiativ, eller etter forespørsel 
fra en berørt part.

4.12.39 Artikkel 7.39 om forholdet til 
varemerker

Forholdet til varemerker er regulert i artikkel 
7.39 og gir bestemmelser om registrering av vare-
merker som kan komme i konflikt med geo-
grafiske betegnelser.

4.12.40 Artikkel 7.40 om endring av 
vedleggene om geografiske 
betegnelser

I artikkel 7.40 fastsettes at partene er enige om 
mulighet for å føye nye geografiske betegnelser til 
listene over beskyttede betegnelser i henhold til 
prosedyren som er fastsatt i denne artikkelen. 
Dette kan skje etter en nasjonal høringsrunde 
hvor berørte parter kan komme med eventuelle 
innsigelser og etter en eksaminasjonsprosedyre 
hvor partene kan sjekke om betegnelsen oppfyller 
kravene.

4.12.41 Artikkel 7.41 om behandling av 
spesifikke geografiske betegnelser

Artikkel 7.41 omhandler visse geografiske beteg-
nelser som Island og Storbritannia ønsker å ta inn 
i sitt vedlegg om næringsmidler og landbrukspro-
dukter, men som må gjennomgå nasjonale prose-
dyrer før de kan godkjennes i hhv Island og Stor-
britannia.

4.12.42 Artikkel 7.42 om individuelle 
søknader for beskyttelse av 
geografiske betegnelser og 
tradisjonelle betegnelser

Ifølge artikkel 7.42 er denne avtalen ikke er til hin-
der for retten til å søke beskyttelse av geografiske 
betegnelser etter relevant nasjonalt regelverk hos 
avtalepartene.

4.12.43 Artikkel 7.43 om opprinnelses-
betegnelser og landnavn

Artikkel 7.43 om opprinnelsesbetegnelser og 
landnavn fastslår at partene skal ha et regelverk 
som forhindrer registrering som varemerke av en 
opprinnelsesbetegnelse eller et landnavn som vil-
leder forbruker med hensyn til produktets eller 
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tjenestens opprinnelse. Videre gjentar partene sin 
forpliktelse etter Pariskonvensjonen artikkel 6ter 
til å nekte registrering som varemerke av flagg og 
andre angitte emblemer.

Underavsnitt 7.2.5 Patenter

4.12.44 Artikkel 7.44 om patenter og 
folkehelse

Artikkel 7.44 fastslår partenes forpliktelse i hen-
hold til Doha-deklarasjonen under TRIPS som i 
nærmere definerte tilfeller åpner for unntak fra 
patentbeskyttelse til produksjon av nødvendige 
legemidler.

4.12.45 Artikkel 7.45 om forlenget beskyt-
telse for legemidler og plantefarma-
søytiske produkter

Artikkel 7.45 om forlenget beskyttelse for lege-
midler og plantefarmasøytiske produkter fastslår 
at partene skal kompensere innehavere av paten-
ter for legemidler og plantefarmasøytiske produk-
ter for tapt effektiv patentbeskyttelsestid som 
følge av krav til markedsføringstillatelse. Bestem-
melsen overlater til partenes nasjonale regelverk 
å fastsette vilkårene og varigheten av forlenget 
beskyttelse.

Underavsnitt 7.2.6 Beskyttelse av ikke-tilgjengelig-
gjort informasjon

4.12.46 Artikkel 7.46 om beskyttelse av 
forretningshemmeligheter

Artikkel 7.46 om beskyttelse av forretningshem-
meligheter fastslår at partene er forpliktet til å 
sikre innehaver av forretningshemmeligheter 
vern mot urettmessig tilegnelse, bruk og formid-
ling av forretningshemmeligheter, og mulighet til 
håndheving av denne retten. Bestemmelsen defi-
nerer de relevante begreper. Det framholdes at 
bestemmelsen ikke gjør inngrep i ytringsfriheten.

4.12.47 Artikkel 7.47 om beskyttelse av data 
innlevert for å oppnå markeds-
føringstillatelse for legemidler

Artikkel 7.47 om beskyttelse av fortrolig informa-
sjon (testdata) i søknader om markedsføringstilla-
telse for legemidler fastslår at partene forplikter 
seg til å sikre beskyttelse for slik informasjon. 
Bestemmelsen overlater til nasjonal rett å fast-
sette varigheten for testdatabeskyttelse knyttet til 

legemidler. Beskyttelsen går ut på at andre ikke 
kan vise til eller benytte slike testdata før beskyt-
telsestiden er utløpt. Testadata skal beskyttes mot 
urimelig kommersiell bruk, og etterfølgende søk-
nader om markedsføringstillatelse skal først 
behandles etter at beskyttelsesperioden er utløpt. 
Likeledes skal legemidler som godkjennes på bak-
grunn av andres testdata ikke kunne bringes på 
markedet før etter utløpet av beskyttelsesperio-
den.

4.12.48 Artikkel 7.48 om beskyttelse av data 
innlevert for å oppnå markeds-
føringstillatelse for plantefarma-
søytiske produkter

Artikkel 7.48 om beskyttelse av fortrolig informa-
sjon (testdata) i søknader om markedsføringstilla-
telse for plantevernmidler fastslår at partene for-
plikter seg til å sikre beskyttelse for slik informa-
sjon i minst ti år. Beskyttelsen går ut på at testdata 
ikke skal kunne benyttes til fordel for andre før 
beskyttelsestiden er utløpt. Myndighetene skal 
ikke kunne bruke slik testdata til fordel for en 
senere søker om markedsføringstillatelse før etter 
utløpet av beskyttelsesperioden, uavhengig av om 
informasjonen har blitt gjort alminnelig kjent. Det 
slås også fast at partene skal ha regler som forhin-
drer unødvendig (dobbelt) testing på virveldyr.

Avsnitt 7.3 Håndheving av immaterialretter

Underavsnitt 7.3.1. Alminnelige bestemmelser

4.12.49 Artikkel 7.49 om generelle 
forpliktelser

Artikkel 7.49 om generelle forpliktelser fastslår at 
partene skal sikre tilgang til tiltak, prosedyrer og 
rettsmidler som er nødvendige for å sikre håndhe-
vingen av immaterialrettigheter. Det fastslås at 
håndheving av ikke-offentliggjort informasjon 
ikke reguleres av de generelle reglene, men at det 
fastsettes egne regler for dette i underavsnitt 7.2.6 
Det stilles videre krav til at tiltakene, prosedyrene 
og rettsmidlene skal være rettferdige, tilgjenge-
lige, effektive, proporsjonale og at de ikke medfø-
rer etablering av handelshindringer.

4.12.50 Artikkel 7.50 om personer som skal ha 
rett til å be om benyttelse av tiltakene, 
prosedyrene og rettsmidlene

Artikkel 7.50 angir personkretsen som kan 
benytte seg av tiltakene, prosedyrene og rettsmid-
lene for håndheving av immaterialrettigheter.
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Underavsnitt 7.3.2 Sivil og administrativ håndheving

4.12.51 Artikkel 7.51 om tiltak for å sikre 
bevis

Artikkel 7.51 om tiltak for å sikre bevis fastlegger 
detaljerte regler om tiltak for å sikre bevis for 
mulig immaterialrettskrenkelse også før sak er 
reist om dette. Midlertidige tiltak skal, under 
bestemte vilkår, kunne iverksettes uten at den 
andre parten i saken har fått mulighet til å uttale 
seg.

4.12.52 Artikkel 7.52 om bevis

Artikkel 7.52 om bevis fastslår at det på visse vil-
kår gjør det mulig å kreve at den andre parten leg-
ger fram bevis som er i hans besittelse.

4.12.53 Artikkel 7.53 om retten til 
informasjon

Artikkel 7.53 om retten til informasjon fastslår at 
de relevante myndigheter på visse vilkår skal 
kunne kreve at inngriperen og visse andre perso-
ner gir visse opplysninger om opprinnelsen til og 
distribusjonsnettverket for de varer eller tjenester 
som inngrepet gjelder.

4.12.54 Artikkel 7.54 om midlertidige og 
forebyggende tiltak

Artikkel 7.54 om midlertidige og forebyggende til-
tak fastslår det skal kunne rettes en midlertidig 
forføyning mot nært forestående immaterialretts-
inngrep eller mot fortsettelse av den påståtte 
immaterialrettskrenkelsen, samt hvem den mid-
lertidige forføyningen kan rettes mot. Partene 
skal ha regler som på visse vilkår gir mulighet til å 
ta beslag i varer som mistenkes å utgjøre immate-
rialrettsinngrep.

Myndighetene skal på nærmere angitte vilkår 
også kunne ta beslag i verdier hos den som påstås 
å gjøre inngrep i en immaterialrettighet til sikring 
av mulige erstatningskrav som følge av inngrepet.

4.12.55 Artikkel 7.55 om korrigerende tiltak

Artikkel 7.55 om korrigerende tiltak fastslår at 
domstolen på visse vilkår kan bestemme at varer 
som utgjør immaterialrettsinngrep, samt materiell 
og andre innsatsfaktorer som i hovedsak er brukt 
i utforming eller produksjon av varene, skal 
destrueres eller fjernes fra handelen for godt for 
inngriperens regning.

4.12.56 Artikkel 7.56 om forbudsdom

Artikkel 7.56 om forbudsdom fastslår at dersom 
inngrep i en immaterialrettighet er fastslått ved 
rettsavgjørelse, kan domstolen forby fortsatt kren-
kelse av rettigheten, og angir hvem forbudet kan 
rettes mot

4.12.57 Artikkel 7.57 om alternative tiltak

Artikkel 7.57 om alternative tiltak fastslår at dom-
stolene i visse tilfeller kan bestemme at det skal 
betales økonomisk kompensasjon i stedet for de 
tiltak som følger av IP. 55 og IP.56.

4.12.58 Artikkel 7.58 om erstatning

Artikkel 7.58 om erstatning fastslår at partene 
skal ha regler om erstatning ved immaterialrett-
skrenkelser og angir visse vilkår for slik erstat-
ning og metoder for beregningen av denne.

4.12.59 Artikkel 7.59 om sakskostnader

Artikkel 7.59 om sakskostnader fastslår at den 
tapende part som hovedregel skal betale den 
annen parts sakskostnader.

4.12.60 Artikkel 7.60 om innsyn i og 
offentliggjøring av rettsavgjørelser

Artikkel 7.60 om offentliggjøring av rettsavgjørel-
ser fastslår at domstolene i saker om inngrep i 
immaterialrettigheter på visse vilkår skal tilgjen-
geliggjøre informasjon om avgjørelsen, herunder 
offentliggjøre rettsavgjørelsen.

4.12.61 Artikkel 7.61 om presumsjon om 
opphavsrett eller eierskap

Artikkel 7.61 om presumsjon om opphavsrett eller 
eierskap fastslår visse regler om hvem som skal 
anses som opphaver eller innehaver av opphavs-
rett eller nærstående rettigheter i relasjon til 
reglene i håndhevingskapitlet.

Underavsnitt 7.3.3 Sivilrettslige prosedyrer og 
rettsmidler for forretningshemmeligheter

4.12.62 Artikkel 7.62 om sivilrettslige 
prosedyrer og rettsmidler for 
forretningshemmeligheter

Artikkel 7.62 sivilrettslige prosedyrer og rettsmid-
ler for forretningshemmeligheter fastslår regler 
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for befatning med forretningshemmeligheter i for-
bindelse med rettsprosesser. Videre fastslås 
regler om tilgjengelige rettsmidler ved urettmes-
sig bruk eller offentliggjøring av forretningshem-
meligheter, og vilkår for benyttelse av disse retts-
midlene.

Underavsnitt 7.3.4 Grensekontroll

4.12.63 Artikkel 7.63 om tiltak ved 
grensekryssing

Artikkel 7.63 om tiltak ved grensekryssing fast-
slår at varer i tollmyndighetens besittelse som 
mistenkes å utgjøre immaterialrettsinngrep skal 
kunne holdes tilbake av tollmyndigheten, og de 
nærmere reglene for dette. Det fastslås at tilbake-
holdelse både skal kunne initieres av rettighetsha-
veren og av tollmyndigheten selv.

4.12.64 Artikkel 7.64 om overholdelse av 
GATT 1994 og TRIPS-avtalen

Artikkel 7.64 om overholdelse av GATT 1994 og 
TRIPS-avtalen fastslår at partene ved implemente-
ring av grensekontrollregler for tollmyndighete-
nes håndheving av immaterialrettigheter skal 
sikre overholdelse av GATT 1994 og TRIPS-avta-
len.

Avsnitt 7.4 Andre bestemmelser

4.12.65  Artikkel 7.65 om samarbeid

Artikkel 7.65 om samarbeid fastslår at det skal tas 
hensyn til tilgjengelige ressurser og nærmere 
avtalte betingelser ved samarbeid mellom partene 
i henhold til bestemmelsene i kapitlet. Slikt samar-
beid skal komme i tillegg til annet samarbeid mel-
lom partene.

4.13 Kapittel 8 Konkurranse

4.13.1 Artikkel 8.1 om definisjoner

Artikkel 8.1 definerer sentrale begreper i kapitlet. 
Konkurransebegrensende forretningsførsel er 
definert som (i) avtaler mellom foretak, samord-
net opptreden mellom foretak eller beslutninger 
truffet av sammenslutninger av foretak som har 
som formål eller virkning å hindre, innskrenke 
eller vri konkurransen, (ii) ett eller flere foretaks 
utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling i 
et marked, og (iii) fusjoner mellom foretak med 
betydelig konkurransebegrensende virkning. 
Kompetent myndighet er definert som en myndig-

het med ansvar for håndheving av konkurranse-
lovgivningen.

4.13.2 Artikkel 8.2 om konkurranserett

Artikkel 8.2 fastslår at partene anerkjenner betyd-
ningen av fri konkurranse uten forstyrrelser i sine 
handelsforbindelser. Partene anerkjenner at kon-
kurransebegrensende forretningsførsel kan være 
til hinder for velfungerende markeder og kan 
undergrave fordelene ved handelsliberalisering. 
Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å 
forby konkurransebegrensende forretningsfør-
sel, da slike tiltak vil forbedre mulighetene for å 
nå målene med denne avtalen.

4.13.3 Artikkel 8.3 om bruk av konkurranse-
rett på offentlige foretak

Artikkel 8.3 fastslår at partene skal sikre at tilta-
kene referert til i nummer 2 artikkel 8.2 brukes på 
partens offentlig eide eller offentlig kontrollerte 
foretak, i den utstrekning dette kreves etter par-
tens lovgivning.

4.13.4 Artikkel 8.4 om samarbeid

Artikkel 8.4 fastslår betydningen av samarbeid og 
samordning for å styrke effektiv håndheving av 
konkurransereglene, og at partenes myndigheter 
skal tilstrebe samordning og samarbeid i hånd-
hevingen av konkurranselovgivning for å nå 
målene med denne avtalen. Partene skal treffe de 
tiltakene de anser hensiktsmessige for å mini-
mere direkte eller indirekte hindringer for eller 
begrensninger av et effektivt håndhevingssamar-
beid mellom partenes vedkommende myndig-
heter. Bestemmelsen sier videre at den ikke skal 
pålegge at partene eller deres kompetente 
myndigheter innfører tiltak som er i strid med den 
partens offentlige orden eller viktige interesser.

4.13.5 Artikkel 8.5 om tvisteløsning

Artikkel 8.5 slår fast at kapitlet ikke dekkes av 
avtalens tvisteløsningskapittel.

4.14 Kapittel 9 Subsidier

4.14.1 Artikkel 9.1 prinsipper

Artikkel 9.2 angir et generelt prinsipp om at par-
tene anerkjenner at subsidier kan gis av en part 
når de er nødvendige for å oppnå offentlig poli-
tiske målsettinger. Samtidig anerkjennes det at 
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visse subsidier har potensial til å hindre at marke-
dene fungerer som de skal og undergrave forde-
lene med handelsliberalisering. Endelig anerkjen-
nes det at i utgangspunktet bør ikke subsidier gis 
av en part når denne parten finner at subsidien 
har eller kan ha en betydelig negativ effekt på 
handelen mellom partene.

4.14.2 Artikkel 9.2 om forholdet til  
WTO-avtaler

Artikkel 9.2 slår fast at kapittel 9 om subsidier 
ikke påvirker partenes rettigheter og forpliktelser 
under artikkel VI i GATT 1994, artikkel XV i 
GATS, og WTO avtalen om subsidier og utjev-
ningstiltak (SCM-avtalen).

4.14.3 Artikkel 9.3 om definisjoner og  
virkeområde

Artikkel 9.3 definerer hvilke subsidier som er 
omfattet av kapitlet. I bestemmelsen er subsidie-
begrepet definert på samme måte som i SCM, 
men inneholder en tilleggsforpliktelse da subsi-
dier til tjenestesektoren også er omfattet. Bestem-
melsen fastslår at kun subsidier som anses som 
spesifikke i artikkel 2 i SCM er omfattet av dette 
kapitlet. Kapitlet gjelder ikke subsidier gitt til fore-
tak betrodd av myndighetene til å tilby tjenester til 
allmennheten for å oppnå politiske målsettinger. 
Slike subsidier skal være transparente og for-
holdsmessige. Kapitlet skal heller ikke gjelde for 
subsidier som kompenserer for skade grunnet 
naturkatastrofer, eller andre eksepsjonelle ikke-
økonomiske hendelser. Kapitlet gjelder ikke for 
subsidier gitt midlertidig for å respondere på en 
nasjonal eller global økonomisk krise. Videre 
omfatter kapitlet kun subsidier som overstiger 
450,000 Special Drawing Rights per mottaker over 
en periode på tre år. Kapitlet gjelder ikke subsi-
dier knyttet til landbruksprodukter og andre sub-
sidier som omfattes av WTO-landbruksavtalen, og 
ikke subsidier relatert til audio-visuell sektor. 
Kapitlet skal heller ikke gjelde subsidier knyttet til 
fiskerisektoren. Bestemmelsen slår fast at partene 
deler målet om å jobbe sammen for å utvikle en 
global, multilateral tilnærming til subsidier for fis-
kerisektoren, med mål om å forby visse former for 
subsidier som bidrar til overfiske og overkapasitet 
og for å eliminere subsidier som bidrar til UUU-
fiske («Ulovlig, urapportert og uregulert fiske»).

4.14.4 Artikkel 9.4 om transparens

Artikkel 9.4 fastsetter plikt til å notifisere den 
andre part om subsidier som gis eller oppretthol-
des. Dette skal skje annethvert år. Informasjonen 
skal gjelde informasjon om rettslig grunnlag, hvil-
ken form subsidien gis i, og beløp eller budsjett 
for tilskudd. Bestemmelsen fastslår at hvis en part 
gjør denne informasjonen tilgjengelig på en offisi-
ell nettside anses subsidien for å være notifisert. 
For Norges del vil en slik nettside være Registeret 
for offentlig støtte i Brønnøysundregisteret.

4.14.5 Artikkel 9.5 om konsultasjoner

Artikkel 9.5 fastslår prosedyrereglene for konsul-
tasjoner mellom partene dersom en av partene 
mener at en subsidie gitt av en annen part påvir-
ker eller kan påvirke dens handelsinteresser 
negativt. Bestemmelsen fastslår at dersom dette 
er tilfelle, kan den ene parten uttrykke bekymrin-
ger skriftlig og be om konsultasjoner. Under kon-
sultasjonene kan den ene parten be om mer infor-
masjon enn det som gjelder i artikkel 4 om trans-
parens. I konsultasjoner kan den ene part be om 
mer informasjon om subsidien enn det som gjel-
der i artikkel 9.4 om transparens. Denne informa-
sjonen skal bli gitt innen 60 dager. Videre fastslår 
artikkelen at, på bakgrunn av konsultasjonene, 
skal parten det gjelder søke å fjerne eller mini-
mere de negative effektene subsidien har hatt på 
den andre part sine handelsinteresser.

4.14.6 Artikkel 9.6 om bruken av subsidier

Artikkel 9.6 fastslår at hver part skal sikre at fore-
tak bare bruker subsidier til det spesifikke formå-
let som subsidiene ble gitt til.

4.14.7 Artikkel 9.7 om konfidensialitet

Artikkel 9.7 fastslår at konfidensiell informasjon 
ikke er omfattet av informasjonen som skal gis 
under kapitlet.

4.14.8 Artikkel 9.8 om tvisteløsning

Artikkel 9.8 fastslår at artikkel 9.5 ikke er gjen-
stand for tvisteløsning under kapittel 16 Tvisteløs-
ning.
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4.15 Kapittel 10 Små og mellomstore 
bedrifter

4.15.1 Artikkel 10.1 om generelle prinsipper

Artikkel 10.1 stadfester kapitlets formål, herunder 
at små og mellomstore bedrifter (SMB-er) skal få 
bedre muligheter til å dra nytte av frihandelsavta-
len.

4.15.2 Artikkel 10.2 om informasjons-
utveksling

Artikkel 10.2 forplikter partene til å tilgjengelig-
gjøre informasjon om frihandelsavtalen. Dette 
inkluderer avtaleteksten, et sammendrag av avta-
len og annen informasjon som antas å kunne være 
av nytte for SMB-er. Ved publisering skal partene 
lenke opp til relevante hjemmesider hos de andre 
avtalepartene og til andre aktører som publiserer 
informasjon av interesse for SMB-er.

4.15.3 Artikkel 10.3 om SMB-kontaktpunkter

Artikkel 10.3 slår fast at partene ved ikrafttreden 
av avtalen umiddelbart skal utpeke et SMB-kon-
taktpunkt og informere de andre partene om kon-
taktopplysningene. Partene skal holde hverandre 
fortløpende oppdatert om eventuelle endringer i 
deres SMB-kontaktpunkter. Kontaktpunktene 
skal ta hensyn til SMB-ers behov i gjennomførin-
gen av denne avtalen. Dette innebærer at de enten 
enkeltvis eller i fellesskap skal utveksle SMB rele-
vant informasjon, vurdere måter å øke handels- og 
investeringsaktiviteter hos den andre parten, 
sørge for at informasjonen nevnt i artikkel 10.2 er 
oppdatert og relevant, oppmuntre til innsats av 
andre organer opprettet i avtalen for å integrere 
SMB relaterte hensyn samt vurdere eventuelle 
andre spørsmål av interesse for SMB-er. SMB-
kontaktpunktene kan også ta opp relevante spørs-
mål med blandet komité.

4.15.4 Artikkel 10.4 om tvisteløsning

Artikkel 10.4 slår fast at bestemmelsene i kapitlet 
ikke er gjenstand for tvisteløsning under kapittel 
16 Tvisteløsning.

4.16 Kapittel 11 God regelverkspraksis 
og regelverkssamarbeid

Avsnitt 11.1 Generelle prinsipper

4.16.1 Artikkel 11.1 om mål og generelle 
prinsipper

Artikkel 11.1 stadfester at partenes mål med kapit-
let er å fremme god regelverksutvikling, og dialog 
mellom partene om hverandres regelverksutvik-
ling. Artikkelen stadfester også at kapitlet ikke 
rokker ved partenes politiske og rettslige auto-
nomi, eller hindrer partene i å oppnå et bestemt 
regelverksmessig resultat.

4.16.2 Artikkel 11.2 om definisjoner

Artikkel 11.2 angir definisjoner av «regulerings-
myndighet» og «regelverkstiltak» i de ulike par-
tene til avtalen. Det klargjøres at bestemmelsene i 
dette kapitlet ikke kommer til anvendelse på tiltak 
som følger av forpliktelser etter EØS-avtalen.

4.16.3 Artikkel 11.3 om virkeområde

Artikkel 11.3 fastsetter virkeområdet til de for-
skjellige avsnittene i kapitlet. Avsnitt 11.2 får 
anvendelse på regelverkstiltak. Avsnitt 11.3 og 
11.4 på andre tiltak som er relevante for regel-
verkssamarbeidet. Artikkelen slår også fast at 
bestemmelsene i kapitlet viker for særlige 
bestemmelser i andre kapitler.

Avsnitt 11.4 God regelverkspraksis

4.16.4 Artikkel 11.4 om intern samordning

Artikkel 11.4 stadfester at partene skal bestrebe 
seg på å opprettholde interne prosesser som frem-
mer god regelverkspraksis.

4.16.5 Artikkel 11.5 om regelverksprosesser

Artikkel 11.5 stadfester partenes plikt til å sikre 
offentlig tilgang til beskrivelser av egne prosesser 
for utvikling og gjennomgang av regelverk.

4.16.6 Artikkel 11.6 om offentlig høring

Artikkel 11.6 stadfester at partene bør gjennom-
føre offentlig høring av vesentlige regelverkstil-
tak. Partene bør gi tilstrekkelig informasjon, gi 
alle rimelige muligheter til å kommentere, og ta 
hensyn til mottatte merknader. Partene bør 
benytte elektroniske hjelpemidler, og også offent-
ligjøre mottatte kommentarer.
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4.16.7 Artikkel 11.7 om forholdsmessige 
analyser

Artikkel 11.7 stadfester at partene bør gjennom-
føre analyser av regelverkstiltak som er under 
utarbeidelse. Analysene skal være forholdsmes-
sige, og drøfte behovet for tiltaket og muligheten 
for mindre inngripende alternativer. I tråd med 
nasjonale regler skal resultatene av forholdsmes-
sige analyser gjøres offentlig tilgjengelig.

4.16.8 Artikkel 11.8 om retrospektiv  
evaluering

Artikkel 11.8 stadfester at partene bør ha 
systemer for retrospektive evalueringer av iverk-
satte regelverkstiltak.

4.16.9 Artikkel 11.9 om utveksling av  
opplysninger om god regelverks-
praksis

Artikkel 11.9 stadfester at partene kan utveksle 
opplysninger om god regelverkspraksis.

Avsnitt 11.3 Regelverkssamarbeid

4.16.10 Artikkel 11.10 om aktiviteter knyttet 
til regelverkssamarbeid

Artikkel 11.10 stadfester partenes mulighet til å 
foreslå og delta i aktiviteter knyttet til regelverks-
samarbeid, og hvordan slike aktiviteter skal fore-
slås og gjennomføres. Artikkelen slår også fast at 
deltagelse i slike aktiviteter er frivillig for partene.

Avsnitt 11.4 Institusjonelle bestemmelser

4.16.11 Artikkel 11.11 om kontaktpunkter

Artikkel 11.11 stadfester at partene skal utpeke 
hvert sitt kontaktpunkt, og utveksle informasjon 
om disse når avtalen trer i kraft og ved senere 
endringer.

4.16.12 Artikkel 11.12 om utveksling av 
opplysninger om planlagte eller 
eksisterende regelverkstiltak

Artikkel 11.12 stadfester at partene kan be hver-
andre om nærmere opplysninger om planlagte og 
eksisterende regelverkstiltak.

4.16.13 Artikkel 11.13 om tvisteløsning

Artikkel 11.13 fastslår at kapitlet er unntatt fra 
tvisteløsning under avtalen.

4.17 Kapittel 12 Yrkesgodkjenning

4.17.1 Artikkel 12.1 om definisjoner

Artikkel 12.1 definerer sentrale begrep som 
benyttes i kapitlet.

4.17.2 Artikkel 12.2 om formål og virke-
område

Artikkel 12.2 beskriver kapitlets formål og virke-
område. Formålet er å etablere et system for god-
kjenning av yrkeskvalifikasjoner som er opparbei-
det hos den andre avtaleparten. Kapitlet kommer 
til anvendelse når en yrkesutøver ønsker tilgang 
til et regulert yrke hos den andre avtaleparten. 
Det er presisert at kapitlet også kommer til anven-
delse når yrket er regulert i vertsstaten, men ikke 
i hjemstaten. En fotnote til bestemmelsen klargjør 
at kapitlet bare gjelder godkjenningen av yrkes-
kvalifikasjonen som sådan. Det gir ikke bestem-
melser om markedsadgang eller personbevegel-
ser.

4.17.3 Artikkel 12.3 om innenlandske 
reguleringer

Artikkel 12.3 avklarer forholdet mellom bestem-
melsene i dette kapitlet og bestemmelsene i 
underavsnitt 4 Innenlandske reguleringer i kapit-
let om tjenester og investeringer. Bestemmelsen 
om innenlandske reguleringer gjelder også for 
kapitlet om yrkesgodkjenning, men bestemmel-
sene om yrkesgodkjenning i kapitlet skal ha for-
rang.

4.17.4 Artikkel 12.4 om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner

Artikkel 12.4 fastsetter hva yrkesutøver som har 
fått sine yrkeskvalifikasjoner godkjent hos vert-
staten skal få tilgang til og rett til å utøve yrket i 
den jurisdiksjonen i vertstaten som har gitt god-
kjenningen. Yrkesutøver skal etter godkjenning 
ikke behandles dårligere enn yrkesutøvere som 
har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner i verts-
staten. Det fastsettes videre at hver av avtalepar-
tene innen 2 år fra avtalens ikrafttredelse skal eta-
blere det systemet som er nødvendig for å opera-
sjonalisere artikkel 12.5 til 12.8 i kapitlet.

4.17.5 Artikkel 12.5 om vilkår for godkjenning

Artikkel 12.5 fastsetter vilkårene for å få godkjen-
ning. Når et yrke er regulert i vertsstaten, er 
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utgangspunktet at yrkesutøveren kan få godkjent 
sine yrkeskvalifikasjoner til det samme yrket i 
vertstaten. Vilkåret er at de yrkeskvalifikasjonene 
yrkesutøveren har fra hjemstaten er sammenlign-
bare med de som kreves for tilgang yrket i verts-
staten. Når dette vilkåret er oppfylt er det bare 
anledning til å nekte godkjenning i fire bestemte 
situasjoner:
1. Når det er en betydelig forskjell mellom yrkes-

utøverens yrkeskvalifikasjoner og avgjørende 
krav til kunnskap og ferdigheter som stilles for 
tilgang til yrket i vertstaten, og yrkesutøveren 
ikke gjennomfører nødvendige utlignende til-
tak.

2. Når yrket i vertsstaten består av aktiviteter 
som er betydelig forskjellig fra de aktivistene 
yrket består av i hjemstaten, og yrkesutøveren 
ikke gjennomfører nødvendige utlignende til-
tak.

3. Når nødvendige utlignende tiltak vil være så 
omfattende at de tilsvarer det å opparbeide 
hele yrkeskvalifikasjonen i vertstaten.

4. Når det stilles andre krav for tilgang til yrket 
enn yrkeskvalifikasjonene som sådan, og 
yrkesutøveren ikke oppfyller disse.

4.17.6 Artikkel 12.6 om utligningstiltak

Artikkel 12.6 har bestemmelser om utlignings-
tiltak. Godkjenningsmyndigheten kan kreve at 
søkeren gjennomfører utligningstiltak før yrkes-
kvalifikasjonene godkjennes i to sitasjoner. For 
det første, når det er en betydelig forskjell mellom 
yrkesutøverens yrkeskvalifikasjoner og avgjø-
rende krav til kunnskap og ferdigheter som stilles 
for tilgang til yrket i vertstaten. For det annet, når 
yrket i vertsstaten består av aktiviteter som er 
betydelig forskjellig fra de aktivistene yrket består 
av i hjemstaten.

Utligningstiltak kan være en egnethetsprøve 
eller en prøveperiode. Det er godkjenningsmyn-
digheten som velger hvilket utligningstiltak som 
skal benyttes. Myndighetene oppfordres til å 
benytte utligningstiltak på en måte som er propor-
sjonal med forskjellene som skal utlignes. Krav 
om at yrkesutøveren må fullføre utligningstiltak 
før godkjenning gis, må så langt som mulig 
begrunnes når yrkesutøveren ber om det.

4.17.7 Artikkel 12.7 om behandling av 
søknader

Artikkel 12.7 inneholder bestemmelser om hvor-
dan søknader skal behandles. Det fastsettes en 
fire måneders frist til å behandle komplette søkna-

der og flere bestemmelser om hvilken informa-
sjon søkeren skal gis, samt hvilken dokumenta-
sjon søker må levere. Det er videre fastsatt at 
myndighetene i vertstaten og hjemstaten skal 
samarbeide og utveksle informasjon slik at det 
legges til rette yrkesutøverens søknad. De 
berørte myndigheten skal videre varsle hverandre 
om disiplinære tiltak og straffereaksjoner som har 
betydning for utøvelsen av yrket. Det skal være 
adgang til å varsle uten hinder av taushetsplikt. 
Det er framhevet at dette har særlig betydning for 
yrker som angår pasientsikkerhet og for yrker 
som angår opplæring av barn. Utveksling av infor-
masjon skal være i samsvar med personvernre-
glene i myndighetens hjemland.

4.17.8 Artikkel 12.8 om godkjennings-
ordningen og andre forhold

Artikkel 12.8 fastsetter at godkjenningsmyndighe-
tene skal informere om en rekke forhold knyttet 
til søknadsprosessen, hvilke regler som gjelder 
for yrkesutøvelsen i vertstaten med mer.

4.17.9 Artikkel 12.9 om språkkunnskaper

Artikkel 12.9 fastsetter at godkjenningsmyndig-
hetene kan sette krav til språkferdigheter og at 
eventuelle språkprøver må stå i forhold til hva 
yrkesutøvelsen krever.

4.17.10 Artikkel 12.10 om klager

Artikkel 12.10. fastsetter at det skal være adgang 
til å klage på vedtak som nekter godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner. Det skal også være adgang 
til å klage om en godkjenningsmyndighet unnlater 
å fatte vedtak.

4.17.11 Artikkel 12.11 om gebyrer

Artikkel 12.11 inneholder bestemmelser om geby-
rer for godkjenning. Dersom man har slike geby-
rer, skal de stå i et rimelig forhold til kostnaden 
ved behandlingen av søknaden, være offentlig-
gjorte og kunne betales elektronisk gjennom god-
kjenningsmyndighetens nettsted.

4.17.12 Artikkel 12.12 om implementering  
av kapitlet i komiteen om tjenester  
og investeringer

Artikkel 12.12 har bestemmelser om arbeidet i 
komiteen for tjenester og investeringer. Komiteen 
skal ha ansvar for effektiv implementering av 
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kapitlet om yrkesgodkjenning og bestemmelsen 
presiserer flere oppgaver komiteen skal løse. Den 
skal rapportere til den samlede komite. Avtalepar-
tene skal ta tilbørlig hensyn til komiteens anbefa-
linger.

4.17.13 Artikkel 12.13 om avtaler om gjen-
sidig anerkjennelse

Artikkel 12.13 har bestemmelser om avtaler om 
gjensidig annerkjennelse. Den etablerer adgang 
for partene til å inngå ytterligere avtaler for å 
legge til rette for yrkesgodkjenning.

4.18 Kapittel 13 Handel og bærekraftig 
utvikling

Avsnitt 13.1 Generelle bestemmelser

4.18.1 Artikkel 13.1 om kontekst og formål

Artikkel 13.1 stadfester kapitlets kontekst og for-
mål. Artikkelen viser til sentrale, internasjonale 
erklæringer med generelle prinsipper for miljø, 
sosiale rettigheter og arbeidstakerrettigheter. 
Artikkelen forplikter partene til å fremme interna-
sjonal handel og investeringer på en måte som 
bidrar til bærekraftig utvikling. Den bekrefter 
videre sammenhengen mellom økonomisk utvik-
ling, sosial utvikling og miljøvern. Artikkelen stad-
fester at partene vil tilstrebe å opprettholde og for-
bedre beskyttelsesnivået innenfor de områdene 
som er dekt av kapitlet.

4.18.2 Artikkel 13.2 om definisjoner

Artikkel 13.2 definerer begreper relatert til miljø- 
og arbeidslover som gjelder for kapitlet.

4.18.3 Artikkel 13.3 om rett til regulering og 
beskyttelsesnivå

Artikkel 13.3 anerkjenner partenes rett til å fast-
sette beskyttelsesnivået for miljø og arbeidsliv, 
samt innføring eller endringer av relevant lovgiv-
ning, reguleringer og politikk i overensstemmelse 
med internasjonale forpliktelser og med denne 
avtalen. Partene skal søke å sikre at lovgivningen 
og politikken legger til rette for og oppmuntrer til 
et høyt beskyttelsesnivå, og at partene skal fort-
sette å forbedre lovgivningen.

4.18.4 Artikkel 13.4 om opprettholdelse av 
beskyttelsesnivå

Artikkel 13.4 forplikter partene til ikke å redusere 
eller svekke beskyttelsesnivået i sin lovgivning 
innen miljø og arbeidsliv med formål om å opp-
muntre til handel eller investeringer fra den andre 
parten. Bestemmelsen forplikter partene til å ikke 
fravike sine respektive miljølover- og forskrifter, 
eller sine arbeidslover, forskrifter og standarder 
for å oppmuntre til handel eller investeringer mel-
lom partene.

4.18.5 Artikkel 13.5 om åpenhet

Artikkel 13.5 understreker betydningen av trans-
parens og åpenhet for å bidra til allmennhetens 
deltakelse, samt tilgjengeliggjøre informasjon om 
kapitlet i tråd med lover, reguleringer og praksis.

4.18.6 Artikkel 13.6 om informasjon til og 
bevissthet blant allmenheten

Artikkel 13.6 forplikter partene til å bidra til all-
mennhetens bevissthet om lover, standarder og 
håndhevelse av kapitlet. Partene skal sikre at rele-
vant miljøinformasjon blir meddelt allmennheten 
etter forespørsel. Partene skal også være åpne for 
å motta og vurdere innspill fra allmennheten rela-
tert til kapitlet, inkludert innspill som gjelder gjen-
nomføring av kapitlet.

4.18.7 Artikkel 13.7 om vitenskapelig og 
teknisk informasjon

Artikkel 13.7 viser til at partene anerkjenner vik-
tigheten av å legge vitenskapelig, teknisk og 
annen informasjon, slik som tradisjonell kunn-
skap, til grunn for sitt arbeid med miljø og 
arbeidstakerrettigheter som innvirker på handel 
og investeringer mellom partene. Videre aner-
kjenner partene viktigheten av føre-var-prinsippet.

4.18.8 Artikkel 13.8 om samarbeid

Artikkel 13.8 stadfester viktigheten av samarbeid, 
og partene er enige om å konsultere hverandre på 
spørsmål av gjensidig interesse. Mulige samar-
beidsområder kan være effektene av økonomisk 
aktivitet på miljø- og arbeidstakerrettigheter, pro-
motering av ILOs Anstendig arbeid-agenda, sosial 
dialog, likestilling, konsekvensutredning av avta-
len samt dialog og informasjonsdeling om miljøbe-
stemmelsene. I tillegg skal partene styrke samar-
beidet om handel og investeringsrelaterte spørs-
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mål knyttet til miljø og arbeidstakerrettigheter i 
relevante bilaterale og multilaterale fora.

4.18.9 Artikkel 13.9 om samarbeidsmetoder

Artikkel 13.9 fastsetter at partene kan samarbeide 
gjennom informasjonsutveksling, arrangementer, 
initiativer med tredjeparter, tekniske utvekslinger, 
forskningsprosjekter og workshoper, eller andre 
metoder. Samarbeidet er avhengig av hvorvidt 
partene har tilgjengelige midler og ressurser, og 
kostnadene skal bæres av de partene det gjelder.

4.18.10 Artikkel 13.10 om fremming av 
handel og investeringer som bidrar 
til bærekraftig utvikling

Artikkel 13.10 understreker at handel og investe-
ringer kan bidra til å fremme bærekraftig utvik-
ling. Partene forplikter seg til å fortsette å opp-
muntre og fremme handel med varer og tjenester 
som bidrar til bærekraftig utvikling, som f. eks for-
nybar energi og energieffektive produkter og tje-
nester, overgangen til en sirkulær økonomi, 
fremme av bærekraftige verdikjeder for produk-
ter, utvikling og bruk av sertifiseringsordninger, 
bærekraftige anskaffelser og bærekraftsvurderin-
ger i private og offentlige avgjørelser.

4.18.11 Artikkel 13.11 om ansvarlig 
forretningsdrift

Artikkel 13.11 forplikter partene til å promotere 
ansvarlig forretningsdrift gjennom relevante prak-
siser, inkludert ansvarlig styring av forsyningskje-
der. Partene anerkjenner videre viktigheten av 
internasjonale prinsipper og instrumenter, inklu-
dert OECDs retningslinjer for flernasjonale sel-
skaper, ILOs Trepartserklæring om grunnleg-
gende prinsipper for flernasjonale selskaper og 
sosialpolitikk (MNE-erklæringen), FNs organisa-
sjon for bærekraftig næringsliv og FNs veiledende 
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter 

4.18.12 Artikkel 13.12 om bekjempelse av 
korrupsjon

Artikkel 13.12 understreker behovet for ansvarlig-
het, transparens og integritet i privat og offentlig 
sektor. Videre anerkjenner partene viktigheten å 
eliminere bestikkelser og korrupsjon i internasjo-
nal handel, samt å iverksette forpliktelsene som er 
nedfelt i OECDs Konvensjon om bekjempelse av 
korrupsjon og bestikkelser av utenlandske offent-
lige tjenestemenn i forbindelse med internasjo-

nale forretningstransaksjoner og FN-konvensjo-
nen mot korrupsjon.

Avsnitt 13.2 Handel og arbeid

4.18.13 Artikkel 13.13 om internasjonale 
arbeidslivsstandarder og avtaler

Artikkel 13.13 stadfester at partene skal fortsette 
å fremme og etterleve multilaterale konvensjoner 
om arbeidsstandarder og arbeidstakerrettigheter 
som følger av ILO-medlemskap. Partene forplikter 
seg til å promotere og utvikle tiltak som skal bidra 
til anstendige arbeidsvilkår for alle. Artikkelen 
stadfester at brudd på grunnleggende prinsipper 
og rettigheter for arbeidsliv ikke skal benyttes 
som legitime komparative fortrinn eller proteksjo-
nistiske handelsformål.

4.18.14 Artikkel 13.14 om ikke-diskrimine-
ring og likestilling på arbeidsplassen

I artikkel 13.14 støtter partene målsettingen om å 
eliminere diskriminering i arbeidslivet. Partene 
forplikter seg til å effektivt gjennomføre i sin lov-
givning de internasjonale avtalene som er relatert 
til inkluderende økonomisk utvikling, likestilling 
og ikke-diskriminering som de er part i. Artikke-
len ramser videre opp en rekke politikkområder 
som partene forplikter seg til å gjennomføre og 
promotere for å understøtte målsetningen om 
ikke-diskriminering og likestilling.

4.18.15 Artikkel 13.15 om tilgang til retts-
midler og garantier for rett saksbe-
handling

Artikkel 13.15 forplikter partene til å promotere 
etterlevelse og effektiv håndheving av arbeidsta-
kerlovgivningen i tråd med sine internasjonale for-
pliktelser. Partene skal innføre passende hånd-
hevingstiltak ved brudd på lovgivningen, og sikre 
at rettsgarantier er tilgjengelige for personer som 
anfører at det foreligger brudd på deres rettigheter.

Avsnitt 13.3 Kvinners økonomiske stilling og 
handel

4.18.16 Artikkel 13.16 om formål

Artikkel 13.16 stadfester avsnittets formål. Par-
tene anerkjenner at kvinners deltakelse i interna-
sjonal handel kan styrke deres økonomiske stil-
ling, og partene er enige om å fremme kvinners 
økonomiske stilling i denne avtalen, samt å inkor-
porere et kjønnsperspektiv i partenes handel og 
investeringsforhold.
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4.18.17 Artikkel 13.17 om internasjonale 
forpliktelser

I Artikkel 13.17 anerkjenner partene viktigheten 
av internasjonale avtaler relatert til inkluderende 
økonomisk utvikling, likestilling og styrking av 
kvinners økonomiske stilling. Videre anerkjenner 
partene forpliktelsene som ble inngått gjennom 
ministererklæringen om kvinners økonomiske 
stilling fra WTOs ministerkonferanse i Buenos 
Aires i 2017.

4.18.18 Artikkel 13.18 om samarbeids-
aktiviteter

Artikkel 13.18 fastslår at partene kan samarbeide 
om aktiviteter som understøtter formålene i artik-
kel 13.6. Mulige samarbeidsområder inkluderer å 
bedre kvinners tilgang til handel, entreprenør-
skap, teknologi, samt utvikle programmer som 
sikrer lik lønn for likt arbeid, finansiell inklude-
ring og analyser av kjønnssegregering.

4.18.19 Artikkel 13.19 om ikke-adgang til 
tvisteløsning

Artikkel 19 slår fast at avsnitt 13.3 ikke skal omfat-
tes av kapitlets tvisteløsningsmekanisme, og hel-
ler ikke tvisteløsning i henhold til kapittel 16 Tvis-
teløsning.

Avsnitt 13.4 Handel og miljø

4.18.20 Artikkel 13.20 om multilaterale 
miljøavtaler og prinsipper

Artikkel 13.20 stadfester at partene bekrefter sine 
forpliktelser til å effektivt gjennomføre og etter-
leve multilaterale miljøavtaler som de er parter i, 
samt etterleve prinsippene som er referert i artik-
kel 13.1. Beskyttelse av miljøet bør være integrert 
i politikkutforming, og føre-var tilnærmingen, 
forebyggende tiltak og forurenser-betaler prinsip-
pet skal legges til grunn. Partene bekrefter at han-
dels- og miljøtiltak skal være gjensidig støttende. 
Videre forplikter partene seg til å konsultere og 
samarbeide, der det er hensiktsmessig, om gjensi-
dige miljøspørsmål relatert til multilaterale miljø-
avtaler samt om handelsrelaterte spørsmål.

4.18.21 Artikkel 13.21 om tilgang til 
rettsmidler og garantier for rett saks-
behandling

Artikkel 13.21 forplikter partene til å fremme 
etterlevelse og effektiv håndheving av sin mil-

jølovgivning i henhold til internasjonale forpliktel-
ser. Partene skal sikre at deres respektive 
myndigheter etterlever miljølovgivningen og inn-
fører passende håndhevingstiltak ved brudd på 
lovgivningen. Partene skal også sikre at rettsga-
rantier er tilgjengelige for personer som anfører at 
det foreligger brudd på deres rettigheter.

4.18.22 Artikkel 13.22 om handel og 
klimaendringer

Artikkel 13.22 stadfester at partene anerkjenner 
viktigheten av å oppnå de overordnede målene i 
Klimakonvensjonen og Parisavtalen for å hånd-
tere klimaendringer, samt rollen til handel og 
investeringer for å nå disse målene. Partene 
bekrefter sine respektive klimaforpliktelser under 
Parisavtalen og langsiktige klimamål for å oppnå 
netto nullutslipp av klimagasser eller for å bli et 
lavutslippssamfunn i tråd med sin lovgivning. 
Dette inkluderer tiltak for å styrke den globale 
responsen mot truslene fra klimaendringer, og å 
holde økningen i den globale gjennomsnitts-
temperaturen godt under to grader sammenlignet 
til førindustrielt nivå. Partene skal videre samar-
beide på områder relatert til klima og energi av 
gjensidig interesse. Bestemmelsen lister opp 
tematisk samarbeid for disse områdene. Disse 
inkluderer handelsrelaterte aspekter ved det 
internasjonale klimaregimet, nasjonal klimapoli-
tikk, energieffektivitet, kostnadseffektiv utplasse-
ring av fornybar energi, herunder havenergi og 
havvind i Nordsjøen, utvikling av lavkarbon- og 
klimavennlige teknologier, hydrogen, fangst og 
lagring av CO2, utvikling av effektive tiltak for 
reduksjon av klimagasser fra Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjonen (IMO) og Den internasjo-
nale luftfartsorganisasjonen (ICAO), samt global 
utfasing av ineffektive fossile subsidier. Videre 
forplikter partene seg til å oppfordre til samarbeid 
mellom sine respektive reguleringsmyndigheter 
og andre kompetente myndigheter knyttet til 
områder av gjensidig interesse, for kostnadseffek-
tiv utplassering av fornybar energi, herunder hav-
vind og utvikling av teknologi for hydrogen, mark-
eder for hydrogen, samt utvikling av fangst og lag-
ring av CO2.

4.18.23 Artikkel 13.23 om luftkvalitet

I artikkel 13.23 anerkjenner partene at luftforu-
rensing er en alvorlig trussel mot folkehelsen og 
bærekraftig utvikling. Partene anerkjenner viktig-
heten av å ha en integrert tilnærming til bekjem-
pelsen av luftforurensing og klimaendringer. Par-
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tene stadfester at produksjon, forbruk og trans-
port kan bidra til langtransportert luftforurensing, 
og at man skal søke å redusere luftforurensingen. 
I den forbindelse kan samarbeid være nyttig. 
Videre anerkjenner partene viktigheten av all-
mennhetens deltakelse og involvering i tråd med 
gjeldende lovverk ved utvikling av relevante tiltak. 
Artikkelen forplikter partene til å tilgjengeliggjøre 
luftkvalitetsdata og informasjon for allmennheten, 
og skal søke å sikre at data og informasjon er lett 
tilgjengelig og forståelig for allmennheten.

4.18.24 Artikkel 13.24 om ozonnedbrytende 
stoffer og deres erstatninger

Artikkel 13.24 fastslår at partene anerkjenner at 
utslipp fra visse gasser kan skade ozonlaget og 
medføre negative konsekvenser for helse- og 
miljø. Artikkelen forplikter partene til å treffe til-
tak for å kontrollere produksjonen og bruken av, 
samt handel med, gasser som er skadelige for 
ozonlaget i tråd med Montrealprotokollen. Par-
tene skal videre støtte en ambisiøs nedskalering 
av hydrofluorkarboner i henhold til Kigali-
endringene. Videre anerkjenner partene viktighe-
ten av allmennhetens deltakelse og involvering, i 
tråd med gjeldende lovverk, ved utviklingen av til-
tak for å beskytte ozonlaget. Hver av partene skal 
tilgjengeliggjøre relevant informasjon, inkludert 
samarbeidsprogrammer, som er relatert til ozon-
ødeleggende stoffer og alternative stoffer. Avslut-
ningsvis lister artikkelen mulige områder av gjen-
sidig interesse som partene kan samarbeide om.

4.18.25 Artikkel 13.25 om handel og biolo-
gisk mangfold

Artikkel 13.25 fastslår at partene anerkjenner vik-
tigheten av bevaring og bærekraftig bruk av biolo-
gisk mangfold, og handelens betydning for å nå 
disse målene. Partene viser også til betydningen 
av naturbaserte løsninger og økosystemtjenester. 
Videre forplikter partene seg til å sikre at arter 
som er truet, eller som kan bli truet av utryddelse 
på grunn av handel, listes i CITES-avtalen, og til å 
gjennomføre effektive tiltak, inkludert sanksjoner, 
for å bekjempe ulovlig handel med flora og fauna 
og ulovlig handel med produkter som stammer fra 
slik handel, inkludert tømmerprodukter. Partene 
forplikter seg til å fortsette å bekjempe ulovlig 
handel med elfenben. Partene forplikter seg også 
til å fortsette med å treffe tiltak for å bevare biolo-
gisk mangfold som er utsatt for press knyttet til 

handel og investeringer, og særlig tiltak for å hin-
dre eller kontrollere introduksjon og spredning av 
skadelige fremmede arter. Partene skal videre 
samarbeide på områder av gjensidig interesse, 
inkludert i multilaterale fora som i CITES, Kon-
vensjonen om biologisk mangfold, Nagoya-proto-
kollen og FNs organisasjon for ernæring og land-
bruk (FAO).

4.18.26 Artikkel 13.26 om bevaring av marine 
økosystemer og arter

I artikkel 13.26 anerkjenner partene den viktige 
rollen til marine økosystemer i naturlig karbon-
sekvestrering og lagring. Partene forplikter seg til 
å promotere bevaring og bærekraftig bruk av 
marine økosystemer og arter, inkludert i områder 
utenfor nasjonal jurisdiksjon. Partene kan videre 
samarbeide om spørsmål av gjensidig interesse 
relatert til bevaring av marine økosystemer og 
arter.

4.18.27 Artikkel 13.27 om bærekraftig skog-
forvaltning og tilknyttet handel

Artikkel 13.27 stadfester at partene anerkjenner 
viktigheten av effektiv lovgivning og styresett for 
å sikre bærekraftig forvaltning av skogressurser 
og derigjennom bidra til reduksjon av klimagass-
utslipp og tap av naturmangfold som stammer fra 
avskoging og skogforringelse, inkludert fra areal-
bruksendringer. Videre fastslår partene at de vil 
fremme handel med varer som stammer fra bære-
kraftig forvaltet skog. For dette formålet forplikter 
partene seg til blant annet å fremme effektiv bruk 
av CITES når det gjelder truede treslag, fremme 
utvikling og bruk av sertifiseringsordninger, 
fremme bruken og gjennomføringen av tiltak som 
sikrer at tømmeret er lovlig avvirket og prosessert 
og andre tilsvarende ordninger, samt dele infor-
masjon om handelsrelaterte initiativer om styre-
sett knyttet til skogforvaltning, inkludert tiltak for 
å bekjempe ulovlig hogst og å eliminere ulovlig 
hogst og treprodukter som stammer fra slik hogst 
i hele verdikjeden. Videre forplikter partene seg 
til å samarbeide om saker knyttet til bærekraftig 
skogforvaltning gjennom eksisterende bilaterale 
ordninger og i relevante multilaterale fora, særlig 
REDD+, slik omtalt i Paris-avtalen. Partene skal 
også samarbeide og utveksle informasjon om 
bærekraftige verdikjeder, innføring og gjennomfø-
ring av relevant lovgivning, inklusive om aktsom-
hetskrav knyttet til skogprodukter.
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4.18.28 Artikkel 13.28 om handel og 
bærekraftig forvaltning av fiskeri  
og akvakultur

Artikkel 13.28 fastslår at partene anerkjenner vik-
tigheten av å sikre vern og bærekraftig forvalt-
ning av levende marine ressurser og marine øko-
systemer, og handelens rolle i å nå disse målene. 
Bestemmelsen fastslår at partene skal gjennom-
føre tiltak for å bekjempe ulovlig, uregulert og 
urapportert fiske (UUU-fiske) og for å fjerne pro-
dukter som stammer fra UUU-fiske fra handelen. 
Partene forplikter seg til å gjennomføre i nasjonal 
lovgivning og praksis folkerettslige instrumenter 
innen fiskerier og havbruk som de er parter i. 
Videre forplikter partene seg til å fremme bære-
kraftig og ansvarlig havbruk og fortsette å for-
følge oppnåelse av målet i Agenda 2030 om fiske-
risubsidier. Partene er også enige om å samar-
beide om temaer knyttet til UUU-fiske.

4.18.29 Artikkel 13.29 om handel med avfall 
og kjemikalier og forebygging av  
forurensing

Artikkel 13.29 forplikter partene til å samarbeide 
om saker av gjensidig interesse relatert til han-
delsrelaterte aspekter ved ressursbruk, avfall, kje-
mikalier og forurensingspolitikk og tiltak. Slikt 
samarbeid kan finne sted bilateralt, regionalt og i 
internasjonale fora. Samarbeidet kan bl. a inklu-
dere å fremme miljøvennlig avfallsbruk, redusert 
avfall gjennom gjenbruk, reparering og resirkule-
ring samt bekjempe illegal handel med avfall og 
kjemikalier. Dette gjelder særlig ulovlig handel 
med elektronikk og plastavfall i tråd med Basel-
konvensjonen vedrørende kontroll med transport 
av farlig avfall.

4.18.30 Artikkel 13.30 om handel og  
bærekraftige landbruks- og  
næringsmiddelsystemer

Artikkel 13.30 fastslår at partene anerkjenner vik-
tigheten av bærekraftig landbruk og matsystemer 
og rollen til handel i å oppnå dette målet. Partene 
gjentar derfor sine forpliktelser om å oppnå FNs 
2030-agenda for bærekraftig utvikling. Partene 
forplikter seg til å promotere bærekraftig land-
bruk og tilknyttet handel, promotere bærekraftige 
matsystemer og samarbeide der det er hensikts-
messig om spørsmål knyttet til handel og bære-
kraftig landbruk og matsystemer, inkludert gjen-
nom informasjonsutveksling, dialog og rapporte-

ring om fremgang i arbeidet med å oppnå bære-
kraftig landbruk og matsystemer.

Avsnitt 13.5 Institusjonelle mekanismer

4.18.31 Artikkel 13.31 om underkomité for 
handel og bærekraftig utvikling

Artikkel 13.31 etablerer en underkomite for han-
del og bærekraftig utvikling. Underkomiteen skal 
møtes innen ett år etter ikrafttredelse av avtalen. 
Partene kan motta innspill til kapitlet gjennom nye 
eller eksisterende mekanismer for involvering av 
sivilsamfunnet. Underkomiteen skal bl.a. over-
våke gjennomføringen av kapitlet, utveksle infor-
masjon og gjennomgå prioriteringer for samar-
beid. Videre skal underkomiteen publisere en rap-
port med resultatene fra hvert møte, med mindre 
partene beslutter noe annet. Hvert møte i under-
komiteen kan inkludere et møte med allmennhe-
ten for å drøfte problemstillinger knyttet til gjen-
nomføringen av kapitlet.

4.18.32 Artikkel 13.32 om gjennomføring og 
tvisteløsning

Artikkel 13.32 fastslår at partene skal utnevne 
kontaktpunkter relatert til gjennomføringen av 
kapitlet. Kontaktpunktet er ansvarlig for å avtale 
og organisere møter i underkomiteen. Bestem-
melsen fastslår at partene også skal utnevne et 
kontaktpunkt relatert til formålene i avsnitt C 
[styrking av kvinners økonomiske stilling]. Par-
tene skal gjøre alt de kan for å nå frem til en gjen-
sidig tilfredsstillende løsning på spørsmål som 
oppstår. Dersom partene ikke kommer til enighet 
ved tvister, skal de kun ha tilgang til prosedyrere-
glene i kapitlet. Partene kan også benytte seg av 
velvillig mellomkomst, forlik eller megling. Par-
tene skal gi interessenter muligheter til å komme 
med innspill om gjennomføring av kapitlet.

4.18.33 Artikkel 13.33 om konsultasjoner

Artikkel 13.33 etablerer prosedyrer for konsulta-
sjoner mellom partene. En part kan skriftlig 
anmode om konsultasjoner. Konsultasjonene skal 
finne sted i underkomiteen for handel og bære-
kraftig utvikling, med mindre partene blir enige 
om noe annet. Partene i tvisten skal fremlegge til-
strekkelig informasjon for å sikre at saken er full-
stendig belyst. Bestemmelsen fastslår videre at 
konsultasjoner skal starte innen 30 dager fra kon-
sultasjonsanmodningen blir mottatt. Konsultasjo-
nene må være gjennomført innen 60 dager etter at 
anmodningen er mottatt, med mindre partene blir 
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enige om noe annet. Avgjørelsen skal bli gjort 
offentlig tilgjengelig.

4.18.34 Artikkel 13.34 om ekspertpanel

Artikkel 13.34 nedsetter prosedyrer for å etablere 
et ekspertpanel. Dersom partene ikke kommer til 
enighet gjennom konsultasjoner, kan en av par-
tene anmode om at et ekspertpanel skal nedset-
tes. Ekspertpanelet skal undersøke spørsmålet i 
lys av kapitlets bestemmelser, og skal overlevere 
en midlertidig rapport som inneholder funn og 
anbefalinger innen 90 dager. Endelig rapport skal 
presenteres 60 dager etter dette, og den endelige 
rapporten skal gjøres offentlig tilgjengelig innen 
30 dager. Hvis ekspertpanelet finner at en av par-
tene ikke har opptrådd i tråd med sine forpliktel-
ser i kapitlet, skal partene drøfte og informere om 
mulige tiltak som skal iverksettes.

4.19 Kapittel 14 Generelle unntak

4.19.1 Artikkel 14.1 om generelle unntak

Artikkel 14.1 fastslår at artikkel XX i GATT 1994 
og artikkel XIV i GATS a)-c) kommer til anven-
delse og innlemmes i frihandelsavtalen med virk-
ning for de opplistede kapitlene, med de nødven-
dige tilpasninger. Bakgrunnen for at ikke hele 
artikkel XIV er inkorporert er at skattetiltak er 
regulert i en egen unntaksbestemmelse. Det pre-
siseres at partene er enige om at bokstav b) i 
GATT 1994 art. XX og i GATS artikkel XIV omfat-
ter miljøtiltak som er nødvendige for å beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv og helse, og at 
miljøtiltak omfatter tiltak gjort for å begrense kli-
maendringer. Videre presiseres det at bokstav g) i 
GATT 1994 art. XX gjelder for tiltak relatert til 
bevaring av levende og ikke-levende ikke-forny-
bare naturressurser. Det presiseres også at tiltak 
som gjøres for å gjennomføre multilaterale miljø-
avtaler kan falle innenfor bokstav b) eller g) i 
GATT 1994 eller innenfor bokstav b) i GATS artik-
kel XIV.

4.19.2 Artikkel 14.2 om sikkerhetsunntak

Artikkel 14.2 slår fast at ingenting i avtalen skal 
innebære at en part må gi ut informasjon som vil 
være i strid med sine sikkerhetsinteresser, hindre 
en part i å treffe nødvendige tiltak for å beskytte 
sentrale sikkerhetsinteresser eller å treffe tiltak i 
henhold til partens forpliktelser under FN for å 
ivareta fred og sikkerhet. Bestemmelsen bygger 
på sikkerhetsunntakene i artikkel XXI i GATT 

1994 og artikkel XIV bis i GATS. I motsetning til i 
disse bestemmelsene, er imidlertid opplistingen 
under bokstav b) ikke uttømmende.

4.19.3 Artikkel 14.3 om skatteunntak

Artikkel 14.3 fastslår at avtalen kun gjelder for 
skattetiltak som faller innunder en av de opp-
listede bestemmelsene nevnt i artikkelen. Det 
gjelder også omfattende unntak for de opplistede 
bestemmelsene, som blant annet gir rom for å dif-
ferensiere mellom skattytere basert på skattemes-
sig bosted. Dette sikrer norske myndigheter 
handlingsrom til å utforme skatteregler i tråd med 
nasjonale interesser og behov. Samtidig beskyttes 
næringslivsaktørene mot diskriminerende eller 
vilkårlige skattetiltak. Artikkelen presiserer at fri-
handelsavtalen ikke skal påvirke rettigheter eller 
forpliktelser etter skatteavtalen, og at skatteavta-
len har forrang i tilfelle motstrid.

4.20 Kapittel 15 Institusjonelle 
bestemmelser

4.20.1 Artikkel 15.1 om Blandet komité

Artikkel 15.1 i kapittel 15 etablerer blandet komité 
bestående av representanter fra hver part. Blandet 
komité skal overvåke og vurdere gjennomføringen 
av avtalen. Blandet komité skal anbefale partene å 
vurdere endringer i avtalen ved utvikling i forhol-
det mellom partene. Blandet komité skal treffe de 
beslutninger som avtalen forutsetter, og kan gi 
anbefalinger. Beslutningene skal være bindende 
for partene. Beslutninger fattes ved enstemmighet, 
enten ved fysiske møter eller skriftlig. Enstemmig-
het forstås som kun å gjelde de relevante partene i 
de tilfeller beslutningen kun gjelder mellom 
enkelte av partene og Storbritannia. Komiteen kan 
beslutte å opprette de underkomiteer og arbeids-
grupper som den anser nødvendige for å bistå med 
å gjennomføre de pålagte oppgave. Komiteen skal 
møtes innen ett år etter at avtalen har trådt i kraft. 
Deretter skal den møtes ved behov, men normalt 
en gang i året. En part kan når som helst ved skrift-
lig melding til de andre partene be om ekstraordi-
nært møte i Blandet komité. Hvis en representant i 
Blandet komité har godtatt en beslutning under for-
utsetning om nasjonale rettslige krav, skal beslut-
ningen tre i kraft på den dato den siste part medde-
ler at dens interne krav har blitt oppfylt, med min-
dre noe annet er avtalt. Det kan avtales at en beslut-
ning skal kunne tre i kraft mellom Storbritannia og 
en annen part.
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4.21 Kapittel 16 Tvisteløsning

4.21.1 Artikkel 16.1 om formål

Artikkel 16.1 fastslår at formålet med avtalens tvis-
teløsningsbestemmelser er å etablere en effektiv 
mekanisme for å løse tvister mellom partene om 
tolkning og anvendelse av avtalen, med det formål 
at det oppnås en omforent løsning.

4.21.2 Artikkel 16.2 om virkeområde

Artikkel 16.2 fastslår at med mindre noe annet 
fremgår av avtalen, skal kapitlet gjelde for løsning 
av alle tvister mellom partene om tolkningen og 
anvendelsen av avtalen.

4.21.3 Artikkel 16.3 om informasjonsdeling

Artikkel 16.3 slår fast at en part kan anmode om å 
motta all relevant informasjon om et tiltak, hvoret-
ter den part som har iverksatt tiltaket er forpliktet 
til å bidra til at denne informasjonen blir over-
sendt skriftlig innen 20 dager til den anmodende 
part.

4.21.4 Artikkel 16.4 om konsultasjoner

Artikkel 16.4 etablerer prosedyrer for konsulta-
sjoner mellom partene. Artikkelen fastslår at par-
tene skal gjennom samarbeid og konsultasjoner 
gjøre alt de kan for å nå frem til en gjensidig til-
fredsstillende løsning på spørsmål som oppstår. 
En part kan skriftlig anmode om konsultasjoner 
dersom den anser et tiltak for å være uforenlig 
med avtalen. De øvrige avtalepartene skal motta 
en skriftlig notifikasjon. Konsultasjoner skal som 
hovedregel begynne innen 30 dager fra konsulta-
sjonsanmodningen blir mottatt. Partene i tvisten 
har plikt til å fremlegge tilstrekkelig informasjon 
for å få saken fullstendig belyst. Konsultasjonene 
skal være konfidensielle, og skal ikke ha konse-
kvenser for partenes rettigheter i videre tviste-
løsningsprosedyrer. De øvrige avtalepartene skal 
informeres om en eventuell gjensidig tilfredsstil-
lende løsning.

4.21.5 Artikkel 16.5 om vennskapelig  
mellomkomst, forlik eller megling

Artikkel 16.5 fastslår at partene ved enighet kan 
benytte vennskapelig mellomkomst, forlik og 
megling. Disse prosedyrene skal være konfidensi-
elle, og skal ikke ha konsekvenser for partenes 
rettigheter under videre tvisteløsningsprosedyrer.

4.21.6 Artikkel 16.6 om opprettelse av  
voldgiftspanel

Artikkel 16.6 fastslår at den klagende part kan be 
om at det opprettes et voldgiftspanel dersom den 
part som mottok konsultasjonsanmodningen ikke 
har svart innen ti dager, eller ikke inngår i konsul-
tasjoner med den klagende part innen 30 dager, 
eller at tvisten ikke er løst gjennom konsultasjo-
ner innen 45 dager, eller 25 dager for hastesaker. 
Anmodningen om voldgift skal være skriftlig, og 
identifisere tiltaket det gjelder samt gi en kort 
oversikt over det rettslige og faktiske grunnlaget 
for klagen. De øvrige avtalepartene skal motta en 
kopi av anmodningen slik at de kan bestemme 
hvorvidt de ønsker å delta i voldgiftsprosessen. 
Der flere enn én part anmoder om paneloppret-
telse med grunnlag i det samme sakskomplekset, 
eller der anmodningen involverer mer enn én inn-
klaget part, bør så langt det er mulig ett enkelt 
voldgiftspanel behandle saken.

4.21.7 Artikkel 16.7 om sammensetningen  
av panelet

Artikkel 16.7 gir regler om sammensetningen av 
voldgiftspanelet, og fastslår at panelet skal bestå 
av tre medlemmer. Partene skal enes om utvelgel-
sen av medlemmer til panelet, men dersom dette 
ikke lykkes innen de fastsatte frister, skal hver av 
partene oppnevne ett medlem, hvoretter disse to 
medlemmene sammen utpeker et tredje, som skal 
inneha funksjonen som panelets leder. Dersom 
det ikke er oppnådd enighet om oppnevning av 
panelets leder, skal denne utpekes av general-
sekretæren i Den permanente voldgiftsdom-
stolen (Permanent Court of Arbitration. Panelets 
leder kan ikke være statsborger eller være bosatt i 
noen av statene som er part i tvisten.

4.21.8 Artikkel 16.8 om panelmedlemmenes 
kvalifikasjoner

Artikkel 16.8 fastslår at panelmedlemmene skal 
være uavhengige av partene i tvisten, at de ikke 
skal motta instrukser eller ellers på noen måte 
være forbundet med disse, og at de skal ha 
ekspertise innenfor rettsområdene som dekkes av 
denne avtalen.

4.21.9 Artikkel 16.9 om voldgiftspanelets 
mandat

Artikkel 16.9 fastslår hva som skal være panelets 
mandat for tvisteløsningen, med mindre partene i 
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tvisten avtaler noe annet i løpet av ti dager etter 
panelopprettelsen. Mandatet er, i lys av denne 
avtalens bestemmelser, å undersøke saken slik 
den fremføres av partene for deretter å finne fram 
til de rettslige konklusjonene som skal begrunnes 
skriftlig i panelets rapport. Panelet kan også anbe-
fale eventuelle gjennomføringstiltak for partene.

4.21.10 Artikkel 16.10 om hastesaker

Artikkel 16.10 slår fast at både partene og panelet 
skal gjøre hva de kan for å hurtigbehandle tvister 
som anses som hastesaker, inkludert saker som 
involverer forgjengelige varer. Dersom en part 
ber om dette, skal panelet innen ti dager etter opp-
rettelsen av panelet bestemme hvorvidt tvisten er 
en hastesak. Bestemmelsen fastslår at panelet og 
partene skal anstrenge seg for å gjennomføre tvis-
teprosessen så hurtig som mulig i saker som has-
ter.

4.21.11 Artikkel 16.11 om voldgiftspanelets 
prosedyrer

Artikkel 16.11 beskriver rammene for voldgiftspa-
nelets prosedyrer. Partene skal sammen enes om 
hvor høringer i en tvistesak skal gjennomføres, og 
hvis ingen enighet oppnås om dette, skal de gjen-
nomføres i Genève i Sveits. Høringer skal være 
åpne, partene kan selv definere utvalgt informa-
sjon som konfidensiell, og panelets interne drøf-
telser skal være konfidensielle. Panelet skal 
anstrenge seg for å komme til beslutninger basert 
på konsensus, og dersom det ikke er mulig, fattes 
beslutninger ved simpelt flertall. Beslutningene 
skal være endelig og bindende for partene. Tred-
jeparter skal, etter notifisering til partene i tvisten, 
kunne gis anledning til å motta skriftlige innlegg 
fra partene, delta i høringer, samt gi skriftlige og 
muntlige innlegg.

4.21.12 Artikkel 16.12 om tolkningsregler

Artikkel 16.12 slår fast at voldgiftspanelet skal 
tolke denne avtalens bestemmelser i tråd med 
tolkningsprinsippene som fremgår av folkeretten, 
inkludert Wien-konvensjonen om traktatretten. 
Panelet skal også ta hensyn til relevant tolknings-
praksis fra WTOs tvistepaneler og ankeorgan som 
er vedtatt av WTOs tvisteløsningsorgan.

4.21.13 Artikkel 16.13 om innhenting av  
informasjon

Artikkel 16.13 stadfester at panelet kan innhente 
nødvendig informasjon fra partene og be om syns-
punkter fra eksperter. All slik informasjon skal 
deles med partene i tvisten, og partene skal ha 
rett til å inngi kommentarer til slik informasjon.

4.21.14 Artikkel 16.14 om voldgiftspanelets 
rapporter

Artikkel 16.14 fastslår at voldgiftspanelet skal 
levere to rapporter, en innledende rapport som 
tvistepartene gis adgang til å kommentere og en 
endelig rapport, og angir tidsfrister for fremleg-
gelsen av disse. Etter å ha blitt oversendt partene 
til tvisten skal den endelige rapporten offentliggjø-
res, med mindre partene blir enige om noe annet.

4.21.15 Artikkel 16.15 om gjennomføring  
av panelets sluttrapport

Artikkel 16.15 beskriver kravene til gjennom-
føring av voldgiftspanelets avgjørelse. Den innkla-
gede skal iverksette tiltak for å gjennomføre avgjø-
relsen snarlig, og innen rimelig tid dersom det 
ikke er mulig med umiddelbar gjennomføring. 
Dersom det er uenighet mellom partene om hva 
som er en rimelig frist for gjennomføring, kan den 
innklagende part anmode det opprinnelige vold-
giftspanelet om å bestemme en slik frist. Panelets 
beslutning skal finne sted innen 30 dager etter 
anmodningen.

4.21.16 Artikkel 16.16 om gjennomførings-
panel

Artikkel 16.16 nedfeller prosedyrer om frem-
gangsmåten dersom det er uenighet mellom par-
tene om gjennomføringen av det opprinnelige 
panelets konklusjoner. Spørsmålet om gjennomfø-
ring kan da henvises til panelet for vurdering.

4.21.17 Artikkel 16.17 om kompensasjon og 
mottiltak ved manglende gjennom-
føring

Artikkel 16.17 fastsetter regler for det tilfelle at 
den innklagede part ikke gjennomfører voldgift-
spanelets avgjørelse, herunder konsultasjoner 
hvor partene kan bli enige om kompensasjon. 
Dersom det har blitt anmodet om slike konsulta-
sjoner og slik enighet ikke oppnås, kan visse ensi-
dige mottiltak iverksettes på nærmere vilkår. Inn-
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klagede part kan be panelet vurdere hvorvidt vil-
kårene for mottiltak er oppfylt.

4.21.18 Artikkel 16.18 om gjennomførings-
panel etter anvendelse av mottiltak

Artikkel 16.18 fastslår at etter iverksettelse av 
mottiltak og/ eller kompensasjon, skal det opprin-
nelige tvisteløsningspanelet, dersom det anmodes 
av en part, vurdere hvorvidt konklusjonene i 
panelrapporten er fulgt opp, og om mottiltak skal 
opphøre.

4.21.19 Artikkel 16.19 om utsettelse eller 
avslutning av voldgiftspanelets 
forhandlinger

Artikkel 16.19 fastsetter regler for suspensjon og 
avslutning av en tvistesak for et voldgiftspanel.

4.21.20 Artikkel 16.20 om administrering av 
tvisteløsningsprosedyrene

Artikkel 16.20 slår fast at partene kan enes om at 
visse administrative støttefunksjoner kan settes ut 
til en ekstern aktør.

4.21.21 Artikkel 16.21 om omforent løsning

Artikkel 16.21 stadfester at partene i tvisten når 
som helst under tvisteløsningsprosessen kan enes 
om en omforent løsning på tvisten, hvoretter 
panelprosessen vil opphøre.

4.21.22 Artikkel 16.22 om valg av forum

Artikkel 16.22 slår fast at dersom anførte avtale-
brudd reguleres av samme type forpliktelser mel-
lom partene under denne avtalen og en annen 
internasjonal handelsavtale (inkludert WTO-avta-
lene), skal den innklagende part kunne velge hvil-
ket av de to tvisteløsningsforumene som skal 
benyttes. Når et forum er valgt, kan parten ikke 
initiere en prosess i det andre forumet for det 
samme saksforholdet.

4.21.23 Artikkel 16.23 om tidsfrister

Artikkel 16.23 presiserer hva som skal være 
utregningsmetoden for tidsfrister fastsatt i avta-
len. Partene kan i konkrete tvister avtale avvik fra 
avtalens fristregler.

4.21.24 Artikkel 16.24 om utgifter

Artikkel 16.24 slår fast at voldgiftspanelets utgifter 
skal belastes av partene i tvisten i like deler, med 
mindre partene avtaler noe annet seg imellom.

4.21.25 Artikkel 16.25 om prosedyreregler

Artikkel 16.25 fastslår at blandet komité for denne 
avtalen under sitt første møte skal fastsette utfyl-
lende prosedyreregler for tvisteløsning.

4.22 Kapittel 17 Avsluttende 
bestemmelser

4.22.1 Artikkel 17.1 om vedlegg og tillegg

Artikkel 17.1 fastslår at vedleggene og tilleggene 
til avtalen er en integrert del av avtalen.

4.22.2 Artikkel 17.2 om endringer

Artikkel 17.2 fastslår at partene skriftlig kan avtale 
å endre avtalen. Med mindre annet er avtalt, skal 
endringer tre i kraft på den første dag i den tredje 
måned som følger etter datoen da minst en av 
EØS/EFTA-statene og Storbritannia har meddelt 
depositaren at de har fullført sine respektive 
interne krav og prosedyrer. I forhold til en EØS/
EFTA-stat som meddeler depositaren etter dette, 
skal endringen tre i kraft på den første dag av den 
tredje måned etter meddelelse. Uavhengig av 
punkt 1 til 3, kan blandet komité vedta å endre 
vedleggene og tilleggene til denne avtalen. Beslut-
ningen skal tre i kraft på den første dag i den 
tredje måned som følger etter datoen da minst en 
av EØS/EFTA-statene og Storbritannia har med-
delt depositaren, med mindre noe annet er fastsatt 
i beslutningen. Endringer som bare berører en 
eller få stater, skal avtales mellom de berørte par-
ter. En part kan avtale å anvende en endring mid-
lertidig. En part kan bringe en midlertidig anven-
delse til opphør etter en viss frist.

4.22.3 Artikkel 17.3 om oppsigelse og opphør

Artikkel 17.3 gir partene anledning til å si opp 
avtalen med tolv måneders varsel. Avtalen opphø-
rer dersom Storbritannia sier opp avtalen.
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4.22.4 Artikkel 17.4 om gjennomgang av 
avtalen

Artikkel 17.4 slår fast at partene skal gjennomføre 
en generell gjennomgang av gjennomføringen av 
avtalen det tiende år etter at avtalen trådte i kraft, 
eller på et tidspunkt partene er enige om.

4.22.5 Artikkel 17.5 om ikrafttredelse

Artikkel 17.5 fastslår at avtalen skal tre i kraft, i 
forhold til de partene som da har meddelt deposi-
taren at de har fullført sine respektive krav og pro-
sedyrer, og forutsatt at minst én EØS/EFTA-stat 
og Storbritannia er blant de stater som har med-
delt depositaren, på den første dag i måneden som 
følger etter datoen da partene har meddelt deposi-
taren deres skriftlige meddelelser. For en EØS/
EFTA-stat som meddeler senere, skal avtalen tre i 
kraft på den første dag i den måneden som følger 
etter at depositaren har mottatt meddelelse.

4.22.6 Artikkel 17.6 om depositar

Artikkel 17.6 fastslår at Norge skal være depositar 
for avtalen.

4.23 Vedleggene til frihandelsavtalen

Avtalen inneholder totalt 30 vedlegg og protokol-
ler som utgjør en integrert del av frihandelsavta-
len.

Handel med varer

Vedlegg A bindingsliste for varer Island
Vedlegg B bindingsliste for varer Norge
Vedlegg C bindingsliste for varer Storbritannia til 

Island
Vedlegg D bindingsliste for varer Storbritannia til 

Norge
Vedlegg E implementering av tollfrie kvoter i 2021
Vedlegg F bilateralt vedlegg mellom Norge og 

Storbritannia om transitt av fisk

Tekniske handelshindre 

Vedlegg I kjøretøy og bildeler
Vedlegg II god tilvirkningspraksis for medisiner 

(GMP)
Vedlegg III kjemikalier
Vedlegg IV økologiske produkter
Vedlegg IV handel med vin

Veterinære og plantesanitære bestemmelser

Vedlegg I bestemmelser og regler om sanitære og 
plantesanitære tiltak

Vedlegg II om samarbeid på det veterinære  
området

Tjenester og investeringer

Vedlegg I bindingslister for tjenester og  
investeringer – Eksisterende tiltak

Vedlegg II bindingslister for tjenester og  
investeringer – Fremtidige tiltak

Vedlegg III og IV om innreise og midlertidig  
opphold for personer med forretningsformål

Offentlige anskaffelser

Vedlegg I om offentlige anskaffelser

God regelverkspraksis

Vedlegg I om god regelverkspraksis

Immaterialrettigheter

Vedlegg A Geografiske betegnelser og  
tradisjonelle termer for Storbritannia

Vedlegg B Geografiske betegnelser for Norge
Vedlegg C Geografiske betegnelser for Island

Opprinnelsesregler

Protokoll opprinnelsesregler
Vedlegg I og II reviderte listeregler til protokoll 

opprinnelsesregler
Vedlegg III liste nevnt i artikkel 8 til protokoll  

opprinnelsesregler
Vedlegg IV opprinnelseserklæring til protokoll 

opprinnelsesregler
Vedlegg V leverandørerklæring til protokoll  

opprinnelsesregler
Vedlegg VI langtidsleverandørerklæring til  

protokoll opprinnelsesregler

Handelsfasilitering

Protokoll om gjensidig administrativ bistand om 
tollspørsmål 
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5  Gjennomføring i norsk rett

Gjennomføring av avtalen krever ikke lovendring. 
I stortingsvedtak 15. desember 2020 nr. 2885 om 
toll for budsjettåret 2021 § 2 gis Finansdeparte-
mentet fullmakt til å iverksette tollreduksjoner og 
andre tollmessige forhold som følger av frihan-
delsavtaler fremforhandlet med en annen stat for 
budsjettperioden 2021. Frihandelsavtalen med 

Storbritannia vil bli gjennomført ved endring av 
tolltariffen og forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 
til lov om toll og vareførsel (tollforskriften).

Landbruks- og matdepartementet vil måtte 
endre forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om forde-
ling av tollkvoter for landbruksvarer (vedlegg 1) 
som har hjemmel i tolloven.
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6  Økonomiske og administrative konsekvenser

Frihandelsavtalen mellom Norge, Island og Liech-
tenstein og Storbritannia vil legge til rette for et 
rammeverk for økonomisk samarbeid mellom lan-
dene etter at Storbritannia meldte seg ut av EU og 
det indre marked. Frihandelsavtalen er en omfat-
tende avtale som bidrar til at dagens handel kan 
videreføres i så stor grad som mulig, og at norske 
bedrifter får minst like god tilgang til det britiske 
markedet på regulatoriske områder som tjenester, 
mattrygghet, tekniske forskrifter og veterinære 
regler, som EUs bedrifter får. For handel med tje-
nester vil norske bedrifter kunne videreføre sin 
handel med Storbritannia innenfor skipsfart, tele-
kommunikasjon, finans, forsikring m.m. Frihan-
delsavtalen med Storbritannia sikrer videreføring 
av tollfrihet for industrivarer, sikrer likebehand-
ling med EU-eksportører og skaper forutsigbar-
het for norske eksportører.

Frihandelsavtalen medfører ikke andre nevne-
verdige budsjettmessige konsekvenser for Norge. 
Årlig provenytap som følge av tollkonsesjonene i 
frihandelsavtalen kan på usikkert grunnlag anslås 
til størrelsesorden 10 mill. kroner.

Avtalen vil kunne tre i kraft på den første 
dagen i den første måneden etter at Storbritannia 
og minst en av EØS/EFTA-statene har meddelt 
depositaren deres skriftlige meddelelser. Det vil 
bli tatt hensyn til provenyeffektene av avtalen i 
regjeringens budsjettforslag for 2022.

Dersom hensiktsmessig legges det i utgangs-
punktet opp til at Norge og Storbritannia i forbin-
delse med undertegning avgir erklæring om mid-
lertidig anvendelse av avtalen, forutsatt at Stortin-
get har samtykket til inngåelse av avtalen.

Ut over vanlige oppgaver i forbindelse med 
toll- og opprinnelsesrelaterte oppgaver og forbere-
delser til og gjennomføring av møter i Den blan-
dede komité og i underkomiteer, vil ikke avtalen 
ha administrative konsekvenser.

Da frihandelsavtalen med tilhørende vedlegg 
må anses å være av særlig stor viktighet, er Stor-
tingets samtykke til inngåelse nødvendig i med-
hold av Grunnlovens § 26, annet ledd. 
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7  Konklusjon og tilrådning

Frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, 
Norge og Storbritannia vil sikre norsk næringsliv 
så gode betingelser som mulig og opprettholde 
mest mulig av det tette økonomiske forholdet 
etter at Storbritannia har forlatt det indre marked, 
hjemlet i et nytt avtaleverk.

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at fri-
handelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, 
Norge og Storbritannia inngås. Utenriksdeparte-
mentet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til inngåelse av frihandelsavtale 
mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbri-
tannia.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, 
Liechtenstein, Norge og Storbritannia, i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag 

til vedtak om samtykke til inngåelse av frihandelsavtale 
mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

I

Stortinget samtykker i inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.
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Vedlegg 1  

Free trade agreement 
between the United 

Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and 
Iceland, the Principality of 

Liechtenstein and the 
Kingdom of Norway

This document has been agreed between the United Kingdom 
and Iceland, Liechtenstein and Norway and is provided for informati-
on only. No rights may be derived from it until the date of application. 
The numbering of the articles is provisional.

The text is subject to legal review, including, where necessary, the 
harmonisation of terminology and use of definitions across all Chap-
ters.

PREAMBLE

Iceland, the Principality of Liechtenstein and the 
Kingdom of Norway (EEA EFTA States),

and
The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland (the United Kingdom),
hereinafter each individually referred to as a 

“Party” or collectively as the “Parties”,
REAFFIRMING the historic and deep partner-

ships between Iceland, Liechtenstein, Norway 
and the United Kingdom and the common desire 
to protect these relationships;

DESIRING to create favourable conditions for 
the development and diversification of trade 
between the Parties and for the promotion of com-
mercial 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 Organization (WTO Agreement) and 
the other agreements negotiated thereunder, the-
reby contributing to the harmonious development 
and expansion of world trade;

 

Vedlegg 1  

Frihandelsavtale mellom 
Det forente kongerike 

Storbritannia og 
Nord-Irland og Island, 

Fyrstedømmet 
Liechtenstein og 

Kongeriket Norge

Storbritannia og Island, Liechtenstein og Norge er enige om det-
te dokumentet og dokumentet er ment til informasjon. Ingen rettighe-
ter følger før dato for ikrafttredelse. Nummereringen av artiklene er 
provisorisk. 

Teksten er gjenstand for juridisk gjennomgang, inkludert ved be-
hov, harmonisering av terminologi og bruk av definisjoner på tvers 
av kapitlene.  

FORTALE

Island, Fyrstedømmet Liechtenstein og Konge-
riket Norge (EØS-EFTA-statene),

og
Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irland (Det forente kongerike),
hver enkelt stat heretter kalt «part» eller sam-

let kalt «partene»,
SOM PÅ NYTT BEKREFTER det historiske 

og nære forholdet mellom Island, Liechtenstein, 
Norge og Det forente kongerike og det felles 
ønsket om å beskytte dette forholdet,

SOM ØNSKER å skape gunstige vilkår for å 
utvikle og diversifisere handelen mellom partene 
og for å fremme handelsmessig og økonomisk 
samarbeid på områder av felles interesse på 
grunnlag av likhet, gjensidig nytte, likebehandling 
og folkerett,

SOM ER FAST BESTEMT på å fremme og 
ytterligere styrke det multilaterale handelssys-
temet ved å bygge på sine respektive rettigheter 
og forpliktelser etter Marrakech-avtalen om opp-
rettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-
avtalen) og de øvrige avtalene som er forhandlet 
fram innenfor rammen av den, og derved med-
virke til en harmonisk utvikling og utvidelse av 
verdenshandelen,
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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;

AIMING to promote inclusive economic 
growth, create new employment opportunities, 
improve living standards, ensure equal opportuni-
ties for all and ensure high levels of public health 
and protection of health and safety and of the envi-
ronment;

REAFFIRMING their commitment to pursue 
the objective of sustainable development and rec-
ognising the importance of coherent and mutually 
supportive trade, environmental, and labour poli-
cies in this respect;

RECALLING the respect for the fundamental 
principles and rights at work, including the princi-
ples set out in the relevant International Labour 
Organisation (ILO) Conventions to which they are 
a party;

DETERMINED to implement this Agreement 
in line with the objectives to preserve and protect 
the environment and to combat climate change 
and its impacts, consistent with each parties’ com-
mitments under Multilateral Environmental 
Agreements;

RECOGNISING the importance of ensuring 
predictability for the trading communities of the 
Parties by establishing a legal framework to 
strengthen their trading relationship;

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 responsible business 
conduct for sustainable development, and affirm-
ing their aim to encourage enterprises to observe 
internationally recognised guidelines and princi-
ples in this respect, such as the OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises, the OECD Princi-
ples of Corporate Governance and the UN Global 
Compact;

RECOGNISING the Parties’ respective auton-
omy and rights to regulate within their territories 
in order to achieve legitimate public policy objec-
tives;

BELIEVING that creating a clearly established 
and secured trade and investment framework 
through mutually advantageous rules to govern 
trade and investment between the Parties would 
enhance the competitiveness of their economies, 
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 HAR SOM MÅL å fremme inkluderende 
økonomisk vekst, skape nye arbeidsplasser, bedre 
levestandarden, sikre like muligheter for alle og 
sikre et høyt nivå av folkehelse og av vern av 
helse, miljø og sikkerhet, 

SOM PÅ NYTT BEKREFTER at de forplikter 
seg til å søke å nå målet om bærekraftig utvikling, 
og som i den forbindelse er oppmerksom på 
betydningen av en samstemt og gjensidig støt-
tende handels-, miljø- og arbeidspolitikk,

SOM MINNER OM respekt for grunnleg-
gende prinsipper og rettigheter på arbeidsplas-
sen, herunder prinsippene fastsatt i de relevante 
konvensjonene fra Den internasjonale arbeidsor-
ganisasjon (ILO) som de er part i,

SOM ER FAST BESTEMT på å gjennomføre 
denne avtalen i tråd med målsettingen om å 
bevare og verne om miljøet og bekjempe klima-
endringer og virkningene av slike endringer, i 
samsvar med hver enkelt parts forpliktelser i hen-
hold til multilaterale miljøavtaler,

SOM ERKJENNER at det er viktig å skape for-
utsigbarhet for partenes handelsinteresser ved å 
etablere en rettslig ramme for å styrke deres han-
delsforhold,

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 eierstyring og sel-
skapsledelse og ansvarlig forretningsførsel er vik-
tig for en bærekraftig utvikling, og som bekrefter 
at de har som mål å stimulere foretak til i så måte 
å følge internasjonalt anerkjente retningslinjer og 
prinsipper, som OECDs retningslinjer for flerna-
sjonale selskaper, OECDs prinsipper for eiersty-
ring og selskapsledelse og FNs Global Compact-
initiativ,

SOM ANERKJENNER partenes respektive 
autonomi og rett til å regulere innenfor sine terri-
torier for å nå berettigede mål for den offentlige 
politikken,

SOM MENER at det å skape en klart etablert 
og sikret handels- og investeringsramme gjennom 
gjensidig fordelaktige regler for handel og inves-
teringer mellom partene vil øke økonomienes 
konkurranseevne, gjøre markedene mer effek-
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make their markets more efficient and vibrant and 
ensure a predictable commercial environment for 
further expansion of trade and investment 
between them;

HAVE AGREED, in pursuit of the above, to 
conclude the following Free Trade Agreement 
(Agreement):

Chapter 1

General provisions

Article 1.1

Objectives 

1. The Parties hereby establish a free trade area 
in accordance with the provisions of this 
Agreement, which is based on trade relations 
between market economies and on the respect 
for principles of democracy and the rule of law, 
and respect for human rights, with a view to 
spurring prosperity and sustainable develop-
ment. 

2. The objectives of this Agreement are: 
(a) to facilitate and liberalise trade in goods, in 

conformity with Article XXIV of the General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994  

(b) to liberalise trade in services, in conformity 
with Article V of the General Agreement on 
Trade in Services;  

(c) to mutually enhance investment opportuni-
ties; 

(d) to prevent, eliminate or reduce unneces-
sary technical barriers to trade;

(e) to protect human, animal or plant life or 
health while facilitating trade and ensuring 
that the Parties’ sanitary and phytosanitary 
measures do not create unnecessary barri-
ers to trade;

(f) to promote open and fair competition in 
their economies, particularly as it relates to 
the economic relations between the Par-
ties;  

(g) to achieve further liberalisation on a mutual 
basis of the government procurement mar-
kets of the Parties;

(h) to ensure adequate and effective protection 
of intellectual property rights, in accord-
ance with international standards;  

(i) 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 relations; and

(j) to contribute to the harmonious develop-
ment and diversification of world trade
tive og pulserende og sikre et forutsigbart forret-
ningsmessig miljø for ytterligere utvidelse av han-
delen og investeringene mellom dem, 

ER ENIGE OM, for å nå ovennevnte mål, å 
inngå følgende frihandelsavtale (avtalen): 

Kapittel 1

Generelle bestemmelser

Artikkel 1.1

Formål 

1. Partene etablerer herved et frihandelsområde 
i samsvar med bestemmelsene i denne avta-
len, som bygger på handelsforbindelser mel-
lom markedsøkonomier, respekten for demo-
krati- og rettsstatsprinsippene og respekt for 
menneskerettigheter, med sikte på å fremme 
velstand og en bærekraftig utvikling.  

2. Formålet med denne avtalen er 
(a) å lette og liberalisere handelen med varer, i 

samsvar med artikkel XXIV i generalavta-
len om tolltariffer og handel 1994,  

(b) å liberalisere handelen med tjenester, i sam-
svar med artikkel V i generalavtalen om 
handel med tjenester,  

(c) på gjensidig grunnlag å styrke investerings-
mulighetene, 

(d) å forebygge, fjerne eller redusere unødven-
dige tekniske handelshindringer,

(e) å verne menneskers, dyrs eller planters liv 
og helse og samtidig lette handelen og 
sikre at partenes veterinære og plantesani-
tære tiltak ikke skaper unødvendige han-
delshindringer,

(f) å fremme en åpen og rettferdig konkur-
ranse i partenes økonomier, særlig vedrø-
rende de økonomiske forbindelsene dem 
imellom,  

(g) på gjensidig grunnlag å ytterligere liberali-
sere partenes markeder for offentlige 
anskaffelser,

(h) å sikre tilstrekkelig og effektivt vern av 
immaterialrettigheter, i samsvar med inter-
nasjonale standarder,  

(i) å utvikle internasjonal handel på en slik 
måte at den bidrar til målet om bærekraftig 
utvikling og å sikre at dette målet innarbei-
des og kommer til uttrykk i partenes han-
delsforbindelser, og

(j) å bidra til en harmonisk utvikling og diver-
sifisering av verdenshandelen. 
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Article 1.2

Territorial Application

1. Unless otherwise specified, this Agreement 
applies to: 
(a) the land territory, internal waters and the 

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

(b) the exclusive economic zone and the conti-
nental shelf of a Party, in accordance with 
international law.

(c) the Bailiwicks of Guernsey and Jersey and 
the Isle of Man (including their airspace 
and the territorial sea adjacent to them), 
territories for whose international relations 
the United Kingdom is responsible, as 
regards: 
(i) Chapter XX (National Treatment and 

Market Access); 
(ii) Chapter XX (Rules of Origin); 
(iii)Chapter XX (Customs Administration 

and Trade Facilitation); 
(iv)Chapter XX (Sanitary and Phytosani-

tary Measures); and
(v) Chapter XX (Technical Barriers to 

Trade).
2. This Agreement shall not apply to the Norwe-

gian territory of Svalbard, except for trade in 
goods.

Article 1.3

Territorial Extension

1. This Agreement, or specified provisions of this 
Agreement, may be extended to any territories 
for whose international relations the United 
Kingdom is responsible, as may be agreed 
between the United Kingdom and the other 
Parties to this Agreement.

2. At any time after this Agreement is extended 
to a territory for whose international relations 
the United Kingdom is responsible in accord-
ance with paragraph 1, the United Kingdom 
may provide written notice to the Depositary 
that this Agreement, shall no longer apply to a 
territory for whose international relations the 
United Kingdom is responsible.  The notifica-
tion shall take effect 12 months after the date 
on which the notification is received by the 
Depositary unless the Parties agree other-
wise.
Artikkel 1.2

Geografisk virkeområde

1. Med mindre annet er angitt får denne avtalen 
anvendelse på 
(a) en parts landterritorium, indre farvann og 

territorialfarvann samt luftrommet over 
partens territorium, i samsvar med folke-
retten, og

(b) en parts eksklusive økonomiske sone og 
kontinentalsokkel, i samsvar med folkeret-
ten,

(c) Områdene Guernsey og Jersey og Isle of 
Man (herunder deres luftrom samt territo-
rialfarvann som grenser til dem), territorier 
hvis internasjonale forbindelser ivaretas av 
Det forente kongerike, med hensyn til  

(i) kapittel XX (Nasjonal behandling og 
markedsadgang), 

(ii) kapittel XX (Opprinnelsesregler), 
(iii)kapittel XX (Tollprosedyrer og handels-

fasilitering), 
(iv)kapittel XX (Veterinære og plantesani-

tære tiltak) og
(v) kapittel XX (Tekniske handelshind-

ringer).
2. Denne avtalen får ikke anvendelse på det nor-

ske territoriet Svalbard, unntatt for handel 
med varer.

Artikkel 1.3

Territoriell utvidelse

1. Denne avtalen, eller nærmere angitte bestem-
melser i denne avtalen, kan utvides til å 
omfatte ethvert territorium hvis internasjonale 
forbindelser ivaretas av Det forente kongerike, 
etter avtale mellom Det forente kongerike og 
de andre partene i denne avtalen.

2. Det forente kongerike kan når som helst etter 
at denne avtalen er utvidet til å omfatte et terri-
torium hvis internasjonale forbindelser ivare-
tas av Det forente kongerike i samsvar med nr. 
1, underrette depositaren skriftlig om at denne 
avtalen ikke lenger får anvendelse på et territo-
rium hvis internasjonale forbindelser ivaretas 
av Det forente kongerike.  Underretningen får 
virkning tolv måneder etter den datoen da 
depositaren mottok underretningen, med min-
dre partene blir enige om noe annet.
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Article 1.4

Trade and Economic Relations Governed by this 
Agreement

1. This Agreement applies to the trade and eco-
nomic relations between, on the one side, the 
individual EEA EFTA States and, on the other 
side, the United Kingdom, but not to the trade 
and economic relations between individual 
EEA EFTA States, unless otherwise provided 
in this Agreement.

2. The provisions in this Agreement covered by 
the Additional Agreement of 11 February 2019 
between the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, the Swiss Confedera-
tion and the Principality of Liechtenstein 
extending to the Principality of Liechtenstein 
certain provisions of the Trade Agreement 
between the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the Swiss Confeder-
ation, the Treaty of 29 March 1923 between 
Switzerland and Liechtenstein on Accession of 
the Principality of Liechtenstein to the Swiss 
Customs Area and the Treaty of 22 December 
1978 between the Swiss Confederation and the 
Principality of Liechtenstein on Patent Protec-
tion shall not apply to Liechtenstein.

3. In case of any inconsistencies between this 
Agreement and an agreement referred to in 
paragraph 2, the latter shall prevail.

Article 1.5

Relation to Other International Agreements

The Parties confirm their rights and obligations 
under the WTO Agreement and the other agree-
ments negotiated thereunder to which they are a 
party, and any other international agreement to 
which they are a party.

Article 1.6

Fulfilment of Obligations

1. Each Party shall take any general or specific 
measures required to fulfil its obligations 
under this Agreement.

2. Each Party shall ensure 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 
central, regional and local governments or 
authorities.
Artikkel 1.4

Handel og økonomiske forbindelser som 
omfattes av denne avtalen

1. Denne avtalen får anvendelse på handelen og 
de økonomiske forbindelsene mellom EØS-
EFTA-statene på den ene siden og Det forente 
kongerike på den andre, men ikke på hande-
len og de økonomiske forbindelsene EØS-
EFTA-statene imellom, med mindre noe annet 
er fastsatt i denne avtalen.

2. Bestemmelser i denne avtalen som omfattes av 
avtalene «Additional Agreement of 11 Febru-
ary 2019 between the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, the Swiss 
Confederation and the Principality of Liechten-
stein extending to the Principality of Liechten-
stein certain provisions of the Trade Agree-
ment between the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the Swiss 
Confederation», «Treaty of 29 March 1923 bet-
ween Switzerland and Liechtenstein on Acces-
sion of the Principality of Liechtenstein to the 
Swiss Customs Area» og «Treaty of 22 Decem-
ber 1978 between the Swiss Confederation and 
the Principality of Liechtenstein on Patent Pro-
tection», får ikke anvendelse på Liechtenstein.

3. Ved manglende overensstemmelse mellom 
denne avtalen og en av avtalene nevnt i nr. 2, 
skal sistnevnte ha forrang.

Artikkel 1.5

Forholdet til andre internasjonale avtaler

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

Artikkel 1.6

Oppfyllelse av forpliktelser

1. Hver part skal treffe alle generelle eller sær-
lige tiltak som er nødvendige for å oppfylle 
sine forpliktelser etter denne avtalen.

2. Hver part skal påse at alle forpliktelser etter 
denne avtalen overholdes av dens respektive 
sentrale, regionale og lokale myndigheter og 
av ikke-statlige organer når disse utøver myn-
dighet som er delegert til dem fra sentrale, 
regionale eller lokale myndigheter.
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Article 1.7

Transparency

1. The Parties shall publish, or otherwise make 
publicly available, their laws, regulations, judi-
cial decisions, administrative rulings of gen-
eral application as well as their respective 
international agreements, that may affect the 
operation of this Agreement.

2. The Parties shall promptly respond to specific 
questions and provide, upon request, informa-
tion to each other on matters referred to in 
paragraph 1.

3. Each Party shall ensure that its administrative 
proceedings applying their laws, regulations, 
judicial decisions or administrative rulings of 
general application to a particular person, 
good or service of the other Parties in a spe-
cific case:
(a) endeavour to provide reasonable notice to 

persons that are directly affected by a pro-
ceeding, in accordance with domestic pro-
cedures, when a proceeding is initiated, 
including a description of the nature of the 
proceeding, a statement of the legal author-
ity under which the proceeding is initiated 
and a general description of the issues in 
controversy;

(b) provide a person referred to in sub-para-
graph (a) a reasonable opportunity to pres-
ent facts and arguments in support of its 
position prior to any final administrative 
action, when permitted by time, the nature 
of the proceeding, and the public interest; 
and

(c) are conducted in accordance with its law.
4. Each Party shall establish or maintain judicial, 

quasi-judicial or administrative tribunals or 
procedures for the purpose of the prompt 
review of final administrative actions regard-
ing matters covered by this Agreement. Each 
Party shall ensure that its tribunals carry out 
procedures for appeal or review in a non-dis-
criminatory and impartial manner; that they 
are impartial and are independent of the office 
or authority entrusted with administrative 
enforcement; and that they do not have any 
substantial interest in the outcome of the mat-
ter.

5. Each Party shall ensure that, in any tribunals 
or procedures referred to in paragraph 4, the 
parties to the proceeding are provided with a 
reasonable opportunity to support or defend 
their respective positions.
Artikkel 1.7

Åpenhet

1. Partene skal kunngjøre eller gjøre offentlig til-
gjengelig på annen måte, lover, forskrifter, 
rettsavgjørelser, generelle forvaltningsvedtak 
samt sine respektive internasjonale avtaler 
dersom de kan ha betydning for anvendelsen 
av denne avtalen.

2. Partene skal omgående besvare konkrete 
spørsmål og på anmodning holde hverandre 
underrettet om forhold nevnt i nr. 1. 

3. Hver part skal påse at den ved anvendelse av 
sine lover, forskrifter, rettsavgjørelser eller all-
menne forvaltningsvedtak i forvaltningssaker 
som vedrører en bestemt person eller andre 
parters varer eller tjenester i en bestemt sak 

(a) bestreber seg på å gi personer som berøres 
direkte av saken, varsel innen rimelig tid i 
samsvar med nasjonale prosedyrer når 
saken er innledet, med en beskrivelse av 
sakens art, en redegjørelse for det rettslige 
grunnlaget for å innlede saken, og en gene-
rell beskrivelse av tvistespørsmålene, 
 

(b) gir en person nevnt i bokstav a) rimelig 
mulighet til å framlegge fakta og argumen-
ter til støtte for sitt standpunkt før en ende-
lig administrativ avgjørelse treffes, i den 
grad det er mulig i betraktning av tiden som 
er til rådighet, sakens art og offentlighe-
tens interesse, og

(c) overholder partens lovgivning.
4. Hver part skal opprette eller opprettholde 

alminnelige domstoler, domstollignende 
instanser eller forvaltningsdomstoler eller pro-
sedyrer for rask prøving av endelige adminis-
trative avgjørelser vedrørende forhold som 
omfattes av denne avtalen. Hver part skal påse 
at de overprøvende instansene følger prosedy-
rene for anke eller ny prøving på en ikke-dis-
kriminerende og upartisk måte, at de er upar-
tiske og uavhengige av den instansen eller 
myndigheten som har ansvar for den adminis-
trative håndhevingen, og at de ikke har bety-
delig interesse i sakens utfall.

5. Hver part skal påse at partene i saken gis rime-
lig mulighet til å underbygge eller forsvare 
sine respektive standpunkter i enhver overprø-
vende instans eller prosedyre nevnt i nr. 4. 
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6. Nothing in this Agreement shall require any 
Party to disclose confidential information, the 
disclosure of which would impede law enforce-
ment, or otherwise be contrary to the public 
interest, or which would prejudice the legiti-
mate commercial interests of any economic 
operator.

7. In case of any inconsistency between this Arti-
cle and provisions relating to transparency in 
other parts of this Agreement, the latter shall 
prevail to the extent of the inconsistency. 

Chapter 2

Trade in goods

Section 2.1

General provisions1

Article 2.1

Objective

The objective of this Section is to facilitate and lib-
eralise trade in goods between the Parties in 
accordance with the provisions of this Agreement 
and in conformity with Article XXIV of GATT 1994 
including its interpretive notes.

Article 2.2

Scope

This Section applies to trade in goods between the 
Parties.

Article 2.3

Definitions

For the purposes of this Section:
(a) ‘consular transactions’ means the procedure of 

obtaining from a consul of the importing Party 
in the territory of the exporting Party, or in 
the territory of a third party, a consular invoice 
or a consular visa for a commercial invoice, 
certificate of origin, manifest, shipper’s export 
declaration or any other customs documenta-
tion in connection with the importation of the 
good;

(b) ‘customs duty’ includes any duty, tax or charge 
of equivalent effect imposed on or in connec-
tion with the importation or exportation of 
goods, including any form of surtax or sur-

1 Pursuant to Article XX [Trade and Economic Relations 
Governed by this Agreement], this Section, including its 
Annexes, shall not apply to Liechtenstein.
6. Ingen bestemmelser i denne avtalen medfører 
krav om at en part gir videre fortrolig informa-
sjon dersom dette vil være til hinder for hånd-
heving av loven eller på annen måte stride mot 
offentlighetens interesse, eller være til skade 
for markedsdeltakeres rettmessige kommersi-
elle interesser.

7. Ved manglende overensstemmelse mellom 
bestemmelsene i denne artikkelen og bestem-
melser om åpenhet i andre deler av denne 
avtalen, skal sistnevnte ha forrang i den grad 
det foreligger manglende overensstemmelse.

Kapittel 2

Handel med varer

Avsnitt 2.1

Generelle bestemmelser1

Artikkel 2.1

Formål

Formålet med dette kapitlet er å lette og liberali-
sere handelen med varer mellom partene i sam-
svar med bestemmelsene i denne avtalen og i 
samsvar med artikkel XXIV i GATT 1994, her-
under dens fortolkningsnoter.

Artikkel 2.2

Virkeområde

Dette kapitlet får anvendelse på handelen med 
varer mellom partene.

Artikkel 2.3

Definisjoner

I dette kapitlet menes med
(a) «konsulære transaksjoner» prosedyren for å 

innhente fra en importerende parts konsul på 
den eksporterende partens territorium, eller 
på en tredjeparts territorium, en konsulær fak-
tura eller et konsulært visum for en handels-
faktura, et opprinnelsesbevis, et manifest, en 
speditørs eksportdeklarasjon eller enhver 
annen tolldokumentasjon i forbindelse med 
import av varen,

(b) «toll» enhver form for toll, skatt eller avgift 
med tilsvarende virkning som er pålagt ved 
eller i forbindelse med import eller eksport av 
varer, herunder enhver form for tilleggsskatt 

1 I henhold til Artikkel XX [Handel og økonomiske forbindel-
ser som omfattes av denne avtalen] får dette avsnittet, og 
dens vedlegg, ikke anvendelse for Liechtenstein. 
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charge in connection with such importation or 
exportation, but does not include:
(i) a charge equivalent to an internal tax 

imposed consistently with Article III:2 of 
GATT 1994;

(ii) a measure applied in accordance with the 
provisions of Articles VI or XIX of the GATT 
1994, the Anti-dumping Agreement, the 
SCM Agreement or the Safeguards Agree-
ment, or a measure imposed in accordance 
with Article 22 of the DSU;

(iii)a fee or other charge imposed consistently 
with Article VIII of GATT 1994.

(c) ‘export licensing procedures’ means adminis-
trative procedures, howsoever called in each 
Party’s procedures or referred to by each 
Party’s customs authority, requiring the sub-
mission of an application or other documenta-
tion (other than that generally required for 
customs clearance purposes) to the relevant 
administrative body or bodies as a prior condi-
tion for exportation from the territory of the 
exporting Party;

(d) ‘good of a Party’ means a domestic good as 
this is understood under GATT 1994 or such 
goods as the Parties may decide, and includes 
originating goods;

(e) ‘Harmonized System’ means the Harmonized 
Commodity Description and Coding System, 
including all legal notes and amendments 
thereto developed by the World Customs 
Organization;

(f) ‘import licensing agreement’ means the 
Agreement on Import Licensing Procedures, 
set out in Annex 1A to the WTO Agreement;

(g) ‘import licensing procedure’ means an admin-
istrative procedure, howsoever called in each 
Party’s procedures or referred to by each 
Party’s customs authority, requiring the sub-
mission of an application or other documenta-
tion (other than that generally required for 
customs clearance purposes) to the relevant 
administrative body or bodies as a prior condi-
tion for importation into the territory of the 
importing Party;

(h) ‘originating’ has the meaning given in the Pro-
tocol on Rules of Origin; 

(i) ‘remanufactured good’ means a good that:
(i) is entirely or partially comprised of parts 

obtained from goods that have been used;
(ii) has similar life expectancy and perfor-

mance compared to the equivalent good 
when new; and

(iii)is given a similar warranty to the equivalent 
good when new.
eller tilleggsavgift i forbindelse med slik 
import eller eksport, men som ikke omfatter
(i) en avgift som tilsvarer en intern skatt pålagt 

i samsvar med artikkel III nr. 2 i GATT 
1994,

(ii) et tiltak som anvendes i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel VI eller XIX i 
GATT 1994, antidumpingavtalen, SCM-
avtalen eller avtalen om beskyttelsestiltak, 
eller et tiltak pålagt i samsvar med artikkel 
22 i tvisteløsningsavtalen (DSU),

(iii)et gebyr eller en annen avgift som pålegges 
i samsvar med artikkel VIII i GATT 1994,

(c) «eksportlisensieringsprosedyrer» administra-
tive prosedyrer, uansett hva de kalles i hver av 
partenes prosedyrer eller benevnes av hver av 
partenes tollmyndighet, som krever at en søk-
nad eller annen dokumentasjon (utenom den 
som vanligvis kreves for tollklarering) sendes 
inn til det eller de relevante forvaltningsorga-
nene, som et vilkår for eksport fra den ekspor-
terende partens territorium, 

(d) «varer fra en part» en innenlandsk vare slik 
det er forstått i henhold til GATT 1994, eller 
slike varer som partene kan bestemme, her-
under varer med opprinnelsesstatus,

(e) «harmonisert system» Det harmoniserte sys-
tem for beskrivelse og koding av varer (HS), 
herunder alle rettslige merknader og 
endringer av disse som er utarbeidet av Ver-
dens tollorganisasjon,

(f) «avtale om importlisensiering» avtalen om 
importlisensieringsprosedyrer fastsatt i ved-
legg 1A til WTO-avtalen,

(g) «importlisensieringsprosedyre» en administra-
tiv prosedyre, uansett hva den kalles i hver av 
partenes prosedyrer eller benevnes av hver av 
partenes tollmyndighet, som krever at en søk-
nad eller annen dokumentasjon (utenom den 
som vanligvis kreves for tollklarering) sendes 
inn til det eller de relevante forvaltningsorga-
nene, som et vilkår for import til den importe-
rende partens territorium, 

(h) «opprinnelse» den betydningen som er angitt i 
[protokollen] om opprinnelsesregler,  

(i) «reprodusert vare» en vare som
(i) helt eller delvis er satt sammen av deler fra 

brukte varer,
(ii) har en tilsvarende forventet levetid og 

ytelse sammenlignet med en tilsvarende 
vare når den er ny, og

(iii)har en garanti tilsvarende den som gjelder 
for varen når den er ny,
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(j) ‘repair’ means any processing operation under-
taken on a good with the aim of remedying 
operating defects or material damage and sub-
stantially re-establishing the good to its origi-
nal function or of ensuring compliance with 
technical requirements for its use. Repair of 
goods includes restoration and maintenance 
but does not include an operation or process 
that:
(i) destroys the essential characteristics of a 

good, or creates a new or commercially dif-
ferent good;

(ii) transforms an unfinished good into a fin-
ished good; or

(iii)is used to improve or upgrade the technical 
performance of goods.

(k) ‘performance requirement’ means a require-
ment that:
(i) a given quantity, value or percentage of 

goods be exported;
(ii) goods of the Party granting an import 

licence be substituted for imported goods;
(iii)a person benefiting from an import licence 

purchase other goods in the territory of the 
Party granting the import licence, or 
accord a preference to domestically pro-
duced goods;

(iv)a person benefiting from an import licence 
produce goods in the territory of the Party 
granting the import licence, with a given 
quantity, value or percentage of domestic 
content; or

(v) relates in whatever form to the volume or 
value of imports, to the volume or value of 
exports or to the amount of foreign 
exchange flows;

(l) ‘Customs authorities’ means:
(i) For the United Kingdom, Her Majesty’s 

Revenue and Customs and any other 
authority responsible for customs matters.

(ii) For the Bailiwick of Jersey, the Jersey Cus-
toms & Immigration Service;

(iii)For the Bailiwick of Guernsey, Guernsey 
Customs & Excise;

(iv)For the Isle of Man, the Customs and 
Excise Division, Isle of Man Treasury;

(v) For Norway: the Norwegian Customs 
Administration; and

(vi)For Iceland: Iceland Revenue and Customs.

The customs authorities referred to above shall 
be responsible for the application and implemen-
tation of this Section and the Protocols and 
Annexes to this Section insofar as they apply to 
them, in their respective territories. References to 
(j) «reparasjon» enhver behandling som utføres 
på en vare for å utbedre funksjonsfeil eller 
materielle skader, for i vesentlig grad å gjen-
skape varens opprinnelige funksjon eller sikre 
at den oppfyller de tekniske kravene til bruk. 
Reparasjon av varer omfatter tilbakeføring og 
vedlikehold, men ikke en behandling eller pro-
sess som 

(i) ødelegger en vares vesentlige egenskaper 
eller skaper en ny eller kommersielt anner-
ledes vare,

(ii) omdanner en uferdig vare til en ferdigvare, 
eller

(iii)brukes til å forbedre eller oppgradere vare-
nes tekniske ytelse.

(k) «ytelseskrav» betyr et krav om 

(i) at en viss mengde, en viss verdi eller en viss 
prosentdel av varer eksporteres,

(ii) at import av varer erstattes med varer fra 
den parten som utsteder en importlisens,

(iii)at en person som anvender en importlisens, 
kjøper andre varer på territoriet til den par-
ten som utsteder importlisensen, eller gir 
internt produserte varer en fortrinnsrett, 

(iv)at en person som anvender en importlisens, 
produserer varer på territoriet til den par-
ten som utsteder importlisensen, i en viss 
mengde, til en viss verdi eller med en viss 
prosentdel av innenlandsk innhold, eller

(v) at på en eller annen måte knytte mengden 
eller verdien av importen til mengden eller 
verdien av eksporten eller til størrelsen på 
strømmen av utenlandsk valuta,

(l) «tollmyndigheter» betyr
(i) for Det forente kongerike, Her Majesty ‘s 

Revenue and Customs og enhver annen 
myndighet med ansvar for tollsaker,

(ii) for Bailiwick of Jersey, Jersey Customs & 
Immigration Service,

(iii)for Bailiwick of Guernsey, Guernsey 
Customs & Excise,

(iv)for Isle of Man, Customs and Excise Divi-
sion, Isle of Man Treasury,

(v) for Norge: Toll- og avgiftsdirektoratet, 

(vi)for Island: Iceland Revenue and Customs.

Tollmyndighetene nevnt ovenfor er ansvarlige for 
anvendelsen og gjennomføringen av dette kapitlet 
og protokollene og vedleggene til dette kapitlet, i 
den grad de får anvendelse på dem, på sine 
respektive territorier. Henvisninger til «tollmyn-



80 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
“customs authority” in those provisions shall be 
read accordingly.

Article 2.4

National Treatment on Internal Taxation and 
Regulation

Each Party shall accord national treatment to the 
goods of the other Party in accordance with 
Article III of GATT 1994, including its interpretive 
notes, and to this end Article III of GATT 1994 and 
its interpretive notes are incorporated into and 
made part of this Agreement, mutatis mutandis. 

Article 2.5

Classification of Goods

For the purposes of this Agreement, the classifica-
tion of goods in trade between the Parties shall be 
governed by each Party’s respective tariff nomen-
clature in conformity with the Harmonized Sys-
tem and its legal notes and amendments.

Article 2.6

Customs Duties

1. Except as otherwise provided for in this 
Agreement, each Party shall eliminate all cus-
toms duties on originating goods of the other 
Party which are classified within Chapters 25 
to 97 of the Harmonized System, with the 
exception of those goods (the “Scheduled 
Goods above HS Chapter 24”) listed in the Tar-
iff Elimination Schedules in Annex [X].

2. Except as otherwise provided for in this 
Agreement, each Party shall reduce or elimi-
nate, in accordance with the Tariff Elimination 
Schedules in Annex [X], the customs duties on 
originating goods of the other Party which are 
classified within Chapters 1 to 24 of the Har-
monized System, and the customs duties on 
originating goods of the other Party which are 
Scheduled Goods above HS Chapter 24 as 
referred to in paragraph 1.

3. Where and for so long as a Party’s applied 
MFN customs duty is lower than the rate 
required pursuant to paragraph 1 or 2 above, 
the customs duty rate to be applied pursuant 
to this Agreement to originating goods of the 
other Party shall be calculated as equal to the 
importing Party’s applied MFN customs duty. 

4. A Party may at any time unilaterally accelerate 
the elimination of customs duties set out in 
dighet» i disse bestemmelsene skal leses i tråd 
med dette.

Artikkel 2.4

Nasjonal behandling ved intern skattelegging og 
regulering

Hver part skal gi varene til den andre parten 
nasjonal behandling i samsvar med artikkel III i 
GATT 1994, herunder dens fortolkningsnoter, og 
for dette formålet skal artikkel III i GATT 1994 og 
dens fortolkningsnoter innarbeides i og gjøres til 
del av denne avtalen med de nødvendige tilpasnin-
gene.

Artikkel 2.5

Klassifisering av varer

I henhold til denne avtalen skal klassifiseringen av 
varer i handelen mellom partene være underlagt 
hver parts respektive tollnomenklatur i samsvar 
med Det harmoniserte system og dets rettslige 
merknader og endringer.

Artikkel 2.6

Toll

1. Med mindre annet er fastsatt i denne avtalen, 
skal hver part avskaffe all toll på varer med 
opprinnelse fra den andre parten som er klas-
sifisert i henhold til kapittel 25 – 97 i Det har-
moniserte system, med unntak av de varene 
(«Listeførte varer ut over HS kapittel 24») som 
er oppført i planen for avskaffelse av toll i ved-
legg [X]. 

2. Med mindre annet er fastsatt i denne avtalen, 
skal hver part sette ned eller avskaffe, i sam-
svar med planen for avskaffelse av toll i ved-
legg [X], toll på varer med opprinnelse fra den 
andre parten som er klassifisert i henhold til 
kapittel 1–24 i Det harmoniserte system, og 
toll på varer med opprinnelse fra den andre 
parten som er listeførte varer ut over HS kapit-
tel 24, som nevnt i nr. 1. 

3. Dersom og så lenge den bestevilkårssatsen 
(MFN-satsen) som en part anvender, er lavere 
enn den satsen som kreves i henhold til oven-
nevnte nr. 1 eller 2, skal den tollsatsen som 
skal anvendes i henhold til denne avtalen på 
varer med opprinnelse fra den andre parten, 
beregnes som tilsvarende den MFN-satsen 
som den importerende parten anvender. 

4. En part kan når som helst ensidig påskynde 
avskaffelsen av toll fastsatt i Vedlegg C og D 
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Annex C (Schedule of Concessions United 
Kingdom) For greater certainty, for goods 
within scope of paragraph 2, a Party may raise 
a customs duty to the level for a specific year 
as set out in Annex C (Schedule of Conces-
sions United Kingdom) following a unilateral 
reduction as set out in this paragraph.

Article 2.7

Export Duties, Taxes and Other Charges

No Party shall adopt or maintain any duty, tax, 
fees or other charges of any kind imposed on the 
export of goods to the territory of another Party, 
unless the duty, tax, fee or other charge is also 
applied to like goods destined for domestic con-
sumption. For the purpose of this Article, fees and 
other charges of any kind shall not include fees or 
other charges imposed in accordance with Article 
X.8 (Fees and Charges). 

Article 2.8 

Fees and Charges 

1. Each Party shall ensure, in accordance with 
Article VIII of GATT 1994 and its interpreta-
tive notes, that all fees and other charges 
within scope of GATT Article VIII:1(a), 
imposed by that Party on, or in connection 
with, importation or exportation including 
tasks provided under Article X.7 (Advance Rul-
ings) of Section XX (Customs and Trade Facil-
itation), are limited to the amount of the 
approximate cost of services rendered, and 
shall not represent an indirect protection to 
domestic goods or a taxation of imports or of 
exports for fiscal purposes. 

2. The fees and charges referred to in paragraph 
1 shall not be calculated on an ad valorem
basis.

3. Each Party shall publish information on fees 
and charges on the internet, as far as practica-
ble in English. Such information shall include 
the service provided, the responsible author-
ity, the fees and charges that will be applied 
and how they are calculated, as well as when 
and how payment has to be made.

4. Upon request, the customs authorities or 
other competent authorities of a Party shall 
provide information on fees and charges appli-
cable to imports, exports or transit of goods, 
including the methods of calculation.

5. No Party shall require consular transactions, 
including related fees and other charges, in 
(bindingsliste Storbritannia). For tydelighets 
skyld påpekes det at for varer som omfattes av 
nr. 2, kan en part heve en tollsats til nivået for 
et bestemt år som fastsatt i Vedlegg C og D 
(bindingslister Storbritannia) etter en ensidig 
nedsettelse som fastsatt i nr. 4. 

Artikkel 2.7

Eksportavgifter, skatter og andre avgifter

Ingen part skal innføre eller opprettholde toll, 
skatt, gebyrer eller andre former for avgifter som 
pålegges eksport av varer til en annen parts terri-
torium, med mindre tollen, skatten, gebyret eller 
andre avgifter også gjelder for tilsvarende varer 
beregnet på innenlandsk forbruk. I denne artikke-
len skal gebyrer og andre former for avgifter ikke 
omfatte gebyrer eller andre avgifter som er pålagt 
i samsvar med artikkel [X.8] (Gebyrer og avgif-
ter).

Artikkel 2.8 

Gebyrer og avgifter 

1. Hver part skal i samsvar med artikkel VIII i 
GATT 1994 og dens fortolkningsnoter sikre at 
alle gebyrer og andre avgifter som omfattes av 
artikkel VIII nr. 1 bokstav a) i GATT, og som 
pålegges av vedkommende part ved eller i for-
bindelse med import eller eksport,inkludert 
oppgaver gitt under artikkel X.7 (forhåndsut-
talelser) i avsnitt XX (Handelsfasilitering), er 
begrenset til de anslåtte kostnadene for de tje-
nestene som ytes, og skal ikke utgjøre en indi-
rekte beskyttelse for innenlandske varer eller 
en beskatning av import eller eksport for 
skatte- og avgiftsformål. 

2. Gebyrene og avgiftene nevnt i nr. 1 skal ikke 
beregnes på et ad valorem-grunnlag. 

3. Hver part skal offentliggjøre opplysninger om 
gebyrer og avgifter på internett, og på engelsk 
dersom det er mulig. Slike opplysninger skal 
omfatte den tjenesten som ytes, hvilken myn-
dighet som er ansvarlig, gebyrene og avgif-
tene som vil bli pålagt og hvordan de bereg-
nes, samt når og hvordan de skal betales.

4. På anmodning skal en parts tollmyndigheter 
eller andre kompetente myndigheter fram-
legge opplysninger om gebyrer og avgifter for 
import, eksport eller transitt av varer, her-
under beregningsmetoder.

5. Ingen part skal kreve konsulære transaksjo-
ner, herunder tilknyttede gebyrer og andre 
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connection with the importation of any good of 
the other Party.

Article 2.9

Administration and Implementation of TRQs

1. The Parties agree that the administration of 
tariff quotas under this Agreement should be 
as conducive to trade as possible and, in par-
ticular, that it should facilitate regular imports 
and enable fill rates to be maximised.

2. A Party that intends any change in its quota 
administration method for any TRQ accorded 
to another Party under this Agreement shall 
notify the other Parties at least 3 months in 
advance of the effective date of the change.

3. The Parties shall exchange at regular intervals 
information on traded products, tariff quota 
management, price quotations and any useful 
information concerning their respective 
domestic markets and the implementation of 
tariff quotas. 

4. Consultations shall be held at the request of 
either Party on any question relating to the 
implementation of the tariff quotas under this 
Agreement. If difficulties with implementation 
arise, such consultations shall be held 
promptly, with a view to adopting appropriate 
corrective measures.

Article 2.10

Temporary Admission of Goods

1. Each Party shall grant temporary admission 
with total conditional relief from import duties, 
as provided for in its laws and regulations, for 
the following goods, regardless of their origin:
(a) goods intended for display or use at exhibi-

tions, fairs, meetings, demonstrations or 
similar events; 

(b) professional equipment, including equip-
ment for the press or for sound or television 
broadcasting, software, cinematographic 
equipment, and any ancillary apparatus or 
accessories for the equipment mentioned 
above that is necessary for carrying out the 
business activity, trade or profession of a 
person visiting the territory of the Party to 
perform a specified task;

(c) containers, commercial samples, advertis-
ing films and recordings and other goods 
imported in connection with a commercial 
operation;

(d) goods imported for sports purposes;
avgifter, i forbindelse med import av varer fra 
den andre parten.

Artikkel 2.9

Forvaltning og gjennomføring av tollkvoter

1. Partene er enige i at forvaltningen av tollkvo-
ter i henhold til denne avtalen bør være så 
effektiv som mulig for handelen, og at den 
særlig bør lette regelmessig import og gjøre 
det mulig å oppnå best mulig kvoteutnyttelse.

2. En part som har til hensikt å endre sin metode 
for forvaltning av kvoter for enhver tollkvote 
som tildeles en annen part i henhold til denne 
avtalen, skal underrette de andre partene 
minst tre måneder før endringen trer i kraft.

3. Partene skal regelmessig utveksle opplysnin-
ger om varer det handles med, forvaltning av 
tollkvoter, prisnoteringer og all annen nyttig 
informasjon om sine respektive hjemmemar-
keder og om gjennomføringen av tollkvotene.  

4. Dersom en av partene anmoder om det, skal 
det holdes samråd om ethvert spørsmål som 
gjelder gjennomføringen av tollkvotene i hen-
hold til denne avtalen. Dersom det oppstår 
vanskeligheter med gjennomføringen, skal 
slike samråd holdes umiddelbart, med sikte på 
å vedta egnede korrigerende tiltak.

Artikkel 2.10

Midlertidig innførsel av varer

1. Hver part skal innvilge midlertidig innførsel 
med fullt fritak for importavgifter, som fastsatt 
i sine lover og forskrifter, for følgende varer, 
uavhengig av deres opprinnelse:
(a) Varer som innføres for framvisning eller 

bruk på utstillinger, messer, møter, for 
demonstrasjon eller for lignende arrange-
menter.

(b) Yrkesutstyr, herunder utstyr til bruk for 
presse eller til radio- eller fjernsynssendin-
ger, programvare, kinematografisk utstyr 
og alt hjelpeutstyr eller tilbehør til oven-
nevnte utstyr som er nødvendig for at en 
person som reiser inn på en annen parts ter-
ritorium for å utføre en bestemt oppgave, 
skal kunne utøve sin forretnings- eller han-
delsvirksomhet eller sitt yrke,

(c) containere, vareprøver, reklamefilmer og 
innspillinger samt andre varer som er 
importert i forbindelse med kommersiell 
drift,

(d) varer som er importert for idrettsformål,
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(e) goods intended for humanitarian purposes; 
and

(f) animals intended for specific purposes.
2. Each Party may require that the goods benefit-

ing from temporary admission in accordance 
with paragraph 1:
(a) are intended for re-exportation without hav-

ing undergone any change except normal 
depreciation due to the use made of them;

(b) are used solely by or under the personal 
supervision of a national or resident of 
another Party in the exercise of the busi-
ness activity, trade, profession or sport of 
that person of another Party; 

(c) are not sold or leased while in its territory; 

(d) are accompanied by a security, if requested 
by the importing Party, in an amount no 
greater than the charges that would other-
wise be owed on entry or final importation, 
releasable on exportation of the goods; 

(e) can be identified when imported and 
exported;

(f) are re-exported within a specified period 
reasonably related to the purpose of the 
temporary admission; and

(g) are admitted in no greater quantity than is 
reasonable for their intended use.

3. Each Party shall permit goods temporarily 
admitted under this Article to be re-exported 
through a customs port or office other than 
through which they were admitted. 

4. Each Party shall provide that the importer or 
other person responsible for goods admitted 
under this Article shall not be liable for failure 
to export the goods within the period fixed for 
temporary admission, including any lawful 
extension, on presentation of satisfactory 
proof to the importing Party that the goods 
were totally destroyed in accordance with 
each Party’s customs legislation.

Article 2.11

Inward and Outward Processing

1. Each Party shall allow temporary importation 
and exportation for inward processing and out-
ward processing in accordance with interna-
tional standards.

2. For the purposes of this Article;
(a) “inward processing” means customs proce-

dures under which certain goods can be 
(e) varer som er beregnet på humanitære for-
mål, og

(f) dyr som er beregnet på særlige formål.
2. Hver part kan kreve at varer som drar nytte av 

midlertidig innførsel i samsvar med nr. 1, 

(a) er beregnet på gjenutførsel uten å ha gjen-
nomgått noen endring, unntatt normal ver-
diforringelse som følge av bruken av dem,

(b) utelukkende brukes av eller under person-
lig tilsyn av en statsborger eller en bosatt 
person fra den andre parten når denne per-
sonen fra den andre parten utøver sin for-
retnings- eller handelsvirksomhet, sitt yrke 
eller sin idrett,

(c) ikke selges eller leies ut mens de befinner 
seg på dens territorium,

(d) ledsages av en sikkerhetsstillelse, dersom 
den importerende parten anmoder om det, 
pålydende et beløp som ikke er høyere enn 
de avgiftene som ellers ville ha påløpt ved 
innførsel eller import, og som bortfaller ved 
eksport av varene,

(e) kan identifiseres ved import og eksport, 

(f) blir gjenutført innenfor et bestemt tidsrom 
som står i rimelig forhold til formålet med 
den midlertidige innførselen, og

(g) ikke kan brukes i større mengder enn det 
som er rimelig for deres tiltenkte bruk.

3. Hver part skal tillate at varer som midlertidig 
innføres i henhold til denne artikkelen, gjenut-
føres gjennom et annet tollkontor ved en havn 
eller gjennom et annet tollsted enn der de ble 
innført.

4. Hver part skal sørge for at importøren eller en 
annen person som er ansvarlig for varer som 
innføres i henhold til denne artikkelen, ikke er 
ansvarlig for manglende eksport av varene 
innenfor den fristen som er fastsatt for midler-
tidig innførsel, herunder eventuell lovlig for-
lengelse, når det framlegges tilfredsstillende 
bevis for at varene ble fullt og helt tilintetgjort i 
samsvar med hver parts tollregelverk.

Artikkel 2.11

Innenlands og utenlands bearbeiding

1. Hver part skal tillate midlertidig innførsel og 
eksport for innenlands og utenlands bearbei-
ding i samsvar med internasjonale standarder. 

2. I denne artikkelen menes med
(a) «innenlands bearbeiding» tollprosedyrer i 

henhold til hvilke enkelte varer kan bringes 
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brought into a customs territory condition-
ally relieved from payment of customs 
duties. Such goods must be intended for re-
exportation within a specified period after 
having undergone manufacturing, process-
ing or repair; and

(b) “outward processing” means customs pro-
cedures under which certain goods, which 
are in free circulation in a customs terri-
tory, may be temporarily exported for man-
ufacturing, processing or repair abroad and 
then re-imported with total or partial 
exemption from customs duties.

Article 2.12

Import and Export Restrictions

Except as otherwise provided in this Agreement, 
no Party shall adopt or maintain any prohibition or 
restriction on the importation of any good of the 
other Party or the exportation or sale for export of 
any good destined for the territory of the other 
Party, except in accordance with Article XI of 
GATT 1994 and its interpretative notes. To this 
end, Article XI of GATT 1994 and its interpretive 
notes are incorporated into and made part of this 
Agreement mutatis mutandis. For greater cer-
tainty, the scope of this Article includes trade in 
remanufactured goods. 

(a) A Party shall not adopt or maintain export and 
import price requirements, except as permit-
ted in enforcement of countervailing and anti-
dumping duty orders and undertakings.

(b) A Party shall not adopt or maintain import 
licensing conditioned on the fulfilment of a 
performance requirement, except as other-
wise provided for in this Agreement.

Article 2.13

Import Licensing

1. No Party shall adopt or maintain any import 
licensing procedures which are inconsistent 
with the Import Licensing Agreement (inclu-
ding its interpretative notes) and to that end 
Articles 1 to 3 of the Import Licensing Agree-
ment and its interpretive notes pertaining to 
those Articles are incorporated into and made 
part of this Agreement mutatis mutandis. 

2. The Parties shall not adopt or maintain import 
licensing procedures in order to implement a 
measure that is inconsistent with this Agree-
ment.
inn på et tollområde på visse vilkår som gir 
fritak for betaling av toll. Disse varene skal 
være beregnet på gjenutførsel innen en 
bestemt frist etter at de har gjennomgått en 
framstillings-, bearbeidings- eller repara-
sjonsprosess, og

(b) «utenlands bearbeiding» tollprosedyrer i 
henhold til hvilke enkelte varer som omset-
tes fritt på et tollområde, kan eksporteres 
midlertidig for framstilling, bearbeiding 
eller reparasjon i utlandet og deretter gjen-
innføres med helt eller delvis fritak for toll. 

Artikkel 2.12

Import- og eksportrestriksjoner

Med mindre annet er fastsatt i denne avtalen, skal 
ingen part vedta eller opprettholde forbud mot 
eller restriksjoner på import av varer fra den 
andre parten eller på eksport eller salg for 
eksport av varer som er beregnet på den andre 
partens territorium, unntatt i samsvar med artik-
kel XI i GATT 1994 og dens fortolkningsnoter. For 
dette formålet skal artikkel XI i GATT 1994 og 
dens fortolkningsnoter innarbeides i og gjøres til 
del av denne avtalen med de nødvendige tilpasnin-
gene. For tydelighets skyld påpekes det at denne 
artikkelens virkeområde omfatter handel med 
reproduserte varer.
(a) En part skal ikke vedta eller opprettholde krav 

til eksport- og importpriser, med mindre dette 
er tillatt for å håndheve påbud og tilsagn om 
utjevnings- og antidumpingtoll.

(b) En part skal ikke vedta eller opprettholde 
importlisensiering som er betinget av at et 
ytelseskrav er oppfylt, med mindre annet er 
fastsatt i denne avtalen.

Artikkel 2.13

Importlisensiering

1. Ingen part skal vedta eller opprettholde 
importlisensieringsprosedyrer som ikke er i 
samsvar med avtalen om importlisensiering 
(herunder dens fortolkningsnoter), og for 
dette formålet skal artikkel 1–3 i avtalen om 
importlisensiering og dens fortolkningsnoter 
til disse artiklene innarbeides i og gjøres til del 
av denne avtalen med de nødvendige tilpasnin-
gene.

2. Partene skal ikke vedta eller opprettholde 
importlisensieringsprosedyrer for å gjennom-
føre et tiltak som ikke er i samsvar med denne 
avtalen.
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3. A Party shall publish on an official govern-
ment website any new or modified import 
licensing procedure, including any informa-
tion that it is required to publish under Article 
1.4(a) of the Import Licensing Agreement. To 
the extent possible, the Party shall do so at 
least 21 days before the new procedure or 
modification takes effect. 

4. A Party shall be deemed to be in compliance 
with paragraph 2 with respect to a new or mod-
ified import licensing procedure if it notifies 
that procedure to the WTO Committee on 
Import Licensing provided for in Article 4 of 
the Import Licensing Agreement, including 
the information specified in Article 5(2) of the 
Import Licensing Agreement.

5. At the request of a Party, the other Party shall 
promptly provide any relevant information, 
including the information specified in Article 
5(2) of the Import Licensing Agreement, with 
regard to any import licensing procedures that 
it intends to adopt, or that it maintains, or to 
modifications to existing licensing procedures. 
 

6. For greater certainty, nothing in this Article 
requires a Party to grant an import licence, or 
prevents a Party from implementing its obliga-
tions or commitments under United Nations 
Security Council Resolutions, as well as multi-
lateral non-proliferation regimes and import 
control arrangements.

Article 2.14

Export Licensing

1. Each Party shall consider the application of 
other appropriate measures to achieve an 
administrative purpose before seeking to 
adopt or maintain export licensing proce-
dures.

2. Each Party shall publish any new export 
licensing procedure, or any modification to an 
existing export licensing procedure. When-
ever practicable, such publication shall take 
place 45 days before the procedure or modifi-
cation takes effect.

3. Within 60 days after the date of entry into 
force of this Agreement, each Party shall 
notify the other Parties of its existing export 
licensing procedures. Each Party shall notify 
to the other Parties any new export licensing 
procedures and any modifications to existing 
export licensing procedures, within 60 days of 
3. En part skal offentliggjøre alle nye eller 
endrede importlisensieringsprosedyrer på et 
offisielt offentlig nettsted, herunder alle opp-
lysninger som den er pålagt å offentliggjøre i 
henhold til artikkel 1.4 bokstav a) i avtalen om 
importlisensiering. I den grad det er mulig, 
skal parten gjøre dette minst 21 dager før den 
nye prosedyren eller endringen trer i kraft. 

4. En part skal anses å oppfylle nr. 2 med hensyn 
til en ny eller endret importlisensieringsprose-
dyre dersom den underretter om denne prose-
dyren til WTOs komité for importlisensiering 
som fastsatt i artikkel 4 i avtalen om importli-
sensiering, herunder de opplysningene som er 
angitt i artikkel 5 nr. 2 i avtalen om import-
lisensiering.

5. På anmodning fra en part skal den andre par-
ten umiddelbart framlegge alle relevante opp-
lysninger, herunder de opplysningene som er 
angitt i artikkel 5 nr. 2 i avtalen om import-
lisensiering, med hensyn til eventuelle import-
lisensieringsprosedyrer som den har til hen-
sikt å vedta, eller som den opprettholder, eller 
endringer i eksisterende lisensieringsprose-
dyrer.

6. For tydelighets skyld påpekes det at ingen 
bestemmelse i denne artikkelen krever at en 
part skal utstede en importlisens, eller hindrer 
en part i å gjennomføre sine forpliktelser i hen-
hold til FNs sikkerhetsråds resolusjoner samt 
multilaterale ordninger for ikke-spredning og 
importkontroll.

Artikkel 2.14

Eksportlisensiering

1. Hver part skal vurdere å anvende andre 
egnede tiltak for å oppfylle et administrativt 
formål før den søker å vedta eller opprettholde 
eksportlisensieringsprosedyrer. 

2. Hver part skal offentliggjøre eventuelle nye 
eksportlisensieringsprosedyrer eller eventu-
elle endringer i en eksisterende eksportlisen-
sieringsprosedyre. Når det er praktisk mulig, 
skal slik offentliggjøring finne sted 45 dager 
før prosedyren eller endringen får virkning.

3. Innen 60 dager etter at denne avtalen er trådt i 
kraft, skal hver part underrette de andre par-
tene om sine eksisterende eksportlisensie-
ringsprosedyrer. Hver part skal underrette de 
andre partene om eventuelle nye eksport-
lisensieringsprosedyrer og om eventuelle 
endringer i eksisterende eksportlisensierings-
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its publication. These notifications shall 
include references to the source(s) where the 
information required in paragraph 4 is pub-
lished.

4. Each Party shall ensure that it includes in the 
publications it has notified under paragraph 3: 

(a) the texts of its export licensing procedures, 
or any modifications it makes to those pro-
cedures;

(b) a description of the goods subject to the 
export licensing procedure;

(c) for each export licensing procedure, a 
description of:
(i) the process for applying for a licence; 

and
(ii) any criteria an applicant must meet to be 

eligible to apply for a licence, such as 
possessing an activity licence, establish-
ing or maintaining an investment, or 
operating through a particular form of 
establishment in a Party’s territory; 

(d) a contact point or points from which inter-
ested persons can obtain further informa-
tion on the conditions for obtaining an 
export licence;

(e) the administrative body or bodies to which 
an application for a licence or other relevant 
documentation must be submitted;

(f) a description of or a citation to a publication 
reproducing in full any measure or meas-
ures that the export licensing procedure is 
designed to implement;

(g) the period during which each export licens-
ing procedure will be in effect, unless the 
procedure will remain in effect until with-
drawn or revised in a new publication; 

(h) if the Party intends to use an export licens-
ing procedure to administer an export 
quota, the overall quantity and, if practica-
ble, value of the quota and the opening and 
closing dates of the quota; and

(i) any exemptions or exceptions that replace 
the requirement to obtain an export 
licence, and how to request or use those 
exemptions or exceptions.

5. For greater certainty, nothing in this Article 
requires a Party to grant an export licence, or 
prevents a Party from adopting, maintaining or 
implementing an export control regime and 
sanctions regime, or from implementing its 
obligations or commitments under United 
Nations Security Council Resolutions and the 
prosedyrer innen 60 dager etter at de er offent-
liggjort. Disse underretningene skal inne-
holde henvisninger til kilden(e) der de opplys-
ningene som kreves i nr. 4, er offentliggjort.

4. Hver part skal sikre at offentliggjøringen som 
den har underrettet om i henhold til nr. 2, 
omfatter
(a) ordlyden i eksportlisensieringsprosedy-

rene, eller eventuelle endringer den foretar 
i disse prosedyrene,

(b) en beskrivelse av de varene som omfattes 
av eksportlisensieringsprosedyren,

(c) for hver eksportlisensieringsprosedyre, en 
beskrivelse av
(i) prosessen for å søke om lisens, og 

(ii) eventuelle kriterier som søkeren må 
oppfylle for å kunne søke om lisens, for 
eksempel krav om en virksomhetsli-
sens, etablering eller vedlikehold av en 
investering eller drift gjennom en 
bestemt form for virksomhet på en 
parts territorium,

(d) et eller flere kontaktpunkter der interes-
serte kan få ytterligere opplysninger om vil-
kårene for å oppnå en eksportlisens, 

(e) det eller de forvaltningsorganene som en 
lisenssøknad eller annen relevant doku-
mentasjon skal sendes til,

(f) en beskrivelse av eller henvisning til en 
publikasjon som fullt ut gjengir det eller de 
tiltakene som gjennomføres i forbindelse 
med eksportlisensieringsprosedyren,

(g) det tidsrommet hver eksportlisensierings-
prosedyre vil gjelde for, med mindre prose-
dyren vil fortsette å gjelde inntil den trek-
kes tilbake eller revideres i en ny publika-
sjon,

(h) dersom parten har til hensikt å bruke en 
eksportlisensieringsprosedyre til å forvalte 
en eksportkvote, den samlede mengden og, 
dersom det er praktisk mulig, kvoteverdien 
og kvotens start- og sluttdato, og

(i) eventuelle fritak eller unntak som erstatter 
eksportlisenskravet, og hvordan man 
anmoder om eller anvender disse fritakene 
eller unntakene.

5. For tydelighets skyld påpekes det at ingen 
bestemmelse i denne artikkelen krever at en 
part skal utstede en eksportlisens, eller hin-
drer en part i å vedta, opprettholde eller gjen-
nomføre en ordning for eksportkontroll og 
sanksjoner, eller i å gjennomføre sine forplik-
telser i henhold til FNs sikkerhetsråds resolu-
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Arms Trade Treaty, as well as multilateral non-
proliferation regimes and export control 
arrangements including the Wassenaar 
Arrangement on Export Controls for Conven-
tional Arms and Dual-Use Goods and Technol-
ogies, the Australia Group, the Nuclear Suppli-
ers Group, and the Missile Technology Con-
trol Regime. 
 
 
 

Article 2.15

Goods for Repair or Alteration

1. No Party shall apply a customs duty to a good, 
regardless of its origin, that re-enters the 
Party’s territory after that good has been tem-
porarily exported for repair or alteration from 
its territory to the territory of the other Party 
from which the good was exported, regardless 
of whether that repair or alteration has 
increased the value of the good or could have 
been performed in the territory of the Party 
from which the good was exported for repair 
or alteration. 

2. Paragraph 1 does not apply to any materials 
used in the repair or alteration which were in a 
duty suspended state at the time of the repair 
or alteration unless a payment equivalent to 
the duty suspended has subsequently been 
made.

3. No Party shall apply customs duties to a good, 
regardless of origin, imported temporarily 
from the customs territory of the other Party 
for repair or alteration. 

4. Paragraph 1 does not apply to a good imported 
in bond, into free trade zones, or in similar sta-
tus, which is then exported for repair and is 
not re-imported in bond, into free trade zones, 
or in similar status.  

5. For the purposes of this Article, repair or alter-
ation does not include an operation or process 
that: 
(a) destroys a good’s essential characteristics 

or creates a new or commercially different 
good; or 

(b) transforms an unfinished good into a fin-
ished good; or 

(c) is used to improve or upgrade the technical 
performance of the goods or changes the 
function of the goods.

6. This Article shall not apply in cases where the 
good which is imported or exported for repair 
sjoner og våpenhandelstraktaten, samt multila-
terale ordninger for ikke-spredning og ordnin-
ger for eksportkontroll, herunder Wassenaar-
avtalen om kontroll med eksporten av konven-
sjonelle våpen og varer og teknologier til fler-
bruksformål (The Wassenaar Arrangement on 
Export Controls for Conventional Arms and 
Dual-Use Goods and Technologies), Australia-
gruppen, gruppen av leverandører av nukle-
ært materiale (Nuclear Suppliers Group) og 
missilteknologikontrollregimet (Missile 
Technology Control Regime).

Artikkel 2.15

Varer som repareres eller endres

1. Partene skal ikke kreve toll på en vare, uansett 
opprinnelse, som gjeninnføres til partens terri-
torium etter at varen har vært midlertidig 
eksportert for reparasjon eller endring fra 
dens territorium til den andre partens territo-
rium der varen ble eksportert fra, uansett om 
denne reparasjonen eller endringen har økt 
varens verdi eller kunne ha vært utført på ter-
ritoriet til den parten der varen ble eksportert 
fra for reparasjon eller endring.  

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på materialer brukt i 
forbindelse med reparasjonen eller endringen 
som var fritatt for betaling av toll på det tids-
punktet reparasjonen eller endringen fant 
sted, med mindre det senere er foretatt en 
betaling tilsvarende tollfritaket.

3. Ingen part skal kreve toll på en vare, uansett 
opprinnelse, som er midlertidig innført fra den 
andre partens tollområde for reparasjon eller 
endring. 

4. Nr. 1 får ikke anvendelse på en vare som 
importeres til tollager, frihandelssoner eller 
lignende, og som deretter eksporteres med 
henblikk på reparasjon og ikke gjeninnføres til 
tollager, frihandelssoner eller lignende.  

5. I henhold til denne artikkelen omfatter ikke 
reparasjon eller endring en behandling eller 
prosess som 
(a) ødelegger en vares vesentlige egenskaper 

eller skaper en ny eller kommersielt anner-
ledes vare,

(b) omdanner en uferdig vare til en ferdigvare, 
eller 

(c) brukes til å forbedre eller oppgradere vare-
nes tekniske ytelse eller endre varenes 
funksjon.

6. Denne artikkelen får ikke anvendelse dersom 
varen som er importert eller eksportert for 
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or alteration falls within Chapters 1-24 of the 
Harmonized System or the Scheduled Goods 
above HS Chapter 24, as referred to in para-
graph 1 of the Article X.6 (Customs Duties).

Article 2.16

Remanufactured Goods

1. Unless otherwise provided for in this Agree-
ment, no Party shall accord to remanufactured 
goods of the other Party a treatment that is 
less favourable than that it accords to like 
goods in new condition. Each Party may 
require that remanufactured goods are identi-
fied as such for distribution or sale.

2. If a Party adopts or maintains import and 
export prohibitions or restrictions on used 
goods on the basis that they are used goods, it 
shall not apply those measures to remanufac-
tured goods.

Article 2.17

Data Sharing on Preference Utilisation

1. For the purpose of monitoring the functioning 
of this Agreement and calculating preference 
utilisation rates, the Parties shall annually 
exchange import statistics starting one year 
after the entry into force of this Agreement.

2. The exchange of import statistics shall cover 
data pertaining to the most recent year availa-
ble, including value and, where applicable, vol-
ume, at the tariff line level for imports of goods 
of the other Party benefitting from preferential 
duty treatment under this Agreement and 
those that received non-preferential treatment.

Article 2.18

Review Clause

1. In the interests of supporting their trade in 
agricultural and fisheries products, the Parties 
shall endeavour to find appropriate solutions 
to any difficulties in their trade in agricultural 
and fisheries products.

2. On the request of a Party, the Parties agree to 
consult on further liberalisation of trade 
between them in agricultural and fisheries 
products, including by way of a review of the 
conditions of trade in agricultural and fisheries 
products every five years.

3. In light of these reviews and of the Parties’ 
respective agricultural and fisheries policies 
the Parties will meet to discuss reducing any 
type of obstacles to trade in the agricultural 
reparasjon eller endring, omfattes av kapittel 
1–24 i Det harmoniserte system eller er liste-
førte varer ut over HS kapittel 24, som nevnt i 
nr. 1 i artikkelen om [avskaffelse av] toll.

Artikkel 2.16

Reproduserte varer

1. Med mindre annet er fastsatt i denne avtalen, 
skal ingen part gi den andre partens reprodu-
serte varer en behandling som er mindre gun-
stig enn den behandlingen den gir tilsvarende 
varer i ny stand. Hver part kan kreve at repro-
duserte varer identifiseres som slike med hen-
blikk på distribusjon eller salg.

2. Dersom en part vedtar eller opprettholder 
import- og eksportforbud eller restriksjoner 
på brukte varer med den begrunnelse at de er 
brukte varer, skal den ikke anvende disse tilta-
kene på reproduserte varer.

Artikkel 2.17

Deling av data om preferanseutnyttelse

1. For å overvåke denne avtalens virkemåte og 
beregne preferanseutnyttelsesgraden skal par-
tene hvert år utveksle importstatistikker som 
starter ett år etter at denne avtalen er trådt i 
kraft.

2. Utvekslingen av importstatistikker skal 
omfatte opplysninger om det siste tilgjengelige 
året, herunder verdi og eventuelt volum, på 
tollposisjonsnivået for import av varer fra den 
andre parten som nyter godt av preferansetoll-
behandling i henhold til denne avtalen, og for 
varer som ikke har fått preferansebehandling.

Artikkel 2.18

Gjennomgangsklausul

1. For å støtte handelen med landbruks- og fiske-
rivarer skal partene bestrebe seg på å finne 
hensiktsmessige løsninger på eventuelle pro-
blemer i sin handel med landbruks- og fiskeri-
varer.

2. På anmodning fra en part samtykker partene i 
holde samråd om videre liberalisering av han-
delen mellom dem når det gjelder landbruks- 
og fiskerivarer, herunder med en gjennom-
gang av vilkårene for handel med landbruks- 
og fiskerivarer hvert femte år.

3. På bakgrunn av disse gjennomgangene og par-
tenes respektive landbruks- og fiskeripolitikk 
skal de møtes for å drøfte hvordan de kan 
redusere enhver form for handelshindring i 
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and fisheries sector, on a balanced and mutu-
ally beneficial basis.

4. For the purpose of this Article, “agricultural 
and fisheries products” means all goods within 
Chapters 1 to 24 of the Harmonized System, 
and also the Scheduled Goods above HS Chap-
ter 24, as referred to in paragraph 1 of Article 
X.6 (Customs duties).

Article 2.19 

Committee on Trade in Goods

1. The Parties hereby establish a Committee on 
Trade in Goods (referred to in this Article as 
the “Committee”).

2. The Committee shall comprise government 
representatives of each Party. Each Party shall 
ensure that its representatives in the Commit-
tee have the appropriate expertise with 
respect to the issues under discussion.   

3. Meetings of the Committee shall be chaired 
jointly by either Norway or Iceland on the one 
side and the United Kingdom on the other side 
and shall take decisions and make recommen-
dations by consensus. 

4. The Parties shall agree on the meeting sched-
ule and agenda. Meetings may take place in 
person or by any means of communication 
agreed by the Parties.  

5. The Committee shall meet at the request of 
either Party, and may consider any matter aris-
ing under this Section and under Section X 
(Customs and Trade Facilitation) and the Pro-
tocols on Rules of Origin and Mutual Adminis-
trative Assistance in Customs Matters, and 
Sub-Section 2.4 (Geographical Indications and 
Traditional Terms) of Chapter 7 (Intellectual 
Property). It functions shall include, amongst 
other things:
(a) promoting trade in goods between the Par-

ties and considering concerns that may 
arise in trade in goods between the Parties; 
  

(b) addressing barriers to trade in goods 
between the Parties, including through 
reviews according to Article X.18 (Review 
Clause), and further consultation on the 
functioning of the trade regimes for Pro-
cessed Agricultural Products, and address-
ing barriers related to the application of 
non-tariff measures;

(c) monitoring and reviewing the implementa-
tion of commitments and ensuring the 
proper functioning of this Section and of 
landbruks- og fiskerisektoren på en balansert 
og gjensidig fordelaktig måte.

4. I denne artikkelen menes med «landbruks- og 
fiskerivarer» alle varer som er omfattet av 
kapittel 1–24 i Det harmoniserte system, og 
også er listeførte varer ut over HS kapittel 24, 
som nevnt i nr. 1 i artikkelen om [avskaffelse 
av] toll.

Artikkel 2.19 

En underkomité for handel med varer

1. Partene etablerer med dette en underkomité 
for handel med varer (i denne artikkelen 
omtalt som «komiteen»).   

2. Komiteen skal være sammensatt med repre-
sentanter for partenes regjeringer. Hver part 
skal sikre at dens representanter i komiteen 
innehar den sakkunnskapen som er nødven-
dig med hensyn til spørsmålene som skal drøf-
tes.  

3. Møtene i komiteen skal ledes i fellesskap 
enten av Norge eller Island på den ene side og 
Det forente kongerike på den annen side, og 
den skal treffe beslutninger og gi anbefalinger 
ved enighet. 

4. Partene skal bli enige om møteplanen og dags-
ordenen. Møtene kan finne sted fysisk eller 
ved hjelp av et hvilket som helst kommunika-
sjonsmiddel som partene har avtalt.  

5. Komiteen skal møtes på anmodning fra en av 
partene og kan behandle alle spørsmål som 
oppstår i forbindelse med dette kapitlet og 
kapittel X – Tollprosedyrer og handelsfasilite-
ring og protokoller om opprinnelsesregler og 
gjensidig administrativ bistand i tollsaker, og 
avsnitt X Geografiske betegnelser og tradisjo-
nelle betegnelser i avdeling X om immaterial-
rett. Dens oppgaver skal blant annet omfatte å 

(a) fremme handelen med varer mellom par-
tene og ta hensyn til bekymringer som kan 
oppstå i forbindelse med handelen med 
varer mellom partene,  

(b) håndtere hindringer i forbindelse med han-
delen med varer mellom partene, herunder 
gjennom gjennomganger i samsvar med 
artikkel 18 i revisjonsklausulen, og holde 
ytterligere samråd om hvordan handelsord-
ningene for bearbeidede landbruksproduk-
ter virker, og håndtere hindringer knyttet til 
anvendelsen av andre tiltak enn tolltiltak,

(c) overvåke og gjennomgå gjennomføringen 
av forpliktelser og sikre at dette kapitlet og 
kapittel X – Tollprosedyrer og handelsfasili-
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Section 4 (Customs and Trade Facilitation) 
and the Protocols on Rules of Origin and 
Mutual Administrative Assistance in Cus-
toms Matters, including identifying areas 
for improvement; 

(d) providing a forum for the Parties to 
exchange information, discuss best prac-
tices and share implementation experience;  

(e) considering a request made by a Party con-
cerning the amendment of Annexes 
[Annexes on Geographical Indications for 
UK; Iceland; and Norway] pursuant to Arti-
cle [X Addition of Geographical Indications 
for protections] of Chapter 7 (Intellectual 
Property);

(f) enhancing international cooperation and 
coordination in relevant multilateral fora on 
trade facilitation and on matters of common 
interest, including tariff classification, cus-
toms valuation and origin, with a view to 
establishing, if possible, common positions, 
and reviewing relevant international initia-
tives in order to identify further areas 
where joint action could contribute to their 
common objectives;

(g) reviewing and addressing all issues arising 
from the implementation and operation of 
the World Trade Organization (WTO) 
Agreement on Trade Facilitation; 

(h) reviewing the rules set out in the Protocol 
on Rules of Origin and its annexes, inter alia 
in the light of international developments, 
including the future amendments to the 
Harmonized System to ensure that the obli-
gations of the Parties are not substantively 
affected;  

(i) formulating resolutions, recommendations, 
explanatory notes or opinions regarding 
actions or measures which it considers nec-
essary for the attainment of the objectives 
and effective functioning of this Section, 
Section 4 (Customs and Trade Facilitation) 
and the Protocols on Rules of Origin and 
Mutual Administrative Assistance in Cus-
toms Matters; 

(j) Where appropriate, referring matters con-
sidered by the Goods Committee to the 
Joint Committee or another committee 
established under this Agreement;   

(k) undertaking any other work that the Joint 
Committee may assign to it; and,  

(l) establishing and dissolving working groups 
as necessary on matters related to this Sec-
tering og protokoller om opprinnelsesre-
gler og gjensidig administrativ bistand i toll-
saker funger på en tilfredsstillende måte, 
herunder identifisere områder som kan for-
bedres, 

(d) opprette et forum der partene kan utveksle 
opplysninger, diskutere beste praksis og 
utveksle erfaringer med gjennomføringen,  

(e) vurdere en anmodning fra en part om end-
ring av vedlegg [vedleggene om geo-
grafiske betegnelser for Det forente konge-
rike, Island og Norge] i henhold til artikkel 
[X Tilføyelse av geografiske betegnelser for 
beskyttelse], 

(f) styrke internasjonalt samarbeid og samord-
ning i relevante multilaterale fora om han-
delsfasilitering og i saker av felles 
interesse, herunder tariffering, beregning 
av tollverdi og opprinnelse, med sikte på å 
opprette, dersom det er mulig, felles posi-
sjoner og gjennomgå relevante internasjo-
nale initiativer for å identifisere andre områ-
der der felles tiltak kan bidra til å nå deres 
felles mål,

(g) gjennomgå og behandle alle spørsmål som 
oppstår i forbindelse med gjennomføringen 
av og funksjonen til Verdens handelsorgani-
sasjons (WTO) avtale om handelsfasilite-
ring,

(h) gjennomgå reglene fastsatt i protokollen 
om opprinnelsesregler og dens vedlegg, 
blant annet på bakgrunn av internasjonal 
utvikling, herunder framtidige endringer av 
Det harmoniserte system, for å sikre at par-
tenes forpliktelser ikke påvirkes i vesentlig 
grad,  

(i) utarbeide resolusjoner, anbefalinger, forkla-
rende noter eller uttalelser om handlinger 
eller tiltak som den anser som nødvendig 
for å nå målene og sikre at dette kapitlet og 
kapitlet om tollprosedyrer og handelsfasili-
tering og protokoller om opprinnelses-
regler og gjensidig administrativ bistand i 
tollsaker fungerer på en effektiv måte,  

(j) henvise saker, dersom det er relevant, som 
komiteen for handel med varer har vurdert, 
til den blandede komiteen eller en annen 
komité opprettet i henhold til denne avta-
len,  

(k) utføre alle andre oppgaver som den blan-
dede komiteen kan tildele den, og  

(l) opprette og oppløse arbeidsgrupper der-
som det er nødvendig, når det gjelder 
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tion, Section 4 (Customs and Trade Facilita-
tion) and the Protocol on Rules of Origin.  

Article 2.20

Annexes and Protocol

1. The following Annexes form an integral part of 
this Section: 
(a) Annex [x] (Schedule on Tarif Commit-

ments on Goods – Commitments of Nor-
way on Goods Originating in the United 
Kingdom 

(b) Annex [x] (Schedule on Tarif Commit-
ments on Goods – Commitments of Iceland 
on Goods Originating in the United King-
dom)

(c) Annex [x] (Schedule on Tarif Commit-
ments on Goods – Commitments of the 
United Kingdom on Goods Originating in 
Iceland and Norway

(d) Annex [x] (Entry into force of scheduled 
tariff rate quotas for calender year 2021)

(e) Annex [x] (Bilateral annex between Nor-
way and the United Kingdom on transit)  

2. The Protocol on Rules of Origin and its 
Annexes form an integral part of this Section.

Section 2.2

Technical barriers to trade

Article 2.21

Objective

The objective of this Section is to facilitate trade in 
goods between the Parties2 by preventing, identi-
fying and eliminating unnecessary technical barri-
ers to trade.

Article 2.22

Scope

1. This Section applies to the preparation, adop-
tion and application of all standards, technical 
regulations and conformity assessment proce-
dures, which may affect trade in goods 
between the Parties.

2. This Section does not apply to: 

2 Pursuant to Article XX (Trade and Economic Relations 
Governed by this Agreement), this Section shall not apply 
to Liechtenstein.
spørsmål knyttet til dette kapitlet, kapittel 
X: Tollprosedyrer og handelsfasilitering og 
protokollen om opprinnelsesregler. 

Artikkel 2.20

Vedlegg

1. Følgende vedlegg utgjør en integrert del av 
dette kapitlet: 
(a) Vedlegg [X – Tollkonsesjoner Norge]  

 
 

(b) Vedlegg [X – Tollkonsesjoner Island]  
 
 

(c) Vedlegg [X – Tollkonsesjoner Det forente 
kongerike] 
 

(d) Vedlegg [X – iverksettelse av tollkvoter for 
kalenderåret 2021 

(e) Vedlegg [X – Bilateralt vedlegg mellom 
Norge og Det forente kongerike om trans-
itt] 

2. Protokollen for opprinnelsesregler og dets 
vedlegg er en integrert del av dette avsnittet.

Avsnitt 2.2

Tekniske handelshindringer

Artikkel 2.21

Formål

Formålet med dette avsnittet er å lette handelen 
med varer mellom partene2 ved å forebygge, iden-
tifisere og fjerne unødvendige tekniske handels-
hindringer.

Artikkel 2.22

Virkeområde

1. Dette avsnittet får anvendelse på utarbeiding, 
vedtakelse og anvendelse av alle standarder, 
tekniske forskrifter og samsvarsvurderings-
prosedyrer som kan påvirke handelen med 
varer mellom partene.

2. Dette avsnittet får ikke anvendelse på 

2 I henhold til artikkel XX (Handel og økonomiske forbindel-
ser som omfattes av denne avtalen), får dett avsnittet ikke 
anvendelse for Liechtenstein.
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(a) purchasing specifications prepared by gov-
ernmental bodies for production or con-
sumption requirements of such bodies; or 

(b) SPS measures that fall within scope of Sec-
tion [3] (Sanitary and phytosanitary meas-
ures).

3. The Annexes to this Section apply, in respect 
of products within their scope, in addition to 
this Section. Any provision in an Annex to this 
Section that an international standard or body 
or organisation is to be considered or recog-
nised as relevant, does not prevent a standard 
developed by any other body or organisation 
from being considered to be a relevant interna-
tional standard pursuant to paragraphs 4 and 5 
of Article [X.4] (Technical Regulations). 
 

4. The Parties acknowledge that Iceland and 
Norway, following their obligations under the 
EEA Agreement, adopt EU technical regula-
tions and conformity assessment procedures 
into their national legislations. Such adopted 
EU measures are referred to here and in para-
graph 5 as harmonised technical regulations 
and conformity assessment procedures. 
Whereas non-harmonised technical regula-
tions and conformity assessment procedures 
are prepared and reviewed at national level, 
the substance of harmonised technical regula-
tions and conformity assessment procedures 
are prepared and reviewed by the EU.

5. With respect to harmonised technical regula-
tions and conformity assessment procedures, 
it is understood that, where relevant, obliga-
tions under Articles 4, 6 and 7 are considered 
fulfilled by Iceland and Norway when the 
European Union has fulfilled its identical com-
mitments in accordance with the Trade and 
Cooperation Agreement between the Euro-
pean Union and the United Kingdom, except 
where Iceland and Norway have a discretion 
in how any EU technical regulations and con-
formity assessment procedures are to be 
implemented in their national law. 

Article 2.23

Relationship with the TBT Agreement

1. Articles 2 to 9 of, and Annexes 1 and 3 to, the 
WTO Agreement on Technical Barriers to 
Trade (TBT Agreement) are incorporated into 
(a) innkjøpsspesifikasjoner utarbeidet av stat-
lige organer med henblikk på slike orga-
ners behov for produksjon eller forbruk, 
eller

(b) Veterinære og plantesanitære tiltak som 
omfattes av virkeområdet for avsnitt [3] 
(Veterinære og plantesanitære tiltak).

3. I tillegg til dette avsnittet får vedleggene til 
dette avsnittet anvendelse, når det gjelder pro-
dukter som omfattes av deres virkeområde. 
Enhver bestemmelse i et vedlegg til dette 
avsnittet om at en internasjonal standard, et 
internasjonalt organ eller en internasjonal 
organisasjon skal vurderes eller anerkjennes 
som relevant, er ikke til hinder for at en stan-
dard utarbeidet av ethvert annet organ eller 
enhver annen organisasjon kan anses som en 
relevant internasjonal standard i henhold til nr. 
4 og 5 i artikkel [X.4] (Tekniske forskrifter).

4. Partene anerkjenner at Island og Norge, som 
følge av sine forpliktelser etter EØS-avtalen, 
vedtar EUs tekniske forskrifter og samsvar-
svurderingsprosedyrer i sin nasjonale lovgiv-
ning. Slike vedtatte EU-tiltak omtales her og i 
nr. 5 som harmoniserte tekniske forskrifter og 
samsvarsvurderingsprosedyrer. Ikke-harmoni-
serte tekniske forskrifter og samsvarsvurde-
ringsprosedyrer utarbeides og gjennomgås på 
nasjonalt plan, mens innholdet i harmoniserte 
tekniske forskrifter og samsvarsvurderings-
prosedyrer utarbeides og gjennomgås av EU. 
 

5. Når det gjelder harmoniserte tekniske for-
skrifter og samsvarsvurderingsprosedyrer, er 
det underforstått at, dersom det er relevant, 
forpliktelsene i henhold til artikkel 4, 6 og 7 
anses oppfylt av Island og Norge når Den 
europeiske union har oppfylt sine identiske 
forpliktelser i samsvar med handels- og samar-
beidsavtalen mellom Den europeiske union og 
Det forente kongerike, unntatt i tilfeller der 
Island og Norge har adgang til å utøve skjønn 
med hensyn til hvordan enhver av EUs tek-
niske forskrifter og samsvarsvurderingsprose-
dyrer skal gjennomføres i deres nasjonale lov-
givning.

Artikkel 2.23

Forholdet til TBT-avtalen

1. Artikkel 2–9 i og vedlegg 1 og 3 til WTO-avta-
len om tekniske handelshindringer (TBT-
avtalen) inkorporeres i og gjøres til del av 
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and made part of this Agreement mutatis 
mutandis.

2. Terms referred to in this Section and in the 
Annexes to this Section shall have the same 
meaning as they have in the TBT Agreement.

Article 2.24

Technical Regulations

1. Each Party shall carry out impact assessments 
of planned technical regulations in accordance 
with its respective rules and procedures. The 
rules and procedures referred to in this para-
graph and in paragraph 8 may provide for 
exceptions.

2. Each Party shall assess the available regula-
tory and non-regulatory alternatives to the 
proposed technical regulation that may fulfil 
the Party’s legitimate objectives, in accord-
ance with Article 2.2 of the TBT Agreement.

3. Each Party shall use relevant international 
standards as a basis for its technical regula-
tions except when it can demonstrate that 
such international standards would be an inef-
fective or inappropriate means for the fulfil-
ment of the legitimate objectives pursued.

4. International standards developed by the 
International Organization for Standardization 
(ISO), International Electrotechnical Commis-
sion (IEC), International Telecommunication 
Union (ITU) and Codex Alimentarius Commis-
sion (Codex) shall be the relevant interna-
tional standards within the meaning of Articles 
2 and 5 of the TBT Agreement and Annex 3 to 
the TBT Agreement.

5. A standard developed by other international 
organisations may also be considered a rele-
vant international standard within the meaning 
of Articles 2 and 5 of the TBT Agreement and 
Annex 3 to the TBT Agreement, provided that:
(a) it has been developed by a standardising 

body which seeks to establish consensus 
either:
(i) among national delegations of the par-

ticipating WTO Members representing 
all the national standardising bodies in 
their territory that have adopted, or 
expect to adopt, standards for the sub-
ject matter to which the international 
standardisation activity relates; or 

(ii) among governmental bodies of partici-
pating WTO Members; and

(b) it has been developed in accordance with 
the Decision of the WTO Committee on 
denne avtalen med de nødvendige tilpasnin-
gene.

2. Termene omhandlet i dette avsnittet og i ved-
leggene til dette avsnittet skal ha samme 
betydning som i TBT-avtalen.

Artikkel 2.24

Tekniske forskrifter

1. Hver part skal utføre konsekvensvurderinger 
av planlagte tekniske forskrifter i samsvar med 
sine respektive regler og prosedyrer. I reglene 
og prosedyrene nevnt i dette nummeret og i 
nr. 8 kan det fastsettes unntak. 

2. Hver part skal vurdere tilgjengelige regel-
verksmessige og ikke-regelverksmessige 
alternativer til den foreslåtte tekniske forskrif-
ten som kan oppfylle partens legitime formål, i 
samsvar med artikkel 2.2 i TBT-avtalen.

3. Hver part skal bruke relevante internasjonale 
standarder som grunnlag for sine tekniske for-
skrifter, unntatt når den kan godtgjøre at slike 
internasjonale standarder vil være ineffektive 
eller uhensiktsmessige med hensyn til å nå de 
legitime målene som søkes oppnådd.

4. Internasjonale standarder utarbeidet av Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjon 
(ISO), Den internasjonale elektrotekniske 
standardiseringsorganisasjon (IEC), Den 
internasjonale teleunion (ITU) og Codex Ali-
mentarius-kommisjonen (Codex) skal være 
relevante internasjonale standarder i henhold 
til artikkel 2 og 5 i TBT-avtalen og vedlegg 3 til 
TBT-avtalen.

5. En standard som er utarbeidet av andre inter-
nasjonale organisasjoner, kan også anses som 
en relevant internasjonal standard i henhold til 
artikkel 2 og 5 i TBT-avtalen og vedlegg 3 til 
TBT-avtalen, forutsatt at
(a) den er utarbeidet av et standardiseringsor-

gan som har som mål å oppnå enighet enten 

(i) blant de nasjonale delegasjonene hos de 
deltakende WTO-medlemmene som 
representerer alle de nasjonale standar-
diseringsorganene på deres territo-
rium, som har vedtatt eller forventes å 
vedta standarder for det formålet som 
den internasjonale standardiserings-
virksomheten gjelder, eller

(ii) blant de statlige organene hos de delta-
kende WTO-medlemmene og

(b) den er utarbeidet i samsvar med beslutnin-
gen fra WTO-komiteen for tekniske han-
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Technical Barriers to Trade on Principles 
for the Development of International Stand-
ards, Guides and Recommendations with 
relation to Articles 2 and 5 of the TBT 
Agreement and Annex 3 to the TBT Agree-
ment.3

6. Where a Party does not use international 
standards as a basis for a technical regulation, 
on request of another Party, it shall identify 
any substantial deviation from the relevant 
international standard, explain the reasons 
why such standards were judged inappropriate 
or ineffective for the objective pursued, and 
provide the scientific or technical evidence on 
which that assessment was based. 

7. Each Party shall review its technical regulati-
ons in accordance with its respective rules and 
procedures to increase the convergence of 
those technical regulations with relevant inter-
national standards, taking into account, inter 
alia, any new developments in the relevant 
international standards or any changes in the 
circumstances that have given rise to diver-
gence from any relevant international stan-
dards.

8. In accordance with its respective rules and 
procedures and without prejudice to Chapter 
X [Good Regulatory Practices and Regulatory 
Cooperation], when developing a major techni-
cal regulation which may have a significant 
effect on trade, each Party shall ensure that 
procedures exist that allow persons to express 
their opinion in a public consultation, except 
where urgent problems of safety, health, envi-
ronment or national security arise or threaten 
to arise. Each Party shall allow persons of 
another Party to participate in such consulta-
tions on terms that are no less favourable than 
those accorded to its own nationals, and shall 
make the results of those consultations public.

Article 2.25

Standards

1. Each Party shall encourage the standardising 
bodies established within its territory, as well 
as the regional standardising bodies of which a 
Party or the standardising bodies established 
in its territory are members: 

(a) to participate, within the limits of their 
resources, in the preparation of interna-

3 G/TBT/9, 13 November 2000, Annex 4.
delshindringer om prinsipper for utvikling 
av internasjonale standarder, retningslinjer 
og anbefalinger med hensyn til artikkel 2 
og 5 i TBT-avtalen og vedlegg 3 til TBT-
avtalen.3 

6. Dersom en part ikke bruker internasjonale 
standarder som grunnlag for en teknisk for-
skrift, skal den på anmodning fra en annen 
part identifisere ethvert vesentlig avvik fra den 
relevante internasjonale standarden, 
begrunne hvorfor slike standarder ble ansett 
som uhensiktsmessige eller ineffektive for det 
målet som søkes oppnådd, og framlegge den 
vitenskapelige eller tekniske dokumentasjo-
nen som vurderingen bygger på.

7. Hver part skal gjennomgå sine tekniske for-
skrifter i samsvar med sine respektive regler 
og prosedyrer for å øke disse tekniske forskrif-
tenes samsvar med relevante internasjonale 
standarder, idet det blant annet tas hensyn til 
en eventuell ny utvikling i de relevante interna-
sjonale standardene eller eventuelle endringer 
i omstendighetene som har ført til forskjeller i 
forhold til relevante internasjonale standarder. 

8. I samsvar med sine respektive regler og prose-
dyrer, og med forbehold for kapittel X [God 
regelverkspraksis og regelverkssamarbeid], 
skal hver part ved utarbeiding av en viktig tek-
nisk forskrift som kan ha en vesentlig innvirk-
ning på handelen, sikre at det foreligger prose-
dyrer som gjør det mulig for personer å avgi 
uttalelse i en offentlig høring, unntatt dersom 
det oppstår eller risikerer å oppstå akutte pro-
blemer med hensyn til sikkerhet, helse, miljø 
eller nasjonal sikkerhet. Hver part skal tillate 
at personer fra en annen part deltar i slike 
høringer på vilkår som ikke er mindre gun-
stige enn dem som gis egne borgere, og skal 
offentliggjøre resultatene av slike høringer.

Artikkel 2.25

Standarder

1. Hver part skal oppfordre standardiserings-
organene som er etablert på dens territorium, 
og de regionale standardiseringsorganene 
som en part eller standardiseringsorganene 
som er etablert på dens territorium, er med-
lemmer av
(a) til å delta i relevante internasjonale standar-

diseringsorganers utarbeiding av interna-

3 G/TBT/9, 13. november 2000, vedlegg 4.
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tional standards by relevant international 
standardising bodies;

(b) to use relevant international standards as a 
basis for the standards they develop, except 
where such international standards would 
be ineffective or inappropriate, for example 
because of an insufficient level of protec-
tion, fundamental climatic or geographical 
factors or fundamental technological prob-
lems; 

(c) to avoid duplications of, or overlaps with, 
the work of international standardising 
bodies;

(d) to review national and regional standards 
that are not based on relevant international 
standards at regular intervals, with a view 
to increasing the convergence of those 
standards with relevant international stand-
ards;

(e) to cooperate with the relevant standardis-
ing bodies of another Party in international 
standardisation activities, including 
through cooperation in the international 
standardising bodies or at regional level; 

(f) to foster bilateral cooperation with the 
standardising bodies of another Party; and

(g) to exchange information between standard-
ising bodies.

2. The Parties shall exchange information on:
(a) their respective use of standards in support 

of technical regulations; and
(b) their respective standardisation processes, 

and the extent to which they use interna-
tional, regional or sub-regional standards as 
a basis for their national standards. 

3. Where standards are rendered mandatory in a 
draft technical regulation or conformity 
assessment procedure, through incorporation 
or reference, the transparency obligations set 
out in Article [X.7] (Transparency) and in Arti-
cles 2 or 5 of the TBT Agreement shall apply.

Article 2.26

Conformity Assessment

1. Article [X.4] (Technical Regulations) concer-
ning the preparation, adoption and application 
of technical regulations shall also apply to con-
formity assessment procedures, mutatis 
mutandis.
sjonale standarder innenfor rammen av 
sine ressurser,

(b) til å bruke relevante internasjonale standar-
der som grunnlag for de standardene de 
utarbeider, unntatt dersom slike internasjo-
nale standarder ikke er effektive eller hen-
siktsmessige, for eksempel på grunn av et 
utilstrekkelig beskyttelsesnivå, grunnleg-
gende klimatiske eller geografiske faktorer 
eller grunnleggende teknologiske proble-
mer,

(c) til å unngå dobbeltarbeid eller overlapping 
når det gjelder arbeid som utføres av inter-
nasjonale standardiseringsorganer,

(d) til med jevne mellomrom å revidere nasjo-
nale og regionale standarder som ikke er 
basert på relevante internasjonale standar-
der, med sikte på å øke disse standardenes 
samsvar med relevante internasjonale stan-
darder,

(e) til å samarbeide med de relevante standar-
diseringsorganene hos en annen part i 
internasjonal standardiseringsvirksomhet, 
herunder gjennom samarbeid i de interna-
sjonale standardiseringsorganene eller på 
regionalt plan,

(f) til å fremme bilateralt samarbeid med en 
annen parts standardiseringsorganer, og

(g) til å utveksle opplysninger mellom standar-
diseringsorganene.

2. Partene skal utveksle opplysninger om
(a) sin respektive bruk av standarder til støtte 

for tekniske forskrifter, og
(b) sine respektive standardiseringsprosesser 

og i hvilket omfang de bruker internasjo-
nale, regionale eller subregionale standar-
der som grunnlag for sine nasjonale stan-
darder.

3. Dersom standarder blir gjort obligatoriske i et 
forslag til teknisk forskrift eller i en samsvar-
svurderingsprosedyre gjennom innarbeiding 
eller henvisning, får kravene til åpenhet i artik-
kel [X.7] (Åpenhet) og i artikkel 2 eller 5 i 
TBT-avtalen anvendelse.

Artikkel 2.26

Samsvarsvurdering

1. Artikkel [X.4] (Tekniske forskrifter) om utar-
beiding, vedtakelse og anvendelse av tekniske 
forskrifter får også tilsvarende anvendelse på 
samsvarsvurderingsprosedyrer. 
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2. Where a Party requires conformity assess-
ment as a positive assurance that a product 
conforms with a technical regulation, it shall:
(a) select conformity assessment procedures 

that are proportionate to the risks involved, 
as determined on the basis of a risk-assess-
ment;

(b) consider as proof of compliance with tech-
nical regulations the use of a supplier’s dec-
laration of conformity, i.e. a declaration of 
conformity issued by the manufacturer on 
the sole responsibility of the manufacturer 
without a mandatory third-party assess-
ment, as assurance of conformity among 
the options for showing compliance with 
technical regulations; and

(c) where requested by another Party, provide 
information on the criteria used to select 
the conformity assessment procedures for 
specific products.

3. Where a Party requires third party conformity 
assessment as a positive assurance that a prod-
uct conforms with a technical regulation and it 
has not reserved this task to a government 
authority as specified in paragraph 4, it shall: 

(a) use accreditation, as appropriate, as a 
means to demonstrate technical compe-
tence to qualify conformity assessment 
bodies. Without prejudice to its right to 
establish requirements for conformity 
assessment bodies, each Party recognises 
the valuable role that accreditation oper-
ated with authority derived from govern-
ment and on a non-commercial basis can 
play in the qualification of conformity 
assessment bodies;

(b) use relevant international standards for 
accreditation and conformity assessment;

(c) encourage accreditation bodies and con-
formity assessment bodies located within 
its territory to join any relevant functioning 
international agreements or arrangements 
for harmonisation or facilitation of accept-
ance of conformity assessment results; 

(d) if two or more conformity assessment bod-
ies are authorised by a Party to carry out 
conformity assessment procedures 
required for placing a product on the mar-
ket, ensure that economic operators have a 
choice amongst the conformity assessment 
bodies designated by the authorities of a 
Party for a particular product or set of prod-
ucts;
2. Dersom en part krever en samsvarsvurdering 
som en positiv forsikring om at et produkt er i 
samsvar med en teknisk forskrift, skal den
(a) velge samsvarsvurderingsprosedyrer som 

står i forhold til de aktuelle risikoene, som 
fastsatt på grunnlag av en risikovurdering, 

(b) anse bruken av en leverandørs samsvarser-
klæring som bevis på samsvar med tek-
niske forskrifter, det vil si en samsvarser-
klæring utstedt av produsenten på produ-
sentens eneansvar uten en obligatorisk vur-
dering fra en tredjepart, som en forsikring 
om samsvar blant alternativene for å vise 
samsvar med tekniske forskrifter, og 

(c) på anmodning fra en annen part gi opplys-
ninger om hvilke kriterier som er lagt til 
grunn for å velge samsvarsvurderingspro-
sedyrer for bestemte produkter.

3. Dersom en part krever samsvarsvurdering fra 
en tredjepart som en positiv forsikring om at et 
produkt er i samsvar med en teknisk forskrift, 
og den ikke har reservert denne oppgaven for 
en statlig myndighet som angitt i nr. 4, skal 
den
(a) bruke akkreditering, dersom det er rele-

vant, til å dokumentere teknisk kompetanse 
til å godkjenne samsvarsvurderingsorga-
ner. Uten at det berører partenes rett til å 
fastsette krav til samsvarsvurderingsorga-
ner, anerkjenner hver enkelt part den verdi-
fulle rollen som akkreditering som utøves 
med delegert offentlig myndighet og på 
ikke-kommersielt grunnlag, kan spille i for-
bindelse med godkjenning av samsvarsvur-
deringsorganer,

(b) bruke relevante internasjonale standarder 
for akkreditering og samsvarsvurdering,

(c) oppfordre akkrediteringsorganer og sam-
svarsvurderingsorganer som er etablert på 
deres territorium, til å slutte seg til rele-
vante fungerende internasjonale avtaler 
eller ordninger for harmonisering eller for-
enkling av godkjenning av resultater fra 
samsvarsvurdering,

(d) dersom to eller flere samsvarsvurderingsor-
ganer er godkjent av en part til å gjennom-
føre de samsvarsvurderingsprosedyrene 
som er nødvendige for å bringe et produkt i 
omsetning, sikre at markedsdeltakerne har 
mulighet til å velge mellom de samsvarsvur-
deringsorganene som er utpekt av en parts 
myndigheter for et bestemt produkt eller en 
bestemt produktgruppe,
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(e) ensure that conformity assessment bodies 
are independent of manufacturers, import-
ers and economic operators in general and 
that there are no conflicts of interest 
between accreditation bodies and conform-
ity assessment bodies;

(f) allow conformity assessment bodies to use 
subcontractors to perform testing or 
inspections in relation to the conformity 
assessment, including subcontractors 
located in the territory of another Party, 
and may require subcontractors to meet the 
same requirements the conformity assess-
ment body must meet to perform such test-
ing or inspections itself; and 

(g) publish on a single website a list of the bod-
ies that it has designated to perform such 
conformity assessment and the relevant 
information on the scope of designation of 
each such body.

4. Nothing in this Article shall preclude a Party 
from requiring that conformity assessment in 
relation to specific products is performed by 
its specified government authorities. If a Party 
requires that conformity assessment is per-
formed by its specified government authori-
ties, that Party shall:
(a) limit the conformity assessment fees to the 

approximate cost of the services rendered 
and, at the request of an applicant for con-
formity assessment, explain how any fees it 
imposes for that conformity assessment are 
limited to the approximate cost of services 
rendered; and 

(b) make publicly available the conformity 
assessment fees.

5. Notwithstanding paragraphs 2 to 4, each Party 
shall accept a supplier’s declaration of con-
formity as proof of compliance with its techni-
cal regulations in those product areas where it 
does so on the date of entry into force of this 
Agreement.

6. Each Party shall publish and maintain a list of 
the product areas referred to in paragraph 5 
for information purposes, together with the 
references to the applicable technical regula-
tions.

7. Notwithstanding paragraph 5, each Party may 
introduce requirements for the mandatory 
third party testing or certification of the prod-
uct areas referred to in that paragraph, pro-
vided that such requirements are justified on 
grounds of legitimate objectives and are pro-
(e) sikre at samsvarsvurderingsorganene er 
uavhengige av produsenter, importører og 
markedsdeltakere generelt, og at det ikke 
er interessekonflikter mellom akkredite-
ringsorganer og samsvarsvurderingsorga-
ner,

(f) tillate at samsvarsvurderingsorganene bru-
ker underleverandører til å foreta prøving 
eller inspeksjon i forbindelse med samsvar-
svurderingen, herunder underleverandø-
rer som befinner seg på territoriet til en 
annen part, og kan kreve at underleveran-
dører oppfyller de samme kravene som 
samsvarsvurderingsorganet må oppfylle for 
å kunne foreta slik prøving eller inspeksjon, 
og

(g) på ett enkelt nettsted offentliggjøre en liste 
over de organene den har utpekt til å foreta 
slik samsvarsvurdering, samt relevante 
opplysninger om omfanget av utpekingen 
av hvert slikt organ.

4. Denne artikkelen er ikke til hinder for at en 
part kan kreve at samsvarsvurderingen av 
bestemte produkter foretas av dens angitte 
statlige myndigheter. Dersom en part krever 
at samsvarsvurderingen foretas av dens 
angitte statlige myndigheter, skal denne par-
ten
(a) begrense gebyrene for samsvarsvurdering 

til den tilnærmede kostnaden for de tjenes-
tene som ytes, og på anmodning fra en som 
søker om samsvarsvurdering, redegjøre for 
hvordan eventuelle gebyrer som pålegges 
for samsvarsvurderingen, er begrenset til 
de tilnærmede kostnadene for de tjenes-
tene som ytes, og

(b) offentliggjøre gebyrene for samsvarsvurde-
ring.

5. Uten hensyn til nr. 2–4 skal hver part godta en 
leverandørs samsvarserklæring som bevis på 
samsvar med sine tekniske forskrifter på de 
produktområdene der den gjør dette på denne 
avtalens ikrafttredelsesdato. 

6. Hver part skal til orientering offentliggjøre og 
ajourføre en liste over produktområdene nevnt 
i nr. 5, sammen med henvisninger til gjeldende 
tekniske forskrifter. 

7. Uten hensyn til nr. 5 kan hver av partene inn-
føre krav til obligatorisk tredjepartstesting 
eller -sertifisering av produktområdene nevnt i 
nevnte nummer, forutsatt at slike krav er 
begrunnet ut fra legitime formål og står i for-
hold til formålet om å gi den importerende 
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portionate to the purpose of giving the import-
ing Party adequate confidence that products 
conform with the applicable technical regula-
tions or standards, taking account of the risks 
that non-conformity would create.

8. A Party proposing to introduce the conformity 
assessment procedures referred to in para-
graph 7 shall notify the other Parties at an 
early stage and shall take the comments of the 
other Parties into account in devising any such 
conformity assessment procedures.

Article 2.27

Transparency

1. Except where urgent problems of safety, 
health, environmental protection or national 
security arise or threaten to arise, each Party 
shall allow the other Parties to provide written 
comments on notified proposed technical reg-
ulations and conformity assessment proce-
dures within a period of at least 60 days from 
the date of the transmission of the notification 
of such regulations or procedures to the WTO 
Central Registry of Notifications. A Party shall 
give positive consideration to a reasonable 
request to extend that comment period. 

2. Each Party shall provide the electronic version 
of the full notified text together with the notifi-
cation. In the event that the notified text is not 
in one of the official WTO languages, the noti-
fying Party shall provide a detailed and com-
prehensive description of the content of the 
measure in the WTO notification format.

3. If a Party receives written comments on its 
proposed technical regulation or conformity 
assessment procedure from another Party, it 
shall:
(a) if requested by the Party concerned, dis-

cuss the written comments with the partici-
pation of its competent regulatory author-
ity, at a time when they can be taken into 
account; and

(b) reply in writing to the comments no later 
than the date of publication of the technical 
regulation or conformity assessment proce-
dure.

4. Each Party shall endeavour to publish on a 
website its responses to the comments it 
receives following the notification referred to 
in paragraph 1 no later than on the date of pub-
lication of the adopted technical regulation or 
conformity assessment procedure.
parten tilstrekkelig tillit til at produktene er i 
samsvar med gjeldende tekniske forskrifter 
eller standarder, idet det tas hensyn til risi-
koen som manglende samsvar ville gi. 

8. En part som foreslår å innføre samsvarsvurde-
ringsprosedyrene nevnt i nr. 7, skal underrette 
de andre partene på et tidlig stadium og ta 
hensyn til de andre partenes merknader når 
den utarbeider slike samsvarsvurderingspro-
sedyrer.

Artikkel 2.27

Åpenhet

1. Unntatt dersom det oppstår eller risikerer å 
oppstå akutte problemer med hensyn til sik-
kerhet, helse, miljøvern eller nasjonal sikker-
het, skal hver part gi de andre partene mulig-
het til å framlegge skriftlige merknader til 
meldte foreslåtte tekniske forskrifter og sam-
svarsvurderingsprosedyrer innen en frist på 
minst 60 dager regnet fra den datoen meldin-
gen om slike forskrifter eller prosedyrer ble 
oversendt til WTOs sentrale meldingsregister. 
En part skal velvillig behandle en rimelig 
anmodning om forlengelse av denne fristen for 
framlegging av merknader.

2. Hver part skal framlegge den elektroniske ver-
sjonen av den fullstendige meldte teksten 
sammen med meldingen. Dersom den meldte 
teksten ikke foreligger på et av de offisielle 
språkene i WTO, skal melderen gi en detaljert 
og utfyllende beskrivelse av innholdet i tiltaket 
i WTOs meldingsformat.

3. Dersom en part mottar skriftlige merknader til 
sin foreslåtte tekniske forskrift eller samsvar-
svurderingsprosedyre fra en annen part, skal 
den
(a) på anmodning fra den berørte parten drøfte 

de skriftlige merknadene med deltakelse av 
sin kompetente reguleringsmyndighet på 
et tidspunkt der det kan tas hensyn til dem, 
og

(b) besvare merknadene skriftlig senest den 
datoen den tekniske forskriften eller sam-
svarsvurderingsprosedyren offentliggjø-
res.

4. Hver part skal bestrebe seg på å offentliggjøre 
sine svar på de merknadene den mottar etter 
meldingen nevnt i nr. 1, på et nettsted senest 
den datoen den vedtatte tekniske forskriften 
eller samsvarsvurderingsprosedyren offentlig-
gjøres.
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5. Each Party shall, where requested by another 
Party, provide information regarding the 
objectives of, legal basis for and rationale for, 
any technical regulation or conformity assess-
ment procedure that the Party has adopted or 
is proposing to adopt.

6. Each Party shall ensure that the technical reg-
ulations and conformity assessment proce-
dures it has adopted are published on a web-
site that is accessible free of charge.

7. Each Party shall provide information on the 
adoption and the entry into force of technical 
regulations or conformity assessment proce-
dures and the adopted final texts through an 
addendum to the original notification to the 
WTO.

8. Each Party shall allow a reasonable interval 
between the publication of technical regula-
tions and their entry into force, in order to 
allow time for the economic operators of the 
other Parties to adapt.

9. A Party shall give positive consideration to a 
reasonable request from another Party 
received prior to the end of the comment 
period set out in paragraph 1 to extend the 
period of time between the adoption of the 
technical regulation and its entry into force, 
except where the delay would be ineffective in 
fulfilling the legitimate objectives pursued.

10. Each Party shall ensure that the enquiry point 
established in accordance with Article 10 of 
the TBT Agreement provides information and 
answers in one of the official WTO languages 
to reasonable enquiries from the other Parties 
or from interested persons of the other Parties 
regarding adopted technical regulations and 
conformity assessment procedures.

Article 2.28

Marking and Labelling

1. The technical regulations of a Party may 
include or exclusively address mandatory 
marking or labelling requirements. In such 
cases, the principles of Article 2.2 of the TBT 
Agreement apply to these technical regula-
tions.

2. Where a Party requires mandatory marking or 
labelling of products, all of the following condi-
tions shall apply:
(a) it shall only require information which is 

relevant for consumers or users of the prod-
uct or information that indicates that the 
product conforms to the mandatory techni-
cal requirements;
5. På anmodning fra en annen part skal hver part 
gi opplysninger om målene med, det rettslige 
grunnlaget for og begrunnelsen for enhver 
teknisk forskrift eller samsvarsvurderingspro-
sedyre som parten har vedtatt eller foreslår å 
vedta.

6. Hver part skal sikre at de tekniske forskriftene 
og samsvarsvurderingsprosedyrene som den 
har vedtatt, offentliggjøres på et nettsted som 
er gratis tilgjengelig.

7. Hver part skal gi opplysninger om vedtakelsen 
og ikrafttredelsen av tekniske forskrifter eller 
samsvarsvurderingsprosedyrer og de vedtatte 
endelige tekstene gjennom en tilføyelse til den 
opprinnelige meldingen til WTO. 

8. Hver part skal fastsette et rimelig tidsrom fra 
de tekniske forskriftene offentliggjøres til de 
trer i kraft, for å gi de andre partenes markeds-
deltakere tid til å tilpasse seg. 

9. En part skal velvillig behandle en rimelig 
anmodning fra en annen part som er mottatt 
før utløpet av fristen for framlegging av 
merknader nevnt i nr. 1, om å forlenge tids-
rommet mellom vedtakelsen av den tekniske 
forskriften og dens ikrafttredelse, med mindre 
forlengelsen ikke vil gjøre det mulig å nå de 
legitime målene som søkes oppnådd.

10. Hver part skal sikre at kontaktpunktet som er 
etablert i samsvar med artikkel 10 i TBT-avta-
len, på et av WTOs offisielle språk gir opplys-
ninger og besvarer rimelige forespørsler fra de 
andre partene eller fra berørte personer fra de 
andre partene om vedtatte tekniske forskrifter 
og samsvarsvurderingsprosedyrer. 

Artikkel 2.28

Merking

1. En parts tekniske forskrifter kan omfatte eller 
utelukkende omhandle obligatoriske krav til 
merking. I slike tilfeller får prinsippene i artik-
kel 2.2 i TBT-avtalen anvendelse på disse tek-
niske forskriftene. 

2. Dersom en part krever obligatorisk merking 
av produkter, får alle følgende vilkår anven-
delse:
(a) Den skal bare kreve opplysninger som er 

relevante for forbrukere eller brukere av 
produktet, eller opplysninger som viser at 
produktet oppfyller de obligatoriske tek-
niske kravene.
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(b) it shall not require any prior approval, reg-
istration or certification of the labels or 
markings of products, nor any fee disburse-
ment, as a precondition for placing on its 
market products that otherwise comply 
with its mandatory technical requirements 
unless it is necessary in view of legitimate 
objectives;

(c) where the Party requires the use of a 
unique identification number by economic 
operators, it shall issue such a number to 
the economic operators of another Party 
without undue delay and on a non-discrimi-
natory basis;

(d) unless the information listed in points (i), 
(ii) or (iii) would be misleading, contradic-
tory or confusing in relation to the informa-
tion that the importing Party requires with 
respect to the goods, the importing Party 
shall permit:
(i) information in other languages in addi-

tion to the language required in the 
importing Party of the goods;

(ii) internationally accepted nomencla-
tures, pictograms, symbols or graphics; 
and

(iii)additional information to that required 
in the importing Party of the goods;

(e) it shall accept that labelling, including sup-
plementary labelling or corrections to 
labelling, take place in customs warehouses 
or other designated areas in the country of 
import as an alternative to labelling in the 
country of origin, unless such labelling is 
required for reasons of public health or 
safety or required for products – other than 
food, feed and seeds – consisting of or con-
taining genetically modified organisms;

(f) unless it considers that legitimate objec-
tives may be undermined, it shall endeav-
our to accept the use of non-permanent or 
detachable labels, or marking or labelling 
in the accompanying documentation, rather 
than requiring labels or marking to be phys-
ically attached to the product; and

(g) paragraph 2 does not apply for tobacco 
products, nicotine products and related 
products.
(b) Den skal ikke kreve noen form for for-
håndsgodkjenning, registrering eller serti-
fisering av produktenes etiketter eller mer-
king eller betaling av gebyrer som en forut-
setning for å bringe i omsetning på sitt mar-
ked produkter som ellers oppfyller dens 
obligatoriske tekniske krav, med mindre 
det er nødvendig av hensyn til legitime mål.

(c) Dersom parten krever at markedsdelta-
kerne bruker et entydig identifikasjons-
nummer, skal den utstede et slikt nummer 
til en annen parts markedsdeltakere uten 
unødig opphold og uten forskjellsbehand-
ling.

(d) Med mindre opplysningene oppført i punkt 
i), ii) eller iii) vil være villedende, motstri-
dende eller forvirrende når det gjelder de 
opplysningene som den importerende par-
ten krever med hensyn til varene, skal den 
importerende parten tillate
(i) opplysninger på andre språk i tillegg til 

det språket som kreves i den parten 
som importerer varene,

(ii) internasjonalt anerkjente nomenklatu-
rer, piktogrammer, symboler eller gra-
fikk, og

(iii)tilleggsopplysninger til det som kreves i 
den parten som importerer varene.

(e) Den skal godta at merking, herunder sup-
plerende merking eller retting av merking, 
finner sted på tollagre eller andre utpekte 
områder i importlandet som et alternativ til 
merking i opprinnelseslandet, med mindre 
slik merking kreves av hensyn til folkehel-
sen eller offentlig sikkerhet eller kreves for 
produkter, unntatt næringsmidler, fôr og 
frø, som består av eller inneholder genmo-
difiserte organismer.

(f) Med mindre den anser at legitime mål kan 
undergraves, skal den bestrebe seg på å 
godta bruk av ikke-permanente eller avtak-
bare etiketter, eller bruk av merking i følge-
dokumenter, i stedet for å kreve at etiketter 
eller merker skal være fysisk festet på pro-
duktet.

(g) Nr. 2 får ikke anvendelse på tobakksvarer, 
nikotinprodukter og tilhørende produkter.
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Article 2.29

Cooperation on Market Surveillance and  
Non-Food Product Safety and Compliance 

1. The Parties recognise the importance of coop-
eration on market surveillance, compliance 
and the safety of non-food products for the 
facilitation of trade and for the protection of 
consumers and other users, and the impor-
tance of building mutual trust based on shared 
information.

2. To guarantee the independent and impartial 
functioning of market surveillance, the Parties 
shall ensure:
(a) the separation of market surveillance func-

tions from conformity assessment func-
tions; and

(b) the absence of any interests that would 
affect the impartiality of market surveil-
lance authorities in the performance of 
their control or supervision of economic 
operators.

3. The Parties shall cooperate and exchange 
information in the area of non-food product 
safety and compliance, which may include in 
particular the following:
(a) market surveillance and enforcement activ-

ities and measures;
(b) risk assessment methods and product test-

ing;
(c) coordinated product recalls or other similar 

actions;
(d) scientific, technical and regulatory matters 

in order to improve non-food product safety 
and compliance; 

(e) emerging issues of significant health and 
safety relevance;

(f) standardisation-related activities;
(g) exchanges of officials.

4. The Parties may establish arrangements on 
the regular exchange of information, including 
the exchange of information by electronic 
means, regarding measures taken on non-
compliant non-food products. 

5. Each Party shall use the information obtained 
pursuant to paragraphs 3 and 4 for the sole 
purpose of protecting consumers, health, 
safety or the environment.

6. Each Party shall treat the information 
obtained pursuant to paragraphs 3 and 4 as 
confidential. This provision shall not prevent 
Artikkel 2.29

Samarbeid om markedstilsyn og sikkerhet og 
samsvar med hensyn til produkter som ikke er 
næringsmidler

1. Partene anerkjenner betydningen av samar-
beid om markedstilsyn, samsvar og sikkerhet 
med hensyn til produkter som ikke er 
næringsmidler med sikte på å lette handelen 
og verne forbrukerne og andre brukere, samt 
betydningen av å bygge opp gjensidig tillit 
basert på felles opplysninger.

2. For å garantere at markedstilsynet virker uav-
hengig og upartisk, skal partene sikre 

(a) at markedstilsynsfunksjonene er atskilt fra 
samsvarsvurderingsfunksjonene, og 

(b) at det ikke forekommer interesser som vil 
kunne påvirke markedstilsynsmyndighete-
nes upartiskhet i utøvelsen av deres kon-
troll eller tilsyn med markedsdeltakere. 

3. Partene skal samarbeide og utveksle opplys-
ninger om sikkerhet og samsvar for produkter 
som ikke er næringsmidler, som særlig kan 
omfatte følgende:
(a) Virksomhet og tiltak i forbindelse med mar-

kedstilsyn og håndheving.
(b) Metoder for risikovurdering og produktte-

sting.
(c) Samordnet tilbakekalling av produkter eller 

andre lignende tiltak.
(d) Vitenskapelige, tekniske og regelverks-

messige spørsmål for å bedre sikkerhet og 
samsvar med hensyn til produkter som 
ikke er næringsmidler.

(e) Nye spørsmål av vesentlig betydning for 
helse og sikkerhet.

(f) Virksomhet tilknyttet standardisering.
(g) Utveksling av tjenestemenn.

4. Partene kan etablere ordninger for regelmes-
sig utveksling av opplysninger, herunder elek-
tronisk utveksling av opplysninger, vedrø-
rende tiltak som treffes for produkter som 
ikke er næringsmidler og ikke oppfyller kra-
vene.

5. Hver part skal bruke opplysningene innhentet 
i henhold til nr. 3 og 4 utelukkende for å verne 
forbrukere, helse, sikkerhet eller miljøet. 

6. Hver part skal behandle opplysninger innhen-
tet i henhold til nr. 3 og 4 som fortrolige. 
Denne bestemmelsen skal ikke være til hinder 
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disclosure of such information which may be 
required under national law.

7. The arrangements referred to in paragraph 4 
shall specify the type of information to be 
exchanged, the modalities for the exchange 
and the application of confidentiality and per-
sonal data protection rules.

8. For the purposes of this Article, ‘market sur-
veillance’ means activities conducted and 
measures taken by market surveillance and 
enforcement authorities, including activities 
conducted and measures taken in cooperation 
with economic operators, on the basis of pro-
cedures of a Party to enable that Party to mon-
itor or address safety of products and their 
compliance with the requirements set out in 
its laws and regulations.

9. Each Party shall ensure that any measure 
taken by its market surveillance or enforce-
ment authorities to withdraw or recall from its 
market or to prohibit or restrict the making 
available on its market of a product imported 
from the territory of another Party, for reasons 
related to non- compliance with the applicable 
legislation, is proportionate, states the exact 
grounds on which the measure is based and is 
communicated without delay to the relevant 
economic operator.

Article 2.30

Technical Discussions

1. If a Party considers that a draft or proposed 
technical regulation or conformity assessment 
procedure of another Party might have a sig-
nificant effect on trade between the Parties, it 
may request technical discussions on the mat-
ter. The request shall be made in writing to the 
Party concerned and shall identify:
(a) the measure at issue;
(b) the provisions of this Section or of an Annex 

to this Section to which the concerns relate; 
and

(c) the reasons for the request, including a 
description of the requesting Party’s con-
cerns regarding the measure.

2. A Party shall deliver its request to the contact 
point of the Party concerned designated pur-
suant to Article [X.12] (Contact Points).

3. At the request of a Party, the Parties shall 
meet to discuss the concerns raised in the 
request, in person or via videoconference or 
teleconference, within 60 days of the date of 
the request and shall endeavour to resolve the 
matter as expeditiously as possible. If a 
for utlevering av slike opplysninger som kan 
kreves utlevert i henhold til nasjonal rett.

7. Ordningene nevnt i nr. 4 skal angi hvilken type 
opplysninger som skal utveksles, nærmere 
regler for utvekslingen og anvendelsen av for-
trolighetsregler og regler for vern av person-
opplysninger.

8. I denne artikkelen menes med «markedstil-
syn» virksomhet som utøves og tiltak som tref-
fes av markedstilsyns- og håndhevingsmyndig-
heter, herunder virksomhet som utøves og til-
tak som treffes i samarbeid med markedsdel-
takere, på grunnlag av en parts prosedyrer for 
å gjøre vedkommende part i stand til å over-
våke eller håndtere sikkerheten til produkter 
og produktenes samsvar med kravene fastsatt 
i dens lover og forskrifter.

9. Hver part skal sørge for at ethvert tiltak som 
treffes av dens markedstilsyns- eller håndhe-
vingsmyndigheter for å trekke eller kalle til-
bake et produkt fra dens marked eller forby 
eller begrense tilgjengeliggjøringen på dens 
marked av et produkt som er importert fra en 
annen parts territorium, av årsaker som gjel-
der manglende samsvar med gjeldende lovgiv-
ning, er forholdsmessige, gir en nøyaktig 
begrunnelse for tiltaket og omgående medde-
les den berørte markedsdeltakeren.

Artikkel 2.30

Tekniske drøftinger

1. Dersom en part anser at et utkast til teknisk 
forskrift eller en foreslått samsvarsvurderings-
prosedyre hos en annen part kan ha en vesent-
lig innvirkning på handelen mellom partene, 
kan den be om tekniske drøftinger om saken. 
Anmodningen skal framsettes skriftlig til den 
berørte parten og angi
(a) hvilket tiltak det dreier seg om,
(b) hvilke bestemmelser i dette avsnittet eller i 

et vedlegg til dette avsnittet som betenke-
lighetene vedrører, og

(c) begrunnelsen for anmodningen med en 
beskrivelse av den anmodende partens 
betenkeligheter med hensyn til tiltaket.

2. En part skal sende sin anmodning til kontakt-
punktet hos den berørte parten som er utpekt 
i henhold til artikkel [X.12] (Kontaktpunkter).

3. På anmodning fra en av partene skal partene 
innen 60 dager etter datoen da anmodningen 
ble framsatt, møtes for å drøfte betenkelighe-
tene som er tatt opp i anmodningen, enten per-
sonlig eller via videokonferanse eller telekon-
feranse, og skal bestrebe seg på å løse saken 
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requesting Party believes that the matter is 
urgent, it may request that any meeting take 
place within a shorter time frame. In such 
cases, the responding Party shall give positive 
consideration to such a request.

Article 2.31

Cooperation

1. The Parties shall cooperate in the field of tech-
nical regulations, standards and conformity 
assessment procedures, where it is in their 
mutual interest, and without prejudice to the 
autonomy of their own respective decision-
making and legal orders. The Technical Barri-
ers to Trade Committee may exchange views 
with respect to the cooperation activities car-
ried out under this Article or the Annexes to 
this Section.

2. For the purposes of paragraph 1, the Parties 
shall seek to identify, develop and promote 
cooperation activities of mutual interest. These 
activities may in particular relate to:
(a) the exchange of information, experience 

and data related to technical regulations, 
standards and conformity assessment pro-
cedures;

(b) ensuring efficient interaction and coopera-
tion of their respective regulatory authori-
ties at international, regional or national 
level;

(c) exchanging information, to the extent pos-
sible, about international agreements and 
arrangements regarding technical barriers 
to trade to which one or all Parties are 
party; and

(d) establishment of or participation in trade 
facilitating initiatives.

Article 2.32

Contact Points

1. Upon the entry into force of this Agreement, 
each Party shall designate a contact point for 
the implementation of this Section and shall 
notify the other Parties of the contact details 
for the contact point, including information 
regarding the relevant officials. The Parties 
shall promptly notify each other of any change 
of those contact details.

2. The contact point shall provide any informa-
tion or explanation requested by the contact 
point of the other Parties in relation to the 
implementation of this Section within a reason-
så raskt som mulig. Dersom en anmodende 
part mener at saken haster, kan den be om at 
det holdes et møte innen kortere tid. I slike til-
feller skal den svarende parten gi en slik 
anmodning velvillig behandling.

Artikkel 2.31

Samarbeid

1. Partene skal samarbeide på området tekniske 
forskrifter, standarder og samsvarsvurderings-
prosedyrer dersom det er i deres felles 
interesse, og uten at det berører deres handle-
frihet i deres respektive beslutningsprosesser 
og rettsordener. Komiteen for tekniske han-
delshindringer kan utveksle synspunkter om 
de samarbeidsaktivitetene som finner sted i 
henhold til denne artikkelen eller vedleggene 
til dette avsnittet.

2. For formålene i nr. 1 skal partene bestrebe seg 
på å identifisere, utvikle og fremme samar-
beidsaktiviteter av felles interesse. Disse akti-
vitetene kan særlig gjelde
(a) utveksling av informasjon, erfaringer og 

data knyttet til tekniske forskrifter, standar-
der og samsvarsvurderingsprosedyrer, 

(b) sikring av effektiv samhandling og effektivt 
samarbeid mellom deres respektive regule-
ringsmyndigheter på internasjonalt, regio-
nalt eller nasjonalt plan,

(c) utveksling av opplysninger, i det omfanget 
som er mulig, om internasjonale avtaler og 
ordninger med hensyn til tekniske handels-
hindringer, der en av eller alle partene er 
part, og

(d) etablering av eller deltaking i initiativer 
som letter handelen.

Artikkel 2.32

Kontaktpunkter

1. Hver part skal ved ikrafttredelsen av denne 
avtalen utpeke et kontaktpunkt for gjennomfø-
ringen av dette avsnittet og skal underrette de 
andre partene om kontaktopplysningene for 
kontaktpunktet, herunder opplysninger om 
aktuelle tjenestepersoner. Partene skal umid-
delbart underrette hverandre om eventuelle 
endringer i disse kontaktopplysningene.

2. Kontaktpunktet skal innen en rimelig frist 
framlegge alle opplysninger eller forklaringer 
som de andre partenes kontaktpunkt ber om i 
forbindelse med gjennomføringen av dette 
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able period of time and, if possible, within 60 
days of the date of receipt of the request.

Article 2.33

Technical Barriers to Trade Committee

1. The Technical Barriers to Trade Committee 
shall supervise the implementation and opera-
tion of this Section and the Annexes to it and 
shall promptly clarify and address, where pos-
sible, any issue raised by a Party relating to 
the development, adoption or application of 
technical regulations, standards and conform-
ity assessment procedures under this Section 
or the TBT Agreement.

2. The TBT Committee shall without undue 
delay review this Section and related annexes 
in light of relevant developments under the 
UK-EU TCA. In such reviews, the Parties shall 
endeavour to agree on recommendations for 
alignment of this Section with the TBT Chap-
ter and related annexes under the TCA. Such 
recommendations for amendments shall be 
submitted to the Joint Committee. 
 

3. The TBT committee may establish, if neces-
sary, to achieve the objectives of this Section, 
ad hoc technical working groups to deal with 
specific issues or sectors.

4. The TBT Committee shall meet on request of 
a Party, and no later than five years after the 
entry into force of this Agreement, and there-
after on request by a Party.

Section 2.3

Sanitary and phytosanitary measures

Article 2.34

Objectives

The objectives of this Section are to:
(a) protect human, animal and plant life or health, 

and the environment while facilitating trade;
(b) further the implementation of the SPS Agree-

ment;
(c) ensure that the Parties’ sanitary and phytosan-

itary (“SPS”) measures do not create unjusti-
fied barriers to trade;

(d) promote greater transparency and understand-
ing on the application of each Party’s SPS 
measures;

(e) enhance cooperation between the Parties on 
animal welfare, the promotion of sustainable 
avsnittet, om mulig innen 60 dager etter at 
anmodningen er mottatt.

Artikkel 2.33

Komiteen for tekniske handelshindringer

1. Komiteen for tekniske handelshindringer skal 
føre tilsyn med gjennomføringen og anvendel-
sen av dette avsnittet og dets vedlegg, og skal 
umiddelbart klargjøre og om mulig behandle 
alle spørsmål som en part tar opp i forbindelse 
med utvikling, vedtakelse eller anvendelse av 
tekniske forskrifter, standarder og samsvar-
svurderingsprosedyrer i henhold til dette 
avsnittet eller TBT-avtalen.

2. TBT-komiteen skal uten unødig opphold gjen-
nomgå dette avsnittet og tilhørende vedlegg 
på nytt i lys av den relevante utviklingen under 
handels- og samarbeidsavtalen (TCA) mellom 
Det forente kongerike og EU. Ved slike gjen-
nomgåelser skal partene bestrebe seg på å 
komme til enighet om anbefalinger om å til-
passe dette avsnittet til TBT-kapitlet og tilhø-
rende vedlegg under TCA. Slike anbefalinger 
om endringer skal framlegges for den blan-
dede komiteen.

3. TBT-komiteen kan om nødvendig for å nå 
målene i dette avsnittet etablere tekniske ad 
hoc-arbeidsgrupper som skal behandle 
bestemte spørsmål eller sektorer.

4. TBT-komiteen skal møtes på anmodning fra 
en part, men senest fem år etter at denne avta-
len er trådt i kraft, og deretter på anmodning 
fra en part.

Avsnitt 2.3

Veterinære og plantesanitære tiltak

Artikkel 2.34

Mål

Formålene med dette avsnittet er å
(a) verne menneskers, dyrs og planters liv og 

helse samt miljøet, og samtidig lette handelen,
(b) fremme gjennomføringen av SPS-avtalen, 

(c) sikre at partenes veterinære og plantesanitære 
tiltak («SPS-tiltak») ikke skaper uberettigede 
handelshindringer,

(d) fremme større åpenhet om og forståelse for 
anvendelsen av hver parts SPS-tiltak, 

(e) styrke samarbeidet mellom partene når det 
gjelder dyrevelferd, å fremme bærekraftige 
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food systems, and in the fight against antimi-
crobial resistance;

(f) enhance cooperation in international standard-
setting bodies to develop international stand-
ards, guidelines and recommendations on ani-
mal health, food safety and plant health, 
including international plant commodity stand-
ards; and

(g) promote the implementation by each Party of 
international standards, guidelines and recom-
mendations.

Article 2.35

Scope

1. This Section applies to SPS measures of a 
Party that may, directly or indirectly, affect 
trade between the Parties.

2. This Section also applies to cooperation 
between the Parties on animal welfare, antimi-
crobial resistance and sustainable food sys-
tems.

Article 2.36

Definitions

1. For the purposes of this Section and Annex I 
(Provisions and Arrangements Concerning 
Sanitary and Phytosanitary Matters), the fol-
lowing definitions apply:
(a) the definitions in Annex A to the SPS Agree-

ment;
(b) the definitions adopted under the auspices 

of the Codex Alimentarius Commission 
(the “Codex”);

(c) the definitions adopted under the auspices 
of the World Organisation for Animal 
Health (the “OIE”); and

(d) the definitions adopted under the auspices 
of the International Plant Protection Con-
vention (the “IPPC”).

2. For the purposes of this Section and Annex I 
(Provisions and Arrangements Concerning 
Sanitary and Phytosanitary Matters) :
(a) “import conditions” means any SPS meas-

ures that are required to be fulfilled for the 
import of products;

(b) “sanitary or phytosanitary measure” means 
any measure as defined in paragraph 1 of 
Annex A to the SPS Agreement falling 
within the scope of this Agreement;

(c) “SPS Joint Management Committee” 
means the Joint Management Committee 
for Sanitary and Phytosanitary Measures 
established pursuant to Article [X.17] (Joint 
systemer for næringsmiddelproduksjon og å 
bekjempe antimikrobiell resistens,

(f) styrke samarbeidet i internasjonale standardi-
seringsorganer med sikte på å utarbeide inter-
nasjonale standarder, retningslinjer og anbefa-
linger om dyrehelse, næringsmiddeltrygghet 
og plantehelse, herunder internasjonale stan-
darder for vegetabilske produkter, og

(g) fremme hver parts gjennomføring av interna-
sjonale standarder, retningslinjer og anbefalin-
ger.

Artikkel 2.35

Virkeområde

1. Dette avsnittet får anvendelse på en parts SPS-
tiltak som direkte eller indirekte kan påvirke 
handelen mellom partene.

2. Dette avsnittet får også anvendelse på sam-
arbeid mellom partene om dyrevelferd, anti-
mikrobiell resistens og bærekraftige nærings-
middelsystemer.

Artikkel 2.36

Definisjoner

1. I dette avsnittet og vedlegg I (Bestemmelser 
og ordninger vedrørende veterinære og plan-
tesanitære spørsmål) gjelder følgende defini-
sjoner:
(a) Definisjonene i vedlegg A til SPS-avtalen. 

(b) Definisjonene vedtatt i regi av Codex Ali-
mentarius-kommisjonen («Codex»). 

(c) Definisjonene vedtatt i regi av Verdens 
dyrehelseorganisasjon («OIE»). 

(d) Definisjonene vedtatt i regi av Den interna-
sjonale plantevernkonvensjonen («IPPC»). 

2. I dette avsnittet og vedlegg I (Bestemmelser 
og ordninger vedrørende veterinære og plan-
tesanitære spørsmål) menes med
(a) «importvilkår» alle SPS-tiltak som kreves 

for at produkter skal kunne importeres, 

(b) «veterinært eller plantesanitært tiltak» 
ethvert tiltak som definert i nr. 1 i vedlegg 
A til SPS-avtalen som faller innenfor denne 
avtalens virkeområde,

(c) «den blandede SPS-forvaltningskomiteen» 
den blandede forvaltningskomiteen for 
veterinære og plantesanitære tiltak nedsatt 
i henhold til artikkel [X.17] (Blandet for-
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Management Committee for Sanitary and 
Phytosanitary Measures); and

(d) “SPS Agreement” means the Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosani-
tary Measures, contained in Annex 1A to 
the WTO Agreement.

3. The SPS Joint Management Committee may 
make a recommendation to the Joint Commit-
tee established under Article [XX] to adopt 
other definitions for the purposes of this Sec-
tion, taking into consideration the glossaries 
and definitions of the relevant international 
organisations, such as the Codex, OIE and 
IPPC.

4. The definitions under the SPS Agreement pre-
vail to the extent that there is an inconsistency 
between the definitions adopted under this 
Agreement or adopted under the auspices of 
the Codex, OIE, or IPPC and the definitions 
under the SPS Agreement. To the extent that 
there is an inconsistency between definitions 
adopted under this Agreement and the defini-
tions set out in the Codex, OIE or IPPC, the 
definitions set out in the Codex, OIE or IPPC 
shall prevail.

Article 2.37

Rights and Obligations

The Parties affirm their rights and obligations 
under the SPS Agreement. This includes the right 
to adopt measures in accordance with paragraph 7 
of Article 5 of the SPS Agreement.

Article 2.38

General Principles

1. Each Party shall apply SPS measures for 
achieving their appropriate level of protection 
that are based on risk assessments in accord-
ance with relevant provisions, including Arti-
cle 5 of the SPS Agreement.

2. A Party shall not use SPS measures to create 
unjustified barriers to trade.

3. Regarding trade-related SPS procedures and 
approvals established under this Section, each 
Party shall ensure that these procedures and 
approvals, and related SPS measures: 

(a) are initiated and completed without undue 
delay;

(b) do not include unnecessary, scientifically 
and technically unjustified or unduly bur-
valtningskomité for veterinære og plantesa-
nitære tiltak),

(d) «SPS-avtalen» avtalen om anvendelse av 
veterinære og plantesanitære tiltak i ved-
legg 1A til WTO-avtalen. 

3. Den blandede SPS-forvaltningskomiteen kan 
komme med en anbefaling til den blandede 
komiteen nedsatt i henhold til artikkel [XX] 
om å vedta andre definisjoner med henblikk på 
dette avsnittet, tatt i betraktning ordlistene og 
definisjonene fra de relevante internasjonale 
organisasjonene, som Codex, OIES og IPPC. 

4. Definisjonene i SPS-avtalen har forrang i den 
grad det er uoverensstemmelse mellom defini-
sjonene som er vedtatt i henhold til denne 
avtalen eller innenfor rammen av Codex, OIE 
eller IPPC, og definisjonene i SPS-avtalen. I 
den grad det er uoverensstemmelse mellom 
definisjonene som er vedtatt i henhold til 
denne avtalen, og definisjonene fra Codex, 
OIES eller IPPC, har definisjonene fra Codex, 
OIE eller IPPC forrang. 

Artikkel 2.37

Rettigheter og forpliktelser

Partene bekrefter sine rettigheter og forpliktelser 
i henhold til SPS-avtalen. Dette omfatter retten til 
å treffe tiltak i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i SPS-
avtalen.

Artikkel 2.38

Generelle prinsipper

1. Hver part skal anvende SPS-tiltak for å oppnå 
et egnet vernenivå som er basert på risikovur-
deringer i samsvar med relevante bestemmel-
ser, herunder artikkel 5 i SPS-avtalen. 

2. En part skal ikke bruke SPS-tiltak for å skape 
uberettigede handelshindringer.

3. Når det gjelder handelsrelaterte SPS-prosedy-
rer og godkjenninger fastsatt i henhold til 
dette avsnittet, skal hver part sikre at disse 
prosedyrene og godkjenningene samt tilhø-
rende SPS-tiltak
(a) igangsettes og avsluttes så snart som 

mulig,
(b) ikke omfatter unødvendige, vitenskapelig 

og teknisk ubegrunnede eller urimelig 
belastende anmodninger om opplysninger 
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densome information requests that might 
delay access to another Party’s market;

(c) are not applied in a manner which would 
constitute arbitrary or unjustifiable discrim-
ination against another Party’s entire terri-
tory or parts of another Party’s territory 
where identical or similar SPS conditions 
exist; and

(d) are proportionate to the risks identified and 
not more trade restrictive than necessary to 
achieve the importing Party’s appropriate 
level of protection.

4. A Party shall not use the procedures and 
approvals referred to in paragraph 3, or any 
requests for additional information, to delay 
access to their markets without scientific and 
technical justification.

5. Each Party shall ensure that any administra-
tive procedure it requires concerning the 
import conditions on food safety, animal health 
or plant health is not more burdensome or 
trade restrictive than necessary to give the 
importing Party adequate confidence that 
these conditions are met. Each Party shall 
ensure that the negative effects on trade of any 
administrative procedures are kept to a mini-
mum and that the clearance processes remain 
simple and expeditious while meeting the 
importing Party’s conditions.

6. The importing Party shall not put in place any 
additional administrative system or procedure 
that unnecessarily hampers trade.

Article 2.39

Specific Provisions and Arrangements 
concerning Sanitary and Phytosanitary Matters

Annex I (Provisions and Arrangements Concern-
ing Sanitary and Phytosanitary Matters) contains 
specific provisions and arrangements concerning 
sanitary and phytosanitary matters. 

Article 2.40

Minimum Standard of Treatment on Sanitary 
Measures

1. This Article applies to each Party’s sanitary 
measures if the United Kingdom and the Euro-
pean Union enter into any agreement concern-
ing sanitary measures which is in force 
between the United Kingdom and the Euro-
pean Union on or after 1 January 2021 (‘UK-
EU Sanitary Agreement’).
som kan forsinke adgangen til en annen 
parts marked,

(c) ikke anvendes på en måte som utgjør vilkår-
lig eller uberettiget forskjellsbehandling av 
en annen parts territorium eller deler av en 
annen parts territorium dersom det fore-
ligger identiske eller tilsvarende SPS-vilkår, 

(d) står i forhold til de påviste risikoene og ikke 
er mer handelshindrende enn det som er 
nødvendig for at den importerende parten 
skal kunne oppnå et egnet vernenivå.

4. En part skal ikke bruke prosedyrene og god-
kjenningene nevnt i nr. 3 eller anmodninger 
om tilleggsopplysninger for å forsinke adgan-
gen til sitt marked uten vitenskapelig og tek-
nisk begrunnelse.

5. Hver part skal påse at alle administrative pro-
sedyrer den krever med hensyn til importvil-
kår for næringsmiddeltrygghet, dyrehelse 
eller plantehelse, ikke er mer belastende eller 
handelshindrende enn det som er nødvendig 
for å gi den importerende parten tilstrekkelig 
sikkerhet for at disse vilkårene er oppfylt. 
Hver part skal sikre at de negative virkningene 
av administrative prosedyrer holdes på et mini-
mum, og at klareringsprosessene forblir enkle 
og raske, samtidig som den importerende par-
tens vilkår oppfylles.

6. Den importerende parten skal ikke innføre 
ytterligere administrative systemer eller pro-
sedyrer som unødig hindrer handelen.

Artikkel 2.39

Særlige bestemmelser og ordninger vedrørende 
veterinære og plantesanitære spørsmål

Vedlegg I (Bestemmelser og ordninger vedrø-
rende veterinære og plantesanitære spørsmål) 
inneholder særlige bestemmelser og ordninger i 
forbindelse med veterinære og plantesanitære 
spørsmål.

Artikkel 2.40

Minstestandard for behandling av veterinære 
tiltak

1. Denne artikkelen får anvendelse på hver parts 
veterinære tiltak dersom Det forente konge-
rike og Den europeiske union inngår en avtale 
om veterinære tiltak som 1. januar 2021 eller 
senere er i kraft mellom Det forente kongerike 
og Den europeiske union («avtale UK-EU om 
veterinære tiltak»).
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2. With respect to the sanitary matters provided 
for in Annex I (Provisions and Arrangements 
Concerning Sanitary and Phytosanitary Mat-
ters), each Party shall be afforded treatment 
no less favourable than that which is afforded 
to the United Kingdom and the European 
Union under the terms of any UK-EU Sanitary 
Agreement. At the request of a Party, the Par-
ties shall hold consultations within the SPS 
Joint Management Committee to consider the 
incorporation of relevant provisions of any UK-
EU Sanitary Agreement into this Agreement 
in accordance with paragraph 2 (a) of Article 
[X.17] (Joint Management Committee for Sani-
tary and Phytosanitary Measures). The terms 
and basis of any such incorporation shall be 
agreed between the Parties and subject to 
their respective domestic legal requirements. 

3. This Article shall not apply to Iceland in 
respect of sanitary measures in relation to 
trade in live animals, other than fish and aqua-
culture animals, and animal products such as 
ova, semen and embryos.

Article 2.41

Cooperation on Sanitary Matters

Without prejudice to Article [X.7] (Minimum 
Standard of Treatment on Sanitary Measures), 
the Parties agree to cooperate on the sanitary 
matters to be set out in Annex II (Cooperation on 
Sanitary Matters) in accordance with paragraph 2 
(b) of Article [X.17] (Joint Management Commit-
tee for Sanitary and Phytosanitary Measures). At 
the request of a Party, the Parties shall hold con-
sultations within the SPS Joint Management Com-
mittee on the sanitary matters which are to be the 
subject of cooperation, and the nature and extent 
of such cooperation.

Article 2.42

Transparency and Exchange of Information

1. Each Party shall pursue transparency as 
regards SPS measures applicable to trade and 
shall for those purposes undertake the follow-
ing actions:
(a) promptly communicate to the other Parties 

any changes to its SPS measures and 
approval procedures, including changes 
that may affect its capacity to fulfil the SPS 
import requirements of a Party for certain 
products;
2. Når det gjelder de veterinære spørsmålene 
omhandlet i vedlegg I (Bestemmelser og ord-
ninger vedrørende veterinære og plantesani-
tære spørsmål), skal hver part gis en behand-
ling som ikke er mindre gunstig enn den som 
gis til Det forente kongerike og Den euro-
peiske union i henhold til vilkårene i en even-
tuell avtale UK-EU om veterinære tiltak. På 
anmodning fra en part skal partene holde kon-
sultasjoner i den blandede SPS-forvaltningsko-
miteen for å vurdere å innarbeide relevante 
bestemmelser i en eventuell avtale UK-EU om 
veterinære tiltak, i samsvar med nr. 2 bokstav 
a) i artikkel [X.17] (Den blandede forvalt-
ningskomiteen for veterinære og plantesani-
tære tiltak). Vilkårene og grunnlaget for en 
slik innarbeiding skal avtales mellom partene i 
henhold til deres respektive internrettslige 
krav.

3. Denne artikkelen får ikke anvendelse på 
Island med hensyn til veterinære tiltak i forbin-
delse med handel med levende dyr, bortsett 
fra fisk og akvakulturdyr, samt animalske pro-
dukter som egg, sæd og embryoer.

Artikkel 2.41

Samarbeid om veterinære spørsmål

Uten at det berører artikkel [X.7] (Minstestan-
dard for behandling av veterinære tiltak), er par-
tene enige om å samarbeide om de veterinære 
spørsmålene som skal fastsettes i vedlegg II (Sam-
arbeid om veterinære spørsmål), i samsvar med 
nr. 2 bokstav b) i artikkel [X.17] (Den blandede 
forvaltningskomiteen for veterinære og plantesa-
nitære tiltak). På anmodning fra en part skal par-
tene holde konsultasjoner i den blandede SPS-for-
valtningskomiteen om de veterinære spørsmålene 
det skal samarbeides om, og om arten og omfan-
get av dette samarbeidet.

Artikkel 2.42

Åpenhet og utveksling av opplysninger

1. Hver part skal etterstrebe åpenhet om SPS-til-
tak som gjelder handel, og skal for dette for-
målet 

(a) umiddelbart underrette de andre partene 
om eventuelle endringer i sine SPS-tiltak og 
godkjenningsprosedyrer, herunder 
endringer som kan påvirke dens evne til å 
oppfylle en parts SPS-importkrav for visse 
produkter,
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(b) enhance mutual understanding of its SPS 
measures and their application;

(c) exchange information with the other Par-
ties on matters related to the development 
and application of SPS measures, including 
the progress on new available scientific evi-
dence that affect, or may affect, trade 
between the Parties with a view to minimis-
ing negative trade effects; 

(d) upon request of a Party, communicate the 
conditions that apply for the import of spe-
cific products without undue delay;

(e) upon request of a Party, communicate the 
state of play of the procedure for the author-
isation of specific products without undue 
delay;

(f) communicate to the other Parties any sig-
nificant change to the structure or organisa-
tion of a Party’s competent authority; 

(g) on request, communicate the results of a 
Party’s official control and a report that 
concerns the results of the control carried 
out;

(h) on request, communicate the results of an 
import check provided for in case of a 
rejected or a non-compliant consignment; 
and

(i) on request, communicate, without undue 
delay, a risk assessment or scientific opin-
ion produced by a Party that is relevant to 
this Section.

2. Where a Party has made available the informa-
tion in paragraph 1 via notification to the 
WTO’s Central Registry of Notifications or to 
the relevant international standard-setting 
body, in accordance with its relevant rules, the 
requirements in paragraph 1, as they apply to 
that information, are fulfilled.

Article 2.43

Recognition of Plant Pest Status and Regional 
Conditions

1. The Parties shall recognise the concepts of 
Pest Free Areas, Pest Free Places of Produc-
tion, and Pest Free Production Sites as well as 
areas of low pest prevalence as specified in the 
IPPC International Standards for Phytosani-
tary Measures (“ISPMs”), which the Parties 
agree to apply in the trade between them, in 
accordance with the SPS Agreement, includ-
ing the Guidelines to further the practical 
implementation of Article 6 of the SPS Agree-
(b) styrke den gjensidige forståelsen av sine 
SPS-tiltak og anvendelsen av dem,

(c) utveksle opplysninger med de andre par-
tene om spørsmål som gjelder utvikling og 
anvendelse av SPS-tiltak, herunder fram-
skritt med hensyn til ny tilgjengelig viten-
skapelig dokumentasjon som påvirker eller 
kan påvirke handelen mellom partene, med 
sikte på å redusere negative virkninger på 
handelen,

(d) på anmodning fra en part så snart som 
mulig underrette den om de vilkårene som 
gjelder for import av bestemte produkter,

(e) på anmodning fra en part så snart som 
mulig underrette den om status for prose-
dyren for godkjenning av spesifikke pro-
dukter,

(f) underrette de andre partene om eventuelle 
vesentlige endringer i strukturen eller 
organisasjonen hos en parts kompetente 
myndighet,

(g) på anmodning meddele resultatene av en 
parts offentlige kontroll og oversende en 
rapport om resultatene av kontrollen som 
er gjennomført,

(h) på anmodning meddele resultatene av en 
importkontroll som er gjennomført i tilfelle 
en forsendelse er blitt avvist eller ansett for 
ikke å oppfylle kravene, og

(i) på anmodning så snart som mulig over-
sende en risikovurdering eller vitenskape-
lig uttalelse som er utarbeidet av en part og 
relevant for dette avsnittet.

2. Dersom en part har gjort opplysningene i nr. 1 
tilgjengelige via melding til WTOs sentrale 
meldingsregister eller til det relevante interna-
sjonale standardiseringsorganet i samsvar 
med dets relevante regler, er de kravene i nr. 1 
som gjelder for disse opplysningene, oppfylt. 

Artikkel 2.43

Anerkjennelse av skadegjørerstatus og  
regionale forhold

1. Partene skal anerkjenne begrepene skadegjø-
rerfrie områder, skadegjørerfrie produksjons-
steder, skadegjørerfrie produksjonsavsnitt 
samt områder med lav prevalens av skadegjø-
rere, som angitt i de internasjonale standar-
dene for plantesanitære tiltak («ISPM») fra 
IPPC, som partene er enige om å anvende i 
handelen seg imellom, i samsvar med SPS-
avtalen, herunder retningslinjene for å 
fremme den praktiske gjennomføringen av 
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ment (WTO/SPS Committee Decision G/
SPS/48), and the relevant ISPMs. 

2. When determining Pest Free Areas, Pest Free 
Places of Production, Pest Free Production 
Sites and areas of low pest prevalence, 
whether for the first time or after an outbreak 
of a plant pest, the importing Party shall base 
its own determination of the plant health sta-
tus of the exporting Party or parts thereof on 
the information provided by the exporting 
Party in accordance with the SPS Agreement 
and ISPMs, and take into consideration the 
determination made by the exporting Party. 

3. The exporting Party shall communicate Pest 
Free Areas, Pest Free Places of Production, 
Pest Free Production Sites and areas of low 
pest prevalence to the other Parties and, upon 
request, provide an explanation and support-
ing data as provided for in the relevant ISPMs 
or otherwise deemed appropriate. 

4. Without undue delay following the receipt of 
the information referred to in paragraph 2, the 
importing Party may raise an explicit objec-
tion, request additional information or consul-
tation, or require verification. The importing 
Party shall assess any additional information 
without undue delay following its receipt. 

5. Unless the importing Party raises an objec-
tion, requests additional information or consul-
tation, or requires verification without undue 
delay following the receipt of the information 
referred to in paragraph 2, the recognition of 
the determination of the Pest Free Areas, Pest 
Free Places of Production, Pest Free Produc-
tion Sites and/or areas of low pest prevalence 
of the exporting Party shall be understood as 
accepted by the importing Party. 

6. After finalisation of the procedure established 
in this Article, if the importing Party takes the 
decision to approve the requested Pest Free 
Areas, Pest Free Places of Production, Pest 
Free Production Sites and/or areas of low pest 
prevalence then it shall allow trade on that 
basis, without undue delay. 

7. In the event that the importing Party does not 
approve the requested Pest Free Areas, Pest 
Free Places of Production, Pest Free Produc-
tion Sites and/or areas of low pest prevalence, 
it shall notify its decision to the exporting 
artikkel 6 i SPS-avtalen (WTO/SPS-komitébe-
slutning G/SPS/48) og de relevante ISPM-
ene.

2. Ved bestemmelse av skadegjørerfrie områder, 
skadegjørerfrie produksjonssteder, skadegjø-
rerfrie produksjonsavsnitt og områder med lav 
prevalens av skadegjørere, enten for første 
gang eller etter et angrep av en skadegjører, 
skal den importerende parten basere sin egen 
bestemmelse av plantehelsetilstanden i den 
eksporterende parten eller i deler av den, på 
de opplysningene den eksporterende parten 
gir i samsvar med SPS-avtalen og ISPM-ene, 
og ta i betraktning den eksporterende partens 
bestemmelse.

3. Den eksporterende parten skal underrette de 
andre partene om skadegjørerfrie områder, 
skadegjørerfrie produksjonssteder, skadegjø-
rerfrie produksjonsavsnitt og områder med lav 
prevalens av skadegjørere og på anmodning 
framlegge en forklaring og underbyggende 
data som fastsatt i de relevante ISPM-ene eller 
på en annen måte som anses hensiktsmessig.

4. Så snart som mulig etter å ha mottatt opplys-
ningene nevnt i nr. 2 kan den importerende 
parten gjøre en uttrykkelig innsigelse, 
anmode om tilleggsopplysninger eller konsul-
tasjoner eller kreve verifisering. Den importe-
rende parten skal vurdere eventuelle tilleggs-
opplysninger så snart som mulig etter at de er 
mottatt.

5. Med mindre den importerende parten gjør 
innsigelse, ber om tilleggsopplysninger eller 
konsultasjoner eller krever verifisering så 
snart som mulig etter å ha mottatt opplysnin-
gene nevnt i nr. 2, skal anerkjennelsen av den 
eksporterende partens bestemmelse av de 
skadegjørerfrie områdene, skadegjørerfrie 
produksjonsstedene, skadegjørerfrie produk-
sjonsavsnittene og/eller områdene med lav 
prevalens av skadegjørere forstås som god-
kjent av den importerende parten.

6. Når prosedyren fastsatt i denne artikkelen er 
fullført, skal den importerende parten, dersom 
den beslutter å godkjenne anmodningen om 
status som skadegjørerfrie områder, skadegjø-
rerfrie produksjonssteder, skadegjørerfrie 
produksjonsavsnitt og/eller områder med lav 
prevalens av skadegjørere, tillate handel på 
dette grunnlaget så snart som mulig.

7. Dersom den importerende parten ikke god-
kjenner anmodningen om status som skade-
gjørerfrie områder, skadegjørerfrie produk-
sjonssteder, skadegjørerfrie produksjonsav-
snitt og/eller områder med lav prevalens av 
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Party and explain the reasons for the rejection 
and, upon request, hold consultations. 
 

8. If consultations are requested by the import-
ing Party or the exporting Party, they shall be 
conducted in accordance with paragraph 2 of 
Article [X.11] (Notification and Consultation).

9. Any verification the importing Party may 
require shall be carried out taking into 
account the biology of the pest and the crop 
concerned.

10. The phytosanitary requirements of the import-
ing Party shall be established taking into con-
sideration the phytosanitary status in the 
exporting Party and, if required by the import-
ing Party, the result of a Pest Risk Analysis 
(“PRA”). The PRA shall be carried out in 
accordance with the relevant ISPM. The risk 
analysis shall take into account available scien-
tific and technical information.

11. When establishing or maintaining phytosani-
tary measures, the importing Party shall take 
into account Pest Free Areas, Pest Free Places 
of Production, Pest Free Production sites, and 
areas of low pest prevalence. 

12. The SPS Joint Management Committee may 
define further details for the procedures set 
out in this Article, taking into account the SPS 
Agreement and IPPC guidelines, standards 
and recommendations.

Article 2.44

Notification and Consultation

1. A Party shall notify the other Parties without 
undue delay of:
(a) a significant change to pest or disease sta-

tus;
(b) the emergence of a new animal disease;
(c) a finding of epidemiological importance 

with respect to an animal disease;
(d) a significant food safety issue identified by a 

Party;
(e) any additional measures beyond the basic 

requirements of their respective SPS meas-
ures taken to control or eradicate animal 
disease or protect human health, and any 
changes in preventive policies, including 
vaccination policies; 

(f) on request, the results of a Party’s official 
control and a report that concerns the 
results of the control carried out; and 
skadegjørere, skal den underrette den ekspor-
terende parten om sin beslutning og begrunne 
avslaget, og på anmodning holde konsultasjo-
ner.

8. Dersom den importerende eller eksporte-
rende parten ber om konsultasjoner, skal det 
skje i samsvar med nr. 2 i artikkel [X.11] 
(Underretning og konsultasjoner).

9. All verifisering som den importerende parten 
måtte kreve, skal gjennomføres under hensyn 
til skadegjørerens og den aktuelle avlingens 
biologi.

10. Den importerende partens plantesanitære 
krav skal fastsettes i betraktning av den plante-
sanitære tilstanden i den eksporterende par-
ten og, dersom den importerende parten kre-
ver det, resultatet av en skadegjørerrisikoana-
lyse («PRA»). PRA-en skal gjennomføres i 
samsvar med den relevante ISPM-en. Ved risi-
koanalysen skal det tas hensyn til tilgjengelige 
vitenskapelige og tekniske opplysninger.

11. Når den importerende parten innfører eller 
opprettholder plantesanitære tiltak, skal den ta 
hensyn til skadegjørerfrie områder, skadegjø-
rerfrie produksjonssteder, skadegjørerfrie 
produksjonsavsnitt og områder med lav preva-
lens av skadegjørere.

12. Den blandede SPS-forvaltningskomiteen kan 
fastsette nærmere bestemmelser om prosedy-
rene omhandlet i denne artikkelen, under hen-
syn til SPS-avtalen og IPPCs retningslinjer, 
standarder og anbefalinger.

Artikkel 2.44

Underretning og konsultasjoner

1. En part skal så snart som mulig underrette de 
andre partene om
(a) en vesentlig endring i skadegjører- eller 

sykdomsstatus,
(b) utbrudd av en ny dyresykdom,
(c) et funn av epidemiologisk betydning for en 

dyresykdom,
(d) et betydelig problem knyttet til nærings-

middeltrygghet som er påvist av en part,
(e) alle ytterligere tiltak utover de grunnleg-

gende kravene i partenes respektive SPS-
tiltak som er truffet for å bekjempe eller 
utrydde dyresykdommer eller verne men-
neskers helse, og alle endringer i forebyg-
gende programmer, herunder vaksina-
sjonsprogrammer,

(f) på anmodning, resultatene av en parts 
offentlige kontroll og oversende en rapport 
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(g) any significant changes to the functions of a 
system or database.

2. If a Party has a significant concern with 
respect to food safety, plant health, or animal 
health, or an SPS measure that another Party 
has proposed or implemented, that Party may 
request technical consultations with the other 
Party. The requested Party should respond to 
the request without undue delay. Each of the 
requesting Party and the requested Party shall 
endeavour to provide the information neces-
sary to avoid a disruption to trade and, as the 
case may be, to reach a mutually acceptable 
solution. 

3. Consultations referred to in paragraph 2 may 
be held via telephone conference, videoconfer-
ence, or any other means of communication 
mutually agreed on by the Parties concerned.

Article 2.45

Multilateral International Fora

The Parties agree to cooperate in the Codex, OIE 
and IPPC on the development of international 
standards, guidelines and recommendations in 
the areas under the scope of this Section.

Article 2.46

Implementation and Competent Authorities

1. For the purposes of the implementation of this 
Section, each Party shall take all of the follow-
ing into account:
(a) decisions of the WTO Committee on Sani-

tary and Phytosanitary Measures;
(b) the work of the Codex, OIE and IPPC;
(c) any knowledge and past experience it has of 

trading with the exporting Party; and 

(d) information provided by the other Parties.
2. The Parties shall, without delay, provide each 

other with a description of the competent 
authorities of the Parties for the implementa-
tion of this Section. The Parties shall notify 
each other of any significant change to these 
competent authorities.

3. Each Party shall ensure that its competent 
authorities have the necessary resources to 
effectively implement this Section.
om resultatene av kontrollen som er gjen-
nomført, og

(g) alle vesentlige endringer av funksjonene i 
et system eller en database.

2. Dersom en part har vesentlige betenkelighe-
ter med hensyn til næringsmiddeltryggheten, 
plantehelsen eller dyrehelsen, eller et SPS-til-
tak som en annen part har foreslått eller gjen-
nomført, kan denne parten anmode om tek-
niske konsultasjoner med den andre parten. 
Parten som mottar anmodningen, bør svare på 
den så snart som mulig. Både den anmodende 
parten og de partene som mottar anmodnin-
gen, skal bestrebe seg på å stille til rådighet de 
opplysningene som er nødvendige for å unngå 
handelsforstyrrelser og eventuelt for å komme 
fram til en gjensidig akseptabel løsning.

3. Konsultasjonene nevnt i nr. 2 kan holdes via 
telefonkonferanse, videokonferanse eller 
ethvert annet kommunikasjonsmiddel som de 
berørte partene avtaler seg imellom.

Artikkel 2.45

Multilaterale internasjonale fora

Partene er enige om å samarbeide i Codex, OIE 
og IPPC om utvikling av internasjonale standar-
der, retningslinjer og anbefalinger på områder 
innenfor virkeområdet for dette avsnittet.

Artikkel 2.46

Gjennomføring og kompetente myndigheter

1. I forbindelse med gjennomføringen av dette 
avsnittet skal hver part ta hensyn til 

(a) beslutninger fra WTO-komiteen for veteri-
nære og plantesanitære tiltak,

(b) arbeidet til Codex, OIE og IPPC,
(c) sin eventuelle kunnskap om og tidligere 

erfaring fra handel med den eksporterende 
parten, og

(d) opplysninger fra de andre partene.
2. Partene skal så snart som mulig gi hverandre 

en beskrivelse av sine respektive kompetente 
myndigheter for gjennomføringen av dette 
avsnittet. Partene skal underrette hverandre 
om alle vesentlige endringer av disse kompe-
tente myndighetene.

3. Hver part skal sikre at dens kompetente 
myndigheter har de nødvendige ressursene til 
å gjennomføre dette avsnittet effektivt.
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Article 2.47

Cooperation on Antimicrobial Resistance 

1. The Parties recognise that antimicrobial 
resistance is a serious threat to human and ani-
mal health. 

2. The Parties recognise that the nature of the 
threat requires a transnational and “One Health 
and Global Action Plan” approach, acknowledg-
ing the interdependencies between animal 
health, human health, food safety, food security 
and the environment.  
 

3. The Parties shall explore initiatives to promote 
the prudent and responsible use of antimicro-
bial agents in animal and crop production and 
the phasing out of the use of antimicrobial 
agents internationally as growth promoters. 

4. The Parties shall cooperate in and follow exist-
ing and future codes, guidelines, standards, 
recommendations and actions developed in 
relevant international organisations, initiatives 
and national plans aiming to promote the pru-
dent and responsible use of antimicrobial 
agents in animal husbandry and veterinary 
practices and crop production, and, where 
appropriate, towards harmonisation of surveil-
lance and data collection. 

5. The Parties shall promote collaboration in all 
relevant multilateral fora, in particular in the 
OIE, the Food and Agriculture Organisation of 
the United Nations and the Codex. 

6. The Parties shall facilitate the exchange of 
information, expertise, data on antimicrobial 
resistance surveillance, and experiences in the 
field of combatting antimicrobial resistance, 
and identify common views, interests, priori-
ties and policies in this area with the aim of 
implementing this Article. To this end, the Par-
ties may establish a joint working group on 
combatting antimicrobial resistance which 
shall, as appropriate, share information with 
the SPS Joint Management Committee. By 
agreement of the Parties, the working group 
created may invite experts for specific activi-
ties.

Article 2.48

Cooperation on Animal Welfare

1. The Parties recognise that animals are sen-
tient beings. They also recognise the connec-
Artikkel 2.47

Samarbeid om antimikrobiell resistens 

1. Partene anerkjenner at antimikrobiell resis-
tens er en alvorlig trussel mot menneskers og 
dyrs helse. 

2. Partene erkjenner at trusselen er av en slik art 
at den krever en tverrnasjonal tilnærming 
basert på prinsippet om én helse og én global 
handlingsplan («One Health and Global Action 
Plan), samt det gjensidige avhengighetsforhol-
det mellom dyrs helse, menneskers helse, 
næringsmiddeltrygghet, matvaresikkerhet og 
miljø. 

3. Partene skal undersøke initiativer som frem-
mer forsiktig og ansvarlig bruk av antimikrobi-
elle stoffer i husdyrproduksjon og plantepro-
duksjon samt gradvis avvikling av bruken av 
antimikrobielle stoffer som vekstfremmende 
stoffer internasjonalt.

4. Partene skal samarbeide om og følge eksis-
terende og framtidige kodekser, retningslinjer, 
standarder, anbefalinger og tiltak utviklet i 
relevante internasjonale organisasjoner, initia-
tiver og nasjonale planer som fremmer forsik-
tig og ansvarlig bruk av antimikrobielle stoffer 
i husdyrhold, veterinærpraksis og plantepro-
duksjon, eventuelt med sikte på harmonise-
ring av overvåking og datainnsamling.  

5. Partene skal fremme samarbeid i alle rele-
vante multilaterale fora, særlig i OIE, FNs 
organisasjon for ernæring og landbruk samt 
Codex. 

6. Partene skal fremme utveksling av opplysnin-
ger, ekspertise, data om overvåking av antimi-
krobiell resistens og erfaringer på området 
bekjempelse av antimikrobiell resistens samt 
kartlegge felles synspunkter, interesser, priori-
teringer og politikk på dette området, med 
sikte på å gjennomføre denne artikkelen. For 
dette formålet kan partene opprette en felles 
arbeidsgruppe for bekjempelse av antimikrobi-
ell resistens, som ved behov skal dele opplys-
ninger med den blandede SPS-forvaltningsko-
miteen. Etter avtale med partene kan den ned-
satte arbeidsgruppen invitere eksperter til 
spesifikke aktiviteter.

Artikkel 2.48

Samarbeid om dyrevelferd

1. Partene anerkjenner at dyr er sansende vese-
ner. De anerkjenner også sammenhengen mel-
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tion between improved welfare of animals and 
sustainable food production systems.

2. The Parties undertake to cooperate in interna-
tional fora to promote the development of the 
best possible animal welfare practices and 
their implementation. In particular, the Parties 
shall cooperate to reinforce and broaden the 
scope of the OIE animal welfare standards, as 
well as their implementation, with a focus on 
farmed animals.

3. The Parties shall strengthen their cooperation 
on research in the area of animal welfare to 
develop adequate and science-based animal 
welfare standards related to animal breeding 
and the treatment of animals on the farm, dur-
ing transport and at slaughter. 

4. The Parties shall facilitate the exchange of 
information, expertise, and experiences in the 
field of enhancing animal welfare, and identify 
common views, interests, priorities and poli-
cies in this area with the aim of implementing 
this Article. To this end, the Parties may estab-
lish a joint working group on animal welfare 
which shall, as appropriate, share information 
with the SPS Joint Management Committee. 
By agreement of the Parties, the working 
group created may invite experts for specific 
activities.

Article 2.49

Sustainable Food Systems

Each Party shall encourage its food safety, animal 
and plant health services to cooperate with their 
counterparts in the other Parties with the aim of 
promoting sustainable food production methods 
and food systems. 

Article 2.50

Joint Management Committee for Sanitary and 
Phytosanitary Measures

1. The Parties hereby establish a Joint Manage-
ment Committee for Sanitary and Phytosani-
tary Measures (the “SPS Joint Management 
Committee”), composed of regulatory and 
trade representatives of each Party responsi-
ble for SPS measures.

2. The functions of the SPS Joint Management 
Committee include:
(a) to ensure through the consultations 

referred to in Article X.7 (Minimum Stand-
ard of Treatment on Sanitary Measures) 
lom bedre dyrevelferd og bærekraftige 
systemer for næringsmiddelproduksjon.

2. Partene forplikter seg til å samarbeide i inter-
nasjonale fora for å fremme utviklingen av den 
beste mulige praksisen for dyrevelferd og 
gjennomføringen av denne. Partene skal sær-
lig samarbeide om å styrke og utvide virkeom-
rådet for OIEs dyrevelferdsstandarder og gjen-
nomføringen av disse, med fokus på produk-
sjonsdyr.

3. Partene skal styrke sitt samarbeid om 
forskning på dyrevelferdsområdet med hen-
blikk på å utvikle hensiktsmessige og viten-
skapsbaserte standarder for dyrevelferd i for-
bindelse med dyreavl, og behandlingen av dyr 
på driftsenheten, under transport og ved slak-
ting.

4. Partene skal fremme utveksling av opplysnin-
ger, ekspertise og erfaringer på området for-
bedring av dyrevelferd samt kartlegge felles 
synspunkter, interesser, prioriteringer og poli-
tikk på dette området, med sikte på å gjennom-
føre denne artikkelen. For dette formålet kan 
partene opprette en felles arbeidsgruppe for 
dyrevelferd, som ved behov skal dele opplys-
ninger med den blandede SPS-forvaltningsko-
miteen. Etter avtale med partene kan den ned-
satte arbeidsgruppen invitere eksperter til 
spesifikke aktiviteter.

Artikkel 2.49

Bærekraftige næringsmiddelsystemer

Hver part skal oppmuntre sine tjenester for 
næringsmiddeltrygghet, dyrehelse og plantehelse 
til å samarbeide med sine motparter i de andre 
partene, med sikte på å fremme bærekraftige 
metoder for næringsmiddelproduksjon og bære-
kraftige næringsmiddelsystemer.

Artikkel 2.50

Blandet forvaltningskomité for veterinære og 
plantesanitære tiltak

1. Partene nedsetter med dette en blandet for-
valtningskomité for veterinære og plante-
sanitære tiltak («den blandede SPS-forvalt-
ningskomiteen) sammensatt av representanter 
for reguleringsmyndighetene og næringslivet 
fra hver part med ansvar for SPS-tiltak.

2. Den blandede SPS-forvaltningskomiteens opp-
gaver er
(a) å sikre, gjennom konsultasjoner som nevnt 

i artikkel X.7 (Minstestandard for behand-
ling av veterinære tiltak), at vedlegg I 
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that Annex I (Provisions and Arrangements 
Concerning Sanitary and Phytosanitary 
Matters) affords the Parties no less favour-
able treatment than is afforded to the 
United Kingdom and the European Union 
pursuant to any UK-EU Sanitary Agree-
ment. On the basis of the outcome of such 
consultations, the SPS Joint Management 
Committee may make a recommendation 
to the Joint Committee established under 
Article [XX] to adopt a decision to amend 
Annex I (Provisions and Arrangements 
Concerning Sanitary and Phytosanitary 
Matters).

(b) to facilitate consultations on the sanitary 
matters which are to be the subject of the 
cooperation envisaged under Article X.8 
(Cooperation on Sanitary Matters) and the 
nature and extent of such cooperation. On 
the basis of the outcome of such consulta-
tions, the SPS Joint Management Commit-
tee may make a recommendation to the 
Joint Committee to adopt a decision to 
amend Annex II (Cooperation on Sanitary 
Matters).

(c) to establish appropriate points of contact for 
the purposes of Articles [X.9] (Transpar-
ency and Exchange of Information) and 
[X.11] (Notification and Consultation);

(d) to monitor the implementation of this Sec-
tion, to consider any matter related to this 
Section and to examine all matters which 
may arise in relation to its implementation; 

(e) to provide direction for the identification, 
prioritisation, management and resolution 
of issues;

(f) to address any request by a Party to modify 
an import check;

(g) at least once a year, to review the annexes to 
this Section, notably in the light of progress 
made under the consultations provided for 
under this Agreement. Following its review, 
the SPS Joint Management Committee may 
make recommendations to the Joint Com-
mittee established under [Article on Joint 
Committee] to adopt decisions to amend 
the annexes to this Section; 

(h) to monitor the implementation of a decision 
adopted by the Joint Committee pursuant to 
subparagraph (g), as well as the operation 
of measures introduced by that decision;

(i) to provide a regular forum to exchange 
information that relates to each Party’s reg-
(Bestemmelser og ordninger vedrørende 
veterinære og plantesanitære spørsmål) gir 
partene en behandling som ikke er mindre 
gunstig enn den som gis Det forente konge-
rike og Den europeiske union i henhold til 
avtalen UK-EU om veterinære tiltak. På 
grunnlag av resultatene av disse konsulta-
sjonene kan den blandede SPS-forvalt-
ningskomiteen gi en anbefaling til den blan-
dede komiteen nedsatt i henhold til artikkel 
[XX] om å vedta en beslutning om å endre 
vedlegg I (Bestemmelser og ordninger ved-
rørende veterinære og plantesanitære 
spørsmål),

(b) å legge til rette for konsultasjoner om de 
veterinære spørsmålene som skal være 
gjenstand for det planlagte samarbeidet i 
henhold til artikkel X.8 (Samarbeid om 
veterinære spørsmål), og arten og omfan-
get av et slikt samarbeid. På grunnlag av 
resultatene av disse konsultasjonene kan 
den blandede SPS-forvaltningskomiteen gi 
en anbefaling til den blandede komiteen om 
å vedta en beslutning om å endre vedlegg II 
(Samarbeid om veterinære spørsmål),

(c) å opprette egnede kontaktpunkter med 
henblikk på artikkel [X.9] (Åpenhet og 
utveksling av opplysninger) og [X.11] 
(Underretning og konsultasjoner),

(d) å overvåke gjennomføringen av dette 
avsnittet, vurdere alle spørsmål i forbin-
delse med dette avsnittet og undersøke alle 
spørsmål som måtte oppstå i forbindelse 
med gjennomføringen av det,

(e) å gi rettledning om identifisering, priorite-
ring, håndtering og løsning av spørsmål, 

(f) å håndtere eventuelle anmodninger fra en 
part om å endre en importkontroll,

(g) å minst én gang i året gjennomgå vedleg-
gene til dette avsnittet, særlig på bakgrunn 
av framskritt som gjøres under konsultasjo-
nene fastsatt i denne avtalen. Etter gjen-
nomgåelsen kan den blandede SPS-forvalt-
ningskomiteen gi anbefalinger til den blan-
dede komiteen nedsatt i henhold til [artik-
kel om den blandede komiteen] om å vedta 
beslutninger om å endre vedleggene til 
dette avsnittet,

(h) å overvåke gjennomføringen av en beslut-
ning vedtatt av den blandede komiteen i 
henhold til bokstav g) samt anvendelsen av 
tiltak som innføres ved den beslutningen,

(i) å stille til rådighet et reguleringsforum for 
utveksling av opplysninger om hver parts 
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ulatory system, including the scientific and 
risk assessment basis for an SPS measure; 

(j) to make recommendations to the Joint 
Committee established under [Article on 
Joint Committee] to adopt decisions to add 
definitions as referred to in paragraph 3 of 
Article X.3 (Definitions);to define details 
for the procedures referred to in paragraph 
12 of Article X.10 (Recognition of Plant Pest 
Status and Regional Conditions) and in 
[Part 4] of Annex I (Provisions and 
Arrangements Concerning Sanitary and 
Phytosanitary Matters); and

(k) to establish other ways to support the 
explanations referred to in Part 4 of Annex 
I (Provisions and Arrangements Concern-
ing Sanitary and Phytosanitary Matters).

3. The SPS Joint Management Committee may, 
among other things:
(a) identify opportunities for greater bilateral 

engagement, including enhanced relation-
ships, which may include an exchange of 
officials;

(b) discuss at an early stage a change to, or a 
proposed change to, an SPS measure being 
considered;

(c) facilitate improved understanding between 
the Parties on the implementation of the 
SPS Agreement, and promote cooperation 
between the Parties on SPS issues under 
discussion in multilateral fora, including 
the WTO Committee on Sanitary and Phy-
tosanitary Measures and international 
standard-setting bodies, as appropriate; and

(d) identify and discuss, at an early stage, initi-
atives that have an SPS component, and 
that would benefit from cooperation.

4. The SPS Joint Management Committee may 
establish working groups comprising expert 
level representatives of the Parties, to address 
specific SPS issues.

5. A Party may refer any SPS issue to the SPS 
Joint Management Committee. The SPS Joint 
Management Committee should consider the 
issue without undue delay.

6. If the SPS Joint Management Committee is 
unable to resolve an issue expeditiously, it 
shall, at the request of a Party, report promptly 
to the Joint Committee.

7. Unless the Parties decide otherwise, the SPS 
Joint Management Committee shall meet and 
establish its work programme no later than 
180 days following the entry into force of this 
Agreement, and its rules of procedure no later 
reguleringssystem, herunder det vitenska-
pelige grunnlaget og grunnlaget for 
risikovurdering av et SPS-tiltak,

(j) å gi anbefalinger til den blandede komiteen 
nedsatt henhold til [artikkel om den blan-
dede komiteen] om å vedta beslutninger 
om å tilføye definisjoner som nevnt i nr. 3 i 
artikkel X.3 (Definisjoner), å fastsette nær-
mere bestemmelser om prosedyrene nevnt 
i nr. 12 i artikkel X.10 (Anerkjennelse av 
skadegjørerstatus og regionale vilkår) og i 
del 4 i vedlegg I (Bestemmelser og ordnin-
ger vedrørende veterinære og plantesani-
tære tiltak), og

(k) å etablere andre måter å underbygge for-
klaringene nevnt i del 4 I vedlegg I 
(Bestemmelser og ordninger vedrørende 
veterinære og plantesanitære spørsmål) på.

3. Den blandede SPS-forvaltningskomiteen kan 
blant annet
(a) identifisere muligheter for større bilateral 

deltakelse, herunder styrkede forbindelser, 
som kan omfatte utveksling av tjenes-
temenn,

(b) på et tidlig stadium drøfte en endring eller 
foreslått endring av et SPS-tiltak som er 
under vurdering,

(c) fremme bedre forståelse mellom partene av 
gjennomføringen av SPS-avtalen og samar-
beid mellom partene om SPS-spørsmål som 
drøftes i multilaterale fora, herunder WTO-
komiteen for veterinære og plantesanitære 
tiltak og internasjonale standardiseringsor-
ganer, alt etter hva som er relevant, og 

(d) på et tidlig tidspunkt identifisere og drøfte 
initiativer som har en SPS-komponent, og 
som det vil være en fordel å samarbeide om.

4. Den blandede SPS-forvaltningskomiteen kan 
opprette arbeidsgrupper med representanter 
på ekspertnivå fra partene for å behandle spe-
sifikke SPS-saker.

5. En part kan henvise enhver SPS-sak til den 
blandede SPS-forvaltningskomiteen. Den blan-
dede SPS-forvaltningskomiteen bør vurdere 
saken så raskt som mulig.

6. Dersom den blandede SPS-forvaltningskomi-
teen ikke er i stand til å løse en sak raskt, skal 
den på anmodning fra en part umiddelbart rap-
portere til den blandede komiteen.

7. Med mindre partene beslutter noe annet, skal 
den blandede SPS-forvaltningskomiteen 
møtes og fastsette sitt arbeidsprogram senest 
180 dager etter ikrafttredelsen av denne avta-



2020–2021 Prop. 210 S 117
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
than one year after the entry into force of this 
Agreement.

8. Following its initial meeting, the SPS Joint 
Management Committee shall meet as 
required, at least on an annual basis. The SPS 
Joint Management Committee may decide to 
meet by videoconference or teleconference, 
and it may also address issues out of session 
by correspondence.

9. The SPS Joint Management Committee shall 
report annually on its activities and work pro-
gramme to the Joint Committee. 

10. Upon entry into force of this Agreement, each 
Party shall designate and inform the other Par-
ties, in writing, of a contact point to coordinate 
the SPS Joint Management Committee’s 
agenda and to facilitate communication on SPS 
matters.

Section 2.4

Customs and trade facilitation4

Article 2.51

Objectives and Principles

1. The Parties recognise the importance of cus-
toms and trade facilitation in the evolving 
global trading environment and will put in 
place customs arrangements that, where prac-
ticable, make use of all available facilitative 
arrangements and technologies.

2. The Parties affirm their rights and obligations 
under the World Trade Organization (WTO) 
Agreement on Trade Facilitation.5

3. The Parties recognise that customs and inter-
national trade instruments and standards 
applicable in the area of customs and trade, 
such as the substantive elements of the 
Revised Kyoto Convention on the Simplifica-
tion and Harmonization of Customs Proce-
dures6, the International Convention on the 
Harmonized Commodity Description and Cod-
ing System7, the Customs Convention on the 

4 Pursuant to Article XX (Trade and Economic Relations 
Governed by this Agreement), this Section shall not apply 
to Liechtenstein.

5 The Agreement on Trade Facilitation annexed to the Pro-
tocol Amending the Agreement establishing the World 
Trade Organisation (decision of 27 November 2014).

6 International Convention on the Simplification and Harmo-
nization of Customs Procedures done at Kyoto on 18 May 
1973 as amended by the Protocol of Amendment to the 
International Convention on the Simplification and Harmo-
nization of Customs Procedures of 18 May 1973 on 26 June 
1999.
len og fastsette sin forretningsorden senest ett 
år etter ikrafttredelsen av denne avtalen.

8. Etter sitt innledende møte skal den blandede 
SPS-forvaltningskomiteen møtes etter behov 
og minst en gang i året. Den blandede SPS-for-
valtningskomiteen kan beslutte å møtes per 
videokonferanse eller telekonferanse, og den 
kan også behandle saker per korrespondanse. 

9. Den blandede SPS-forvaltningskomiteen skal 
hvert år avgi rapport til den blandede komi-
teen om sin virksomhet og sitt arbeidspro-
gram.

10. Ved ikrafttredelse av denne avtalen skal hver 
part utpeke og underrette de andre partene 
skriftlig om et kontaktpunkt for å koordinere 
den blandede SPS-forvaltningskomiteens 
dagsorden og for å lette kommunikasjonen om 
SPS-spørsmål.

Avsnitt 2.4

Tollprosedyrer og handelsfasilitering4

Artikkel 2.51

Mål og prinsipper

1. Partene erkjenner at toll og handelsfasilitering 
er viktig i det globale handelsmiljøet som er i 
stadig utvikling, og vil innføre tollordninger 
som, når det er praktisk mulig, benytter alle til-
gjengelige forenklende ordninger og tekno-
logier.

2. Partene bekrefter sine rettigheter og forplik-
telser i henhold til Verdens handelsorganisa-
sjons (WTOs) avtale om handelsfasilitering.5

3. Partene anerkjenner at toll og internasjonale 
handelsdokumenter og -standarder som 
anvendes på toll- og handelsområdet, for 
eksempel de grunnleggende delene av den 
reviderte Kyoto-konvensjonen om forenkling 
og harmonisering av tollprosedyrer6, Den 
internasjonale konvensjon om harmonisert 
varebeskrivelses- og kodesystem7, Tollkon-
vensjonen om ATA-carnet for midlertidig inn-

4 I henhold til artikkel XX (Handel og økonomiske forbindel-
ser som omfattes av denne avtalen) får dett avsnittet ikke 
anvendelse for Liechtenstein.

5 Avtalen om handelsfasilitering som er vedlagt protokollen 
om endring av avtalen om opprettelse av Verdens handels-
organisasjon (beslutning av 27. november 2014).

6 Den internasjonale konvensjon om forenkling og harmoni-
sering av tollprosedyrer, utferdiget i Kyoto 18. mai 1973, 
som endret ved protokollen om endring av Den internasjo-
nale konvensjon om forenkling og harmonisering av toll-
prosedyrer av 18. mai 1973, vedtatt 26. juni 1999. 
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ATA Carnet for the Temporary Admission of 
Goods8, the SAFE Framework of Standards to 
Secure and Facilitate Global Trade (the SAFE 
Framework)9, the standards and recommen-
dations set out by UN/CEFACT10 and the Cus-
toms Data Model of the World Customs 
Organization (WCO)11 shall, where relevant, 
be taken into consideration for their import, 
export and transit requirements and proce-
dures.

4. The Parties recognise that legislation and 
other trade-related law shall be non-discrimi-
natory, and customs procedures shall be 
based upon the use of modern methods and 
effective controls to achieve the protection and 
facilitation of legitimate trade.

5. The Parties recognise that their customs pro-
cedures shall be no more administratively bur-
densome or trade restrictive than necessary to 
achieve legitimate objectives and that they 
shall, where appropriate, be applied in a man-
ner that is predictable, consistent and trans-
parent.

6. In order to ensure transparency, efficiency, 
integrity and accountability of operations, the 
Parties shall:
(a) review and simplify requirements and for-

malities wherever possible with a view to 
facilitating the rapid release and clearance 
of goods;

(b) give consideration to the further simplifica-
tion and standardisation of data and docu-
mentation required by customs and other 
agencies in order to reduce the time and 
costs thereof for traders or operators, 
including small and medium-sized enter-
prises;

7 The International Convention on the Harmonised Commo-
dity Description and Coding System done at Brussels on 14 
June 1983 as amended by the Protocol of Amendment to 
the International Convention on the Harmonized Commo-
dity Description and Coding System on 24 June 1986.

8 The Customs Convention on the ATA Carnet for the Tem-
porary Admission of Goods done at Brussels on 6 Decem-
ber 1961.

9 The SAFE Framework of Standards to Secure and Facili-
tate Global Trade adopted at the June 2005 World Customs 
Organisation Session in Brussels and as updated from time 
to time.

10 The standards and recommendations set out by The United 
Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Busi-
ness.

11 The library of data components and electronic templates 
for the exchange of business data and compilation of inter-
national standards on data and information used in apply-
ing regulatory facilitation and controls in global trade, 
published by the WCO Data Model Project Team from time 
to time.
førsel av varer8, SAFE-rammen for standarder 
for å sikre og lette global handel (heretter kalt 
«SAFE-rammen»)9, de standardene og anbefa-
lingene som er framlagt av UN/CEFACT10, og 
Verdens tollorganisasjons (WCOs) tolldata-
modell11, skal tas i betraktning når det er rele-
vant, i forbindelse med deres krav til og prose-
dyrer for import, eksport og transittering. 
 

4. Partene anerkjenner at lovgivning og annet 
handelsrelatert regelverk skal være ikke-dis-
kriminerende, og at tollprosedyrene skal base-
res på bruk av moderne metoder og effektive 
kontroller for å oppnå beskyttelse og fasilite-
ring av lovlig handel.

5. Partene anerkjenner at deres tollprosedyrer 
ikke skal utgjøre en større administrativ byrde 
eller være mer handelshindrende enn det som 
er nødvendig for å nå berettigede mål, og at 
de, når det er relevant, skal anvendes på en 
forutsigbar, konsekvent og transparent måte. 

6. For å sikre åpenhet, effektivitet, integritet og 
ansvar i forbindelse med virksomheten skal 
partene
(a) gjennomgå og forenkle krav og formaliteter 

når det er mulig, for å lette en rask frigi-
velse og klarering av varer, 

(b) vurdere den videre forenklingen og stan-
dardiseringen av data og dokumentasjon 
som tollmyndigheter og andre organer kre-
ver for å redusere tidsbruken og kostna-
dene for næringsdrivende eller operatører, 
herunder små og mellomstore bedrifter, 

7 Den internasjonale konvensjon om harmonisert varebe-
skrivelses- og kodesystem, utferdiget i Brussel 14. juni 
1983, som endret ved protokollen om endring av Den inter-
nasjonale konvensjon om harmonisert varebeskrivelses- og 
kodesystem, vedtatt 24. juni 1986.

8 Tollkonvensjonen om ATA-carnet for midlertidig innførsel 
av varer, vedtatt i Brussel 6. desember 1961. 

9 SAFE-rammen for standarder for å sikre og lette global 
handel, vedtatt på Verdens tollorganisasjons møte i Brussel 
i juni 2005, og ajourført fra tid til annen. 

10 Standardene og anbefalingene som er framlagt av De for-
ente nasjoners senter for handelsfasilitering og elektronisk 
handel.

11 Biblioteket av datakomponenter og elektroniske maler for 
utveksling av forretningsdata og utarbeiding av internasjo-
nale standarder for data og informasjon som brukes i for-
bindelse med anvendelsen av lovgivningsmessig forenkling 
og kontroll i den globale handelen, som WCOs prosjekt-
gruppe for datamodeller offentliggjør fra tid til annen.
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(c) ensure that the highest standards of integ-
rity be maintained, through the application 
of measures reflecting the principles of the 
relevant international conventions and 
instruments in this field;

(d) ensure cooperation within each Party 
among customs and other border authori-
ties; and

(e) provide for consultations between the Par-
ties and their respective business commu-
nities.

7. The Parties shall seek to reinforce their coop-
eration with a view to ensuring that the rele-
vant legislation and procedures, as well as the 
administrative capacity of the relevant admin-
istrations, fulfil the objectives of promoting 
trade facilitation while ensuring effective cus-
toms control.

8. A Party shall not require an original or a copy 
of an export declaration submitted to the cus-
toms authorities of the exporting Party as a 
requirement for importation. Nothing in this 
paragraph precludes a Party from requiring 
documents such as certificates, permits or 
licenses as a requirement for the importation 
of controlled or regulated goods.

Article 2.52

Transparency, Publication and Consultations

1. Each Party shall to the extent practicable and 
in a manner consistent with its domestic law 
and legal system, publish in advance, and on 
the internet, proposals for any laws relevant to 
international trade in goods, with a view to 
affording interested persons an opportunity to 
comment on them.

2. Each Party shall, according to its law, ensure 
that new or amended law of general applica-
tion related to customs and trade facilitation 
issues, are published or information on them 
made otherwise publicly available, as early as 
possible before their entry into force, in order 
to enable traders and other interested parties 
to become acquainted with them. 

3. Changes to duty rates or tariff rates, measures 
that have a relieving effect, measures the 
effectiveness of which would be undermined 
as a result of compliance with paragraphs 1 
and 2, measures applied in urgent circum-
stances, or minor changes to domestic law and 
legal system are each excluded from para-
graphs 1 and 2.
(c) sikre at de høyeste standardene for integri-
tet overholdes ved å anvende tiltak som 
gjenspeiler prinsippene i de relevante inter-
nasjonale konvensjonene og dokumentene 
på dette området,

(d) sikre samarbeid innenfor hver part mellom 
tollmyndigheter og andre grensemyndig-
heter, og

(e) sørge for konsultasjoner mellom partene 
og næringslivet i deres respektive land. 

7. Partene skal bestrebe seg på å styrke sitt sam-
arbeid for å sikre at relevant lovgivning og 
relevante prosedyrer samt de relevante myn-
dighetenes administrative kapasitet oppfyller 
målene om å fremme handelsfasilitering og 
samtidig sikre effektiv tollkontroll. 

8. En part skal ikke kreve at originalen eller en 
kopi av eksportdeklarasjoner legges fram for 
den eksporterende partens tollmyndigheter 
som et vilkår for import. Dette nummeret er 
ikke til hinder for at en part kan kreve doku-
menter som sertifikater, tillatelser eller lisen-
ser som et vilkår for import av kontrollerte 
eller regulerte varer.

Artikkel 2.52

Åpenhet, offentliggjøring og konsultasjoner

1. Hver part skal, så langt det er praktisk mulig 
og på en måte som er forenlig med partens 
nasjonale rett og rettsorden, på forhånd offent-
liggjøre på internett forslag til lovgivning som 
er relevant for internasjonal handel med varer, 
med sikte på å gi berørte personer mulighet til 
å uttale seg om dem.

2. Hver part skal i henhold til sin lovgivning sikre 
at ny eller endret lovgivning med generell 
anvendelse i forbindelse med toll og handelsfa-
silitering offentliggjøres, eller at informasjon 
om den nye eller endrede lovgivningen offent-
liggjøres på annen måte, så tidlig som mulig 
før den trer i kraft, slik at næringsdrivende og 
andre berørte parter kan gjøre seg kjent med 
den.

3. Endringer av tollsatser eller tariffsatser, tiltak 
som har en lettende virkning, tiltak hvis virk-
ning ville blitt undergravd som følge av at nr. 1 
og 2 ble overholdt, tiltak som anvendes i haste-
saker, og mindre endringer av nasjonal rett og 
rettsorden er unntatt fra nr. 1 og 2. 
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4. Each Party shall consult its business commu-
nity with regard to the development and imple-
mentation of trade facilitation measures, giv-
ing particular attention to the interests of small 
and medium-sized enterprises.

5. Each Party shall promptly publish, in a non-
discriminatory and easily accessible manner 
including on the internet , its law and general 
administrative procedures and guidelines, 
related to customs and trade facilitation issues. 
These include: 

(a) importation, exportation and transit proce-
dures (including port, airport, and other 
entry point procedures) and required 
forms and documents;

(b) applied rates of duties and taxes of any kind 
imposed on or in connection with importa-
tion or exportation;

(c) fees and charges imposed by or for govern-
mental agencies on or in connection with 
importation, exportation or transit;

(d) rules for the classification or valuation of 
products for customs purposes;

(e) law and administrative rulings of general 
application relating to rules of origin; 

(f) import, export or transit restrictions or pro-
hibitions;

(g) penalty provisions against breaches of 
import, export or transit formalities; 

(h) appeal procedures;
(i) agreements or parts thereof with any coun-

try or countries relating to importation, 
exportation or transit;

(j) procedures relating to the administration of 
tariff quotas;

(k) hours of operation and operating proce-
dures for customs offices at ports and bor-
der crossing points; and

(l) points of contact for information enquiries. 

6. Each Party shall establish or maintain one or 
more enquiry points to address enquiries by 
interested parties or persons concerning cus-
toms and other trade facilitation issues and 
shall make information concerning the proce-
dures for making such enquiries publicly avail-
able on the internet.

7. A Party shall not require the payment of a fee 
for answering enquiries or for providing the 
required forms and documents.

8. The enquiry points shall answer enquiries and 
provide the required forms and documents 
4. Hver part skal holde konsultasjoner med lan-
dets næringsliv med hensyn til utarbeiding og 
gjennomføring av handelsfasiliteringstiltak, 
med særlig oppmerksomhet rettet mot små og 
mellomstore bedrifters interesser.

5. Hver part skal umiddelbart og på en ikke-dis-
kriminerende og lett tilgjengelig måte, blant 
annet på internett, offentliggjøre sin lovgiv-
ning og sine generelle administrative prosedy-
rer og retningslinjer i forbindelse med saker 
knyttet til toll og handelsfasilitering. Dette 
omfatter følgende:
(a) Import-, eksport- og transitteringsprosedy-

rer (herunder for havn og lufthavn, og 
andre prosedyrer ved innførselsstedet) 
samt påkrevde skjemaer og dokumenter.

(b) Anvendte tollsatser og avgifter av enhver 
art som er pålagt ved, eller i forbindelse 
med, import eller eksport.

(c) Gebyrer og avgifter pålagt av eller for stat-
lige organer ved, eller i forbindelse med, 
import, eksport eller transittering.

(d) Regler for klassifisering eller verdsetting av 
varer for tollformål.

(e) Lovgivning og forvaltningsvedtak av all-
menn gyldighet knyttet til opprinnelsesre-
gler.

(f) Restriksjoner eller forbud med hensyn til 
import, eksport eller transittering.

(g) Bestemmelser om ileggelse av sanksjoner 
for manglende overholdelse av formaliteter 
ved import, eksport eller transittering.

(h) Klagebehandling.
(i) Avtaler eller deler av avtaler inngått med ett 

eller flere land om import, eksport eller 
transittering.

(j) Prosedyrer for forvaltning av tollkvoter. 

(k) Åpningstider og driftsprosedyrer for tollste-
der i havner og ved grensepasseringsste-
der.

(l) Kontaktpunkter for informasjonsforespørs-
ler.

6. Hver part skal opprette eller opprettholde et 
eller flere informasjonssentre som skal 
besvare henvendelser fra berørte parter eller 
personer i forbindelse med toll og handelsfasi-
litering, og skal gjøre informasjon om prosedy-
rene for slike henvendelser offentlig tilgjenge-
lig på internett.

7. En part skal ikke kreve et gebyr for å svare på 
henvendelser eller for å stille nødvendige skje-
maer og dokumenter til rådighet.

8. Informasjonssentrene skal besvare henvendel-
ser og stille de nødvendige skjemaene og 
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within a reasonable time period set by each 
Party, which may vary depending on the 
nature or complexity of the enquiry.

9. The information on fees and charges that shall 
be published in accordance with paragraph 54 
(c) shall include the fees and charges that will 
be applied, the reason for such fees and 
charges, the responsible authority and when 
and how payment is to be made. Such fees and 
charges shall not be applied until information 
on them has been published.

Article 2.53

Data, Documentation and Automation

1. With a view to simplifying and minimising the 
complexity of import, export and transit for-
malities, data and documentation require-
ments, each Party shall ensure as appropriate, 
that such formalities, data and documentation 
requirements:
(a) are adopted or applied with a view to the 

rapid release of goods, in order to facilitate 
trade between the Parties; and

(b) are adopted or applied in a manner that 
aims to reduce the time and cost of compli-
ance for traders and operators. 

2. Each Party shall promote the development 
and use of advanced systems, including those 
based on information and communications 
technology, to facilitate the exchange of elec-
tronic data between traders or operators and 
its customs authorities and other trade-related 
agencies. This includes by:
(a) making electronic systems accessible to 

customs users;
(b) allowing a customs declaration to be sub-

mitted in electronic format;
(c) using electronic or automated risk manage-

ment systems; and
(d) permitting or requiring the electronic pay-

ment of duties, taxes, fees and charges col-
lected by the customs authority of each 
Party and incurred upon importation and 
exportation.

3. Each Party shall endeavour to make publicly 
available electronic versions of trade adminis-
tration documents.

4. Each Party shall accept the electronic versions 
of trade administration documents as the legal 
equivalent of paper documents except where: 

(a) there is a domestic or international legal 
requirement to the contrary; or
dokumentene til rådighet innen en rimelig frist 
fastsatt av hver part, som kan variere avhengig 
av henvendelsens art eller kompleksitet.

9. Informasjonen om gebyrer og avgifter som 
skal offentliggjøres i samsvar med nr. 54 bok-
stav c), skal omfatte de gebyrene og avgiftene 
som vil bli pålagt, årsaken til at slike gebyrer 
og avgifter pålegges, ansvarlig myndighet 
samt når og hvordan betalingen skal foretas. 
Slike gebyrer og avgifter skal ikke pålegges 
før det er offentliggjort informasjon om dem.

Artikkel 2.53

Data, dokumentasjon og automatisering

1. For å forenkle og redusere kompleksiteten 
ved import-, eksport- og transitteringsformali-
teter og ved data- og dokumentasjonskrav skal 
hver part på egnet måte sikre at slike formali-
teter og data- og dokumentasjonskrav 

(a) vedtas eller anvendes med sikte på rask fri-
givelse av varer, for å lette handelen mellom 
partene, og

(b) vedtas eller anvendes på en måte som vil 
redusere tidsbruken og kostnadene for 
næringsdrivende eller operatører knyttet til 
overholdelsen.

2. Hver part skal fremme utvikling og bruk av 
avanserte systemer, inkludert systemer basert 
på informasjons- og kommunikasjonstekno-
logi, for å lette utvekslingen av elektroniske 
data mellom næringsdrivende eller operatører 
og partens tollmyndigheter og andre handels-
relaterte organer. Blant annet ved å
(a) gjøre elektroniske systemer tilgjengelige 

for brukere av tolltjenester,
(b) tillate at tolldeklarasjoner inngis elektro-

nisk,
(c) bruke elektroniske eller automatiserte risi-

kostyringssystemer, og
(d) tillate eller kreve elektronisk betaling av 

toll, skatter, gebyrer og avgifter som inn-
kreves av hver parts tollmyndighet og pålø-
per ved import og eksport. 

3. Hver part skal bestrebe seg på å gjøre elektro-
niske versjoner av handelsdokumenter offent-
lig tilgjengelig.

4. Hver part skal godta de elektroniske versjo-
nene av handelsforvaltningsdokumenter som 
rettslig likeverdige med papirdokumenter, 
med mindre
(a) det foreligger nasjonale eller internasjonale 

rettslige krav om det motsatte, eller
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(b) doing so would reduce the effectiveness of 
the trade administration process.

5. The Parties shall endeavour to cooperate on 
the development of interoperable electronic 
systems, in order to facilitate trade between 
the Parties.

6. Each Party shall work towards further simplifi-
cation of data and documentation required by 
its customs authorities and other related agen-
cies.

Article 2.54

Simplified Customs Procedures

1. Each Party shall adopt or maintain measures 
allowing traders or operators fulfilling criteria 
specified in its law to benefit from further sim-
plification of customs procedures. A Party may 
offer such trade facilitation measures through 
procedures generally available to all operators 
and is not required to establish a separate 
scheme. 

2. Each Party shall endeavour to ensure that 
these simplified procedures include:
(a) customs declarations containing a reduced 

set of data or supporting documents, 
including for the movement of low-value 
consignments;

(b) deferred payment of customs duties and 
taxes until after the release of those 
imported goods;

(c) aggregated customs declarations for the 
payment of customs duties and taxes that 
may cover multiple imports and enable pay-
ment at monthly or quarterly intervals; and

(d) use of a guarantee with a reduced amount 
or a waiver from use of a guarantee.

3. The Parties agree to cooperate on and to con-
sider further measures to reduce the adminis-
trative burdens on economic operators in rela-
tion to import and export.

Article 2.55

Release of Goods

1. Each Party shall adopt or maintain simplified 
customs procedures for the efficient release of 
goods in order to facilitate trade between the 
Parties and reduce costs for importers and 
exporters.

2. Each Party shall adopt or maintain procedures 
that:
(a) provide for the prompt release of goods, 

within, a period no longer than that 
(b) dette vil gjøre handelsforvaltningsproses-
sen mindre effektiv.

5. For å lette handelen mellom partene skal par-
tene bestrebe seg på å samarbeide om utviklin-
gen av samvirkende elektroniske systemer. 

6. Hver part skal arbeide for å oppnå ytterligere 
forenkling av data og dokumentasjon som kre-
ves av partens tollmyndigheter og andre til-
knyttede organer.

Artikkel 2.54

Forenklede tollprosedyrer

1. Hver part skal treffe eller opprettholde tiltak 
som gjør det mulig for næringsdrivende eller 
operatører som oppfyller kriteriene i partens 
lovgivning, å dra nytte av ytterligere foren-
kling av tollprosedyrene. En part kan tilby 
slike handelsfasiliteringstiltak gjennom prose-
dyrer som er allment tilgjengelige for alle ope-
ratører, og pålegges ikke å opprette en sær-
skilt ordning.

2. Hver part skal bestrebe seg på å sikre at disse 
forenklede prosedyrene omfatter
(a) tolldeklarasjoner som inneholder et redu-

sert sett av data eller underlagsdokumen-
ter, også for forflytning av forsendelser av 
lav verdi,

(b) utsatt betaling av toll og avgifter til etter at 
de importerte varene er frigitt, 

(c) samlede tolldeklarasjoner for betaling av 
toll og avgifter som kan dekke flere impor-
ter og muliggjør betaling hver måned eller 
hvert kvartal, og

(d) bruk av en garanti med et redusert beløp, 
eller et unntak fra bruk av en garanti.

3. Partene er enige om å samarbeide om og vur-
dere ytterligere tiltak for å redusere den admi-
nistrative byrden for økonomiske operatører i 
forbindelse med import og eksport.

Artikkel 2.55

Frigivelse av varer

1. Hver part skal innføre eller opprettholde for-
enklede tollprosedyrer med sikte på effektiv 
frigivelse av varer for å lette handelen mellom 
partene og redusere kostnadene for importø-
rer og eksportører.

2. Hver part skal innføre eller opprettholde pro-
sedyrer som
(a) sørger for at varene frigis raskt, innen et 

tidsrom som ikke er lenger enn det som er 
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required to ensure compliance with all 
applicable requirements and procedures, 
and as a maximum within 48 hours12 of the 
goods and the relevant documents being 
presented to customs, in either case pro-
vided:
(i) the Party has received all information 

necessary to ensure compliance with all 
applicable requirements and proce-
dures; and

(ii) the goods are not subject to physical 
inspection;

(b) to the extent possible and if applicable, pro-
vide for advance electronic submission and 
processing of import declarations and other 
information, including manifests, before 
the physical arrival of the goods to enable 
their release immediately upon arrival if no 
risk has been identified or if no other 
checks are to be performed; 

(c) allow goods to be released at the point of 
arrival without temporary transfer to ware-
houses or other facilities, save for goods 
which a Party classifies as controlled or 
regulated goods according to its law;

(d) allow goods which a Party classifies as con-
trolled or regulated goods to be released at 
the point of arrival where possible, subject 
to any separate procedures which apply to 
those goods under that Party’s law; 

(e) allow for the release of goods prior to the 
final determination of customs duties, 
taxes, fees and charges, if such a determi-
nation is not done prior to, or promptly 
upon arrival, and provided that all other 
regulatory requirements have been met. 
Before releasing the goods, a Party may 
require that an importer provides sufficient 
guarantee in the form of a surety, a deposit, 
or some other appropriate instrument; and

(f) to the extent possible and if applicable, pro-
vide for, in accordance with its law, clear-
ance of certain goods with a minimum of 
documentation.

3. Each Party shall adopt or maintain customs 
procedures under which goods in need of 
urgent clearance, including perishable goods, 
can be released promptly.

4. In order to avoid deterioration of perishable 
goods, each Party shall:

12 For Iceland and Norway, this period excludes weekends 
and public holidays.
nødvendig for å sikre samsvar med alle gjel-
dende krav og prosedyrer, og senest innen 
48 timer12 etter at varene og de relevante 
dokumentene er framlagt for tollmyndighe-
tene, i begge tilfeller forutsatt at 

(i) parten har mottatt alle opplysninger 
som er nødvendige for å sikre samsvar 
med alle gjeldende krav og prosedyrer, 
og

(ii) varene ikke er gjenstand for fysisk kon-
troll,

(b) i den grad det er mulig, og dersom det er 
relevant, omfatter elektronisk forhåndsinn-
sending og -behandling av importdeklara-
sjoner og andre opplysninger, inkludert 
manifester, før varene ankommer fysisk, 
slik at de kan frigis umiddelbart ved 
ankomst dersom det ikke er identifisert 
noen risiko, eller dersom det ikke skal fore-
tas noen annen kontroll,

(c) tillater at varer frigis på ankomststedet uten 
at de overføres midlertidig til lagre eller 
andre anlegg, unntatt varer som en part 
klassifiserer som kontrollerte eller regu-
lerte varer i samsvar med sin lovgivning,

(d) tillater at varer som en part klassifiserer 
som kontrollerte eller regulerte varer, fri-
gis på ankomststedet når det er mulig, med 
forbehold for eventuelle særskilte prosedy-
rer som gjelder for disse varene i henhold 
til denne partens lovgivning,

(e) tillater at varer frigis før den endelige fast-
settelsen av toll, skatter, gebyrer og avgif-
ter, dersom de ikke fastsettes før, eller 
umiddelbart ved, ankomst, og forutsatt at 
alle andre lovfestede krav er oppfylt. Før en 
part frigir varene, kan den kreve at importø-
ren gir en tilstrekkelig garanti i form av sik-
kerhetsstillelse, depositum eller annet 
egnet instrument, og 

(f) i den grad det er mulig, og dersom det er 
relevant, i samsvar med sin lovgivning 
sørge for at visse varer klareres med et 
minimum av dokumentasjon.

3. Hver part skal innføre eller opprettholde toll-
prosedyrer som gjør det mulig raskt å frigi 
varer som må klareres umiddelbart, inkludert 
lett bedervelige varer.

4. For å unngå forringelse av lett bedervelige 
varer skal hver av partene

12 For Island og Norge omfatter dette tidsrommet ikke helger 
eller offentlige helligdager.
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(a) either arrange for or allow an importer to 
arrange for the proper storage of perishable 
goods pending their release. The Party may 
require that any storage facilities arranged 
by the importer have been approved or des-
ignated by its relevant authorities. The 
movement of the goods to those storage 
facilities, including authorisations for the 
operator moving the goods, may be subject 
to the approval, where required, of the rele-
vant authorities. The Party shall, where 
practicable and consistent with its domestic 
legislation and international obligations 
upon the request of the importer, provide 
for any procedures necessary for release to 
take place at those storage facilities; and 

(b) in cases of delays in the release of perisha-
ble goods, the importing Party shall, to the 
extent practicable, provide, upon request, 
an explanation of the reason(s) for the 
delay.

5. Each Party shall ensure that its authorities and 
agencies involved in border and other import 
and export controls cooperate and coordinate 
to facilitate trade by, among other things, 
ensuring a high level of service for traders at 
their respective borders to a reasonable 
extent.

Article 2.56

Risk Management

1. Each Party shall maintain a risk management 
system using electronic data-processing tech-
niques for customs control that enables its cus-
toms authorities to focus its inspection activi-
ties on high-risk consignments and to expedite 
the release of low-risk consignments.

2. Each Party shall design and apply its risk man-
agement in a manner which avoids arbitrary or 
unjustifiable discrimination, or disguised 
restrictions to international trade. 

3. Each Party shall base its risk management on 
assessment of risk through appropriate selec-
tivity criteria.

4. Each Party may also select, on a random basis, 
consignments for inspection activities referred 
to in paragraph 1 as part of its risk manage-
ment.

5. In order to facilitate trade, each Party shall 
periodically review and update, as appropriate, 
the risk management system specified in para-
graph 1.
(a) tilrettelegge eller tillate at en importør til-
rettelegger for hensiktsmessig lagring av 
lett bedervelige varer fram til de frigis. Par-
ten kan kreve at lagringsstedet som impor-
tøren har ordnet, er blitt godkjent eller 
utpekt av dens relevante myndigheter. For-
flytningen av varene til disse lagringsste-
dene, inkludert tillatelser gitt til operatøren 
som flytter varene, kan dersom det er nød-
vendig, underlegges krav om godkjenning 
fra de relevante myndighetene. Parten skal, 
når det er praktisk mulig, og i samsvar med 
sin nasjonale lovgivning og internasjonale 
forpliktelser, på anmodning fra importøren 
stille til rådighet alle prosedyrer som er 
nødvendige for frigivelse på disse lagrings-
stedene, og

(b) I tilfeller der frigivelsen av lett bedervelige 
varer blir forsinket, skal den importerende 
parten på skriftlig anmodning, så langt det 
er praktisk mulig, forklare årsaken(e) til 
forsinkelsen.

5. Hver part skal sikre at dens myndigheter og 
organer som deltar i grensekontroll og andre 
import- og eksportkontroller, samarbeider og 
samordner for å lette handel, blant annet ved i 
rimelig omfang å sikre et høyt nivå for tjenes-
ter for næringsdrivende på de respektive gren-
sene.

Artikkel 2.56

Risikostyring

1. Hver part skal ha et risikostyringssystem som 
benytter elektroniske databehandlingsteknik-
ker for tollkontroll, som gjør det mulig for 
dens tollmyndigheter å konsentrere kontrol-
lene om høyrisikoforsendelser og framskynde 
lavrisikoforsendelser.

2. Hver part skal utforme og anvende sin risi-
kostyring på en måte som hindrer vilkårlig 
eller uberettiget forskjellsbehandling eller 
skjulte begrensninger for internasjonal han-
del.

3. Hver part skal basere sin risikostyring på en 
risikovurdering ved hjelp av hensiktsmessige 
utvelgingskriterier.

4. Hver part kan også underlegge et tilfeldig 
utvalg av forsendelser kontrollen omhandlet i 
nr. 1 som ledd i sin risikostyring. 

5. For å lette handelen skal hver part regelmessig 
gjennomgå risikostyringssystemet omhandlet i 
nr. 1 og, dersom det er relevant, ajourføre det. 
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Article 2.57

Advance Rulings

1. Each Party shall issue, through its customs 
authorities, an advance ruling that sets forth 
the treatment to be provided to the goods con-
cerned. That ruling shall be issued in a reason-
able, time bound manner and in any event 
within 90 days after the customs authority 
receives a written request (which may be in 
electronic format) from an applicant, providing 
it contains all necessary information in accord-
ance with the law of the issuing Party. A Party 
may request a sample of the good for which 
the applicant is seeking an advance ruling. 

2. An advance ruling shall cover tariff classifica-
tion of the goods, origin of goods including 
their qualification as originating goods [under 
Chapter X] and any other matter as the Parties 
may agree.

3. The advance ruling shall be valid for at least a 
three-year period of time after its issuance 
unless the law, facts or circumstances support-
ing the original advance ruling have changed. 

4. A Party may decline to issue an advance ruling 
if the facts and circumstances forming the 
basis of the advance ruling are the subject of 
administrative or judicial review, or where the 
application is not based on factual information, 
or does not relate to any intended use of the 
advance ruling. A Party that declines to issue 
an advance ruling shall promptly notify the 
applicant in writing, setting out the relevant 
facts and the basis for its decision. 
 

5. Each Party shall publish on the internet, at 
least:
(a) the requirements for the application for an 

advance ruling, including the information 
to be provided and the format;

(b) the time period by which it will issue an 
advance ruling; and

(c) the length of time for which the advance 
ruling is valid.

6. Where a Party revokes, modifies or invalidates 
an advance ruling, it shall provide written 
notice to the applicant setting out the relevant 
facts and the basis for its decision. Where the 
Party revokes, modifies or invalidates an 
advance ruling with retroactive effect, it may 
only do so where the ruling was based on 
Artikkel 2.57

Forhåndsuttalelser

1. Hver part skal gjennom sine tollmyndigheter 
avgi en forhåndsuttalelse som angir hvilken 
behandling de berørte varene skal gis. Denne 
forhåndsuttalelsen skal avgis innen en rimelig 
frist, og under alle omstendigheter innen 90 
dager etter at tollmyndigheten har mottatt en 
skriftlig anmodning (som kan være i elektro-
nisk format), forutsatt at den inneholder all 
nødvendig informasjon i samsvar med lovgiv-
ningen til parten som avgir forhåndsuttalelsen. 
En part kan anmode om en prøve av den varen 
som anmodningen om forhåndsuttalelse gjel-
der.

2. En forhåndsuttalelse skal omfatte klassifise-
ring av varene i tolltariffen, varenes opprin-
nelse, inkludert deres status som opprinnel-
sesvarer [i henhold til kapittel X] og andre 
opplysninger som partene blir enige om.

3. Forhåndsuttalelsen skal være gyldig i minst 
tre år etter at den er avgitt, med mindre lovgiv-
ningen, saksforholdene eller omstendighetene 
som dannet grunnlag for den opprinnelige for-
håndsuttalelsen, er endret.

4. En part kan avslå å avgi en forhåndsuttalelse 
dersom faktaene og omstendighetene som 
danner grunnlaget for forhåndsuttalelsen, er 
gjenstand for administrativ eller rettslig 
prøving, eller dersom anmodningen ikke er 
basert på faktaopplysninger eller ikke er knyt-
tet til forhåndsuttalelsens tilsiktede bruksom-
råde. En part som avslår å avgi en forhåndsut-
talelse, skal omgående gi den som anmodet 
om uttalelsen, skriftlig melding og opplyse om 
relevante saksforhold og grunnlaget for avgjø-
relsen.

5. Hver part skal offentliggjøre minst følgende på 
internett:
(a) Kravene til anmodningen om forhåndsut-

talelse, inkludert opplysningene som må 
gis, og formatet.

(b) Innen hvilken frist den vil avgi forhåndsut-
talelse.

(c) I hvilket tidsrom forhåndsuttalelsen vil 
være gyldig.

6. Dersom en part trekker tilbake, endrer eller 
ugyldiggjør en forhåndsuttalelse, skal den gi 
den som anmodet om uttalelsen, skriftlig mel-
ding og opplyse om relevante saksforhold og 
grunnlaget for avgjørelsen. Parten kan tilbake-
kalle, endre eller oppheve en forhåndsuttalelse 
med tilbakevirkende kraft bare dersom 
uttalelsen var basert på ufullstendige, uriktige, 
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incomplete, incorrect, inaccurate, false or mis-
leading information provided by the applicant.

7. An advance ruling issued by a Party shall be 
binding on that Party in respect of the appli-
cant that sought it and on the applicant.

8. Each Party shall provide, upon written request 
of an applicant, a review of the advance ruling 
or of the decision to revoke, modify or invali-
date it. 

9. Each Party shall make publicly available any 
information on advance rulings which it con-
siders to be of significant interest to other 
interested parties, taking into account the 
need to protect commercially confidential 
information.

Article 2.58

Customs Valuation

For the purpose of determining the customs value 
of goods traded between the Parties, the provisi-
ons of Part I of the Agreement on Implementation 
of Article VII of the General Agreement on Tariffs 
and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agree-
ment13 shall apply, mutatis mutandis.

Article 2.59

Authorised Economic Operator

1. Each Party shall establish or maintain a trade 
facilitation partnership programme for opera-
tors who meet specified criteria, hereinafter 
referred to as the Authorised Economic Oper-
ator (AEO) programme, in accordance with 
the SAFE Framework.

2. The specified criteria to qualify as an AEO 
shall be published and relate to compliance, or 
the risk of non-compliance, with requirements 
specified in the Parties’ law or procedures. 
The Parties may use the criteria set out in par-
agraph 7.2 (a) of Article 7 of the WTO Agree-
ment on Trade Facilitation. 

3. The specified criteria to qualify as an AEO 
shall not be designed or applied so as to afford 
or create arbitrary or unjustifiable discrimina-
tion between operators where the same condi-
tions prevail and shall allow the participation 
of small and medium-sized enterprises. 

13 The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization, done at Marrakesh on 15 April 1994.
unøyaktige, falske eller villedende opplysnin-
ger fra den som anmodet om uttalelsen.

7. En forhåndsuttalelse avgitt av en part skal 
være bindende for denne parten overfor den 
som anmodet om uttalelsen, og for sistnevnte.

8. Hver part skal på skriftlig anmodning fra den 
som anmodet om uttalelsen, foreta en ny 
behandling av forhåndsuttalelsen eller avgjø-
relsen om å trekke den tilbake, endre den eller 
gjøre den ugyldig.

9. Hver part skal gjøre alle opplysninger om for-
håndsuttalelser offentlig tilgjengelige dersom 
den anser at opplysningene er av betydelig 
interesse for andre berørte parter, idet det tas 
hensyn til behovet for å beskytte forretnings-
messig fortrolige opplysninger.

Artikkel 2.58

Beregning av tollverdi

Ved fastsettelse av tollverdien for varer som 
omsettes mellom partene, får bestemmelsene i 
del I i avtalen om gjennomføring av artikkel VII i 
Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 i 
vedlegg 1A til WTO-avtalen13 tilsvarende anven-
delse.

Artikkel 2.59

Autorisert økonomisk operatør

1. Hver part skal innføre eller opprettholde et 
partnerskapsprogram for handelsfasilitering 
for operatører som oppfyller angitte kriterier, 
heretter kalt «programmet for autoriserte øko-
nomiske operatører / AEO-programmet», i 
samsvar med SAFE-rammen.

2. De fastsatte kriteriene for å kunne anses som 
en autorisert økonomisk operatør skal offent-
liggjøres og skal være knyttet til oppfyllelse av 
kravene som er fastsatt i partenes lovgivning 
eller prosedyrer, eller risikoen for manglende 
oppfyllelse av dem. Partene kan bruke kriteri-
ene som er angitt i artikkel 7 nr. 7.2 bokstav a) 
i WTO-avtalen om handelsfasilitering.

3. De fastsatte kriteriene for å kunne anses som 
en autorisert økonomisk operatør skal ikke 
utformes eller anvendes på en slik måte at de 
gir eller skaper vilkårlig eller uberettiget for-
skjellsbehandling av operatører når de samme 
vilkårene gjelder, og skal gjøre det mulig for 
små og mellomstore bedrifter å delta.

13 Marrakech-avtalen om opprettelse av Verdens handels-
organisasjon, vedtatt i Marrakech 15. april 1994.
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4. The AEO programme shall include specific 
benefits for such operators, taking into 
account the commitments of the Parties under 
paragraph 7.3 of Article 7 of the WTO Agree-
ment on Trade Facilitation.

5. The Parties may cooperate in establishing, 
where relevant and appropriate, the mutual 
recognition of their AEO programmes, pro-
vided that the programmes are compatible and 
based on equivalent criteria and benefits.

6. This Article shall not apply to the Bailiwick of 
Jersey or the Bailiwick of Guernsey.

Article 2.60

Review and Appeal

1. Each Party shall provide effective, prompt, 
non-discriminatory and easily accessible pro-
cedures to guarantee the right of appeal 
against an administrative decision on a cus-
toms matter.

2. Each Party shall ensure that any person to 
whom it issues an administrative decision on a 
customs matter has access to:
(a) an administrative appeal to or review by an 

administrative authority higher than or 
independent of the official or office that 
issued the decision; and 

(b) a judicial appeal or review of the decision. 

3. Each Party shall provide that any person who 
has applied to the customs authorities for a 
decision and has not obtained an administra-
tive decision on that application within the rel-
evant time-limits shall also be entitled to exer-
cise the right of appeal.

4. Each Party shall provide a person to whom it 
issues an administrative decision with the rea-
sons for the administrative decision, so as to 
enable such a person to have recourse to 
appeal procedures where necessary.

Article 2.61

Penalties

1. Each Party shall provide for penalties for fail-
ure to comply with its law or procedural 
requirements related to customs.

2. Each Party shall ensure that its law provides 
that any penalties imposed for breaches of cus-
toms law or procedural requirements be pro-
portionate and non-discriminatory. A penalty 
for minor breaches, such as inadvertent omis-
sions or mistakes, including mistakes in inter-
4. AEO-programmet skal omfatte særlige forde-
ler for slike operatører, idet det tas hensyn til 
partenes forpliktelser i henhold til artikkel 7 
nr. 7.3 i WTO-avtalen om handelsfasilitering. 

5. Når det er relevant og hensiktsmessig, kan 
partene samarbeide om å oppnå gjensidig 
anerkjennelse av sine AEO-programmer, forut-
satt at programmene er forenlige og basert på 
likeverdige kriterier og fordeler.

6. Denne artikkelen får ikke anvendelse på områ-
det Jersey eller området Guernsey.

Artikkel 2.60

Ny behandling og klage

1. Hver part skal fastsette effektive, raske, ikke-
diskriminerende og lett tilgjengelige prosedy-
rer som sikrer retten til å klage på et forvalt-
ningsvedtak i en tollsak. 

2. Hver part skal sikre at enhver person som den 
gjør et forvaltningsvedtak om i en tollsak, har 
adgang til
(a) å inngi klage eller en be om ny behandling 

foretatt av en forvaltningsmyndighet som 
er overordnet eller uavhengig av den tje-
nestemannen eller det kontoret som 
utstedte vedtaket, og

(b) å anke vedtaket eller få vedtaket behandlet 
på nytt.

3. Hver part skal fastsette at alle personer som 
har søkt tollmyndighetene om et vedtak, men 
ikke har fått et forvaltningsvedtak om søkna-
den innen de relevante fristene, også skal ha 
rett til å benytte klageadgangen. 

4. Hver part skal gi en person som den utsteder 
et forvaltningsvedtak til, en begrunnelse for 
forvaltningsvedtaket, slik at personen ved 
behov kan benytte klageadgangen. 

Artikkel 2.61

Sanksjoner

1. Hver part skal fastsette sanksjoner for man-
glende overholdelse av partens lovgivning 
eller prosedyremessige krav knyttet til toll.

2. Hver part skal sikre at dens lovgivning fastset-
ter at eventuelle sanksjoner som ilegges ved 
overtredelse av tollovgivning eller prosedyre-
messige krav, er forholdsmessige og ikke-dis-
kriminerende. En sanksjon for mindre overtre-
delser, for eksempel utilsiktede utelatelser 
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pretation of a customs law or procedural 
requirement relevant to international trade in 
goods, made without fraudulent intent or 
gross negligence, shall not be greater than 
necessary to discourage a repetition of such 
errors. 

3. Each Party shall ensure that a penalty 
imposed by its customs authorities for a 
breach of its customs law or procedural 
requirements is imposed only on the per-
son(s) legally responsible for the breach.

4. Each Party shall ensure that the penalty 
imposed depends on the facts and circum-
stances of the case and is commensurate with 
the degree and severity of the breach.

5. Each Party shall avoid incentives or conflicts 
of interest in the assessment and collection of 
penalties and duties.

6. Each Party shall require its customs authori-
ties, when imposing a penalty for a breach of 
its customs law or procedural requirements, to 
consider as a potential mitigating factor the 
voluntary disclosure of the breach prior to its 
discovery by the customs authorities.

7. Each Party shall ensure that if a penalty is 
imposed for a breach of customs law or proce-
dural requirements, an explanation in writing 
is provided to the person(s) upon whom the 
penalty is imposed, specifying the nature of 
the breach and the applicable law or proce-
dure under which the amount or range of pen-
alty for the breach has been prescribed.

8. Each Party shall provide in its law or proce-
dures, or otherwise give effect to, a fixed and 
finite period within which its customs authori-
ties may initiate proceedings to impose a pen-
alty relating to a breach of a customs law or 
procedural requirement. 

Article 2.62

Customs Cooperation and Mutual Administra-
tive Assistance

1. Without prejudice to other forms of coopera-
tion provided for in this Agreement, the cus-
toms authorities of the Parties shall cooperate, 
including by exchanging information, and pro-
vide mutual administrative assistance in the 
matters referred to in this Section in accord-
ance with the provisions of [Protocol on 
Mutual Administrative Assistance in Customs 
Matters].
eller feil, inkludert feiltolkning av tollovgiv-
ning eller prosedyremessige krav som er rele-
vante for internasjonal handel med varer, og 
som er gjort uten bedragerihensikt eller grov 
uaktsomhet, skal ikke være større enn det 
som er nødvendig for å motvirke at slike feil 
gjentas.

3. Hver part skal sikre at en sanksjon som dens 
tollmyndigheter ilegger for overtredelse av tol-
lovgivningen eller prosedyremessige krav, 
ilegges bare den eller de personene som er 
juridisk ansvarlig(e) for overtredelsen.

4. Hver part skal sikre at den ilagte sanksjonen 
er basert på fakta og omstendigheter i saken, 
og at den står i forhold til overtredelsens 
omfang og alvorlighetsgrad.

5. Hver part skal unngå insentiver eller interesse-
konflikter ved fastsettelse og innkreving av 
krav ilagt ved sanksjoner og avgifter.

6. Hver part skal kreve at dens tollmyndigheter, 
når de ilegger en sanksjon for overtredelse av 
tollovgivningen eller prosedyremessige krav, 
skal anse frivillig innrømmelse av en overtre-
delse før tollmyndighetene oppdager den, som 
en mulig formildende omstendighet.

7. Hver part skal sikre at dersom en sanksjon 
ilegges for overtredelse av tollovgivningen 
eller prosedyremessige krav, skal det gis en 
skriftlig forklaring til den eller de personene 
som ilegges sanksjonen, med angivelse av 
overtredelsens art og gjeldende lovgivning 
eller prosedyre som danner grunnlaget for 
fastsettelsen av størrelsen på eller omfanget av 
sanksjonen for overtredelsen.

8. Hver part skal i sin lovgivning eller sine prose-
dyrer fastsette, eller på annen måte gi virkning 
til, en fastsatt og endelig frist for når dens toll-
myndigheter kan innlede prosedyrer for å 
ilegge en sanksjon for overtredelse av tollov-
givningen eller av et prosedyremessig krav.

Artikkel 2.62

Tollsamarbeid og gjensidig administrativ 
bistand

1. Uten at det berører andre former for samar-
beid som er fastsatt i denne avtalen, skal parte-
nes tollmyndigheter samarbeide, blant annet 
ved å utveksle opplysninger, og yte gjensidig 
administrativ bistand i de sakene som er 
omhandlet i dette avsnittet, i samsvar med 
bestemmelsene i [Protokollen om gjensidig 
administrativ bistand i tollsaker]. 
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2. The customs authorities of the Parties shall 
enhance cooperation on the matters referred 
to in this Section with a view to further devel-
oping trade facilitation while ensuring compli-
ance with their respective customs law and 
procedural requirements, and improving sup-
ply chain security, in the following areas:
(a) cooperation on harmonisation of data 

requirements for customs purposes, in line 
with applicable international standards 
such as the WCO standards;

(b) cooperation on further development of the 
customs-related aspects of securing and 
facilitating the international trade supply 
chain in accordance with the SAFE Frame-
work; and

(c) cooperation on improvement of their risk 
management techniques, including sharing 
best practices and, if appropriate, risk infor-
mation and control results.

3. The customs authorities of the Parties shall 
ensure the exchange of information necessary 
for the purposes of paragraph 2.

Article 2.63

Single Window

Each Party shall endeavour to develop or maintain 
single window systems to facilitate a single, elec-
tronic submission of all information required by 
customs and other legislation for the exportation, 
importation and transit of goods. 
 

Article 2.64

Transit and Transhipment

Each Party shall:
(a) ensure the facilitation and effective control of 

transhipment operations and transit move-
ments through its territory;

(b) endeavour to promote and implement regional 
transit arrangements with a view to facilitating 
trade;

(c) ensure cooperation and coordination between 
all concerned authorities and agencies in its 
territory to facilitate traffic in transit; and

(d) allow goods intended for import to be moved 
within its territory under customs control 
from a customs office of entry to another cus-
toms office in its territory from where the 
goods would be released or cleared.
2. Partenes tollmyndigheter skal styrke samar-
beidet om de sakene som er omhandlet i dette 
avsnittet, med sikte på å videreutvikle handels-
fasiliteringen, samtidig som de sikrer at deres 
respektive tollovgivning og prosedyremessige 
krav overholdes, og å forbedre sikkerheten i 
forsyningskjeden på følgende områder:
(a) Samarbeid om harmonisering av datakrav 

for tollformål, i samsvar med gjeldende 
internasjonale standarder, for eksempel 
WCO-standardene.

(b) Samarbeid om videreutvikling av tollrela-
terte aspekter ved sikring og forenkling av 
forsyningskjeden i internasjonal handel i 
samsvar med SAFE-rammen. 

(c) Samarbeid om forbedring av risikosty-
ringsmetodene, herunder utveksling av 
beste praksis og, hvis det er relevant, risiko-
informasjon og resultater av risikokontroll.

3. Partenes tollmyndigheter skal sikre utveks-
ling av informasjon som er nødvendig i hen-
hold til nr. 2.

Artikkel 2.63

Felles meldingsportal

Hver part skal bestrebe seg på å utvikle eller opp-
rettholde systemer med én felles meldingsportal 
(«Single Window») for å gjøre det mulig å sende 
inn all informasjon som kreves av tollmyndighe-
tene og i henhold til annen lovgivning om eksport, 
import og transittering av varer, elektronisk gjen-
nom ett enkelt inngangspunkt.

Artikkel 2.64

Transitt og omlasting

Hver part skal
(a) sikre tilrettelegging for og effektiv kontroll av 

omlasting og transittering gjennom sitt territo-
rium,

(b) bestrebe seg på å fremme og gjennomføre 
regionale transitteringsordninger med sikte på 
å lette handelen,

(c) sikre samarbeid og samordning mellom alle 
berørte myndigheter og organer på sitt territo-
rium for å lette transittrafikken, og

(d) tillate at varer beregnet på import forflyttes 
innenfor partens territorium, under tollmyn-
dighetenes kontroll, fra et innpasseringstoll-
sted til et annet tollsted på partens territorium 
der varene vil bli frigitt eller klarert.
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Article 2.65

Post-Clearance Audit

1. With a view to expediting the release of goods, 
each Party shall:
(a) adopt or maintain post-clearance audit to 

ensure compliance with customs and other 
related law; 

(b) conduct post-clearance audits in a risk-
based manner, which may include appropri-
ate selectivity criteria;

(c) conduct post-clearance audits in a transpar-
ent manner. Where an audit is conducted 
and conclusive results have been achieved 
the Party shall, without delay, notify the 
person whose record is audited of the 
results, the reasons for the results and the 
audited person’s rights and obligations; and 

(d) wherever practicable, use the result of post-
clearance audits in applying risk manage-
ment.

2. The Parties acknowledge that the information 
obtained in a post-clearance audit may be used 
in further administrative or judicial proceed-
ings.

Article 2.66

Customs Brokers

The Parties:
(a) agree that their respective customs provisions 

and procedures shall not require the manda-
tory use of customs brokers;

(b) shall publish measures on the use of customs 
brokers; and

(c) shall apply transparent, non-discriminatory 
and proportionate rules if and when licensing 
customs brokers.

Article 2.67

Competent Customs Offices

1. Each Party shall determine the location and 
competence of its customs offices.

2. Each Party shall ensure that reasonable and 
appropriate official opening hours are fixed for 
those offices, taking into account the nature of 
the traffic and of the goods and the customs 
procedures under which they are to be placed, 
so that the flow of traffic is neither hindered 
nor distorted.
Artikkel 2.65

Etterfølgende regnskapskontroll

1. Med sikte på å framskynde frigivelsen av varer 
skal hver part
(a) innføre eller opprettholde etterfølgende 

regnskapskontroll for å sikre at tollovgiv-
ning og andre beslektede lover og forskrif-
ter overholdes,

(b) foreta etterfølgende regnskapskontroll på 
en risikobasert måte, som kan omfatte hen-
siktsmessige utvelgingskriterier,

(c) gjennomføre etterfølgende regnskapskon-
troll på en transparent måte. Når en kon-
troll er foretatt og endelige resultater er 
oppnådd, skal parten omgående underrette 
personen som har fått sitt regnskap kontrol-
lert, om resultatene, om årsakene til resul-
tatene og om den kontrollerte personens 
rettigheter og forpliktelser, og

(d) når det er praktisk mulig, bruke resultatet 
av etterfølgende regnskapskontroller i 
anvendelsen av risikostyring.

2. Partene erkjenner at opplysningene som er 
innhentet i forbindelse med en etterfølgende 
regnskapskontroll, kan brukes i en senere for-
valtningssak eller rettergang.

Artikkel 2.66

Tollmeglere

Partene
(a) er enige om at deres respektive tollbestemmel-

ser og -prosedyrer ikke skal kreve obligatorisk 
bruk av tollmeglere,

(b) skal offentliggjøre tiltak knyttet til bruken av 
tollmeglere, og

(c) skal anvende transparente, ikke-diskrimine-
rende og forholdsmessige regler hvis og når 
tollmeglere tildeles lisens.

Artikkel 2.67

Tollstedenes kompetanse

1. Hver part skal fastsette sine tollsteders plasse-
ring og kompetanse.

2. Hver part skal sikre at det fastsettes rimelige 
og egnede offisielle åpningstider for disse toll-
stedene, idet det tas hensyn til trafikkens og 
varenes art og de tollprosedyrene de skal gjen-
nomgå, slik at trafikkflyten verken hindres 
eller forstyrres.
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Article 2.68

Border Agency Cooperation

Each Party shall ensure that its authorities and 
agencies involved in border and other import and 
export controls cooperate and coordinate its pro-
cedures in order to facilitate trade. 

Article 2.69

Confidentiality

1. Each Party shall maintain, in conformity with 
its law, the confidentiality of information col-
lected as part of its customs processes and 
shall protect that information from use or dis-
closure that could prejudice the competitive 
position of the trader to whom the confidential 
information relates. If the Party receiving or 
obtaining the information is required by its law 
to disclose the information, that Party shall 
notify the person or Party who provided that 
information. 
 

2. Each Party shall ensure that the confidential 
information collected as part of its customs 
processes shall not be used or disclosed for 
purposes other than the administration and 
enforcement of customs matters or as other-
wise provided for under the Party’s law, except 
with the permission of the person or Party 
who provided the confidential information.

3. Notwithstanding paragraph 2, a Party may 
allow information collected as part of its cus-
toms processes to be used and disclosed in 
any administrative, judicial, or quasi-judicial 
proceedings instituted for failure to comply 
with customs related law. A Party shall notify 
the person or Party who provided the informa-
tion in advance of such use. 

4. If confidential information is used or disclosed 
other than in accordance with this Article, the 
Party concerned shall address the incident, in 
accordance with its law or procedures, and 
review or update its processes and safeguards, 
as appropriate, to prevent a reoccurrence. 
 

5. The Parties shall exchange information on 
their respective law for the purpose of facilitat-
ing the operation and application of paragraph 
2.
Artikkel 2.68

Samarbeid mellom myndigheter på grensen

Hver part skal sikre at dens myndigheter og orga-
ner som deltar i grensekontroller og annen 
import- og eksportkontroll, samarbeider med 
hverandre og samordner sine prosedyrer for å 
lette handelen.

Artikkel 2.69

Fortrolighet

1. Hver part skal i samsvar med sin lovgivning 
opprettholde fortrolig behandling av opplys-
ninger som innhentes i forbindelse med dens 
tollprosesser, og skal verne disse opplysnin-
gene mot bruk eller offentliggjøring som kan 
skade den konkurransemessige stillingen til 
den næringsdrivende som de fortrolige opp-
lysningene gjelder. Dersom den parten som 
mottar eller innhenter opplysningene, i hen-
hold til sin lovgivning er pålagt å offentliggjøre 
opplysningene, skal denne parten underrette 
den personen eller parten som har gitt disse 
opplysningene.

2. Hver part skal sikre at de fortrolige opplysnin-
gene som samles inn i forbindelse med dens 
tollprosesser, ikke skal brukes eller offentlig-
gjøres for andre formål enn forvaltning og 
håndheving i tollsaker, eller på en annen måte 
i henhold til partens lovgivning, uten tillatelse 
fra den personen eller parten som har gitt de 
fortrolige opplysningene.

3. Uten hensyn til nr. 2 kan en part tillate at opp-
lysninger som er samlet inn forbindelse med 
dens tollprosesser, brukes og offentliggjøres i 
forbindelse med forvaltningssaker, rettergang 
eller lignende saker som innledes på grunn av 
manglende overholdelse av tollrelatert lovgiv-
ning. En part skal underrette den personen 
eller parten som ga opplysningene, før opplys-
ningene brukes.

4. Dersom fortrolige opplysninger brukes eller 
offentliggjøres på annen måte enn i samsvar 
med denne artikkelen, skal den berørte parten 
håndtere hendelsen i samsvar med sin lovgiv-
ning eller sine prosedyrer, og gjennomgå eller 
ajourføre sine prosesser og beskyttelsestiltak, 
alt etter hva som er relevant, for å hindre at 
hendelsen inntreffer på nytt.

5. Partene skal utveksle opplysninger om sine 
respektive lovgivninger for å lette gjennomfø-
ringen og anvendelsen av nr. 2.
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Section 2.5

Trade remedies14, general provisions

Article 2å.70

Dispute Settlement

Except for paragraph 1 of Article XX.4, Chapter 
XXX [Dispute Settlement] shall not apply to this 
Section.

Anti-dumping and countervailing measures

Article 2.71

General Provisions

1. The Parties shall endeavour to refrain from ini-
tiating anti-dumping procedures against each 
other.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, 
the Parties reaffirm their rights and obliga-
tions under Article VI of GATT 1994, the Anti-
Dumping Agreement and the Agreement on 
Subsidies and Countervailing Measures (SCM 
Agreement).

Article 2.72

Investigations

1. After receipt by a Party’s investigating author-
ity of a properly documented application for an 
anti-dumping or a countervailing investigation 
with respect to imports from another Party, 
and, before initiating an investigation, the 
Party shall provide written notification to the 
Party concerned of its receipt of the applica-
tion.

2. Before initiating a countervailing investiga-
tion, the Party shall also afford the Party con-
cerned a meeting to consult with its investigat-
ing authority regarding the application.

3. Provided it does not unnecessarily delay the 
conduct of the investigation, each interested 
party in an anti-dumping or countervailing 
investigation15 shall be granted a full opportu-
nity to defend its interests.

4. Each Party shall ensure, before a final deter-
mination is made, full disclosure of the essen-
tial facts under consideration which form the 
basis for the decision as to whether to apply 

14 Pursuant to Article XX [Trade and Economic Relations 
Governed by this Agreement], this shall not apply to Liech-
tenstein.

15 For the purpose of this Article, interested parties shall be 
defined as set out in Article 6.11 of the Anti-Dumping Agre-
ement and Article 12.9 of the SCM Agreement. 
Avsnitt 2.5

Handelstiltak14, alminnelige bestemmelser

Artikkel 2.70

Tvisteløsning

Med unntak av artikkel XX.4 nr. 1 får kapittel XXX 
[Tvisteløsning] ikke anvendelse på dette kapitlet. 

Antidumping- og utjevningstiltak

Artikkel 2.71

Alminnelige bestemmelser

1. Partene skal bestrebe seg på å avstå fra å 
iverksette antidumpingprosedyrer mot hver-
andre.

2. Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkelen bekref-
ter partene på nytt sine rettigheter og forplik-
telser i henhold til artikkel VI i GATT 1994, 
antidumpingavtalen og avtalen om subsidier 
og utjevningsavgifter (SCM-avtalen). 

Artikkel 2.72

Undersøkelser

1. Når en parts undersøkelsesmyndighet har 
mottatt en behørig dokumentert søknad om 
en antidumping- eller utjevningsundersøkelse 
i forbindelse med import fra en annen part, og 
før den igangsetter en undersøkelse, skal par-
ten skriftlig underrette angjeldende part om at 
søknaden er mottatt. 

2. Før den igangsetter en utjevningsundersø-
kelse, skal parten også tilby angjeldende part 
et møte for å rådføre seg med dens undersø-
kelsesmyndighet i forbindelse med søknaden.

3. Forutsatt at det ikke forsinker gjennomførin-
gen av undersøkelsen unødig, skal hver berørt 
part i en antidumping- eller utjevningsundersø-
kelse15 gis full mulighet til å forsvare sine 
interesser.

4. Før det treffes en endelig avgjørelse, skal hver 
part sikre full tilgjengeliggjøring av de vesent-
lige fakta under vurdering som danner grunn-
laget for beslutningen om hvorvidt det skal 

14 I henhold til artikkel XX [Handel og økonomiske forbindel-
ser som omfattes av denne avtalen] får kapittel X (Handels-
tiltak) ikke anvendelse for Liechtenstein.

15 I denne artikkelen gjelder definisjonen av «berørte parter» 
fastsatt i artikkel 6.11 i antidumpingavtalen og artikkel 12.9 
i SCM-avtalen. 
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definitive measures. The full disclosure of 
essential facts is without prejudice to the 
requirements to confidentiality referred to in 
Article 6.5 of the Anti-Dumping Agreement 
and Article 12.4 of the SCM Agreement. Such 
disclosure shall be made in writing and should 
take place in sufficient time for interested par-
ties to defend their interests.

5. A Party proposing to take a countervailing 
measure shall, upon request, consult with the 
Party concerned as far in advance of applying 
a measure as practicable, with the view of 
reviewing the information arising from the 
investigation and exchanging views on the pro-
posed measure.

6. The disclosure of the essential facts, which is 
made in accordance with paragraph 3, shall 
contain in particular:
(a) in the case of an anti-dumping investigation, 

the margins of dumping established, a suf-
ficiently detailed explanation of the basis 
and methodology upon which normal val-
ues and export prices were established and 
of the methodology used in the comparison 
of the normal values and export prices, 
including any adjustments;

(b) in the case of a countervailing duty investi-
gation, the determination of countervaila-
ble subsidisation, including sufficient 
details on the calculation of the amount and 
methodology followed to determine the 
existence of subsidisation;

(c) in the case of an anti-dumping investigation, 
information relevant to the determination 
of injury, including information concerning 
the volume of the dumped imports and the 
effect of the dumped imports on prices in 
the domestic market for like products, the 
detailed methodology used in the calcula-
tion of price undercutting, the consequent 
impact of the dumped imports on the 
domestic industry, and the demonstration 
of a causal relationship including the exam-
ination of factors other than the dumped 
imports as referred to in Article 3.5 of the 
Anti-Dumping Agreement; and 

(d) in the case of a countervailing duty investi-
gation, information relevant to the determi-
nation of injury, including information on 
the volume of the subsidised imports and 
the effect of the subsidised imports on 
prices in the domestic market for like prod-
ucts, the consequent impact of the subsi-
dised imports on the domestic industry, 
iverksettes endelige tiltak. Full tilgjengeliggjø-
ring av vesentlige fakta berører ikke kravene 
om fortrolighet nevnt i artikkel 6.5 i antidum-
pingavtalen og artikkel 12.4 i SCM-avtalen. 
Slik tilgjengeliggjøring skal skje skriftlig og i 
tilstrekkelig tid til at berørte parter kan for-
svare sine interesser. 

5. En part som foreslår å iverksette et utjevnings-
tiltak, skal på anmodning rådføre seg med 
angjeldende part så lenge før iverksettelsen av 
tiltaket som praktisk mulig med sikte på å 
gjennomgå opplysningene fra undersøkelsen 
og utveksle synspunkter på det foreslåtte tilta-
ket.

6. Tilgjengeliggjøringen av vesentlige fakta i 
samsvar med nr. 3 skal særlig omfatte 

(a) dersom det dreier seg om en antidumpin-
gundersøkelse, de fastsatte dumpingmargi-
nene og en tilstrekkelig detaljert forklaring 
av grunnlaget og metodene for fastsettelse 
av normalverdier og eksportpriser, og av 
metoden som er brukt ved sammenlignin-
gen av normalverdiene og eksportprisene, 
inkludert eventuelle justeringer,

(b) dersom det dreier seg om en undersøkelse 
av utjevningsavgift, fastsettelsen av utjev-
ningsberettiget subsidiering, herunder til-
strekkelige detaljer om beregningen av 
beløpet og metoden som er fulgt for å fast-
slå om det foreligger subsidiering,

(c) dersom det dreier seg om en antidumpin-
gundersøkelse, opplysninger som er rele-
vante for å fastsette skaden, herunder opp-
lysninger om volumet av den dumpede 
importen og virkningen av den dumpede 
importen på prisene på tilsvarende produk-
ter på hjemmemarkedet, den detaljerte 
metoden som er brukt ved beregningen av 
prisunderbud, den derav følgende virknin-
gen av den dumpede importen på den 
innenlandske industrien og påvisning av en 
årsakssammenheng, herunder undersø-
kelse av andre faktorer enn den dumpede 
importen, som nevnt i artikkel 3.5 i anti-
dumpingavtalen,

(d) dersom det dreier seg om en undersøkelse 
av utjevningsavgift, opplysninger som er 
relevante for å fastsette skaden, herunder 
opplysninger om volumet av den subsidi-
erte importen og virkningen av den subsidi-
erte importen på prisene på tilsvarende pro-
dukter på hjemmemarkedet, den derav føl-
gende virkningen av den subsidierte impor-
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and the demonstration of a causal relation-
ship including the examination of factors 
other than the subsidised imports as 
referred to in Article 15.5 of the SCM 
Agreement.

7. In cases in which an investigating authority of 
a Party intends to make use of the facts availa-
ble pursuant to Article 6.8 of the Anti-Dumping 
Agreement or Article 12.7 of the SCM Agree-
ment, the investigating authority shall inform 
the interested party concerned of its inten-
tions and give a clear indication of the reasons 
which may lead to the use of the facts availa-
ble. If, after having been given the opportunity 
to provide further explanations within a rea-
sonable time period, the explanations given by 
the interested party concerned are considered 
by the investigating authority as not being sat-
isfactory, the disclosure of essential facts shall 
contain a clear indication of the facts available 
that the investigating authority has used 
instead.

Article 2.73

Lesser Duty Rule and Public Interest 

1. If a Party decides to impose an anti-dumping 
or a countervailing duty, the Party shall apply 
the “lesser duty” rule by determining a duty 
which is less than the dumping margin or 
amount of subsidy, when such lesser duty 
would be adequate to remove the injury to the 
domestic industry. 

2. Each Party’s investigating authority shall con-
sider information provided in accordance with 
the Party’s law as to whether imposing an anti-
dumping or a countervailing duty would not be 
in the public interest.

Safeguard measures

Article 2.74

General Provisions and Transparency

1. The Parties reaffirm their rights and obliga-
tions concerning global safeguard measures 
under Article XIX of GATT 1994 and the 
Agreement on Safeguards.

2. At the request of the Party concerned, the 
Party intending to take safeguard measures 
shall provide immediately ad hoc written noti-
fication of all pertinent information on the initi-
ation of a safeguard investigation, the provi-
ten på den innenlandske industrien og 
påvisning av en årsakssammenheng, her-
under undersøkelse av andre faktorer enn 
den subsidierte importen som nevnt i artik-
kel 15.5 i SCM-avtalen.

7. I tilfeller der en parts undersøkelsesmyndig-
het har til hensikt å benytte seg av de tilgjen-
gelige fakta i henhold til artikkel 6.8 i antidum-
pingavtalen eller artikkel 12.7 i SCM-avtalen, 
skal undersøkelsesmyndigheten underrette 
angjeldende berørte part om sine hensikter og 
tydelig angi grunnene som kan føre til at de til-
gjengelige fakta blir benyttet. Dersom, etter å 
ha fått muligheten til å komme med ytterligere 
forklaringer innen en rimelig frist, angjel-
dende berørte part gir forklaringer som under-
søkelsesmyndigheten anser for ikke å være til-
fredsstillende, skal tilgjengeliggjøringen av 
vesentlige fakta inneholde en tydelig angivelse 
av hvilke fakta undersøkelsesmyndigheten har 
benyttet i stedet. 

Artikkel 2.73

Regelen om lavere tollsats og allmennhetens 
interesse

1. Dersom en part beslutter å pålegge antidum-
pingavgift eller utjevningsavgift, skal parten 
anvende regelen om «lavere avgiftssats» og 
fastsette en avgiftssats som er lavere enn dum-
pingmarginen eller subsidiebeløpet når en slik 
lavere avgiftssats vil være tilstrekkelig til å 
oppveie skaden for den innenlandske indus-
trien.

2. Hver parts undersøkelsesmyndighet skal i 
samsvar med partens lovgivning ta hensyn til 
opplysninger som er gitt om hvorvidt påleg-
ging av antidumpingavgift eller utjevningsav-
gift ikke vil være i allmennhetens interesse.

Beskyttelsestiltak

Artikkel 2.74

Alminnelige bestemmelser og åpenhet

1. Partene bekrefter på nytt sine rettigheter og 
forpliktelser med hensyn til globale beskyttel-
sestiltak i henhold til artikkel XIX i GATT 1994 
og avtalen om beskyttelsestiltak.

2. På anmodning fra angjeldende part skal den 
parten som har til hensikt å iverksette beskyt-
telsestiltak, umiddelbart gi særskilt skriftlig 
underretning om alle relevante opplysninger 
om igangsettingen av en beskyttelsesundersø-
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sional findings, and the final findings of the 
investigation.

3. When imposing safeguard measures, the Par-
ties shall endeavour to impose them in a way 
that least affects bilateral trade. 

Chapter 3

Services and investment

Section 3.1

General provisions

Article 3.1

Scope

1. This Chapter does not apply to
(a) activities performed in the exercise of gov-

ernmental authority; and
(b) audio-visual services.

2. This Chapter does not apply to any measure of 
a Party with respect to procurement by a 
Party.

3. Except for Article X (Performance require-
ments), this Chapter does not apply to subsi-
dies or grants provided by a Party, including 
government-supported loans, guarantees and 
insurances.

4. This Chapter does not apply to measures 
affecting natural persons of a Party seeking 
access to the employment market of another 
Party, nor to measures regarding nationality 
or citizenship, residence or employment on a 
permanent basis.

5. This Chapter shall not prevent a Party from 
applying measures to regulate the entry of nat-
ural persons into, or their temporary stay in, 
the Party, including those measures necessary 
to protect the integrity of, and to ensure the 
orderly movement of natural persons across, 
its borders, provided that such measures are 
not applied in such a manner as to nullify or 
impair the benefits accruing to another Party 
under the terms of this Chapter.16

6. This Chapter does not apply to air services, 
including domestic and international air trans-
portation services, whether scheduled or non-
scheduled, or to related services in support of 
air services, other than the following: 

16 The sole fact of requiring of a visa for natural persons of a 
Party shall not be regarded as nullifying or impairing bene-
fits accrued under this Chapter.
kelse og de midlertidige og endelige funnene 
fra undersøkelsen.

3. Når de anvender beskyttelsestiltak, skal par-
tene bestrebe seg på å anvende dem på en slik 
måte at den bilaterale handelen påvirkes minst 
mulig.

Kapittel 3

Tjenester og investeringer

Avsnitt 3.1

Generelle bestemmelser

Artikkel 3.1

Virkeområde

1. Dette kapitlet får ikke anvendelse på
a) aktiviteter som utføres under utøvelse av 

offentlig myndighet, og
b) audiovisuelle tjenester.

2. Dette kapitlet får ikke anvendelse på tiltak som 
treffes av en part med hensyn til innkjøp fore-
tatt av en part.

3. Med unntak av artikkel X (Ytelseskrav) får 
dette kapitlet ikke anvendelse på subsidier 
eller tilskudd som ytes av en part, herunder 
statsstøttede lån, garantier og forsikringer. 

4. Dette kapitlet får ikke anvendelse på tiltak som 
berører fysiske personer fra en part som søker 
adgang til arbeidsmarkedet i en annen part, 
eller på tiltak som gjelder nasjonalitet eller 
statsborgerskap, bosetning eller sysselsetting 
på permanent grunnlag.

5. Dette kapitlet skal ikke hindre en part i å 
anvende tiltak for å regulere fysiske personers 
innreise til eller midlertidige opphold i parten, 
herunder tiltak som er nødvendige for å 
beskytte partens grenser og sikre en ordnet 
grensepassering for fysiske personer, forutsatt 
at slike tiltak ikke anvendes på en måte som til-
sidesetter eller svekker fordelene som tilkom-
mer en annen part i henhold til vilkårene i 
dette kapitlet.16

6. Dette kapitlet får ikke anvendelse på lufttra-
fikk, herunder innenlands og internasjonale 
lufttransporttjenester, uansett om det dreier 
seg om ruteflyging eller ikke-regelbundet fly-
ging, eller på tilknyttede tjenester til støtte for 
lufttrafikk, med unntak av følgende:

16 Krav om visum for fysiske personer fra en part skal ikke i 
seg selv anses for å tilsidesette eller svekke fordeler i hen-
hold til dette kapitlet.
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(a) repair or maintenance services on an air-
craft or a part thereof during which the air-
craft or the part is withdrawn from service, 
excluding so-called line maintenance;

(b) selling and marketing of air transport ser-
vices;

(c) computer reservation system services; 

(d) specialty air services;17

(e) airport operation services; and
(f) ground handling services.

7. In the event of any inconsistency between this 
Chapter and a bilateral, plurilateral or multilat-
eral air services agreement to which the 
United Kingdom and one or more EEA-EFTA 
States are party, the air services agreement 
shall prevail in determining the rights and obli-
gations of those Parties that are party to that 
air services agreement.

8. If the United Kingdom and one or more EEA-
EFTA States have the same obligations under 
this Agreement and a bilateral, plurilateral or 
multilateral air services agreement, those Par-
ties may invoke the dispute settlement proce-
dures of this Agreement only after any dispute 
settlement procedures in the other agreement 
have been exhausted.

Article 3.2

Definitions

For the purposes of this Chapter:
(a) activities performed in the exercise of govern-

mental authority means activities which are 
performed, including services which are sup-
plied, neither on a commercial basis nor in 
competition with one or more economic opera-
tors;

(b) airport operation services means the operation 
or management, on a fee or contract basis, of 
airport infrastructure, including terminals, 
runways, taxiways and aprons, parking facili-
ties, and intra-airport transportation systems. 
For greater certainty, airport operation ser-
vices do not include the ownership of, or 
investment in, airports or airport lands, or any 
of the functions carried out by a board of dire-
ctors. Airport operation services do not 
include air navigation services;

17 Subparagraph (d) shall be subject to compliance with the 
Parties’ respective laws and regulations governing the 
admission of aircraft to, departure from and operation wit-
hin, their territory.
a) Reparasjons- eller vedlikeholdstjenester på 
et luftfartøy eller en del av det der luftfar-
tøyet eller delen tas ut av drift, unntatt 
såkalt linjevedlikehold.

b) Salg og markedsføring av lufttransporttje-
nester.

c) Tjenester knyttet til edb-baserte reserva-
sjonssystemer.

d) Spesialisert lufttrafikk.17

e) Tjenester for drift av lufthavner.
f) Bakketjenester.

7. Ved uoverensstemmelse mellom dette kapitlet 
og en bilateral, plurilateral eller multilateral 
luftfartsavtale der Det forente kongerike og en 
eller flere EØS-EFTA-stater er part, skal luft-
fartsavtalen ha forrang når det skal fastsettes 
rettigheter og forpliktelser for de partene som 
er parter i denne luftfartsavtalen. 

8. Dersom Det forente kongerike og en eller 
flere EØS-EFTA-stater har de samme forplik-
telsene i henhold til denne avtalen og en bilate-
ral, plurilateral eller multilateral luftfartsavtale, 
kan disse partene først påberope seg tvisteløs-
ningsprosedyrene i denne avtalen etter at 
eventuelle tvisteløsningsprosedyrer i den 
andre avtalen er uttømt.

Artikkel 3.2

Definisjoner

I dette kapitlet menes med
(a) «aktiviteter som utføres under utøvelse av offent-

lig myndighet» aktiviteter som utføres, her-
under tjenester som leveres, verken på kom-
mersielt grunnlag eller i konkurranse med en 
eller flere markedsdeltakere, 

(b) «tjenester for drift av lufthavner» drift eller for-
valtning, mot honorar eller i samsvar med 
avtale, av lufthavninfrastruktur, herunder ter-
minaler, rullebaner, taksebaner og oppstil-
lingsplattformer, parkeringsanlegg og trans-
portsystemer innenfor lufthavnen. For tydelig-
hets skyld påpekes det at tjenester for drift av 
lufthavner ikke omfatter eierskap til eller 
investering i lufthavner eller lufthavntomter, 
eller noen av de funksjonene som utføres av et 
styre. Tjenester for drift av lufthavner omfatter 
ikke flysikringstjenester,

17 Bokstav d) gjelder under forutsetning av at partenes 
respektive lover og forskrifter som gjelder for luftfartøyers 
adgang til, drift på og avgang fra deres territorium overhol-
des.
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(c) computer reservation system services means the 
supply of a service by computerised systems 
that contain information about air carriers’ 
schedules, availability, fares and fare rules, 
through which reservations can be made or 
tickets may be issued;

(d) covered enterprise means an enterprise esta-
blished in the territory of a Party, directly or 
indirectly, by an investor of another Party, in 
accordance with the applicable law, existing on 
the date of entry into force of this Agreement 
or established thereafter;

(e) cross-border trade in services or cross-border sup-
ply of services means the supply of a service:  

(i) from the territory of a Party into the terri-
tory of another Party; or

(ii) in the territory of a Party to the service con-
sumer of another Party;

(f) economic activity means any activity of an 
industrial, commercial or professional charac-
ter or activities of craftsmen, including the sup-
ply of services, except for activities performed 
in the exercise of governmental authority;

(g) enterprise means a legal person, or a branch or 
a representative office of a legal person; 

(h) legal person means any legal entity duly consti-
tuted or otherwise organised under applicable 
law, whether for profit or otherwise, and whet-
her privately-owned or governmentally-owned, 
including any corporation, trust, partnership, 
joint venture, sole proprietorship or associa-
tion;] 
 

(i) legal person of a Party means a legal person 
constituted or organised under the law of a 
Party and that carries out substantial business 
activities in the territory of that Party, the con-
cept of “substantial business activities in the 
territory of a Party” requiring that the legal 
person has a genuine link to the economy of 
the Party;18

(i) For the purposes of Section III (Cross-Bor-
der Trade in Services) and Sub-section 4 of 

18 As to whether a legal person has a genuine link to the econ-
omy of a Party, this should be established by an overall exa-
mination, on a case-by-case basis, of the relevant circum-
stances. These circumstances may include whether the 
legal person (a) has a continuous physical presence, inclu-
ding through ownership or rental of premises, in the terri-
tory of that Party; (b) has its central administration in the 
territory of that Party; (c) employs staff in the territory of 
that Party; and (d) generates turnover and pays taxes in the 
territory of that Party. 
(c) «tjenester i forbindelse med edb-baserte reserva-
sjonssystemer» levering av en tjeneste via edb-
baserte systemer som inneholder opplysnin-
ger om luftfartsselskapenes ruteplaner, ledige 
seter, priser og prisvilkår, som kan brukes til å 
reservere eller utstede billetter,

(d) «omfattet foretak» et foretak som er etablert 
på en parts territorium, direkte eller indirekte, 
av en investor fra en annen part i samsvar med 
gjeldende lovgivning, som eksisterer på 
datoen denne avtalen trer i kraft eller oppret-
tes deretter,

(e) «handel med tjenester over landegrensene eller 
levering av tjenester over landegrensene» menes 
levering av en tjeneste?
(i) fra en parts territorium til en annen parts 

territorium,
(ii) på en parts territorium til en tjenesteforbru-

ker fra en annen part,
(f) «økonomisk virksomhet» enhver industriell, for-

retnings- eller yrkesvirksomhet eller hånd-
verksvirksomhet, herunder levering av tjenes-
ter, med unntak av aktiviteter som utføres 
under utøvelse av offentlig myndighet,

(g) «foretak» en juridisk person, eller en filial eller 
et representasjonskontor for en juridisk per-
son,

(h) «juridisk person» ethvert rettssubjekt som er 
behørig opprettet eller på annen måte organi-
sert i henhold til gjeldende lovgivning, uansett 
om det har et økonomisk formål eller ikke, og 
uansett om det er privat eller offentlig eid, her-
under enhver form for selskap, forvaltnings-
selskap («trust»), kompaniskap, fellesforetak 
(«joint venture»), enkeltpersonforetak eller 
forening,]

(i) «juridisk person fra en part» en juridisk person 
som er opprettet eller organisert i henhold til 
en parts lovgivning, og som utøver forret-
ningsvirksomhet i betydelig omfang på territo-
riet til en part, der begrepet «forretningsvirk-
somhet i betydelig omfang på territoriet til en 
part» krever at den juridiske personen har en 
reell tilknytning til partens økonomi,18

(i) Med henblikk på avsnitt III (Handel med 
tjenester over landegrensene) og avsnitt V 

18 Når det gjelder spørsmålet om en juridisk person har en 
reell tilknytning til en parts økonomi, bør dette fastslås ved 
en samlet analyse av de relevante omstendighetene i hvert 
enkelt tilfelle. Disse omstendighetene kan omfatte om den 
juridiske personen a) til enhver tid har fysisk tilstedevæ-
relse, herunder gjennom eierskap eller leie av lokaler, på 
partens territorium, b) har sin hovedadministrasjon på par-
tens territorium, c) sysselsetter ansatte på partens territo-
rium og d) skaper omsetning og betaler skatt på partens 
territorium. 
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Section V ([International] Maritime Trans-
port Services), “legal person of a Party” 
includes a legal person of a non-Party 
owned or controlled by a person of a Party, 
if any of its vessels are registered in accord-
ance with the legislation of that Party and 
flying the flag of that Party, when supplying 
services using those vessels. 

(j) establishment means the setting-up, acquisi-
tion, or expansion of an enterprise;

(k) ground handling services means the supply of a 
service on a fee or contract basis for: airline 
representation, administration and supervi-
sion, ground administration and supervision, 
including load control and communications; 
passenger handling; baggage handling; ramp 
services; cargo and mail handling; fuel and oil 
handling; aircraft line maintenance; flight ope-
rations, crew administration and flight plan-
ning; aircraft servicing and cleaning; surface 
transport; and catering services. Ground 
handling services do not include: self-hand-
ling; security services; fixed intra-airport trans-
port systems; aircraft repair and maintenance; 
or the operation or management of centralised 
airport infrastructure such as baggage hand-
ling systems, de-icing facilities, or fuel distribu-
tion systems; 
 

(l) investor of a Party means:
(i) a natural person of a Party;
(ii) a legal person of a Party; or
(iii)a Party

that seeks to establish, is establishing, 
or has established, a covered enterprise; 

(m)measure means any measure by a Party, whet-
her in the form of a law, regulation, rule proce-
dure, decision, administrative action, require-
ment, practice or in any other form;19

(n) measures of a Party means measures adopted 
or maintained by:
(i) central, regional or local governments and 

authorities; and
(ii) non-governmental bodies in the exercise of 

powers delegated by central, regional or 
local governments or authorities;

(o) natural person of a Party means:

19 For greater certainty, the term “measure” includes failures 
to act.
underavsnitt 4 ([Internasjonale] sjøtrans-
porttjenester) skal «juridisk person fra en 
part» omfatte en juridisk person fra en ikke-
part som eies eller kontrolleres av en per-
son fra en part, dersom noen av dens far-
tøyer er registrert i samsvar med partens 
lovgivning og fører denne partens flagg, 
når det leveres tjenester ved bruk av disse 
fartøyene.

(j) «etablering» opprettelse, overtakelse eller utvi-
delse av et foretak,

(k) «bakketjenester» levering av en tjeneste, mot 
honorar eller i samsvar med avtale, for: repre-
sentasjon, administrasjon og overvåking av 
luftfartsselskaper, administrasjon og overvå-
king på bakken, herunder kontroll og kommu-
nikasjon ved lasting, håndtering av passasje-
rer; håndtering av bagasje; tjenester på bak-
ken, håndtering av frakt og post, håndtering av 
drivstoff og olje, linjevedlikehold av luftfar-
tøyer, drift av flyruter, administrasjon av beset-
ningen og flygeplanlegging, service og rengjø-
ring av luftfartøyer, overflatetransport og cate-
ringtjenester. Bakketjenester omfatter ikke 
egentjenester, sikkerhetstjenester, faste trans-
portsystemer innenfor lufthavnen, reparasjon 
og vedlikehold av luftfartøyer eller drift eller 
forvaltning av sentralisert infrastruktur for 
lufthavner, for eksempel bagasjehåndterings-
systemer, avisingsanlegg eller distribusjons-
systemer for drivstoff.

(l) «investor fra en part»
(i) en fysisk person fra en part,
(ii) en juridisk person fra en part, eller
(iii)en part

som har til hensikt å etablere, er i ferd 
med å etablere eller har etablert et omfattet 
foretak,

(m)«tiltak» ethvert tiltak en part treffer i form av 
lov, forskrift, regel, prosedyre, vedtak, admi-
nistrativ avgjørelse, krav, sedvane eller i 
enhver annen form,19

(n) «tiltak som en part tref fer» tiltak som vedtas 
eller opprettholdes av
(i) sentrale, regionale eller lokale myndig-

heter, og
(ii) ikke-statlige organer som utøver myndig-

het som er delegert av sentrale, regionale 
eller lokale myndigheter,

(o) «fysisk person fra en part»

19 For tydelighets skyld påpekes det at begrepet «tiltak» også 
omfatter manglende handling.
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(i) in respect of the United Kingdom, a British 
citizen in accordance with its applicable 
laws and regulations;

(ii) in respect of the EEA-EFTA States a natural 
person who has the nationality of an EEA-
EFTA State in accordance with its applica-
ble law;

(p) operation means the conduct, management, 
maintenance, use, enjoyment and sale or other 
disposal of an enterprise;

(q) person means a natural person or a legal per-
son

(r) person of a Party means a natural person of a 
Party or a legal person of a Party;

(s) selling and marketing of air transport services
means opportunities for the air carrier concer-
ned to sell and market freely its air transport 
services including all aspects of 
marketing such as market research, adverti-
sing and distribution, but does not include the 
pricing of air transport services or the applica-
ble conditions;

(t) service supplier of a Party means a person of a 
Party that supplies, or seeks to supply, a ser-
vice;

(u) specialty air service means a specialised 
commercial operation using an aircraft whose 
primary purpose is not the transportation of 
goods or passengers, such as aerial fire-figh-
ting, aerial advertising, flight training, sightse-
eing, spraying, surveying, mapping, photo-
graphy, parachute jumping, glider towing, and 
helicopter-lift for logging and construction, 
and other airborne agricultural, industrial, and 
inspection services. 

Article 3.3

Committee on Services and Investment

1. The Committee on Services and Investment, 
established pursuant to Article [X] (hereinaf-
ter referred to as “the Committee”), shall be 
responsible for the effective implementation 
and operation of this Chapter.

2. The Committee shall have the following func-
tions:
(a) reviewing and monitoring the implementa-

tion and operation of this Chapter and the 
reservations set out in each Party’s Sched-
ules in [Annexes X to X to Annex X-X];

(b) exchanging information and discussing 
regulatory or other issues relating to the 
supply of maritime transport services, 
including with respect to relevant laws and 
(i) med hensyn til Det forente kongerike, en 
britisk statsborger i samsvar med gjel-
dende lover og regler,

(ii) med hensyn til EØS-EFTA-statene, en 
fysisk person som har statsborgerskap i en 
EØS-EFTA-stat i samsvar med gjeldende 
lovgivning,

(p) «drift» drift, ledelse, vedlikehold, bruk, utnyt-
telse og salg eller annen avhending av et fore-
tak,

(q) «person» en fysisk eller juridisk person, 

(r) «person fra en part» en fysisk person eller en 
juridisk person fra en part,

(s) «salg og markedsføring av lufttransporttjenes-
ter» det berørte luftfartsselskapets muligheter 
til fritt å selge og markedsføre sine lufttrans-
porttjenester, herunder alle sider ved mar-
kedsføringen, for eksempel markedsundersø-
kelser, reklame og distribusjon, men ikke fast-
settelse av priser på lufttransporttjenester eller 
hvilke vilkår som gjelder,

(t) «tjenesteleverandør fra en part» enhver person 
fra en part som leverer eller søker å levere en 
tjeneste,

(u) «spesialisert lufttrafikk» spesialisert kommersi-
ell drift med et luftfartøy der hovedformålet 
ikke er å transportere gods eller passasjerer, 
som brannslokking fra luften, reklame med 
luftfartøy, flygeopplæring, sightseeing, sprøy-
ting, landmåling, kartlegging, fotografering, 
fallskjermhopping, sleping av seilfly, løfting 
med helikoptre som ledd i skogsdrift og 
anleggsarbeid, samt andre tjenester der luft-
fartøyer brukes innenfor jordbruk, industri og 
inspeksjon.

Artikkel 3.3

Komiteen for tjenester og investeringer

1. Komiteen for tjenester og investeringer ned-
satt i henhold til artikkel [X] (heretter kalt 
«komiteen») skal ha ansvar for en effektiv 
gjennomføring og anvendelse av dette kapitlet. 

2. Komiteen skal ha følgende funksjoner: 

(a) Gjennomgå og overvåke gjennomføringen 
og anvendelsen av dette kapitlet og forbe-
holdene angitt i hver parts bindingslister i 
[vedlegg X til X til vedlegg X-X].

(b) Utveksle informasjon og drøfte lovgivnings-
messige eller andre spørsmål knyttet til 
levering av sjøtransporttjenester, herunder 
med hensyn til relevante eksisterende eller 
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regulations, existing or proposed, and their 
implementation;

(c) exchanging information and discussing 
regulatory or other issues relating to the 
supply of delivery services, including with 
respect to relevant laws and regulations, 
existing or proposed, and their implementa-
tion;

(d) carrying out the functions provided for in 
Article [X] (International Mobile Roaming 
Services);

(e) holding consultations referred to in para-
graph [2] of Article [X] (Capital Move-
ments) and paragraph [6] of Article [X] 
(Restrictions in Case of Balance of Pay-
ments and External Financial Difficulties);

(f) exchanging information on any other mat-
ters related to this Chapter;

(g) examining possible improvements to this 
Chapter;

(h) discussing any issue related to this Chapter 
or Chapter [X] (Capital Movements, Pay-
ments and Transfers) as may be agreed 
upon between the representatives of the 
Parties; and

(i) carrying out other functions as may be del-
egated by the Joint Committee pursuant to 
[subparagraph X of Article X].

3. The Committee shall be composed of repre-
sentatives of the Parties including officials of 
relevant ministries or agencies in charge of 
the issues to be addressed. The Committee 
may invite representatives of relevant entities 
other than the Governments of the Parties 
with the necessary expertise relevant to the 
issues to be addressed.

Article 3.4

Denial of Benefits

A Party may deny the benefits of this Chapter and 
Chapter X (Capital Movements, Payments, Trans-
fers and Temporary Safeguard Measures) to an 
investor or service supplier of another Party that 
is a legal person of that Party, and to a covered 
enterprise or services of that legal person, if: 

(a) a non-Party or a person of a non-Party owns or 
controls the legal person; and 

(b) the denying Party adopts or maintains a meas-
ure with respect to the non-Party or the person 
of the non-Party which is related to the mainte-
nance of international peace and security, 
including the protection of human rights, and 
foreslåtte lover og forskrifter samt gjen-
nomføringen av dem.

(c) Utveksle opplysninger og drøfte lovgiv-
ningsmessige eller andre spørsmål knyttet 
til yting av leveringstjenester, herunder 
med hensyn til relevante eksisterende eller 
foreslåtte lover og forskrifter samt gjen-
nomføringen av dem.

(d) Utføre oppgavene fastsatt i artikkel [X] 
(Internasjonale mobilnettgjestingstje-
nester).

(e) Holde samråd som omhandlet i artikkel [X] 
(Kapitalbevegelser) nr. [2] og artikkel [X] 
(Begrensninger med hensyn til vanskelig-
heter med betalingsbalansen og eksterne 
finansielle vanskeligheter) nr. [6].

(f) Utveksle opplysninger om eventuelle andre 
forhold i forbindelse med dette kapitlet.

(g) Undersøke mulige forbedringer av dette 
kapitlet.

(h) Drøfte eventuelle spørsmål i forbindelse 
med dette kapitlet eller kapittel [X] (Kapi-
talbevegelser, betalinger og overføringer) 
som måtte avtales mellom partenes repre-
sentanter.

(i) Utføre andre oppgaver som måtte bli dele-
gert av Den blandede komitéen i henhold 
til [artikkel X ledd X].

3. Komiteen skal bestå av representanter for par-
tene, herunder tjenestemenn fra relevante 
departementer eller organer som har ansvar 
for sakene som skal behandles. Komiteen kan 
invitere representanter fra andre relevante 
enheter enn partenes myndigheter med den 
nødvendige ekspertisen som er relevant for 
temaene som skal behandles.

Artikkel 3.4

Nekting av fordeler

En part kan nekte en investor eller en tjeneste-
leverandør fra en annen part som er en juridisk 
person fra denne parten, og en av denne juridiske 
personens omfattede foretak eller tjenester, å nyte 
godt av fordelene ved dette kapitlet og kapittel X 
(Kapitalbevegelser, betalinger, overføringer og 
midlertidige beskyttelsestiltak), dersom
(a) en ikke-part eller en person fra en ikke-part 

eier eller kontrollerer den juridiske personen, 
og

(b) den nektende parten vedtar eller oppretthol-
der et tiltak med hensyn til ikke-parten eller 
personen fra ikke-parten som er knyttet til 
opprettholdelse av internasjonal fred og sik-
kerhet, herunder vern av menneskerettighe-



2020–2021 Prop. 210 S 141
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
prohibits transactions with that legal person or 
covered enterprise, or which would be violated 
or circumvented if the benefits of this Chapter 
or Chapter X (Capital Movements, Payments, 
Transfers and Temporary Safeguard Meas-
ures) were accorded to that legal person or 
covered enterprise. 

Section 3.2

Investment liberalisation

Article 3.5

Scope

This Section shall apply to measures of a Party 
affecting the establishment of an enterprise to per-
form economic activities and the operation of such 
an enterprise by
(a) investors of another Party;
(b) covered enterprises; and
(c) with respect to Article [X] (Performance 

Requirements), all enterprises in the territory 
of the Party which adopts or maintains the 
measure.

Article 3.6

Market access

A Party shall not adopt or maintain with respect to 
establishment of an enterprise by an investor of 
another Party or by a covered enterprise, or oper-
ation of a covered enterprise, either on the basis 
of its entire territory or on the basis of a territorial 
sub-division, a measure that:
(a) imposes limitations on:20

(i) the number of enterprises that may carry 
out a specific economic activity whether in 
the form of numerical quotas, monopolies, 
exclusive suppliers or the requirement of 
an economic needs test;

(ii) the total value of transactions or assets in 
the form of numerical quotas or the require-
ment of an economic needs test;

(iii)the total number of operations or the total 
quantity of output expressed in terms of 
designated numerical units in the form of 
quotas or the requirement of an economic 
needs test;

(iv)the participation of foreign capital in terms 
of maximum percentage limit on foreign 

20 Subparagraphs (a)(i), (ii) and (iii) do not cover measures 
taken in order to limit the production of an agricultural 
good.
tene, og som forbyr transaksjoner med den 
juridiske personen eller det omfattede foreta-
ket, eller som ville ha blitt overtrådt eller 
omgått dersom fordelene ved dette kapitlet 
eller kapittel X (Kapitalbevegelser, betalinger, 
overføringer og midlertidige beskyttelsestil-
tak) ble gitt til den juridiske personen eller det 
omfattede foretaket.

Avsnitt 3.2

Liberalisering av investeringer

Artikkel 3.5

Virkeområde

Dette avsnittet får anvendelse på tiltak som en 
part treffer som påvirker etablering av et foretak 
med sikte på å utøve økonomisk virksomhet og 
drift av et slikt foretak som utføres av
(a) investorer fra en annen part,
(b) omfattede foretak, og
(c) når det gjelder artikkel [X] (Ytelseskrav), alle 

foretak på territoriet til parten som vedtar eller 
opprettholder tiltaket. 

Artikkel 3.6

Markedsadgang

En part skal ikke, verken på hele sitt territorium 
eller på grunnlag av en territoriell underoppde-
ling, vedta eller opprettholde noe tiltak med hen-
blikk på etablering av et foretak av en investor fra 
en annen part eller et omfattet foretak, eller drift 
av et omfattet foretak, som
(a) innebærer begrensninger av20

i) antallet foretak som kan utføre en bestemt 
økonomisk virksomhet, enten i form av tall-
messige kvoter, monopoler, eneretter eller 
krav om økonomisk behovsprøving, 

ii) den samlede verdien av transaksjoner eller 
aktiva, i form av tallmessige kvoter eller 
krav om økonomisk behovsprøving,

iii) det samlede antallet virksomheter eller den 
samlede produksjonen, uttrykt ved angitte 
tallmessige enheter i form av kvoter eller 
krav om økonomisk behovsprøving, 

iv) deltakelse av utenlandsk kapital uttrykt ved 
en øvre prosentgrense for utenlandsk 

20 Bokstav a) i)–iii) omfatter ikke tiltak som treffes for å 
begrense produksjonen av en landbruksvare. 
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shareholding or the total value of individual 
or aggregate foreign investment; or 

(v) the total number of natural persons that 
may be employed in a particular sector or 
that an enterprise may employ and who are 
necessary for, and directly related to, the 
performance of an economic activity, in the 
form of numerical quotas or the require-
ment of an economic needs test;

(b) restricts or requires specific types of legal 
entity or joint venture through which an inves-
tor of another Party may perform an economic 
activity.

Article 3.7

National treatment

Each Party shall accord to investors of another 
Party and to covered enterprises treatment no 
less favourable than the treatment it accords, in 
like situations, to its own investors and to their 
enterprises with respect to the establishment or 
operation in its territory.

Article 3.8

Most-favoured-nation treatment

1. Each Party shall accord to investors of another 
Party and to covered enterprises treatment no 
less favourable than that it accords, in like situ-
ations, to investors of a non-Party and to their 
enterprises, with respect to establishment or 
operation in its territory.21

2. Paragraph 1 shall not be construed as obliging 
a Party to extend to investors of another Party 
or to covered enterprises the benefit of any 
treatment resulting from:
(a) an international agreement for the avoid-

ance of double taxation or other interna-
tional agreement or arrangement relating 
wholly or mainly to taxation; or

(b) measures providing for recognition, includ-
ing the recognition of the standards or cri-
teria for the authorisation, licencing, or cer-
tification of a natural person or enterprise to 
carry out an economic activity, or the recog-
nition of prudential measures as referred to 
in paragraph 3 of the GATS Annex on 
Financial Services.

21 For greater certainty, “non-Party” does not include ter-
ritories for whose international relations the United King-
dom is responsible. 
aksjeinnehav eller ved totalverdien av indi-
viduelle eller samlede utenlandske investe-
ringer,

v) det samlede antall fysiske personer som 
kan være ansatt i en bestemt sektor, eller 
som et foretak kan ha ansatt, og som er nød-
vendig for og direkte knyttet til utøvelse av 
økonomisk virksomhet, i form av tallmes-
sige kvoter eller krav om økonomisk behov-
sprøving,

(b) begrenser eller krever bruk av bestemte sel-
skapsformer eller fellesforetak som en inves-
tor fra en annen part kan utøve økonomisk 
virksomhet gjennom.

Artikkel 3.7

Nasjonal behandling

Hver part skal gi investorer fra en annen part og 
omfattede foretak en behandling som ikke er min-
dre gunstig enn behandlingen den i like situasjo-
ner gir sine egne investorer og deres foretak når 
det gjelder etablering og drift på partens territo-
rium.

Artikkel 3.8

Bestevilkårsbehandling

1. Hver part skal gi investorer fra en annen part 
og omfattede foretak en behandling som ikke 
er mindre gunstig enn behandlingen den i like 
situasjoner gir investorer fra en ikke-part og 
deres foretak. når det gjelder etablering og 
drift på partens territorium.21

2. Nummer 1 skal ikke forstås som at en part er 
forpliktet til å la investorer fra en annen part 
og omfattede foretak bli omfattet av noen 
behandling som følger av
(a) en internasjonal avtale om å unngå dobbelt-

beskatning eller annen internasjonal avtale 
eller ordning som utelukkende eller hoved-
sakelig er knyttet til beskatning, eller

(b) tiltak som innebærer anerkjennelse, her-
under anerkjennelse av standarder eller kri-
terier for å gi en fysisk person eller et fore-
tak godkjenning, lisens eller sertifisering 
for å utøve en økonomisk virksomhet, eller 
anerkjennelse av tilsynstiltak som nevnt i 
nr. 3 i GATS-vedlegget om finansielle tje-
nester.

21 For tydelighetens skyld påpekes det at «ikke-part» ikke 
omfatter territorier hvis internasjonale forbindelser ivare-
tas av Det forente kongerike. [UK note: This footnote is 
under review by the UK.]
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3. For greater certainty, the “treatment” referred 
to in paragraph 1 does not include investor-to-
state dispute settlement procedures provided 
for in other international agreements. 

4. For greater certainty, the existence of substan-
tive provisions in other international agree-
ments concluded by a Party with a non-Party, 
or the mere formal transposition of those pro-
visions into domestic law to the extent that it is 
necessary in order to incorporate them into 
the domestic legal order, do not in themselves 
constitute the “treatment” referred to in para-
graph 1. Measures of a Party pursuant to those 
provisions may constitute such treatment and 
thus give rise to a breach of this Article. 

Article 3.9

Senior management and boards of directors

A Party shall not require a covered enterprise to 
appoint to senior management or board of direc-
tor positions natural persons of a particular nation-
ality or who are resident in the territory of the 
Party.

Article 3.10

Performance requirements

1. A Party shall not, in connection with the estab-
lishment or operation of any enterprise in its 
territory, impose or enforce any requirement 
or enforce any commitment or undertaking:22

(a) to export a given level or percentage of 
goods or services;

(b) to achieve a given level or percentage of 
domestic content;

(c) to purchase, use or accord a preference to 
goods produced or services supplied in its 
territory, or to purchase goods or services 
from a person in its territory;

(d) to relate in any way the volume or value of 
imports to the volume or value of exports or 
to the amount of foreign exchange inflows 
associated with that enterprise;

(e) to restrict sales of goods or services in its 
territory that the enterprise produces or 
supplies by relating those sales in any way 

22 For greater certainty, a condition for the receipt or conti-
nued receipt of an advantage referred to in paragraph 2 
does not constitute a requirement or a commitment or 
undertaking for the purpose of paragraph 1.  
3. For tydelighets skyld påpekes det at «behand-
ling» omhandlet i nr. 1 ikke omfatter fram-
gangsmåter for tvisteløsning mellom investo-
rer og stater som er fastsatt i andre internasjo-
nale avtaler.

4. For tydelighets skyld påpekes det at forekom-
sten av materielle bestemmelser i andre inter-
nasjonale avtaler som en part har inngått med 
en ikke-part, eller en rent formell innarbeiding 
av disse bestemmelsene i nasjonal lovgivning i 
den grad det er nødvendig for å innlemme 
dem i den nasjonale rettsorden, ikke i seg selv 
utgjør «behandling» som omhandlet i nr. 1. Til-
tak som en part treffer i henhold til slike 
bestemmelser, kan utgjøre en slik behandling 
og dermed føre til overtredelse av denne artik-
kelen.

Artikkel 3.9

Øverste ledelse og styre

En part skal ikke kreve at et omfattet foretak 
utnevner fysiske personer av en bestemt nasjonali-
tet eller som er bosatt på partens territorium, til 
den øverste ledelsen eller styret. 

Artikkel 3.10

Ytelseskrav

1. En part skal ikke, i forbindelse med etablering 
eller drift av noe foretak på sitt territorium, 
pålegge eller håndheve noe krav eller hånd-
heve noe forpliktende tilsagn om å22

(a) eksportere en viss mengde eller en viss 
prosentandel av varer eller tjenester,

(b) oppnå en viss mengde eller en viss prosent-
andel innenlandsk innhold,

(c) kjøpe, bruke eller gi fortrinnsrett til varer 
som produseres eller tjenester som leveres 
på dens territorium, eller kjøpe varer eller 
tjenester av en person på dens territorium,

(d) på noen måte knytte mengden eller verdien 
av importen til mengden eller verdien av 
eksporten, eller omfanget av utenlandsk 
valutatilstrømning, knyttet til foretaket,

(e) begrense salget på sitt territorium av varer 
eller tjenester som foretaket produserer 
eller leverer, ved på noen måte å knytte slikt 
salg til volumet eller verdien av foretakets 

22 For tydelighets skyld påpekes det at et vilkår for å motta 
eller fortsette å motta en fordel omhandlet i nr. 2 ikke 
utgjør et krav eller et forpliktende tilsagn i henhold til nr. 1.   
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to the volume or value of its exports or fore-
ign exchange inflows;

(f) to restrict exportation or sale for export;
(g) to transfer technology, a production pro-

cess or other proprietary knowledge to a 
person in its territory;

(h) to locate the regional or world headquar-
ters of an enterprise in its territory; 

(i) to hire a given number or percentage of nat-
ural persons of that Party; 

(j) to achieve a given level or value of research 
and development in its territory;

(k) to supply one or more of the goods pro-
duced or services supplied by such enter-
prise to a specific region or to the world 
market exclusively from its own territory; 

(l) to adopt:
(i) a rate or amount of royalty below a cer-

tain level; or
(ii) a given duration of the term of a licence 

contract;23

with regard to any licence contract 
in existence at the time the requirement 
is imposed or enforced, or any commit-
ment or undertaking is enforced, or 
with regard to any future licence con-
tract freely entered into between the en-
terprise and a natural or legal person or 
any other entity in its territory, if the re-
quirement is imposed or enforced or the 
commitment or undertaking is en-
forced, in a manner that constitutes a di-
rect interference with that licence con-
tract by an exercise of a non-judicial gov-
ernmental authority of Party.24

2. A Party shall not, in connection with the estab-
lishment or operation of any enterprise in its 
territory, make the receipt or continued 
receipt of an advantage conditional upon com-
pliance with any requirement:
(a) to achieve a given level or percentage of 

domestic content;  
(b) to purchase, use or accord a preference to 

goods produced or services supplied in its 

23 A “licence contract” referred to in this subparagraph means 
any contract concerning the licensing of technology, a pro-
duction process, or other proprietary knowledge.  

24 For greater certainty, subparagraph (l) does not apply 
when the licence contract is concluded between the enter-
prise and a Party. 
eksport eller tilstrømning av utenlandsk 
valuta,

(f) begrense eksport eller salg for eksport,
(g) overføre teknologi, en produksjonsprosess 

eller annen eiendomsrettslig beskyttet 
kunnskap til en person på sitt territorium,

(h) lokalisere et foretaks regionale eller ver-
densomspennende hovedkvarter på sitt ter-
ritorium,

(i) ansette et bestemt antall eller en bestemt 
prosentandel fysiske personer fra denne 
parten,

(j) oppnå et visst nivå eller en viss verdi av 
forskning og utvikling på sitt territorium,

(k) levere én eller flere av varene som produse-
res eller tjenestene som leveres fra et slikt 
foretak, til en bestemt region eller til ver-
densmarkedet utelukkende fra partens 
eget territorium,

(l) vedtak
(i) en royaltysats eller et royaltybeløp 

under et visst nivå, eller
(ii) en bestemt gyldighetstid for en lisens-

avtales løpetid23

med henblikk på enhver lisensavtale 
som gjelder på tidspunktet der kravet 
pålegges eller håndheves, eller der noe 
forpliktende tilsagn håndheves, eller 
med henblikk på enhver framtidig li-
sensavtale inngått fritt mellom foretaket 
og en fysisk eller juridisk person eller 
en annen enhet på dens territorium, 
dersom kravet pålegges eller håndhe-
ves, eller det forpliktende tilsagnet 
håndheves, på en slik måte at det utgjør 
et direkte inngrep i lisensavtalen ved at 
parten utøver en ikke-rettslig statlig 
myndighet.24

2. En part skal ikke, i forbindelse med etablering 
eller drift av noe foretak på sitt territorium, 
gjøre mottakelsen eller den fortsatte mottakel-
sen av en fordel betinget av noe krav om å 

(a) oppnå en viss mengde eller en viss prosent-
andel innenlandsk innhold,  

(b) kjøpe, bruke eller gi fortrinnsrett til varer 
som produseres eller tjenester som leveres 

23 Med «lisensavtale» som omhandlet i dette ledd menes 
enhver avtale om lisensiering av en teknologi, en produk-
sjonsprosess eller annen eiendomsrettslig beskyttet kunn-
skap. 

24 For tydelighets skyld påpekes det at bokstav l) ikke får 
anvendelse når lisensavtalen inngås mellom foretaket og en 
part. 
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territory, or to purchase goods or services 
from a person in its territory; 

(c) to relate in any way the volume or value of 
imports to the volume or value of exports or 
to the amount of foreign exchange inflows 
associated with that enterprise; 

(d) to restrict sales of goods or services in its 
territory that the enterprise produces or 
supplies by relating those sales in any way 
to the volume or value of its exports or for-
eign exchange inflows; or  

(e) to restrict exportation or sale for export. 
3. For greater certainty, nothing in paragraph 1 

shall be construed as preventing the enforce-
ment by a Party of an undertaking voluntarily 
given25 by a person in relation to a takeover or 
merger.

4. Nothing in paragraph 2 shall be construed as 
preventing a Party, in connection with the 
establishment or operation of any enterprise in 
its territory, from making the receipt or contin-
ued receipt or an advantage conditional upon 
compliance with a requirement to locate pro-
duction, supply a service, train or employ 
workers, construct or expand particular facili-
ties, or carry out research and development, in 
its territory.

5. Subparagraphs 1(a) to (c), 2(a) and (b) do not 
apply to qualification requirements for goods 
or services with respect to export promotion 
and foreign aid programmes. 

6. Subparagraphs 1(g) and 1(l) do not apply 
when:
(a) the requirement is imposed or enforced, or 

the commitment or undertaking is 
enforced, by a court or administrative tribu-
nal, or by a competition authority pursuant 
to a Party’s competition law; or

(b) a Party authorises the use of an intellectual 
property right in accordance with Article 31 
or 31bis of the TRIPS Agreement, or adopts 
or maintains measures requiring the 
disclosure of data or proprietary informa-
tion that fall within the scope of, and are 
consistent with, paragraph 3 of Article 39 of 
the TRIPS Agreement.

7. Subparagraph 1(l) does not apply if the 
requirement is imposed or enforced, or the 
commitment or undertaking is enforced, by a 

25 An “undertaking voluntarily given” means that it is not 
required by a Party as a condition of the approval of the 
takeover or merger.
på sitt territorium, eller kjøpe varer eller tje-
nester av en person på sitt territorium, 

(c) på noen måte knytte mengden eller verdien 
av importen til mengden eller verdien av 
eksporten, eller omfanget av utenlandsk 
valutatilstrømning, knyttet til foretaket, 

(d) begrense salget på sitt territorium av varer 
eller tjenester som foretaket produserer 
eller leverer, ved på noen måte å knytte slikt 
salg til volumet eller verdien av foretakets 
eksport eller tilstrømning av utenlandsk 
valuta, eller 

(e) begrense eksport eller salg for eksport. 
3. For tydelighets skyld påpekes det at intet i nr. 

1 skal forstås slik at det hindrer en part i å 
håndheve et forpliktende tilsagn som er gitt fri-
villig25 av en person i forbindelse med en over-
takelse eller fusjon.

4. Intet i nr. 2 skal forstås som å hindre en part i å 
gjøre mottakelse eller fortsatt mottakelse av 
en fordel i forbindelse med etablering eller 
drift av noe foretak på sitt territorium, betinget 
av at foretaket oppfyller krav om å lokalisere 
produksjon, levere en tjeneste, lære opp eller 
sysselsette ansatte, bygge eller utvide 
bestemte lokaler, eller drive forskning og 
utvikling på partens territorium. 

5. Nummer 1 bokstav a)–c) og nr. 2 bokstav a) og 
b) får ikke anvendelse på kvalifikasjonskrav 
for varer eller tjenester med hensyn til delta-
kelse i programmer for eksportfremming eller 
utenlandsk bistand.

6. Nummer 1 bokstav g) og l) gjelder ikke når 

(a) kravet er pålagt eller håndheves, eller det 
forpliktende tilsagnet håndheves, av en 
domstol eller forvaltningsdomstol, eller av 
en konkurransemyndighet i henhold til en 
parts konkurranserett, eller

(b) en part tillater bruk av en immaterialrett i 
samsvar med artikkel 31 eller 31a i TRIPS-
avtalen, eller treffer eller opprettholder til-
tak som krever utlevering av data eller opp-
lysninger underlagt eiendomsrett som 
omfattes av og er i samsvar med artikkel 39 
nr. 3 i TRIPS-avtalen. 

7. Nummer 1 bokstav l) gjelder ikke dersom kra-
vet er pålagt eller håndheves, eller det forplik-
tende tilsagnet håndheves, av en domstol som 

25 Med «forpliktende tilsagn som er gitt frivillig» menes at en 
part ikke setter det som et vilkår for å godkjenne overtakel-
sen eller fusjonen.



146 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
tribunal as equitable remuneration under the 
Party’s copyright laws.

8. Subparagraphs 2(a) and (b) do not apply to 
requirements imposed or enforced by an 
importing Party relating to the content of 
goods necessary to qualify for preferential tar-
iffs or preferential quotas.

9. This Article is without prejudice to the obliga-
tions of a Party under the Agreement on 
Trade-Related Investment Measures set out in 
Annex 1A to the WTO Agreement.

10. For greater certainty, this Article does not pre-
clude the enforcement of any requirement, 
commitment or undertaking between private 
parties, if a Party did not impose the require-
ment, commitment or undertaking.

Article 3.11

Investment and Sustainable Development

1. The Parties recognise the importance of envi-
ronmental protection in connection with estab-
lishment and operation of covered enterprises 
and reaffirm the Parties’ rights and obligations 
relating to the protection of the environment, 
including climate change, provided for in this 
Agreement.

2. The Parties recognise the importance of 
encouraging the adherence to responsible 
business practices by covered enterprises and 
reaffirm the Parties’ obligations in this regard, 
as set out in Article [X] (Responsible Business 
Conduct) of Chapter [X] (Trade and Sustaina-
ble Development).

Article 3.12

Non-conforming measures

1. Articles [X] (Market Access), [X] (National 
Treatment), [[X] (Most-favoured-nation Treat-
ment)], [X] (Performance Requirements) and 
[X] (Senior Management and Boards of Direc-
tors) do not apply to:
(a) an existing non-conforming measure that is 

maintained by a Party at the level of:
(i) the central level of government, as set 

out by that Party in its Schedule to 
Annex I;

(ii) a regional level of government, as set 
out by that Party in its Schedule to 
Annex I; or

(iii)a local government;
(b) the continuation or prompt renewal of a 

non-conforming measure referred to in 
subparagraph (a); or
rimelig vederlag i henhold til partens lovgiv-
ning om opphavsrett.

8. Nummer 2 bokstav a) og b) gjelder ikke for 
krav som en importerende part pålegger eller 
håndhever angående innholdet i varer for at de 
skal være berettiget til preferansetolltiltak 
eller preferansekvoter.

9. Denne artikkelen berører ikke en parts for-
pliktelser i henhold til avtalen om handelsrela-
terte investeringstiltak som er fastsatt i ved-
legg 1A til WTO-avtalen.

10. For tydelighets skyld påpekes det at denne 
artikkelen ikke er til hinder for håndheving av 
krav eller forpliktende tilsagn mellom private 
parter dersom parten selv ikke har pålagt kra-
vet eller det forpliktende tilsagnet.

Artikkel 3.11

Investering og bærekraftig utvikling

1. Partene anerkjenner betydningen av miljøvern 
i forbindelse med etablering og drift av omfat-
tede foretak, og bekrefter på nytt partenes ret-
tigheter og forpliktelser med hensyn til miljø-
vern, herunder klimaendringer, som fastsatt i 
denne avtalen. 

2. Partene anerkjenner betydningen av å opp-
muntre omfattede foretak til å følge ansvarlige 
forretningsmetoder, og bekrefter på nytt par-
tenes forpliktelser i den forbindelse som fast-
satt i artikkel [X] (Ansvarlig forretningsførsel) 
i kapittel [X] (Handel og bærekraftig utvik-
ling).

Artikkel 3.12

Uforenlige tiltak

1. Artikkel [X] (Markedsadgang), [X] (Nasjonal 
behandling), [[X] (Bestevilkårsbehandling)], 
[X] (Ytelseskrav) og [X] (Øverste ledelse og 
styre) får ikke anvendelse på 

(a) et eksisterende uforenlig tiltak som opprett-
holdes av en part på
i) sentralt forvaltningsnivå, som angitt av 

parten i dens oversikt i vedlegg I, 

ii) regionalt forvaltningsnivå, som angitt 
av parten i dens oversikt i vedlegg I, 
eller

iii) lokalt forvaltningsnivå.
(b) forlengelse eller umiddelbar fornyelse av et 

uforenlig tiltak som nevnt i bokstav a), eller
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(c) an amendment to a non-conforming meas-
ure referred to in subparagraph (a) to the 
extent that the amendment does not 
decrease the conformity of the measure, as 
it existed immediately before the amend-
ment, with Articles [X] (Market Access), 
[X] (National Treatment), [[X] (Most-
favoured-nation Treatment)], [X] (Perfor-
mance Requirements) or [X] (Senior Man-
agement and Boards of Directors).

2. Articles [X] (Market Access), [X] (National 
Treatment), [[X] (Most-favoured-nation Treat-
ment)], [X] (Performance Requirements) and 
[X] (Senior Management and Boards of Direc-
tors) do not apply to a measure of a Party that 
are consistent with the reservations, condi-
tions or qualifications specified with respect to 
a sector, subsector or activity, as set out in its 
Schedule to Annex II.

3. In respect of intellectual property rights, a 
Party may derogate from Articles [refer to PR 
“transfer of technology” requirement (cur-
rently 1(g)), NT and MFN] if permitted by the 
TRIPS Agreement, including any amendments 
to the TRIPS Agreement in force for all Par-
ties, and waivers to the TRIPS Agreement 
adopted pursuant to Article IX of the WTO 
Agreement.

4. Notwithstanding Articles [X] (National Treat-
ment) [and [X] (Most-favoured-nation Treat-
ment)], a Party may require an investor of 
another Party, or its covered enterprise, to pro-
vide information concerning that enterprise 
for informational or statistical purposes, pro-
vided that those requests are reasonable and 
not unduly burdensome. The Party shall pro-
tect confidential business information from 
any disclosure that would prejudice the com-
petitive position of the investor or the covered 
enterprise. This paragraph does not prevent a 
Party from otherwise obtaining or disclosing 
information in connection with the equitable 
and good faith application of its laws. 

Section 3.3

Cross-border trade in services

Article 3.13

Scope

1. This Section shall apply to measures of a Party 
affecting cross-border trade in services by ser-
(c) en endring av ethvert uforenlig tiltak som 
nevnt i bokstav a), i den grad endringen 
ikke reduserer tiltakets forenlighet, slik det 
forelå umiddelbart før endringen, med 
artikkel [X] (Markedsadgang), [X] (Nasjo-
nal behandling), [[X] (Bestevilkårsbehand-
ling)], [X] (Ytelseskrav) og [X] (Øverste 
ledelse og styre). 
 

2. Artikkel [X] (Markedsadgang), [X] (Nasjonal 
behandling), [[X] (Bestevilkårsbehandling)], 
[X] (Ytelseskrav) og [X] (Øverste ledelse og 
styre) får ikke anvendelse på tiltak truffet av 
en part som er i samsvar med de forbehol-
dene, vilkårene eller kvalifikasjonene som par-
ten har angitt for en sektor, delsektor eller 
virksomhet i sin oversikt i vedlegg II. 

3. Når det gjelder immaterialrettigheter, kan en 
part gjøre unntak fra artikkel [henvisning til 
PR «overføring av teknologi»-kravet (for tiden 
1 bokstav g)), NT og MFN] dersom det er til-
latt i henhold til TRIPS-avtalen, herunder even-
tuelle endringer av TRIPS-avtalen som gjelder 
for alle parter, og unntak fra TRIPS-avtalen 
vedtatt i henhold til artikkel IX i WTO-avtalen. 

4. Uten hensyn til artikkel [X] (Nasjonal behand-
ling) [og [X] (Bestevilkårsbehandling)] kan en 
part kreve at en investor fra en annen part 
eller dens omfattede foretak framlegger opp-
lysninger om dette foretaket for opplysnings- 
eller statistikkformål, forutsatt at disse kra-
vene er rimelige og ikke urimelig belastende. 
Parten skal beskytte fortrolige forretningsopp-
lysninger mot enhver offentliggjøring som kan 
være til skade for investorens eller det omfat-
tede foretakets konkurransemessige stilling. 
Dette nummeret er ikke til hinder for at en 
part på annen måte kan innhente eller offent-
liggjøre opplysninger i forbindelse med en 
rettferdig anvendelse i god tro av sin lovgiv-
ning.

Avsnitt 3.3

Handel med tjenester over landegrensene

Artikkel 3.13

Virkeområde

1. Dette avsnittet får anvendelse på tiltak som en 
part treffer som påvirker handelen med tjenes-
ter over landegrensene som utføres av tjenes-
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vice suppliers of another Party. Such measures 
include: 
(a) the production, distribution, marketing, 

sale or delivery of a service;
(b) the purchase or use of, or payment for, a 

service; 
(c) the access to and use of, in connection with 

the supply of a service, services which are 
required by a Party to be offered to the pub-
lic generally; and 

(d) the provision of a bond or other form of 
financial security as a condition for the sup-
ply of a service.

Article 3.14

Market Access 

A Party shall not maintain or adopt, either on the 
basis of a territorial sub-division or on the basis of 
its entire territory, a measure that:  
(a) imposes a limitation on:  

(i) the number of services suppliers, whether 
in the form of a numerical quota, monopoly, 
exclusive service suppliers or the require-
ment of an economic needs test; 

(ii) the total value of service transactions or 
assets in the form of numerical quotas or 
the requirement of an economic needs 
test;  

(iii)the total number of service operations or 
on the total quantity of service output 
expressed in terms of designated numeri-
cal units in the form of quotas or the 
requirement of an economic needs test;26

or 
(b) restricts or requires a specific type of legal 

entity or joint venture through which a service 
supplier may supply a service.  

Article 3.15

Local Presence 

A Party shall not require a service supplier of 
another Party to establish or maintain an enter-
prise, or to be resident, in its territory as a condi-
tion for the cross-border supply of a service. 

26 Subparagraph (a)(iii) does not cover measures adopted or 
maintained by a Party which limit inputs for the supply of 
services.
televerandører fra en annen part. Slike tiltak 
omfatter: 
(a) framstilling, distribusjon, markedsføring, 

salg eller levering av en tjeneste, 
(b) kjøp, bruk av eller betaling for en tjeneste, 

 
(c) tilgang til og bruk av tjenester, i forbindelse 

med levering av en tjeneste, som etter 
pålegg av parten tilbys publikum i sin 
alminnelighet, og    

(d) utstedelse av en obligasjon eller en annen 
form for økonomisk sikkerhet som et vilkår 
for å levere en tjeneste.

Artikkel 3.14

Markedsadgang 

En part skal ikke, verken på hele sitt territorium 
eller på grunnlag av en territoriell underoppde-
ling, vedta eller opprettholde noe tiltak som 
(a) pålegger en begrensning av  

(i) antall tjenesteleverandører, enten i form av 
tallmessige kvoter, monopoler, tjeneste-
leverandører med enerett eller krav om 
økonomisk behovsprøving, 

(ii) den samlede verdien av servicetransaksjo-
ner eller -aktiva, i form av tallmessige kvo-
ter eller krav om økonomisk behovs-
prøving,? 

(iii)begrensninger av det samlede antall tjene-
stevirksomheter eller den samlede mengde 
tjenester som leveres, uttrykt ved angitte 
tallmessige enheter i form av kvoter eller 
krav om økonomisk behovsprøving,26 eller  

(b) begrenser eller krever bruk av bestemte sel-
skapsformer eller fellesforetak som en tjenes-
televerandør kan levere en tjeneste gjennom.  

Artikkel 3.15

Lokal tilstedeværelse 

En part skal ikke kreve at en tjenesteleverandør 
fra en annen part oppretter eller opprettholder et 
foretak, eller er bosatt, på dens territorium, som et 
vilkår for levering av en tjeneste over landegren-
sene. 

26 Bokstav a) iii) dekker ikke tiltak som en part innfører eller 
opprettholder som begrenser innsatsfaktorer for levering 
av tjenester.
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Article 3.16

National Treatment 

1. A Party shall accord to services and service 
suppliers of another Party treatment no less 
favourable than that it accords to its own like 
services and service suppliers.   

2. A Party may meet the requirement of para-
graph 1 by according to services and service 
suppliers of another Party, either formally 
identical treatment or formally different treat-
ment to that it accords to its own like services 
and service suppliers.  

3. Formally identical or formally different treat-
ment shall be considered to be less favourable 
if it modifies the conditions of competition in 
favour of services or service suppliers of the 
Party compared to like services or service 
suppliers of another Party.  

4. Nothing in this Article shall be construed as 
requiring a Party to compensate for any inher-
ent competitive disadvantage which results 
from the foreign character of the relevant ser-
vices or service suppliers. 

Article 3.17

Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Party shall accord to services and ser-
vice suppliers of another Party treatment no 
less favourable than that it accords to like ser-
vices and service suppliers of a non-Party.27 

2. Paragraph 1 shall not be construed as obliging 
a Party to extend to services and service sup-
pliers of another Party the benefit of any treat-
ment resulting from:
(a) an international agreement for the avoid-

ance of double taxation or other interna-
tional agreement or arrangement relating 
wholly or mainly to taxation; or

(b) measures providing for recognition, includ-
ing of the standards or criteria for the 
authorisation, licencing, or certification of a 
natural person or enterprise to carry out an 
economic activity, or of prudential meas-
ures as referred to in paragraph 3 of the 
GATS Annex on Financial Services.

27 For greater certainty, “non-Party” does not include ter-
ritories for whose international relations the United King-
dom is responsible.  
Artikkel 3.16

Nasjonal behandling 

1. En part skal gi tjenester og tjenesteleverandø-
rer fra en annen part en behandling som er 
minst like gunstig som behandlingen parten 
gir sine egne tilsvarende tjenester og tjeneste-
leverandører.  

2. En part kan oppfylle kravet i nr. 1 ved å gi en 
annen parts tjenester og tjenesteleverandører 
en behandling som enten er formelt identisk 
med eller formelt forskjellig fra det den gir 
sine egne tilsvarende tjenester og tjenesteleve-
randører.  

3. Formelt identisk eller formelt forskjellig 
behandling skal anses for å være mindre gun-
stig dersom den endrer konkurransevilkårene 
i favør av partens tjenester eller tjenesteleve-
randører sammenlignet med tilsvarende tje-
nester eller tjenesteleverandører fra en annen 
part. 

4. Intet i denne artikkelen skal tolkes slik at en 
part pålegges å yte erstatning for noen ibo-
ende konkurransemessig ulempe som følge av 
at vedkommende tjenester eller tjenesteleve-
randører er utenlandske. 

Artikkel 3.17

Bestevilkårsbehandling

1. Hver part skal gi tjenester og tjenesteleveran-
dører fra en annen part en behandling som er 
minst like gunstig som behandlingen parten 
gir tilsvarende tjenester og tjenesteleverandø-
rer fra en ikke-part.27

2. Nummer 1 skal ikke forstås som at en part er 
forpliktet til å la tjenester og tjenesteleverandø-
rer fra en annen part bli omfattet av noen 
behandling som følger av
(a) en internasjonal avtale om å unngå dobbelt-

beskatning eller annen internasjonal avtale 
eller ordning som utelukkende eller hoved-
sakelig er knyttet til beskatning, eller

(b) tiltak som innebærer anerkjennelse, her-
under av standarder eller kriterier for å gi 
en fysisk person eller et foretak godkjen-
ning, lisens eller sertifisering for å utøve en 
økonomisk virksomhet, eller av tilsynstiltak 
som nevnt i nr. 3 i GATS-vedlegget om 
finansielle tjenester.

27 For tydelighetens skyld påpekes det at «ikke-part» ikke 
omfatter territorier hvis internasjonale forbindelser ivare-
tas av Det forente kongerike. [UK note: This footnote is 
under review by the UK.]
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3. For greater certainty, the existence of substan-
tive provisions in other international agree-
ments concluded by a Party with a with a non-
Party, or mere formal transposition of those 
provisions into domestic law to the extent that 
it is necessary in order to incorporate them 
into the domestic legal order, do not in them-
selves constitute the “treatment” referred to in 
paragraph 1. Measures of a Party pursuant to 
those provisions may constitute such treat-
ment and thus give rise to a breach of this Arti-
cle.

Article 3.18

Non-Conforming Measures 

1. Article [X] (Market Access), Article [X] (Local 
Presence), Article [X] (National Treatment), 
[and Article [X] (Most Favoured Nation Treat-
ment)] do not apply to:   
(a) any existing non-conforming measure that 

is maintained by a Party at: 
(i) the central level of government, as set 

out by that Party in its Schedule to 
Annex I; 

(ii) a regional level of government, as set 
out by that Party in its Schedule to 
Annex I; or 

(iii)a local level of government; 
(b) the continuation or prompt renewal of any 

non-conforming measure referred to in 
subparagraph (a); or  

(c) an amendment to any non-conforming 
measure referred to in subparagraph (a), to 
the extent that the amendment does not 
decrease the conformity of the measure, as 
it existed immediately before the amend-
ment, with Article [X] (Market Access), 
Article [X] (Local Presence), Article [X] 
(National Treatment) [or Article [X] (Most 
Favoured Nation Treatment)]. 

2. Article [X] (Market Access), Article [X] (Local 
Presence), Article [X] (National Treatment), 
[and Article [X] (Most Favoured Nation Treat-
ment)] do not apply to any measure of a Party 
that are consistent with the reservations, con-
ditions or qualifications specified with respect 
to sectors, sub-sectors or activities, as set out 
by that Party in its Schedule to Annex II.  
3. For tydelighets skyld påpekes det at forekom-
sten av materielle bestemmelser i andre inter-
nasjonale avtaler som en part har inngått med 
en ikke-part, eller en rent formell innarbeiding 
av disse bestemmelsene i nasjonal lovgivning i 
den grad det er nødvendig for å innlemme 
dem i den nasjonale rettsorden, ikke i seg selv 
utgjør «behandling» som omhandlet i nr. 1. Til-
tak som en part treffer i henhold til slike 
bestemmelser, kan utgjøre en slik behandling 
og dermed føre til overtredelse av denne artik-
kelen.]

Artikkel 3.18

Uforenlige tiltak 

1. Artikkel [X] (Markedsadgang), artikkel[X] 
(Lokal tilstedeværelse), artikkel [X] (Nasjonal 
behandling) [og artikkel [X] (Bestevilkårsbe-
handling)] får ikke anvendelse på   
(a) ethvert eksisterende uforenlig tiltak som 

opprettholdes av en part på 
(i) sentralt forvaltningsnivå, som angitt av 

parten i dens oversikt i vedlegg I,  

(ii) regionalt forvaltningsnivå, som angitt 
av parten i dens oversikt i vedlegg I, 
eller 

(iii)lokalt forvaltningsnivå, 
(b) forlengelse eller umiddelbar fornyelse av 

ethvert uforenlig tiltak som nevnt i bokstav 
a), eller  

(c)  en endring av ethvert uforenlig tiltak som 
nevnt i bokstav a), i den grad endringen 
ikke reduserer tiltakets forenlighet, slik det 
forelå umiddelbart før endringen, med 
artikkel [X] (Markedsadgang), artikkel [X] 
(Lokal tilstedeværelse), artikkel [X] 
(Nasjonal behandling) [eller artikkel [X] 
(Bestevilkårsbehandling)].  

2. Artikkel [X] (Markedsadgang), artikkel [X] 
(Lokal tilstedeværelse), artikkel [X] (Nasjonal 
behandling) [og artikkel [X] (Bestevilkårsbe-
handling)] får ikke anvendelse på noe tiltak 
truffet av en part som er i samsvar med de for-
beholdene, vilkårene eller kvalifikasjonene 
som parten har angitt for en sektor, delsektor 
eller virksomhet i sin oversikt i vedlegg II.  
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Section 3.4

Entry and temporary stay of natural persons 

Article 3.19

General Provisions and Scope

1. This Section reflects the preferential trade 
relationship between the Parties as well as the 
desire of the Parties to facilitate entry and tem-
porary stay of natural persons for business 
purposes on a reciprocal basis, and to ensure 
transparency of the process.

2. This Section applies to measures by a Party 
affecting entry into that Party by natural per-
sons of another Party, who are business visi-
tors for establishment purposes, intra-corpo-
rate transferees, contractual service suppliers, 
independent professionals and short-term 
business visitors and to measures affecting 
their business activities during their tempo-
rary stay in the former Party. 

3. To the extent that commitments are not under-
taken in this Section, all requirements pro-
vided for in the laws and regulations of a Party 
regarding the entry and temporary stay shall 
continue to apply, including regulations con-
cerning the length of stay.

4. Notwithstanding the provisions of this Section, 
all requirements provided for in the laws and 
regulations of a Party regarding work and 
social security measures shall continue to 
apply, including regulations concerning mini-
mum wages and collective wage agreements.

5. Commitments on the entry and temporary 
stay of natural persons for business purposes 
do not apply in cases where the intent or effect 
of the entry and temporary stay is to interfere 
with or otherwise affect the outcome of any 
labour or management dispute or negotiation, 
or the employment of any natural person who 
is involved in such a dispute or negotiation. 

6. This Section does not apply to measures:
(a) affecting natural persons of a Party seeking 

access to the employment market of 
another Party; or

(b) regarding nationality or citizenship, resi-
dence or employment on a permanent 
basis.

7. This Section shall not prevent a Party from 
applying measures to regulate the entry of nat-
ural persons into, or their temporary stay in, 
the Party, including those measures necessary 
Avsnitt 3.4

Innreise og midlertidig opphold for fysiske 
personer

Artikkel 3.19

Generelle bestemmelser og virkeområde

1. Dette avsnittet gjenspeiler forholdet mellom 
partene med hensyn til preferansehandel samt 
partenes ønske om på gjensidig grunnlag å 
lette innreise og midlertidig opphold for 
fysiske personer i forretningsøyemed og for å 
sikre innsyn i prosessen.

2. Dette avsnittet får anvendelse på en parts tiltak 
som påvirker innreise til den parten av fysiske 
personer fra [en annen] part som er forret-
ningsreisende i etableringsøyemed, virksom-
hetsinternt forflyttede, ytere av kontraktba-
serte tjenester, selvstendige oppdragstakere 
eller forretningsreisende på kortvarig besøk, 
samt tiltak som påvirker deres forretningsvirk-
somhet under deres midlertidige opphold i 
førstnevnte part.

3. I den utstrekning partene ikke påtar seg for-
pliktelser i henhold til dette avsnittet, får alle 
krav i en parts [lover og forskrifter] med hen-
syn til innreise og midlertidig opphold fortsatt 
anvendelse, herunder [forskrifter] om opphol-
dets varighet.

4. Uten hensyn til bestemmelsene i dette avsnit-
tet får alle krav i en parts [lover og forskrifter] 
om arbeid og trygd fortsatt anvendelse, her-
under [forskrifter] om minstelønn og tariff-
avtaler. 

5. Forpliktelser ved innreise og midlertidig opp-
hold for fysiske personer i forretningsøyemed 
får ikke anvendelse i tilfeller der hensikten 
med eller virkningen av innreisen og det mid-
lertidige oppholdet er å gripe inn i eller på 
annen måte påvirke utfallet av en arbeids- eller 
ledelsestvist eller -forhandling eller ansettel-
sen av en fysisk person som er involvert i en 
slik tvist eller forhandling.

6. Dette avsnittet får ikke anvendelse på tiltak
(i) som påvirker fysiske personer fra en part 

som søker adgang til arbeidsmarkedet i [en 
annen] part, eller

(ii) som gjelder nasjonalitet eller statsborger-
skap, bosetning eller sysselsetting på per-
manent grunnlag.

7. Dette avsnittet skal ikke hindre en part i å 
anvende tiltak for å regulere fysiske personers 
innreise til eller midlertidige opphold i parten, 
herunder tiltak som er nødvendige for å 
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to protect the integrity of, and to ensure the 
orderly movement of natural persons across, 
its borders, provided that such measures are 
not applied in such a manner as to nullify or 
impair the benefits accruing to another Party 
under the terms of this Section.28

Article 3.20

Definitions

For the purposes of this Section:
(a) “business visitors for establishment purposes” 

means natural persons working in a senior 
position within an enterprise of a Party, who:
(i) are responsible for setting up an enterprise 

of the same group in the territory of 
another Party;

(ii) do not offer or provide services or engage 
in any economic activity other than that 
which is required for the purposes of the 
establishment of that enterprise; and

(iii)do not receive remuneration from a source 
located within the Party granting entry;

(b) “contractual service supplier” means a natural 
person employed by an enterprise of a Party 
that:
(i) is itself not an agency for placement and 

supply services of personnel and is not act-
ing through such an agency;

(ii) has not established in the territory of the 
Party granting entry; and

(iii)has concluded a bona fide contract to supply 
a service to a final consumer of another 
Party, requiring the presence on a tempo-
rary basis of its employees in the territory 
of that Party in order to fulfil the contract to 
supply the service in question;29

(c) “independent professionals” means natural 
persons who:
(i) are engaged in the supply of a service and 

established as self-employed in the terri-
tory of a Party;

(ii) have not established in the territory of the 
Party granting entry; and

(iii)have concluded a bona fide contract (other 
than through an agency for placement and 
supply services of personnel) to supply a 

28 Requiring of a visa for natural persons of a certain country, 
and not for those of others, shall not in itself be regarded as 
nullifying or impairing benefits accrued under this Section. 
 

29 The contract to supply services referred to in subpara-
graph (b)(iii) shall comply with therequirements of the 
laws and regulations that apply in the place where the con-
tract is executed. 
beskytte partens grenser og sikre en ordnet 
grensepassering for fysiske personer, forutsatt 
at slike tiltak ikke anvendes på en måte som til-
sidesetter eller svekker fordelene som tilkom-
mer [en annen] part i henhold til vilkårene i 
dette avsnittet28.

Artikkel 3.20

Definisjoner

I dette avsnittet menes med
(a) «forretningsreisende i etableringsøyemed» 

fysiske personer som arbeider i ledende stillin-
ger i en parts [foretak] som
(i) har ansvar for å opprette et foretak i samme 

foretaksgruppe på [en annen] parts territo-
rium,

(ii) ikke tilbyr eller yter tjenester eller utøver 
annen økonomisk virksomhet enn den som 
kreves for å etablere foretaket, og 

(iii)ikke mottar vederlag fra en kilde belig-
gende i den parten som innvilger innreise,

(b) «yter av kontraktbaserte tjenester», en fysisk 
person ansatt i en parts [foretak] som 

(i) ikke selv er et byrå for arbeidsformidling og 
formidling av personale og ikke opptrer 
gjennom et slikt byrå,

(ii) ikke har etablert seg på territoriet til den 
parten som innvilger innreise, og

(iii)i god tro har inngått en kontrakt om å yte en 
tjeneste til en sluttforbruker i [en annen] 
part som krever at dennes ansatte midlerti-
dig oppholder seg på den partens territo-
rium for å oppfylle kontrakten om å yte den 
aktuelle tjenesten29,

(c) «selvstendige oppdragstakere» fysiske perso-
ner som
(i) deltar i ytingen av en tjeneste og er etablert 

som selvstendige oppdragstakere på en 
parts territorium,

(ii) ikke har etablert seg på territoriet til den 
parten som innvilger innreise, og

(iii)i god tro har inngått en kontrakt (på annen 
måte enn gjennom et byrå for arbeidsfor-
midling og formidling av personale) om å 

28 Krav om visum for fysiske personer fra et bestemt land og 
ikke for fysiske personer fra andre land skal ikke i seg selv 
anses for å tilsidesette eller svekke fordeler som er oppar-
beidet i henhold til dette avsnittet. 

29 Kontrakten om tjenesteyting nevnt i bokstav b)iii) skal opp-
fylle kravene i de [lovene og forskriftene] som gjelder der 
kontrakten utføres.  



2020–2021 Prop. 210 S 153
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
service to a final consumer in another 
Party, requiring the presence on a tempo-
rary basis in the territory of that Party in 
order to fulfil the contract to supply the ser-
vice in question;30

(d) “intra-corporate transferees” means natural 
persons who have been employed by an enter-
prise of a Party or have been partners in it, for 
a period of not less than one year immediately 
preceding the date of their application for the 
entry and temporary stay, and who are tempo-
rarily transferred to an enterprise, in the terri-
tory of another Party, which forms part of the 
same group of the former enterprise including 
its representative office, subsidiary, branch or 
head company, provided that the natural per-
son concerned must belong to one of the fol-
lowing categories:
(i) “managers”: natural persons working in a 

senior position, who primarily direct the 
management of the enterprise, receiving 
general supervision or direction principally 
from the board of directors or from stock-
holders of the business or their equivalent, 
and whose responsibilities include at least:
(aa)directing the enterprise or a depart-

ment or subdivision thereof;
(ab)supervising and controlling the work of 

other supervisory, professional or man-
agerial employees; or

(ac)having the authority to recruit and dis-
miss or to recommend recruitment, dis-
missal or other personnel-related 
actions; or

(ii) “specialists”: natural persons who possess:
(aa)specialised knowledge essential to the 

enterprise’s products or services and its 
application in international markets; or 

(ab)an advanced level of expertise or 
knowledge of the enterprise’s processes 
and procedures such as its production, 
research equipment, techniques, or 
management;31 or

(iii)“graduate trainees”: natural persons who:

30 The contract to supply services referred to in subpara-
graph (d)(iii) shall comply with the requirements of the 
laws and regulations that apply in the place where the con-
tract is executed.

31 In assessing such expertise or knowledge, the Parties will 
consider abilities that are unusual and different from those 
generally found in a particular industry and that cannot be 
easily transferred to another natural person in the short-
term. Those abilities would have been obtained through 
specific academic, or equivalent, qualifications or extensive 
experience within the enterprise. 
yte en tjeneste til en sluttforbruker i [en 
annen] part som krever at de midlertidig 
oppholder seg på den partens territorium 
for å oppfylle kontrakten om å yte den aktu-
elle tjenesten30,

(d) «virksomhetsinternt forflyttede» fysiske per-
soner som har vært ansatt i et [foretak] i en 
part eller har vært deleiere i foretaket i en 
periode på minst ett år umiddelbart før datoen 
for deres søknad om innreise og midlertidig 
opphold, og som forflyttes midlertidig til [et 
foretak] på [en annen] parts territorium som 
inngår i samme konsern som førstnevnte 
[foretak], herunder dettes representative kon-
tor, datterforetak, filial eller hovedkontor, for-
utsatt at den berørte fysiske personen tilhører 
en av følgende kategorier: 

(i) «ledere»: fysiske personer som arbeider i 
ledende stillinger, som hovedsakelig styrer 
ledelsen av foretaket, som står under all-
ment tilsyn av eller mottar instruksjoner 
først og fremst fra styret eller fra aksjeeiere 
i virksomheten eller tilsvarende, og hvis 
ansvarsområder minst omfatter
aa) å lede foretaket eller en avdeling eller 

underavdeling av det,
ab) å føre tilsyn med og kontrollere arbei-

det til andre tilsyns-, fag- eller ledelses-
medarbeidere, eller

ac) å ha myndighet til å ansette og avskje-
dige eller til å anbefale ansettelse, 
avskjedigelse eller andre personalrela-
terte tiltak, eller

(ii) «spesialister»: fysiske personer som har
aa) spesialkunnskap som er av vesentlig 

betydning for foretakets produkter eller 
tjenester, og evne til å anvende den i 
internasjonale markeder, eller

ab) et høyt nivå av ekspertise eller kunn-
skap om foretakets prosesser og prose-
dyrer, som dets produksjon, forskning, 
utstyr, teknikker eller ledelse31, eller 

iii) «praktikanter» fysiske personer som

30 Kontrakten om tjenesteyting nevnt i bokstav d)iii) skal opp-
fylle kravene i de [lovene og forskriftene] som gjelder der 
kontrakten utføres. 

31 Ved vurdering av slik ekspertise eller kunnskap vil partene 
ta hensyn til evner som er uvanlige og annerledes enn dem 
som vanligvis finnes i en bestemt næring, og som ikke lett 
kan overføres til en annen fysisk person på kort sikt. Slike 
evner vil ha blitt opparbeidet gjennom bestemte akade-
miske eller tilsvarende kvalifikasjoner eller gjennom omfat-
tende erfaring i foretaket. 
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(aa)possess a university degree at least at 
bachelor’s level; and

(ab)are temporarily transferred to an enter-
prise in the territory of another Party 
for career development purposes, or to 
obtain training in business techniques 
or methods, and are paid during the 
period of the transfer.

Article 3.21

General Obligations

1. A Party shall grant the entry and temporary 
stay to natural persons of another Party for 
business purposes in accordance with this Sec-
tion, and Annex III (Business Visitors for 
Establishment Purposes, Intra-Corporate 
Transferees, and Short-Term Business Visi-
tors) and Annex IV (Contractual Service Sup-
pliers and Independent Professionals), pro-
vided that those persons comply with the 
immigration laws and regulations of the for-
mer Party applicable to the entry and tempo-
rary stay.

2. Each Party shall apply its measures relating to 
the provisions of this Section consistently with 
the desire of the Parties set out in paragraph 1 
of Article X.1 (General Provisions and Scope), 
and, in particular, shall apply those measures 
so as to avoid unduly impairing or delaying 
trade in goods or services, or establishment or 
operation under this Agreement.

Article 3.22

Application Procedures

1. The measures taken by each Party to facilitate 
and expedite procedures related to the entry 
and temporary stay of natural persons of 
another Party for business purposes shall be 
consistent with Annex III (Business Visitors 
for Establishment Purposes, Intra-Corporate 
Transferees, and Short-Term Business Visi-
tors), Annex IV (Contractual Service Suppliers 
and Independent Professionals) and this arti-
cle.

2. The Parties should ensure that the processing 
of applications for entry and temporary stay 
pursuant to their respective commitments in 
this Agreement follows good administrative 
practice. To that effect:
(a) the Parties shall ensure that fees charged 

by competent authorities for the processing 
of applications for the entry and temporary 
stay do not unduly impair or delay trade in 
aa) har en universitetsgrad på minst bachel-
ornivå, og som

ab) midlertidig forflyttes til et foretak på 
territoriet til [en annen] part med hen-
blikk på karriereutvikling eller for å få 
opplæring i forretningsteknikker eller -
metoder, og som lønnes under forflyt-
ningsperioden.

Artikkel 3.21

Generelle forpliktelser

1. En part skal innvilge fysiske personer fra [en 
annen] part innreise og midlertidig opphold i 
forretningsøyemed i samsvar med dette 
avsnittet og vedlegg III (Forretningsreisende i 
etableringsøyemed, virksomhetsinternt for-
flyttede og forretningsreisende på kortvarig 
besøk) og vedlegg IV (Ytere av kontraktba-
serte tjenester og selvstendige oppdragsta-
kere), forutsatt at disse personene overholder 
førstnevnte parts [lover og forskrifter] om 
immigrasjon som får anvendelse på innreisen 
og det midlertidige oppholdet.

2. Hver part skal anvende sine tiltak knyttet til 
bestemmelsene i dette avsnittet i samsvar med 
partenes ønske som angitt i nr. 1 i artikkel X1 
(Generelle bestemmelser og virkeområde), og 
skal særlig anvende disse tiltakene for å unngå 
unødig svekkelse eller forsinkelse av handelen 
med varer eller tjenester eller av etablering 
eller drift i henhold til denne avtalen.

Artikkel 3.22

Søknadsprosedyrer

1. Tiltakene som hver part treffer for å lette og 
påskynde prosedyrene for innreise og midler-
tidig opphold for fysiske personer fra [en 
annen] part i forretningsøyemed, skal være i 
samsvar med [vedlegg III (Forretningsrei-
sende i etableringsøyemed, virksomhetsin-
ternt forflyttede og forretningsreisende på 
kortvarig besøk),vedlegg IV (Ytere av kon-
traktbaserte tjenester og selvstendige opp-
dragstakere)] og denne artikkelen.

2. Partene bør sikre at behandlingen av søkna-
der om innreise og midlertidig opphold i hen-
hold til deres respektive forpliktelser i denne 
avtalen skjer i samsvar med god forvaltnings-
praksis. For dette formålet gjelder følgende:
(a) Partene skal sikre at gebyrer som kreves av 

de kompetente myndighetene for behand-
lingen av søknader om innreise og midlerti-
dig opphold, ikke fører til unødig svekkelse 
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goods or services or establishment or oper-
ation under this Agreement; 

(b) subject to the competent authorities’ discre-
tion, documents required from the appli-
cant for applications for the grant of entry 
and temporary stay of short-term visitors 
for business purposes should be commen-
surate with the purpose for which they are 
collected;

(c) if the competent authorities of a Party 
require additional information from the 
applicant in order to process the applica-
tion, they shall endeavour to notify, without 
undue delay, the applicant of the required 
additional information;

(d) the competent authorities of a Party shall 
notify the applicant of the outcome of the 
application promptly after a decision has 
been taken; if the application is approved, 
the competent authorities of a Party shall 
notify the applicant of the period of stay and 
other relevant terms and conditions; if the 
application is denied, the competent author-
ities of a Party shall, upon request or upon 
their own initiative, make available to the 
applicant information on any available 
review or appeal procedures;

(e) the Parties shall endeavour to accept and 
process applications in electronic format; 
and

(f) each Party shall, to the extent practicable, 
ensure that relevant application forms, 
guidance, eligibility requirements, costs 
and processing times are accessible 
through a single online portal.

3. To the extent practicable, the competent 
authorities of each Party shall adopt a decision 
on an application for entry and temporary stay 
of a natural person of a category outlined in 
paragraph 2 of Article X.1 (General Provisions 
and Scope), or a renewal of it, and shall notify 
the decision to the applicant in writing, in 
accordance with the notification procedures 
under the relevant Party’s laws and regula-
tions, as soon as possible but not later than 90 
days after the date on which a complete appli-
cation was submitted. Where it is not practica-
ble for a decision to be made within 90 days, 
they shall endeavour to make the decision 
within a reasonable time thereafter.

4. Where information or documentation for the 
application is incomplete, and additional infor-
mation is required to process the application, 
the competent authorities shall endeavour to 
eller forsinkelse av handelen med varer 
eller tjenester eller av etablering eller drift i 
henhold til denne avtalen.

(b) Med forbehold for de kompetente myndig-
hetenes skjønn bør dokumenter som kre-
ves fra søkeren i forbindelse med søknader 
om innreise og midlertidig opphold for for-
retningsreisende på kortvarig besøk, stå i 
forhold til det formålet de innhentes for. 

(c) Dersom en parts kompetente myndigheter 
krever tilleggsopplysninger fra søkeren for 
å behandle søknaden, skal de bestrebe seg 
på å underrette søkeren uten unødig opp-
hold om hvilke tilleggsopplysninger som 
kreves.

(d) En parts kompetente myndigheter skal 
underrette søkeren om utfallet av søknaden 
umiddelbart etter at det er truffet en beslut-
ning. Dersom søknaden innvilges, skal en 
parts kompetente myndigheter underrette 
søkeren om oppholdstiden og andre rele-
vante vilkår. Dersom søknaden avslås, skal 
en parts kompetente myndigheter i på 
anmodning eller på eget initiativ gi søkeren 
opplysninger om eventuelle overprøvings- 
eller klageordninger. 

(e) Partene skal bestrebe seg på å ta imot og 
behandle søknader i elektronisk format. 

(f) Hver part skal så langt det er praktisk 
mulig, sørge for at relevante søknadsskje-
maer, retningslinjer, godkjenningskrav, 
kostnader og behandlingstider er tilgjenge-
lige via én og samme nettportal.

3. I den grad det er praktisk mulig, skal hver 
parts kompetente myndigheter treffe en 
beslutning om en søknad om tillatelse til inn-
reise og midlertidig opphold for en fysisk per-
son i en av kategoriene angitt i nr. 2 i artikkel 
X1 (Generelle bestemmelser og virkeområde), 
eller om forlengelse av den, og skal snarest 
mulig og senest 90 dager etter at en fullstendig 
søknad ble inngitt, underrette søkeren skrift-
lig om beslutningen i samsvar med prosedy-
rene for underretning etter den relevante par-
tens [lover og forskrifter]. Dersom det ikke er 
mulig å treffe en beslutning innen 90 dager, 
skal de bestrebe seg på å treffe beslutningen 
innen rimelig tid etter dette.

4. Dersom informasjon eller dokumentasjon i 
søknaden er ufullstendig, og det er behov for 
tilleggsopplysninger for å behandle søknaden, 
skal de kompetente myndighetene bestrebe 
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notify the applicant without undue delay of the 
additional information that is required and set 
a reasonable deadline for providing it. The 
period referred to in paragraph 3 shall be sus-
pended until the competent authorities have 
received the required additional information.

Article 3.23

Cooperation on Return and Readmissions

The Parties acknowledge that the enhanced 
movement of natural persons following from Arti-
cle X.4 (Application Procedures) requires full 
cooperation on return and readmission of natural 
persons staying in a Party in contravention of its 
rules for entry and temporary stay.

Article 3.24

Transparency

1. A Party shall make publicly available informa-
tion relating to the entry and temporary stay 
by natural persons of the other Parties, 
referred to in paragraph 2 of Article X.1 (Gen-
eral Provisions and Scope).

2. The information referred to in paragraph 1 
shall include, where applicable, the following 
information:
(a) categories of visa, permits or any similar 

type of authorisation regarding the entry 
and temporary stay;

(b) documentation required and conditions to 
be met;

(c) method of filing an application and options 
on where to file, such as consular offices or 
online; 

(d) application fees and an indicative timeframe 
of the processing of an application;

(e) the maximum length of stay under each 
type of authorisation described in subpara-
graph (a);

(f) conditions for any available extension or 
renewal;

(g) rules regarding accompanying dependents; 

(h) available review or appeal procedures; and 

(i) relevant laws of general application pertain-
ing to the entry and temporary stay of natu-
ral persons for business purposes.

3. With respect to the information referred to in 
paragraphs 1 and 2, each Party shall endeav-
our to inform the other Parties of any changes 
in requirements and procedures where such 
seg på å underrette søkeren uten unødig opp-
hold om hvilke tilleggsopplysninger som kre-
ves, og sette en rimelig frist for å framlegge 
dem. Fristen nevnt i nr. 3 skal slutte å løpe inn-
til de kompetente myndighetene har mottatt 
de nødvendige tilleggsopplysningene.

Artikkel 3.23

Samarbeid om retur og fornyet adgang

Partene anerkjenner at den utvidede bevegelses-
friheten for fysiske personer som følger av X.4, 
krever fullt samarbeid om retur av og fornyet 
adgang for fysiske personer som oppholder seg i 
en part i strid med dens regler for innreise og 
midlertidig opphold.

Artikkel 3.24

Åpenhet

1. En part skal offentliggjøre opplysninger om 
innreise og midlertidig opphold for fysiske 
personer i de andre [partene], som nevnt i nr. 
2 i artikkel X1 (Generelle bestemmelser og vir-
keområde).

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal, dersom det 
er relevant, omfatte følgende: 

(a) Kategorier av visa, oppholdstillatelser eller 
tilsvarende tillatelser i forbindelse med inn-
reise og midlertidig opphold.

(b) Dokumentasjon som kreves, og vilkår som 
skal oppfylles.

(c) Metode for inngivelse av en søknad og opp-
lysning om hvor den kan inngis, for eksem-
pel til konsulære kontorer eller via inter-
nett.

(d) Søknadsgebyrer og en veiledende tidsplan 
for behandling av en søknad.

(e) Maksimal oppholdstid for hver type tilla-
telse omhandlet i bokstav a). 

(f) Vilkår for eventuell forlengelse eller forny-
else.

(g) Regler om medfølgende forsørgede perso-
ner.

(h) Tilgjengelige overprøvings- og klageord-
ninger.

(i) Relevant lovgivning med generell anven-
delse om innreise og midlertidig opphold 
for fysiske personer i forretningsøyemed.

3. Når det gjelder opplysningene nevnt i nr. 1 og 
2, skal hver part bestrebe seg på å underrette 
de [andre partene] om eventuelle endringer i 
krav og prosedyrer som kan påvirke mulighe-
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changes would affect the enjoyment by appli-
cants for entry and temporary stay of the bene-
fits of this Section.

Article 3.25

Business Visitors for Establishment Purposes and 
Intra-Corporate Transferees

1. Each Party shall grant entry and temporary 
stay to business visitors for establishment pur-
poses and intra-corporate transferees in 
accordance with Annex III (Business Visitors 
for Establishment Purposes, Intra-Corporate 
Transferees, and Short-Term Business Visi-
tors).

2. Each Party shall allow the entry and tempo-
rary stay of business visitors for establishment 
purposes without requiring a work permit or 
other prior approval procedure of similar 
intent.

3. A Party shall not adopt or maintain limitations 
on the total number of natural persons granted 
entry in accordance with paragraph 1, in a spe-
cific sector or sub-sector, in the form of numer-
ical quotas or the requirement of an economic 
needs test either on the basis of a territorial 
subdivision or on the basis of its entire terri-
tory.

4. Each Party shall accord to business visitors for 
establishment purposes and intra-corporate 
transferees of another Party, during their tem-
porary stay in its territory, treatment no less 
favourable than that it accords, in like situa-
tions, to its own natural persons. 

5. The EEA-EFTA states shall allow the entry 
and temporary stay of the partner32s and 
dependent childr33en of intra-corporate trans-
ferees from the United Kingdom in the cate-
gory of managers and specialists for the same 
period as the period of temporary stay granted 
to the intra-corporate transferee. 

32 “Partner” means any spouse or civil partner of an intra-cor-
porate transferee from one Party, including under a marri-
age, civil partnership or equivalent union or partnership, 
recognised as such in accordance with the laws and regula-
tions of the other Party. For the avoidance of doubt, this 
also includes any unmarried or same sex partner who, 
when accompanying an intra-corporate transferee from one 
Party, may be granted temporary entry and stay under the 
relevant laws and regulations of the other Party. 

33 “Dependent children” means children who are dependent 
on an intra-corporate transferee from one Party and recog-
nised as such in accordance with the laws and regulations 
of the other Party.
ten for søkere om innreise og midlertidig opp-
hold til å utøve sin rett til fordelene omhandlet 
i dette avsnittet.

Artikkel 3.25

Forretningsreisende i etableringsøyemed og 
virksomhetsinternt forflyttede

1. Hver part skal innvilge innreise og midlertidig 
opphold for forretningsreisende i etablerings-
øyemed og virksomhetsinternt forflyttede i 
samsvar med vedlegg III (Forretningsrei-
sende i etableringsøyemed, virksomhets-
internt forflyttede og forretningsreisende på 
kortvarig besøk). 

2. Hver part skal tillate innreise og midlertidig 
opphold for forretningsreisende i etablerings-
øyemed uten å kreve en arbeidstillatelse eller 
annen forutgående godkjenningsprosedyre 
med tilsvarende formål.

3. En part skal ikke vedta eller opprettholde 
begrensninger av det samlede antallet fysiske 
personer som innvilges innreise i samsvar 
med nr. 1, i en bestemt sektor eller delsektor, i 
form av tallmessige kvoter eller krav om øko-
nomisk behovsprøving, verken på grunnlag av 
en territoriell underoppdeling eller på grunn-
lag av hele dens territorium.

4. Hver part skal gi forretningsreisende i etable-
ringsøyemed og virksomhetsinternt forflyt-
tede fra [en annen] part en behandling under 
deres midlertidige opphold på sitt territorium 
som er minst like gunstig som den behandlin-
gen den i tilsvarende situasjoner gir sine egne 
fysiske personer.

5. EØS-EFTA-statene skal tillate innreise og mid-
lertidig opphold for partnere32 og forsørgede 
barn33 av virksomhetsinternt forflyttede fra 
Det forente kongerike som tilhører kategorien 
ledere og spesialister, i samme periode som 
den virksomhetsinternt forflyttede er innvilget 
midlertidig opphold. 

32 Med «partner» menes ektefelle eller registrert partner av 
en virksomhetsinternt forflyttet fra én part, herunder gjen-
nom ekteskap, registrert partnerskap eller tilsvarende 
forening eller partnerskap som er anerkjent som det i sam-
svar med [den andre partens] [lover og forskrifter]. For å 
unngå tvil omfatter dette også enhver ugift partner eller 
partner av samme kjønn som, når denne følger med en 
virksomhetsinternt forflyttet fra én part, kan innvilges inn-
reise og midlertidig opphold i henhold til [den andre par-
tens] relevante [lover og forskrifter].

33 Med «forsørgede barn» menes barn som er avhengige av 
en virksomhetsinternt forflyttet fra én part, og som er aner-
kjent som slike i samsvar med [den andre partens] [lover 
og forskrifter].
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6. The United Kingdom shall allow the entry and 
temporary stay of the partners34 and depend-
ent children35 of intra-corporate transferees 
from the EEA-EFTA states in the category of 
managers and specialists for the same period 
as the period of temporary stay granted to the 
intra-corporate transferee. 

7. Unless otherwise specified in Annex III (Busi-
ness Visitors for Establishment Purposes, 
Intra-Corporate Transferees, and Short-Term 
Business Visitors), the Parties shall allow the 
partners and dependent children of intra-cor-
porate transferees, referred to in paragraphs 
1(e)(i) and (ii) of Article X.2 (Definitions), to 
work in an employed or self-employed capacity 
for the duration of their permitted length of 
stay, and shall not require them to obtain a 
separate work permit.

8. For the avoidance of doubt, with respect to the 
partners and dependent children of intra-cor-
porate transferees, paragraphs 5 to 7 of this 
Article are without prejudice to the laws and 
regulations of each Party applicable to entry 
and temporary stay.

Article 3.26

Contractual Service Suppliers and Independent 
Professionals

1. Each Party shall grant entry and temporary 
stay to contractual service suppliers and inde-
pendent professionals of another Party in 
accordance with Annex IV (Contractual Ser-
vice Suppliers and Independent Profession-
als).

2. Unless otherwise specified in Annex IV (Con-
tractual Service Suppliers and Independent 
Professionals), a Party shall not adopt or main-
tain limitations on the total number of contrac-
tual service suppliers and independent profes-
sionals of another Party granted entry and 
temporary stay, in the form of numerical quo-

34 “Partner” means any spouse or civil partner of an intra-cor-
porate transferee from one Party, including under a marri-
age, civil partnership or equivalent union or partnership, 
recognised as such in accordance with the laws and regula-
tions of the other Party. For the avoidance of doubt, this 
also includes any unmarried or same sex partner who, 
when accompanying an intra-corporate transferee from one 
Party, may be granted temporary entry and stay under the 
relevant laws and regulations of the other Party. 

35 “Dependent children” means children who are dependent 
on an intra-corporate transferee from one Party and recog-
nised as such in accordance with the laws and regulations 
of the other Party.
6. Det forente kongerike skal tillate innreise og 
midlertidig opphold for partnere34 og forsør-
gede barn35 av virksomhetsinternt forflyttede 
fra EØS-EFTA-statene som tilhører kategorien 
ledere og spesialister, i samme periode som 
den virksomhetsinternt forflyttede er innvilget 
midlertidig opphold. 

7. Med mindre annet er angitt i vedlegg III (For-
retningsreisende i etableringsøyemed, virk-
somhetsinternt forflyttede og forretningsrei-
sende på kortvarig besøk), skal [partene] til-
late partnere og forsørgede barn av virksom-
hetsinternt forflyttede, som nevnt i nr. 1 bok-
stav e)i) og ii) i artikkel X.2 (Definisjoner), å 
arbeide som ansatte eller selvstendige opp-
dragstakere under hele sitt tillatte opphold, og 
skal ikke pålegge dem å skaffe en separat 
arbeidstillatelse.

8. For å unngå tvil når det gjelder partnere og 
forsørgede barn av virksomhetsinternt forflyt-
tede, gjelder nr. 5 til 7 i denne artikkelen med 
forbehold for hver parts [lover og forskrifter] 
om innreise og midlertidig opphold. 

Artikkel 3.26

Ytere av kontraktbaserte tjenester og selv-
stendige oppdragstakere

1. Hver part skal innvilge innreise og midlertidig 
opphold for ytere av kontraktbaserte tjenester 
og selvstendige oppdragstakere fra [en annen] 
part i samsvar med vedlegg IV (Ytere av kon-
traktbaserte tjenester og selvstendige opp-
dragstakere).

2. Med mindre annet er angitt i vedlegg IV 
(Ytere av kontraktbaserte tjenester og selv-
stendige oppdragstakere), skal en part ikke 
vedta eller opprettholde begrensninger av det 
samlede antallet ytere av kontraktbaserte tje-
nester og selvstendige oppdragstakere fra [en 
annen] part som innvilges innreise, i form av 

34 Med «partner» menes ektefelle eller registrert partner av 
en virksomhetsinternt forflyttet fra én part, herunder gjen-
nom ekteskap, registrert partnerskap eller tilsvarende 
forening eller partnerskap som er anerkjent som det i sam-
svar med den andre partens [lover og forskrifter]. For å 
unngå tvil omfatter dette også enhver ugift partner eller 
partner av samme kjønn som, når denne følger med en 
virksomhetsinternt forflyttet fra én part, kan innvilges inn-
reise og midlertidig opphold i henhold til [den andre par-
tens] relevante [lover og forskrifter].

35 Med «forsørgede barn» menes barn som er avhengige av 
en virksomhetsinternt forflyttet fra én part, og som er aner-
kjent som slike i samsvar med den andre partens [lover og 
forskrifter].
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tas or the requirement of an economic needs 
test.

3. Each Party shall accord to contractual service 
suppliers and independent professionals of 
another Party, with regard to the supply of 
their services in its territory, treatment no less 
favourable than that it accords, in like situa-
tions, to its own service suppliers.  

Article 3.27

Short-Term Business Visitors

1. Each Party shall grant entry and temporary 
stay to short-term business visitors of another 
Party in accordance with Annex III (Business 
Visitors for Establishment Purposes, Intra-
Corporate Transferees, and Short-Term busi-
ness Visitors), subject to the following condi-
tions:
(a) the short-term business visitors are not 

engaged in selling their goods or supplying 
services to the general public;

(b) the short-term business visitors do not, on 
their own behalf, receive remuneration 
from within the Party where they are stay-
ing temporarily; and

(c) the short-term business visitors are not 
engaged in the supply of a service in the 
framework of a contract concluded between 
an enterprise that has not established in the 
territory of the Party where they are stay-
ing temporarily, and a consumer there, 
except as provided for in Annex III (Busi-
ness Visitors for Establishment Purposes, 
Intra-Corporate Transferees, and Short-
Term Business Visitors).

2. Unless otherwise specified in Annex III (Busi-
ness Visitors for Establishment Purposes, 
Intra-Corporate Transferees, and Short-Term 
Business Visitors), each Party shall grant 
entry of short-term business visitors without 
the requirement of a work permit, economic 
needs test or other prior approval procedures 
of similar intent. 

3. If short-term business visitors of a Party are 
engaged in the supply of a service to a con-
sumer in the territory of the Party where they 
are staying temporarily in accordance with 
Annex III (Business Visitors for Establishment 
Purposes, Intra-Corporate Transferees, and 
Short-Term Business Visitors), that Party 
shall accord to them, with regard to the supply 
of that service, treatment no less favourable 
tallmessige kvoter eller krav om økonomisk 
behovsprøving.

3. Hver part skal gi ytere av kontraktbaserte tje-
nester og selvstendige oppdragstakere fra [en 
annen] part en behandling under deres mid-
lertidige opphold på sitt territorium som er 
minst like gunstig som den behandlingen den i 
tilsvarende situasjoner gir sine egne tjenestey-
tere. 

Artikkel 3.27

Forretningsreisende på kortvarig besøk

1. Hver part skal innvilge innreise og midlertidig 
opphold for forretningsreisende på kortvarig 
besøk fra [en annen part] i samsvar med ved-
legg III (Forretningsreisende i etableringsøye-
med, virksomhetsinternt forflyttede og forret-
ningsreisende på kortvarig besøk) på følgende 
vilkår:
(a) De forretningsreisende på kortvarig besøk 

deltar ikke i salg av sine varer eller yting av 
sine tjenester til allmennheten.

(b) De forretningsreisende på kortvarig besøk 
mottar ikke på egne vegne vederlag innen-
for den parten der de midlertidig oppholder 
seg.

(c) De forretningsreisende på kortvarig besøk 
deltar ikke i ytingen av en tjeneste innenfor 
rammen av en kontrakt inngått mellom [et 
foretak] som ikke er har etablert seg på ter-
ritoriet til den parten der de midlertidig 
oppholder seg, og en forbruker der, unntatt 
som fastsatt i vedlegg III (Forretningsrei-
sende i etableringsøyemed, virksomhetsin-
ternt forflyttede og forretningsreisende på 
kortvarig besøk).

2. Med mindre annet er angitt i vedlegg III (For-
retningsreisende i etableringsøyemed, virk-
somhetsinternt forflyttede og forretningsrei-
sende på kortvarig besøk), skal hver part inn-
vilge innreise for forretningsreisende på kort-
varig besøk uten krav om arbeidstillatelse, 
økonomisk behovsprøving eller andre forutgå-
ende godkjenningsprosedyrer med tilsva-
rende formål.

3. Dersom en parts forretningsreisende på kort-
varig besøk deltar i ytingen av en tjeneste til en 
forbruker på territoriet til den parten der de 
midlertidig oppholder seg i samsvar med ved-
legg III (Forretningsreisende i etableringsøye-
med, virksomhetsinternt forflyttede og forret-
ningsreisende på kortvarig besøk), skal sist-
nevnte part, i forbindelse med ytingen av 
nevnte tjeneste, gi dem en behandling som er 
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than that it accords, in like situations, to its 
own service suppliers. 

Article 3.28

Non-Conforming Measures

To the extent that the relevant measure affects the 
temporary stay of natural persons for business 
purposes, paragraphs 2 and 3 of Article X.7 (Busi-
ness Visitors for Establishment Purposes, Intra-
Corporate Transferees), paragraphs 2 and 3 of 
Article X.8 (Contractual Service Suppliers and 
Independent Professionals), and paragraph 3 of 
Article X.9 (Short-Term Business Visitors) do not 
apply to:
(a) any existing non-conforming measure of a 

Party at the level of:
(i) the central government, as set out by that 

Party in its Schedule to Annex I (Existing 
Measures);

(ii) a regional government, as set out by that 
Party in its Schedule to Annex I (Existing 
Measures); or

(iii)a local government;
(b) the continuation or prompt renewal of any non-

conforming measure referred to in point (a);
(c) an amendment of any non-conforming meas-

ure referred to in points (a) and (b) of this 
Article to the extent that it does not decrease 
the conformity of the measure, as it existed 
immediately before the modification, with par-
agraphs 2 and 3 of Article X.7 (Business Visi-
tors for Establishment Purposes, Intra-Corpo-
rate Transferees), paragraphs 2 and 3 of Arti-
cle X.8 (Contractual Service Suppliers and 
Independent Professionals), or paragraph 3 of 
Article X.9 (Short-Term Business Visitors); or

(d) any measure of a Party consistent with a condi-
tion or qualification specified in Annex II 
(Future Measures).

Article 3.29

Contact Points

Each Party shall, upon the entry into force of this 
Agreement, designate a contact point for the 
effective implementation and operation of this 
Section and notify the other Parties of the contact 
details. The Parties shall promptly notify each 
other of any change of those contact details.
minst like gunstig som den behandlingen den i 
tilsvarende situasjoner gir sine egne tjenestey-
tere.

Artikkel 3.28

Uforenlige tiltak

I den utstrekning det relevante tiltaket påvirker 
fysiske personers midlertidige opphold i forret-
ningsøyemed, får nr. 2 og 3 i artikkel X.7 (Forret-
ningsreisende i etableringsøyemed og virksom-
hetsinternt forflyttede), nr. 2 og 3 i artikkel X.8 
(Ytere av kontraktbaserte tjenester og selvsten-
dige oppdragstakere) og nr. 3 i artikkel X.9 (For-
retningsreisende på kortvarig besøk) ikke anven-
delse på
(a) en parts eksisterende uforenlige tiltak på 

(i) sentralt forvaltningsnivå, som angitt av par-
ten i dens oversikt i vedlegg I (Eksis-
terende tiltak),

(ii) regionalt forvaltningsnivå, som angitt av 
parten i dens oversikt i vedlegg I (Eksis-
terende tiltak), eller

(iii)lokalt forvaltningsnivå,
(b) fortsettelse eller umiddelbar fornyelse av et 

uforenlig tiltak som nevnt i bokstav a),
(c) endring av et uforenlig tiltak som nevnt i bok-

stav a) og b) i denne artikkelen i den utstrek-
ning endringen ikke reduserer tiltakets foren-
lighet, slik det forelå umiddelbart før end-
ringen, med nr. 2 og 3 i artikkel X.7 (Forret-
ningsreisende i etableringsøyemed og virk-
somhetsinternt forflyttede), nr. 2 og 3 i 
artikkel X.8 (Ytere av kontraktbaserte tjenes-
ter og selvstendige oppdragstakere) eller nr. 3 
i artikkel X.9 (Forretningsreisende på kortva-
rig besøk), eller

(d) ethvert tiltak truffet av en part i samsvar med 
et vilkår eller en kvalifikasjon som omhandlet i 
vedlegg II (Framtidige tiltak).

Artikkel 3.28

Kontaktpunkter

Hver part skal ved ikrafttredelse av denne avtalen 
utpeke et kontaktpunkt for effektiv gjennomføring 
av dette avsnittet og underrette de [andre par-
tene] om kontaktopplysningene. Partene skal 
umiddelbart underrette hverandre om eventuelle 
endringer i disse kontaktopplysningene.
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Section 3.5

Regulatory framework

Sub-section 3.5.1

Domestic Regulation

Article 3.30

Scope

1. Subject to subparagraph (2), this Sub-section 
applies to measures by a Party relating to 
licensing requirements and procedures, quali-
fication requirements and procedures, and for-
malities and technical standards that affect: 

(a) cross-border trade in services;
(b) establishment or operation; or
(c) the supply of a service through the pres-

ence of a natural person of a Party in the ter-
ritory of the other Party of categories of nat-
ural persons as defined in Articles X.1 
(General provisions and scope) and X.2 
(Definitions) of Section IV (Entry and tem-
porary stay of natural persons). 

As far as measures relating to technical 
standards are concerned, this Section only 
applies to measures that affect trade in ser-
vices. For the purposes of this Section, the 
term ‘technical standards’ does not include 
regulatory or implementing technical 
standards for financial services.

2. This Sub-section does not apply to licensing 
requirements and procedures, qualification 
requirements and procedures, technical stand-
ards and formalities pursuant to a measure: 

(a) that does not conform with Articles [xx] 
[Investment](Market Access) or [xx] 
[Investment](National Treatment) of Sec-
tion II (Investment Liberalisation) and is 
referred to in subparagraphs 1(a) to (c) of 
Article [xx] [Investment] (Non-conforming 
measures) of Section II (Investment Liberal-
isation), or with Articles [xx] [CBTS](Mar-
ket Access) or [xx] [CBTS](Local Presence) 
or [xx] [CBTS](National Treatment) of Sec-
tion III (Cross-Border Trade in Services) 
and is referred to in subparagraphs 1(a) to 
(c) of Article [xx] [CBTS](Non-conforming 
measures) of Section III (Cross-Border 
Trade in Services), or with measures 
referred to in Article [X.5(2) (Obligations in 
other chapters) of Section IV((Entry and 
temporary stay of natural persons)]; or 
Avsnitt 3.5

Rammeregler

Underavsnitt 3.5.1

Innenlandsk regulering

Artikkel 3.30

Virkeområde

1. Med forbehold for nr. 2 skal dette underavsnit-
tet gjelde for tiltak en part treffer med hensyn 
til lisenkrav og tilhørende prosedyrer, kvalifi-
kasjonskrav og tilhørende prosedyrer samt 
formaliteter og tekniske standarder som berø-
rer
(a) handel med tjenester over landegrensene,
(b) etablering eller drift, eller
(c) levering av en tjeneste ved at en fysisk per-

son fra en part er til stede på den andre par-
tens territorium, utført av kategorier av 
fysiske personer som definert i artikkel X.1 
(Generelle bestemmelser og virkeområde) 
og X.2 (Definisjoner) i avsnitt IV (Innreise 
og midlertidig opphold for fysiske perso-
ner).

Hva angår tiltak knyttet til tekniske 
standarder skal dette avsnittet bare gjelde 
for tiltak som berører handel med tjenester. 
I dette avsnittet omfatter termen «tekniske 
standarder» ikke tekniske regulerings- el-
ler gjennomføringsstandarder for finansi-
elle tjenester.

2. Dette underavsnittet skal ikke gjelde for 
lisenskrav og tilhørende prosedyrer, kvalifika-
sjonskrav og tilhørende prosedyrer, tekniske 
standarder og formaliteter i henhold til et til-
tak
(a) som ikke er i samsvar med artikkel [xx] 

[Investeringer](Markedsadgang) eller 
artikkel [xx] [Investeringer](Nasjonal 
behandling) i avsnitt II (Liberalisering av 
investeringer) og er nevnt i artikkel [xx] nr. 
1 bokstav a)–c) i [Investeringer] (Uforen-
lige tiltak) i avsnitt II (Liberalisering av 
investeringer), eller med artikkel [xx] 
[Handel med tjenester over landegren-
sene](Markedsadgang) eller artikkel [xx] 
[Handel med tjenester over landegren-
sene](Lokal tilstedeværelse) eller artikkel 
[xx] [Handel med tjenester over landegren-
sene](Nasjonal behandling) i avsnitt III 
(Handel med tjenester over landegren-
sene) og er nevnt i artikkel [xx] nr. 1 bok-
stav a)–c) [Handel med tjenester over lan-
degrensene] (Uforenlige tiltak) i avsnitt III 
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(b) referred to in paragraph 2 of Article[xx] 
[Investment](Non-conforming measures) 
of Section II (Investment Liberalisation) or 
paragraph 2 of Article [xx] [CBTS](Non-
conforming measures) of Section III 
(Cross-Border Trade in Services). 

Article 3.31

Definitions

For the purposes of this Sub-section:
(a) “authorisation” means the permission to pur-

sue the activities set out in subparagraphs 1(a) 
to (c) of Article X.1 (Scope) resulting from a 
procedure a natural person or legal person 
must adhere to in order to demonstrate com-
pliance with licensing requirements, qualifica-
tion requirements, technical standards or for-
malities for the purposes of obtaining, main-
taining or renewing that permission; and

(b) “competent authority” means a central, 
regional or local government or authority or 
non-governmental body in the exercise of pow-
ers delegated by central, regional or local gov-
ernments or authorities, which is entitled to 
take a decision concerning the authorisation 
referred to in point (a).

Article 3.32

Submission of applications

Each Party shall, to the extent practicable, avoid 
requiring an applicant to approach more than one 
competent authority for each application for 
authorisation. If an activity for which authorisation 
is requested is within the jurisdiction of multiple 
competent authorities, multiple applications for 
authorisation may be required.

Article 3.33

Application timeframes

If a Party requires authorisation, it shall ensure 
that its competent authorities, to the extent practi-
cable, permit the submission of an application for 
authorisation at any time throughout the year. If a 
specific time period for applying exists, the Party 
shall ensure that its competent authorities allow a 
(Handel med tjenester over landegren-
sene), eller med tiltak nevnt i artikkel [X.5 
(2) (Forpliktelser i andre kapitler) i avsnitt 
IV (Innreise og midlertidig opphold for 
fysiske personer)], eller

(b) som er nevnt i artikkel [xx] nr. 2 [Investe-
ringer] (Uforenlige tiltak) i avsnitt II (Libe-
ralisering av investeringer) eller i artikkel 
[xx] nr. 2 [Handel med tjenester over lande-
grensene](Uforenlige tiltak) i avsnitt III 
(Handel med tjenester over landegren-
sene).

Artikkel 3.31

Definisjoner

I dette underavsnittet menes med
(a) «tillatelse» adgang til å utøve virksomhet opp-

ført i artikkel X.1 (Virkeområde) nr. 1 bokstav 
a)–c) som et resultat av en prosedyre som en 
fysisk person eller et foretak må følge for å 
kunne dokumentere samsvar med lisenskrav, 
kvalifikasjonskrav eller tekniske standarder, 
og formaliteter, for det formål å oppnå, 
beholde eller fornye tillatelsen, 

(b) «kompetent myndighet» en sentral, regional 
eller lokal myndighet eller et ikke-statlig organ 
som utøver myndighet delegert av sentrale, 
regionale eller lokale myndigheter, med rett til 
å gjøre vedtak om tillatelsen nevnt i bokstav a). 
 

Artikkel 3.32

Innlevering av søknader

Hver part skal så langt det er praktisk mulig 
unngå å kreve at en søker henvender seg til mer 
enn én kompetent myndighet for hver søknad om 
tillatelse. Dersom en virksomhet som det søkes 
om tillatelse for, ligger under flere kompetente 
myndigheters jurisdiksjon, kan det kreves flere 
søknader om tillatelse.

Artikkel 3.33

Tidsrammer for søknaden

Dersom en part krever tillatelse, skal den sørge 
for at kompetente myndigheter så langt det er 
praktisk mulig tillater at en søknad om tillatelse 
kan innleveres når som helst gjennom hele året. 
Dersom det foreligger en bestemt søknadsfrist, 
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reasonable period of time for the submission of an 
application.

Article 3.34

Electronic applications and acceptance of copies

If a Party requires authorisation, it shall ensure 
that its competent authorities:
(a) to the extent possible, provide for applications 

to be completed by electronic means, includ-
ing from within the territory of the other 
Party; and

(b) accept copies of documents that are authenti-
cated in accordance with the Party’s law, in 
place of original documents, unless the compe-
tent authorities require original documents to 
protect the integrity of the authorisation pro-
cess.

Article 3.35

Processing of applications

1. If a Party requires authorisation, it shall 
ensure that its competent authorities:
(a) process applications throughout the year. 

Where this is not possible, this information 
should be made public in advance, to the 
extent feasible;

(b) at the request of the applicant, confirm in 
writing36 that an application has been 
received;

(c) to the extent practicable provide a fixed or 
indicative timeframe for processing all 
applications. That timeframe shall be rea-
sonable, to the extent practicable;

(d) where the fixed timeframe under subpara-
graph (c) has been provided, notify appli-
cants of any extensions of that timeframe;

(e) at the request of the applicant, provide with-
out undue delay information concerning 
the status of the application;

(f) to the extent practicable, ascertain, without 
undue delay, the completeness of an appli-
cation for processing under the Party’s laws 
and regulations;

(g) if they consider an application complete for 
processing under the Party’s laws and reg-
ulations, within a reasonable period of time 
after the submission of the application, 
ensure that:
(i) where applicable, the processing of the 

application is completed within the 
stated timeframe; and

36 “In writing” may include in electronic form.
skal parten sørge for at kompetente myndigheter 
setter en rimelig søknadsfrist.

Artikkel 3.34

Elektroniske søknader og godtakelse av kopier

Dersom en part krever tillatelse, skal den sørge 
for at kompetente myndigheter
(a) så langt det er mulig bestemmer at søknader 

kan leveres elektronisk, også fra den andre 
partens territorium, og 

(b) godtar kopier av dokumenter som er bekreftet 
i samsvar med partens lovgivning, i stedet for 
originaldokumenter, med mindre kompetente 
myndigheter krever originaldokumenter for å 
beskytte søknadsprosessens integritet. 

Artikkel 3.35

Behandling av søknader

1. Dersom en part krever tillatelse, skal den 
sørge for at kompetente myndigheter
(a) behandler søknader gjennom hele året. Når 

det ikke er mulig, skal dette offentliggjøres 
på forhånd, så langt det lar seg gjøre, 

(b) gir skriftlig36 bekreftelse på at en søknad er 
mottatt, dersom søkeren ber om det, 

(c) så langt det er praktisk mulig, setter en fast 
eller veiledende tidsramme for behandling 
av alle søknader. Tidsrammen skal være 
rimelig, så langt det er praktisk mulig,

(d) når det er fastsatt en tidsramme etter bok-
stav c), melder fra til søkerne om eventuelle 
utvidelser av denne tidsrammen,

(e) uten unødig opphold opplyser om status for 
søknaden dersom søkeren ber om det, 

(f) så langt det er praktisk mulig, uten unødig 
opphold forvisser seg om at en søknad er 
fullstendig og klar til behandling etter par-
tens lover og forskrifter,

(g) dersom de innen rimelig tid etter at søkna-
den er innlevert, anser at søknaden er full-
stendig og klar til behandling etter partens 
lover og forskrifter, sikrer at 

(i) behandlingen av søknaden avsluttes 
innenfor den angitte tidsrammen, der-
som det er relevant, og

36 «skriftlig» kan også være i elektronisk form.
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(ii) the applicant is informed of the decision 
concerning the application37, to the 
extent possible in writing;

(h) if they consider an application incomplete 
for processing under the Party’s laws and 
regulations, ensure that they, to the extent 
practicable:
(i) inform the applicant that the application 

is incomplete;
(ii) at the request of the applicant, identify 

the additional information required to 
complete the application or otherwise 
provide guidance on why the applica-
tion is considered incomplete; and 

(iii)provide the applicant with the opportu-
nity38 to correct any deficiencies;

however, if it is reasonable to reject 
the application due to incompleteness, 
competent authorities shall ensure that 
they inform the applicant within a rea-
sonable time; and

(i) if an application is rejected, either upon 
their own initiative or upon request of the 
applicant, inform the applicant of the rea-
sons for rejection and of the timeframe for 
an appeal against that decision, and, if appli-
cable, the procedures for resubmission of 
an application. An applicant shall not be pre-
vented from submitting another applica-
tion39 solely on the basis of a previously 
rejected application.

2. The Parties shall ensure that their competent 
authorities grant an authorisation as soon as it 
is established, in light of an appropriate exami-
nation, that the applicant meets the conditions 
for obtaining it.

3. The Parties shall ensure that their competent 
authorities ensure that authorisation, once 
granted, enters into effect without undue 
delay, subject to the applicable terms and con-
ditions.40

37 Competent authorities may meet this requirement by infor-
ming an applicant in advance in writing, including through 
a published measure that a lack of response after a speci-
fied period of time from the date of submission of the appli-
cation indicates acceptance of the application.

38 Such opportunity does not require a competent authority to 
provide extensions of deadlines.

39 Competent authorities may require that the content of such 
an application has been revised.

40 Competent authorities are not responsible for delays due to 
reasons outside their competence.
(ii) søkeren underrettes om søknadsved-
taket37, så langt det er mulig skriftlig, 

(h) dersom de anser at en søknad er ufullsten-
dig og ikke er klar til behandling etter par-
tens lover og forskrifter, sikrer at de så 
langt det er praktisk mulig
(i) underretter søkeren om at søknaden er 

ufullstendig,
(ii) dersom søkeren ber om det, oppgir 

hvilke tilleggsopplysninger som er nød-
vendige for at søknaden kan fullføres, 
eller på annen måte gir rettledning om 
grunnen til at søknaden anses som ufull-
stendig, og

(iii)gir søkeren anledning38 til å rette opp 
eventuelle mangler,

men dersom det er rimelig å avslå 
søknaden fordi den er ufullstendig, skal 
kompetente myndigheter sørge for at 
de underretter søkeren om dette innen 
rimelig tid, og

(i) dersom en søknad avslås, enten på eget ini-
tiativ eller fordi søkeren ber om det, under-
retter søkeren om grunnene til avslaget, og 
om fristen for å påklage vedtaket, samt pro-
sedyrene for innlevering av en ny søknad 
dersom det er aktuelt. En søker skal ikke 
hindres i å innlevere en annen søknad39

utelukkende på grunnlag av en tidligere 
avslått søknad. 

2. Partene skal sørge for at kompetente myndig-
heter gir tillatelse så snart det på bakgrunn av 
en hensiktsmessig gjennomgåelse er fastslått 
at søkeren fyller vilkårene for å få den. 

3. Partene skal sørge for at kompetente myndig-
heter sikrer at tillatelsen, straks den er gitt, 
trer i kraft uten unødig opphold, i samsvar 
med gjeldende vilkår.40

37 Kompetente myndigheter kan oppfylle dette kravet ved å 
underrette en søker skriftlig på forhånd, inkludert gjen-
nom en offentliggjort bestemmelse om at manglende svar 
etter at det er gått en viss tid fra søknadsdatoen, betyr at 
søknaden er godtatt.

38 En slik anledning krever ikke at kompetent myndighet gir 
mulighet til å forlenge fristene.

39 Kompetente myndigheter kan kreve at innholdet i en slik 
søknad er revidert.

40 Kompetente myndigheter er ikke ansvarlige for forsinkel-
ser som skyldes forhold utenfor deres ansvarsområde.
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Article 3.36

Fees

1. For all the activities listed under subpara-
graphs 1(a) to (c) of Article X.1 (Scope), each 
Party shall ensure that the authorisation fees41

charged by its competent authorities are rea-
sonable and transparent and do not in them-
selves restrict the pursuit of those activities 
and, to the extent practicable, payable by elec-
tronic means.

2. With regard to financial services, each Party 
shall ensure that its competent authorities, 
with respect to authorisation fees that they 
charge, provide applicants with a schedule of 
fees or information on how fee amounts are 
determined, and do not use the fees as a 
means of avoiding the Party’s commitments or 
obligations.

Article 3.37

Assessment of qualifications

If a Party requires examinations to assess the 
qualifications of an applicant for authorisation, it 
shall ensure that its competent authorities sched-
ule that examination at reasonably frequent inter-
vals and provide a reasonable period of time to 
enable applicants to request to take the examina-
tion. To the extent practicable, each Party shall 
ensure that its competent authorities accept 
requests in electronic format to take those exami-
nations and shall consider the use of electronic 
means in other aspects of the examination pro-
cesses.

Article 3.38

Publication and information available

1. If a Party requires authorisation, the Party 
shall promptly publish42 the information nec-
essary for persons pursuing or seeking to pur-
sue the activities referred to in subparagraphs 
1(a) to (c) of Article X.1 (Scope) for which the 
authorisation is required to comply with the 
requirements formalities, technical standards 
and procedures for obtaining, maintaining, 

41 Authorisation fees do not include fees for the use of natural 
resources, payments for auction, tendering or other non-
discriminatory means of awarding concessions, or manda-
ted contributions to universal service provision. 

42 For the purposes of this Article, “publish” means to include 
in an official publication, such as an official journal, or an 
official website.
Artikkel 3.36

Gebyrer

1. For all virksomhet som er oppført i artikkel 
X.1 nr. 1 bokstav a)–c) (Virkeområde), skal 
hver part sørge for at kompetente myndig-
heters gebyrer for tillatelse41 er rimelige, 
transparente og ikke i seg selv begrenser utø-
velsen av slik virksomhet, og så langt det er 
praktisk mulig kan betales elektronisk. 

2. Hva angår finansielle tjenester skal hver part 
sørge for at kompetente myndigheter gir 
søkerne en oversikt over hvilke gebyrer de 
krever for tillatelse, eller informasjon om hvor-
dan beløpene fastsettes, og ikke bruker geby-
rene som et middel til å unngå at parten påtar 
seg forpliktelser. 

Artikkel 3.37

Vurdering av kvalifikasjoner

Dersom en part krever en prøve for å kunne vur-
dere kvalifikasjonene til den som søker om tilla-
telse, skal den sørge for at kompetente myndig-
heter berammer prøven med rimelige intervaller 
og gir søkerne en rimelig frist til å be om å få ta 
prøven. Hver part skal så langt det er praktisk 
mulig sørge for at kompetente myndigheter god-
tar anmodninger i elektronisk form om å få ta 
disse prøvene, og skal vurdere bruk av elektro-
niske midler i andre deler av denne prosessen. 
 

Artikkel 3.38

Offentliggjøring og tilgjengelig informasjon

1. Dersom en part krever tillatelse, skal den 
umiddelbart offentliggjøre42 nødvendig infor-
masjon slik at personer som utøver eller søker 
om å få utøve virksomhet nevnt i artikkel X.1 
nr. 1 bokstav a)–c) (Virkeområde), der det kre-
ves tillatelse, kan oppfylle krav, formaliteter, 
tekniske standarder og prosedyrer for å 
oppnå, beholde, endre og fornye tillatelsen. 

41 Gebyrer for tillatelse omfatter ikke gebyrer for bruk av 
naturressurser, betaling for auksjon, anbud eller andre 
ikke-diskriminerende metoder for tildeling av konsesjoner, 
eller obligatoriske bidrag til ytelse av leveringspliktige tje-
nester.

42 I denne artikkelen menes med «offentliggjøre» publisering 
i en offisiell publikasjon, for eksempel et offisielt kunngjø-
ringsblad, eller på et offisielt nettsted. 
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amending and renewing that authorisation. 
This information shall include, to the extent it 
exists:
(a) the licensing and qualification require-

ments, procedures and formalities;
(b) contact information of relevant competent 

authorities;
(c) authorisation fees;
(d) applicable technical standards;
(e) procedures for appeal or review of deci-

sions concerning applications;
(f) procedures for monitoring or enforcing 

compliance with the terms and conditions 
of licences or qualifications;

(g) opportunities for public involvement, such 
as through hearings or comments; 

(h) fixed or indicative timeframes for the pro-
cessing of an application; and

(i) guidance on accessing public registers and 
databases on providers and services. 

2. The Parties shall consolidate electronic publi-
cations into a single online portal or otherwise 
ensure that competent authorities make them 
easily accessible through alternative elec-
tronic means

3. Each Party shall require each of its competent 
authorities to respond to any request for infor-
mation or assistance.

Article 3.39

Technical standards

Each Party shall encourage its competent authori-
ties, when adopting technical standards, to adopt 
technical standards developed through open and 
transparent processes, and shall encourage any 
body, including relevant international organisa-
tions43, designated to develop technical standards 
to use open and transparent processes. 

Article 3.40

Conditions for authorisation

1. Each Party shall ensure that measures relat-
ing to authorisation are based on criteria 
which preclude the competent authorities 
from exercising their power of assessment in 
an arbitrary manner.

43 The term “relevant international organisations” refers to 
international bodies whose membership is open to the rele-
vant bodies of both Parties.
Denne informasjonen skal, i den grad den 
foreligger, omfatte 

(a) lisens- og kvalifikasjonskrav, prosedyrer og 
formaliteter,

(b) kontaktinformasjon til relevant kompetent 
myndighet,

(c) gebyrer for tillatelse,
(d) gjeldende tekniske standarder,
(e) prosedyrer for overprøving eller klagebe-

handling av søknadsvedtak,
(f) prosedyrer for å kontrollere overholdelsen 

av eller håndheve vilkårene for lisenser 
eller kvalifikasjoner,

(g) muligheter for offentlig deltakelse, for 
eksempel gjennom høringer eller 
uttalelser,

(h) faste eller veiledende tidsrammer for søk-
nadsbehandling, og

(i) veiledning om tilgang til offentlige registre 
og databaser over tjenesteytere og tjenes-
ter.

2. Partene skal samle elektroniske publikasjoner 
i en felles nettportal, eller på annen måte sørge 
for at kompetente myndigheter gjør dem lett 
tilgjengelige med andre elektroniske midler. 

3. Hver part skal kreve at alle kompetente 
myndigheter besvarer enhver anmodning om 
informasjon eller hjelp.

Artikkel 3.39

Tekniske standarder

Hver part skal oppfordre kompetente myndig-
heter til, når disse vedtar tekniske standarder, å 
vedta tekniske standarder utarbeidet gjennom 
prosesser som er åpne og transparente, og skal 
oppfordre alle organer, blant annet relevante inter-
nasjonale organisasjoner43 som utarbeider tek-
niske standarder, til å benytte prosesser som er 
åpne og transparente.

Artikkel 3.40

Vilkår for tillatelse

1. Hver part skal sørge for at tiltak knyttet til tilla-
telse bygger på kriterier som utelukker at 
kompetente myndigheter utøver sin vurde-
ringsmyndighet på en vilkårlig måte. 

43 Med uttrykket «relevante internasjonale organisasjoner» 
menes internasjonale organer der begge parters relevante 
organer kan være medlemmer.
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2. The criteria44 referred to in paragraph 1 shall 
be:
(a) objective;  
(b) transparent;  
(c) clear;  
(d) impartial;  
(e) made public in advance, to the extent prac-

ticable; and  
(f) easily accessible.

3. If a Party adopts or maintains a measure relat-
ing to authorisation, it shall ensure that:
(a) the competent authority concerned pro-

cesses applications, and reaches and 
administers its decisions objectively and 
impartially and in a manner independent of 
the undue influence of any person carrying 
out the economic activity for which author-
isation is required;

(b) the procedures themselves do not prevent 
fulfilment of the requirements; and

(c) those measures do not discriminate 
between men and women45

Sub-section 3.5.2

Provisions of general application

Article 3.41

Review procedures for administrative decisions

Each Party shall maintain judicial, arbitral or 
administrative tribunals or procedures which pro-
vide, at the request of an affected investor or ser-
vice supplier of the other Party, for a prompt 
review of, and where justified, appropriate reme-
dies for, administrative decisions46 that affect the 
pursuit of an activity referred to in subparagraphs 
1(a) to (c) of Article X.1 (Scope). Where these 
procedures are not independent of the competent 
authority entrusted with the administrative deci-
sion concerned, the Party shall ensure that the 

44 Such criteria may include, but are not limited to, compe-
tence and the ability to supply a service or pursue an econ-
omic activity, including to do so in a manner consistent with 
the Party’s regulatory requirements, such as health and 
environmental requirements. Competent authorities may 
assess the weight to be given to each criterion. 

45 Differential treatment that is reasonable and objective, and 
aims to achieve a legitimate purpose, and adoption by the 
Party of temporary special measures aimed at accelerating 
de facto equality between men and women, shall not be con-
sidered discrimination for the purposes of this provision.

46 For the purposes of this Article, ‘administrative decisions’ 
means a decision or action with a legal effect and covers 
the failure to take an administrative decision or take such 
action when that is so required by a Party’s law. 
2. Kriteriene44 som er nevnt i nr. 1, skal være 

(a) objektive,
(b) transparente,
(c) klare,
(d) nøytrale,
(e) offentliggjort på forhånd, så langt det er 

praktisk mulig,
(f) lett tilgjengelige.

3. Dersom en part vedtar eller opprettholder et 
tiltak knyttet til tillatelse, skal den sørge for at
(a) kompetent myndighet behandler søknader 

og gjør sine vedtak og forvalter dem på en 
objektiv og nøytral måte, uten utilbørlig 
påvirkning fra en person som utøver den 
økonomiske virksomheten som krever tilla-
telse, 

(b) prosedyrene i seg selv ikke er til hinder for 
at kravene kan oppfylles,

(c) disse tiltakene ikke forskjellsbehandler 
menn og kvinner45.

Underavsnitt 3.5.2:

Bestemmelser med generell anvendelse

Artikkel 3.41

Klagebehandling av forvaltningsvedtak

Hver part skal opprettholde rettslige, voldgifts-
messige eller administrative domstoler eller pro-
sedyrer som på anmodning fra en berørt investor 
eller tjenesteyter hos den andre parten sørger for 
rask gjennomgåelse av, og dersom det er beretti-
get, adgang til å påklage, forvaltningsvedtak46

som berører utøvelsen av en virksomhet nevnt i 
artikkel X.1 nr. 1 bokstav a)–c) (Virkeområde). 
Når disse prosedyrene ikke er uavhengige av 
kompetent myndighet som er betrodd det aktuelle 
forvaltningsvedtaket, skal parten sørge for at pro-

44 Disse kriteriene kan omfatte, men er ikke begrenset til, 
kompetanse og evne til å utøve en virksomhet som hører 
under dette avsnittets virkeområde, og å gjøre dette på en 
måte som er forenlig med partens lovfestede krav, for 
eksempel krav knyttet til helse og miljø. Kompetente 
myndigheter kan fastsette hvordan hvert enkelt kriterium 
skal vektlegges.

45 Differensiert behandling som er rimelig og objektiv, og 
som har et lovlig formål, og partens vedtakelse av midlerti-
dige, særlige tiltak med sikte på å påskynde den faktiske 
likestillingen mellom menn og kvinner, skal ikke anses 
som forskjellsbehandling etter denne bestemmelsen.

46 I denne artikkelen menes med «forvaltningsvedtak» en 
beslutning eller et tiltak som har rettsvirkning, og som 
omfatter unnlatelse av å gjøre et forvaltningsvedtak eller 
treffe et slikt tiltak når dette kreves i henhold til en parts 
lovgivning. 
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procedures in fact provide for an objective and 
impartial review.

Article 3.42

Opportunity to comment before entry into force

1. To the extent practicable and in a manner con-
sistent with its legal system for adopting meas-
ures, each Party47 shall publish in advance: 

(a) any laws or regulations of general applica-
tion it proposes to adopt; or

(b) documents that provide sufficient details 
about that possible new law or regulation to 
allow the other Party to assess whether and 
how their interests might be significantly 
affected.

2. To the extent practicable and in a manner con-
sistent with its legal system for adopting meas-
ures, each Party is encouraged to apply para-
graph 1 to procedures and administrative rul-
ings of general application it proposes to 
adopt.

3. To the extent practicable and in a manner con-
sistent with its legal system for adopting meas-
ures, each Party shall provide the other Party 
with a reasonable opportunity to comment on 
those proposed measures or documents pub-
lished under paragraphs 1 or 2.

4. To the extent practicable and in a manner con-
sistent with its legal system for adopting meas-
ures, each Party shall consider comments 
received under paragraph 3.48

5. In publishing the law or regulation referred to 
in subparagraph 1(a), or in advance of such 
publication, to the extent practicable and in a 
manner consistent with its legal system for 
adopting measures, a Party is encouraged to 
explain the purpose and rationale of the law or 
regulation.

6. Each Party shall, to the extent practicable, 
endeavour to allow reasonable time between 
publication of the text of the law or regulation 
referred to in subparagraph 1(a) and the date 
on which service suppliers must comply with 
the law or regulation.

47 The Parties understand that paragraphs 1 to 4 recognise 
that each Party may have different systems to consult inte-
rested persons on certain measures before they are adop-
ted, and that the alternatives set out in subparagraph 1(a) 
reflect different legal systems.

48 This provision is without prejudice to the final decision of a 
Party that adopts or maintains any measure for authorisa-
tion for the supply of a service.
sedyrene faktisk fører til en objektiv og nøytral 
behandling.

Artikkel 3.42

Mulighet til å uttale seg før ikrafttredelse

1. Hver part47 skal, så langt det er praktisk mulig 
og på en måte som er forenlig med dens retts-
orden med hensyn til å vedta tiltak, på forhånd 
offentliggjøre
(a) eventuelle allmenne lover eller forskrifter 

som den foreslår vedtatt, eller
(b) dokumenter som gir tilstrekkelige opplys-

ninger om den mulige nye loven eller for-
skriften til at den andre parten kan vurdere 
hvorvidt og hvordan dens interesser kan bli 
vesentlig berørt.

2. Hver part oppfordres til å anvende nr. 1 på 
generelle prosedyrer og forvaltningsvedtak 
som den foreslår vedtatt, så langt det er prak-
tisk mulig og på en måte som er forenlig med 
dens rettsorden med hensyn til å vedta tiltak. 

3. Hver part skal, så langt det er praktisk mulig 
og på en måte som er forenlig med dens retts-
orden med hensyn til å vedta tiltak, gi den 
andre parten en rimelig mulighet til å uttale 
seg om de foreslåtte tiltakene eller dokumen-
tene som er offentliggjort etter nr. 1 eller 2.

4. Hver part skal, så langt det er praktisk mulig 
og på en måte som er forenlig med dens retts-
orden med hensyn til å vedta tiltak, vurdere 
uttalelser som er mottatt etter nr. 3.48

5. Når en part offentliggjør en lov eller forskrift 
som nevnt i nr. 1 bokstav a), eller før offentlig-
gjøringen, oppfordres den til å redegjøre for 
lovens eller forskriftens formål og begrun-
nelse, så langt det er praktisk mulig og på en 
måte som er forenlig med dens rettsorden 
med hensyn til å vedta tiltak.

6. Hver part skal så langt det er praktisk mulig 
bestrebe seg på å la det gå en rimelig tid fra 
offentliggjøringen av teksten til en lov eller for-
skrift som nevnt i nr. 1 bokstav a), og til den 
dato tjenesteytere må overholde loven eller 
forskriften.

47 Partene er innforstått med at det erkjennes i nr. 1–4 at par-
tene kan ha ulike ordninger for å rådføre seg med berørte 
personer om visse tiltak før de vedtas, og at alternativene i 
nr. 1 bokstav a) gjenspeiler ulike rettsordener. 

48 Denne bestemmelsen berører ikke en parts endelige 
beslutning om å vedta eller opprettholde tiltak knyttet til til-
latelse til å yte tjenester.
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Article 3.43

Regulatory cooperation

1. To promote further services liberalisation, the 
Parties shall:
(a) consider cooperating on regulatory issues 

of mutual interest by:
(i) discussing regulatory approaches that 

underpin their criteria for authorisation. 

(ii) sharing best-practices and expertise;
(iii)participating in international dialogues; 

and
(iv)sharing trade-related information.

(b) endeavour to encourage their competent 
authorities to consider cooperating with 
competent authorities in the territory of the 
other Party on regulatory issues of mutual 
interest by the same means provided in 
subparagraphs 1(a)(i) to (iv).

2. This Article shall not apply with respect to 
financial services.

Sub-section 3.5.3

Financial Services

Article 3.44

Scope

1. This Sub-section shall apply to measures of a 
Party affecting the supply of financial services 
in addition to Section 3.1 (General Provisions), 
Section 3.2 (Investment Liberalisation), Sec-
tion 3.3 (Cross-Border Trade in Services), Sec-
tion 3.4 (Entry and Temporary Stay of Natural 
Persons) and Sub-Section 3.5.1 (Domestic 
Regulation) and Sub-Section 3.5.2 (Provisions 
of General Application). 

2. For the purposes of the application of [Article 
XX (Scope)] of Section 3.1 to this Sub-Section, 
the term “activities performed in the exercise 
of governmental authority” means the follow-
ing:
(a) activities conducted by a central bank or a 

monetary authority or by any other public 
entity in pursuit of monetary or exchange 
rate policies;

(b) activities forming part of a statutory system 
of social security or public retirement plans; 
and

(c) other activities conducted by a public entity 
for the account or with the guarantee or 
using the financial resources of a Party or 
its public entities. 
Artikkel 3.43

Regelverkssamarbeid

1. For å fremme en ytterligere liberalisering av 
tjenester skal partene
(a) overveie å samarbeide om regulerings-

spørsmål av felles interesse ved
(i) å drøfte reguleringsmetoder som 

understøtter deres kriterier for å gi tilla-
telse,

(ii) å utveksle beste praksis og ekspertise,
(iii)å delta i internasjonale dialoger, og 

(iv)å utveksle handelsinformasjon,
(b) bestrebe seg på å oppfordre kompetente 

myndigheter til å overveie å samarbeide 
med kompetente myndigheter på den 
andre partens territorium om regulerings-
spørsmål av felles interesse, på de måtene 
som er nevnt i nr. 1 bokstav a) i)–iv).

2. Avsnittet har ikke virkeområde på finansielle 
tjenester.

Underavsnitt 3.5.3

Finansielle tjenester

Artikkel 3.44

Virkeområde

1. Dette underavsnittet får anvendelse på en 
parts tiltak som påvirker levering av finansielle 
tjenester i tillegg til avsnitt I (Generelle 
bestemmelser), avsnitt II (Liberalisering av 
investeringer), avsnitt III (Handel med tjenes-
ter over landegrensene), avsnitt IV (Innreise 
og midlertidig opphold for fysiske personer) 
samt underavsnitt 1 (Intern regulering) og 
underavsnitt 2 (Bestemmelser med generell 
anvendelse).

2. Ved anvendelse av avsnitt 1 [artikkel XX (Vir-
keområde )] i dette underavsnittet menes med 
«aktiviteter som utføres under utøvelse av 
offentlig myndighet» 

a) virksomhet som utøves av en sentralbank 
eller en monetær myndighet, eller av en 
hvilken som helst annen offentlig institu-
sjon som ledd i penge- eller valutapolitikk,

b) virksomhet som utgjør en del av en lovfes-
tet trygdeordning eller offentlige pensjons-
ordninger, og

c) annen virksomhet som utøves av en offent-
lig institusjon for en parts eller dennes 
offentlige institusjoners regning, eller med 
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3. For the purposes of the application of Article 
XX (Scope) of Section 3.1 to this Sub-Section, if 
a Party allows any of the activities referred to 
in subparagraph 2(b) or (c) to be conducted 
by its financial service suppliers in competition 
with a public entity or a financial service sup-
plier, “activities performed in the exercise of 
governmental authority” does not include 
those activities.

4. The definition of “activities performed in the 
exercise of governmental authority” in Section 
3.1 (General Provisions) does not apply to ser-
vices covered by this Sub-Section. 

5. Article X (Senior management and board of 
directors) of Section 3.2 (Investment Liberali-
sation) shall not apply to measures covered by 
this Sub-Section.

Article 3.45

Definitions

For the purposes of this Chapter:
(a) “financial service” means any service of a 

financial nature offered by a financial service 
supplier of a Party. Financial services include 
the following activities:

Insurance and insurance-related services 

(i) direct insurance (including co-insurance): 

(1) life;
(2) non-life;

(ii) reinsurance and retrocession;
(iii)insurance intermediation, such as broker-

age and agency; and
(iv)services auxiliary to insurance, such as 

consultancy, actuarial, risk assessment and 
claim settlement services;

Banking and other financial services (excluding 
insurance)
(v) acceptance of deposits and other repayable 

funds from the public;
(vi)lending of all types, including consumer 

credit, mortgage credit, factoring and 
financing of commercial transaction;

(vii)financial leasing;
(viii)all payment and money transmission ser-

vices, including credit, charge and debit 
cards, travellers’ cheques, e-payments and 
bankers drafts;

(ix)guarantees and commitments;
garantistillelse eller ved bruk av økono-
miske midler.

3. Ved anvendelse av avsnitt 1 artikkel XX (Virke-
område) i dette underavsnittet, dersom en part 
tillater at virksomhet nevnt i nr. 2 bokstav b) 
eller c) utøves av sine finansielle tjenesteytere 
i konkurranse med en offentlig institusjon 
eller en finansiell tjenesteyter, skal «aktiviteter 
som utføres under utøvelse av offentlig myn-
dighet», ikke omfatte slik virksomhet. 

4. Definisjonen av «aktiviteter som utføres under 
utøvelse av offentlig myndighet» i avsnitt 1 
(Generelle bestemmelser), får ikke anven-
delse på tjenester som omfattes av dette under-
avsnittet.

5. Artikkel X (Øverste ledelse og styre) i avsnitt 
II (Liberalisering av investeringer) får ikke 
anvendelse på tiltak som omfattes av dette 
underavsnittet.

Artikkel 3.45

Definisjoner

I dette kapitlet menes med
(a) «finansiell tjeneste» enhver tjeneste av finansi-

ell art som tilbys av en finansiell tjenesteyter 
hos en part. Finansielle tjenester omfatter føl-
gende virksomhet:

Forsikringstjenester og forsikringsrelaterte 
tjenester
i) Direkte forsikring (herunder koassu-

ranse):
1) Livsforsikring,
2) skadeforsikring,

ii) gjenforsikring og retrocesjon,
iii) forsikringsformidling, for eksempel 

megler- og agenturvirksomhet, og
iv) tilleggstjenester til forsikring, som rådgiv-

ning, aktuartjenester, risikovurdering og 
skadeoppgjørstjenester.

Bankvirksomhet og andre finansielle tjenester 
(utenom forsikring)
v) Mottak av innskudd og andre midler fra 

offentligheten som skal tilbakebetales,
vi) alle typer utlånsvirksomhet, herunder for-

brukerkreditt, pantelån, faktoring og finan-
siering av forretningstransaksjoner,

vii) finansiell leasing,
viii)alle betalings- og pengeoverføringstje-

nester, herunder kredittkort og betalings-
kort, reisesjekker, e-betalinger og bankre-
misser,

ix) garantier og forpliktelser,
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(x) trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in an 
over-the-counter market or otherwise, the 
following:
(1) money market instruments (including 

cheques, bills, certificates of deposits);
(2) foreign exchange;
(3) derivative products, including futures 

and options;
(4) exchange rate and interest rate instru-

ments, including products such as 
swaps, forward rate agreements;

(5) transferable securities; and
(6) other negotiable instruments and finan-

cial assets, including bullion; 

(xi)participation in issues of all kinds of securi-
ties, including underwriting and placement 
as agent (whether publicly or privately) and 
provision of services related to such issues; 

(xii)money broking;
(xiii)asset management, such as cash or portfo-

lio management, all forms of collective 
investment management, pension fund 
management, custodial, depository and 
trust services;

(xiv)settlement and clearing services for finan-
cial assets, including securities, derivative 
products, and other negotiable instru-
ments;

(xv)provision and transfer of financial informa-
tion, and financial data processing and 
related software by suppliers of other finan-
cial services;

(xvi)advisory, intermediation and other auxil-
iary financial services on all the activities 
listed in subparagraphs (v) through (xv), 
including credit reference and analysis, 
investment and portfolio research and 
advice, advice on acquisitions and on corpo-
rate restructuring and strategy; 

(b) “financial service supplier” means a person of 
a Party wishing to supply or supplying finan-
cial services but does not include a public 
entity;

(c) “new financial services” means a financial ser-
vice not supplied in the Party’s territory that is 
supplied within the territory of another Party, 
and includes any new form of delivery of a 
financial service or the sale of a financial prod-
uct that is not sold in the Party’s territory;

(d) “public entity” means
x) handel for egen eller for kunders regning, 
på børs, utenom børs eller på annen måte, 
med 

1) pengemarkedsinstrumenter (herunder 
sjekker, veksler og innskuddsbevis),

2) utenlandsk valuta,
3) derivatprodukter, herunder futurekon-

trakter og opsjoner,
4) valuta- og renteinstrumenter, herunder 

produkter som bytteavtaler, framtidige 
renteavtaler,

5) omsettelige verdipapirer og
6) andre omsettelige instrumenter og 

finansielle eiendeler, herunder umyntet 
gull,

xi) deltakelse ved utstedelse av alle typer verdi-
papirer, herunder fulltegningsgaranti og 
plassering som agent (enten dette skjer 
offentlig eller privat) og yting av tjenester i 
forbindelse med slike utstedelser,

xii)pengemekling,
xiii)forvaltning av eiendeler, for eksempel kon-

tant- eller porteføljeforvaltning, alle former 
for forvaltning av kollektive investeringer, 
pensjonsfondsforvaltning, forvarings-, 
deponerings- og forvaltningstjenester

xiv)oppgjørs- og clearingtjenester for finansi-
elle eiendeler, herunder verdipapirer, deri-
vatprodukter og andre omsettelige instru-
menter,

xv) framskaffelse og overføring av finansiell 
informasjon, databehandling av finansiell 
informasjon og tilknyttet programvare fra 
andre finansielle tjenesteytere,

xvi)rådgivning, formidling og andre finansielle 
tilleggstjenester til samtlige virksomheter 
oppført under punkt v)–xv), herunder kre-
dittopplysninger og kredittanalyse, under-
søkelser og rådgivning i forbindelse med 
investeringer og porteføljer, rådgivning om 
oppkjøp og om selskapers omstrukturering 
og strategi,

(b) «finansiell tjenesteyter» enhver fysisk eller 
juridisk person hos en part som ønsker å yte 
eller yter finansielle tjenester, men som ikke 
omfatter en offentlig institusjon,

(c) «nye finansielle tjenester» en finansiell tjeneste 
som ikke ytes på partens territorium, og som 
ytes på en annen parts territorium, herunder 
enhver ny form for levering av en finansiell tje-
neste eller salg av et finansielt produkt som 
ikke selges på partens territorium,

(d) «offentlig institusjon» betyr
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(i) a government, a central bank or monetary 
authority of a Party, or any entity owned or 
controlled by a Party that is principally 
engaged in carrying out governmental 
functions or activities for governmental pur-
poses, but does not include an entity princi-
pally engaged in supplying financial ser-
vices on commercial terms; or

(ii) a private entity performing functions nor-
mally performed by a central bank or mon-
etary authority when exercising those func-
tions; and

(e) “self-regulatory organisations” means any non-
governmental body, including any securities 
or futures exchange or market, clearing 
agency, or other organisation or association, 
that exercises regulatory or supervisory 
authority over financial service suppliers by 
statute or delegation from central or regional 
government.

Article 3.46

New Financial Services

1. Each Party shall, in accordance with its law, 
permit a financial service supplier of the other 
Party to supply a new financial service that the 
Party would permit its own like financial ser-
vice suppliers to supply without adopting a law 
or modifying an existing law, in like situations.

2. A Party may determine the institutional and 
juridical form49 through which the new finan-
cial service may be supplied and may require 
authorisation or its renewal for the supply of 
the service from the relevant regulator. Where 
such authorisation is required, a decision shall 
be made within a reasonable time, and the 
authorisation or its renewal may only be 
refused for prudential reasons, including if 
such prudential reasons arise out of the 
Party’s international obligations.

3. Each Party shall endeavour to collaborate and 
share knowledge relating to developments in 
financial services including financial integrity, 
consumer wellbeing and protection, financial 
inclusion, financial data, competition and finan-
cial stability through innovation in financial 
services, by sharing best practice and facilitat-
ing cross-border development of new financial 
services.

49 For greater certainty, a Party may determine that the ser-
vice can only be provided by an established financial ser-
vice supplier.
i) staten, en sentralbank eller en monetær 
myndighet hos en part, eller en institusjon 
som eies eller kontrolleres av en part, og 
som i det vesentlige utfører oppgaver for 
staten eller driver virksomhet for statlige 
formål, men som ikke omfatter en institu-
sjon som i det vesentlige yter finansielle tje-
nester på kommersielle vilkår, eller

ii) et privat foretak som utfører oppgaver som 
vanligvis utføres av en sentralbank eller en 
monetær myndighet, når den utfører slike 
oppgaver, og

(e) «selvregulerende organisasjon» ethvert ikke-
statlig organ, herunder alle verdipapirer eller 
futurekontrakter eller markeder, clearingby-
råer eller andre organisasjoner eller sammen-
slutninger, som i henhold til lov eller delega-
sjon fra sentrale eller regionale myndigheter 
utøver regulerings- eller tilsynsmyndighet 
over finansielle tjenesteytere.

Artikkel 3.46

Nye finansielle tjenester

1. Hver part skal, i samsvar med sin lovgivning, 
tillate at en finansiell tjenesteyter fra den andre 
parten yter en ny finansiell tjeneste som par-
ten i lignende situasjoner tillater at egne finan-
sielle tjenesteytere yter, uten å vedta en ny lov 
eller endre en eksisterende lov.

2. En part kan bestemme den institusjonelle og 
juridiske formen49 som den nye finansielle tje-
nesten kan ytes gjennom, og kan kreve at det 
innhentes tillatelse til levering eller fornyelse 
av tjenesten fra den relevante reguleringsmyn-
digheten. Når en slik tillatelse kreves, skal det 
treffes en beslutning innen rimelig tid, og tilla-
telsen eller fornyelsen av den kan bare avslås 
av forsiktighetshensyn, herunder dersom 
slike forsiktighetshensyn som følger av par-
tens internasjonale forpliktelser.

3. Hver part skal bestrebe seg på å samarbeide 
og utveksle kunnskap om utviklingen innen 
finansielle tjenester, herunder finansiell inte-
gritet, forbrukervelferd og -vern, finansiell 
inkludering, finansielle data, konkurranse og 
finansiell stabilitet gjennom nyskaping innen 
finansielle tjenester, ved å utveksle beste prak-
sis og lette utviklingen av nye finansielle tje-
nester over landegrensene.

49 For tydelighets skyld påpekes det at en part kan bestemme 
at tjenesten bare skal ytes av en etablert finansiell tjeneste-
yter.
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4. The Parties understand that nothing in this 
Article prevents a financial service supplier of 
a Party from applying to the other Party to 
request that it authorises the supply of a finan-
cial service that is not supplied in the territory 
of any Party. That application shall be subject 
to the law of the Party receiving the applica-
tion, and for greater certainty, shall not be sub-
ject to paragraphs 1 to 2.

Article 3.47

Financial Information and Data

1. No Party shall restrict a financial service sup-
plier of another Party from transferring or pro-
cessing information, including by electronic 
means, or from transferring equipment in 
accordance with this Agreement and any appli-
cable domestic laws and regulations, where 
such transfers or processing are necessary in 
the course of the business of that financial ser-
vice supplier.

2. The Parties affirm that paragraph 1 of Article 
4.11 (Cross border data flows) of Chapter 4 
(Digital Trade) applies to cross-border data 
transfers of financial service suppliers.

3. Notwithstanding paragraph 1 and paragraph 1 
of Article 4.11 (Cross-border data flows) of 
Chapter 4 (Digital Trade), each Party has the 
right to require that information of a financial 
service supplier is used, stored or processed 
in its territory where it is not able to ensure 
access to data required for the purposes of 
financial regulation and supervision. Before 
imposing such requirements on the financial 
service supplier of another Party with respect 
to use, storage or processing of financial infor-
mation in its territory, the Party or its financial 
regulators shall endeavour to consult the other 
Party or its financial regulators and, as far as 
practicable, provide the financial service sup-
plier with a reasonable opportunity to remedi-
ate any lack of access to information.

4. For greater certainty, nothing in this Article 
shall prevent a Party from adopting or main-
taining measures referred to in paragraph 2 of 
Article 4.12 (Protection of personal data and 
privacy) of Chapter 4 (Digital Trade). 

Article 3.48

Payments and Clearing

Under terms and conditions that accord national 
treatment under Article X of Section II (Invest-
ment Liberalisation) and Article X of Section III 
4. Partene er innforstått med at ingen bestem-
melse i denne artikkelen skal forhindre en 
parts finansielle tjenesteyter i å inngi en søk-
nad til den andre parten for å anmode om tilla-
telse til å yte en finansiell tjeneste som ikke 
ytes på noen av partenes territorium. Søkna-
den skal være underlagt lovgivningen til den 
parten som mottar søknaden, og for tydelig-
hets skyld skal den ikke omfattes av nr. 1–2.

Artikkel 3.47

Finansiell informasjon og finansielle data

1. Ingen part skal begrense muligheten til en 
annen parts finansielle tjenesteyter til å over-
føre eller behandle opplysninger, herunder 
elektronisk, eller til å flytte utstyr i samsvar 
med denne Avtalen og eventuelle gjeldende 
nasjonale lover og forskrifter, dersom slik 
overføring eller behandling er nødvendig i for-
bindelse med forretningsvirksomheten til 
denne finansielle tjenesteyteren.

2. Partene bekrefter at artikkel X.11 nr. 1 (Data-
flyt over landegrensene) får anvendelse på 
finansielle tjenesteyteres dataoverføringer 
over landegrensene.

3. Uten hensyn til artikkel X.11 nr. 1 (Dataflyt over 
landegrensene) har hver part rett til å kreve at 
opplysninger fra en finansiell tjenesteyter bru-
kes, lagres eller behandles på dens territorium 
dersom den ikke er i stand til å sikre tilgang til 
data som er nødvendig for regulering av og til-
syn med finansielle tjenester. Før en annen 
parts finansielle tjenesteyter pålegges slike krav 
med hensyn til bruk, lagring eller behandling 
av finansiell informasjon på sitt territorium, skal 
parten eller dennes finansreguleringsmyndig-
heter bestrebe seg på å rådføre seg med den 
andre parten eller dennes finansregulerings-
myndigheter og, så langt det er praktisk mulig, 
gi den finansielle tjenesteyteren en rimelig 
mulighet til å rette opp eventuell manglende til-
gang til opplysninger.

4. For tydelighets skyld påpekes det at ingen 
bestemmelser i denne artikkelen skal hindre 
en part i å treffe eller opprettholde tiltakene 
nevnt i artikkel X.12 nr. 2 (Vern av personopp-
lysninger og personvern). 

Artikkel 3.48

Betalinger og clearing

I henhold til vilkår som er i samsvar med nasjonal 
behandling i henhold til artikkel X i avsnitt II 
(Liberalisering av investeringer) og artikkel X i 



174 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
(Cross-Border Trade in Services), each Party 
shall grant to established financial service suppli-
ers of another Party access to payment and clear-
ing systems operated by public entities, and to 
official funding and refinancing facilities available 
in the normal course of ordinary business. This 
Article shall not confer access to the Party’s 
lender of last resort facilities. 

Article 3.49

Senior Management and Board of Directors

1. No Party shall require established financial 
service suppliers of another Party to engage 
natural persons of any particular nationality as 
members of the board of directors, senior 
managerial or other essential personnel.

2. No Party shall require that more than a minor-
ity of the board of directors of established 
financial service suppliers of another Party be 
composed of persons residing in the territory 
of the Party.

3. This Article is subject to each Party’s reserva-
tions as set out in Annexes I and II to Annex 
XX.

Article 3.50

Self-Regulatory Organisations

If a Party requires a financial service supplier of 
another Party to be a member of, participate in, or 
have access to, a self-regulatory organisation in 
order to provide a financial service in or into its 
territory, or grants a privilege or advantage when 
supplying a financial service through a self-regula-
tory organisation, it shall ensure that the self-reg-
ulatory organisation observes the obligations con-
tained in Article [XX] (National Treatment), [Arti-
cle [XX] (Most-Favoured Nation),] Article [XX] 
(Market Access) of Section II (Investment Liberal-
isation) and Section III (Cross-Border Trade in 
Services).

Article 3.51

Prudential Carve-Out

1. This Agreement does not prevent a Party from 
adopting or maintaining measures for pruden-
tial reasons50, including:

50 For greater certainty, this shall not prevent a Party from 
adopting or maintaining measures for prudential reasons in 
relation to branches established in its territory by legal/
juridical persons in another Party.
avsnitt III (Handel med tjenester over landegren-
sene), skal hver part gi finansielle tjenesteytere 
som er etablert hos en annen part, adgang til beta-
lings- og clearingsystemer som drives av offent-
lige institusjoner, og til offisielle finansierings- og 
refinansieringssystemer som er tilgjengelige som 
en del av den ordinære forretningsvirksomheten. 
Bestemmelsene i denne artikkelen gir ikke 
adgang til partens långiver i siste instans.

Artikkel 3.49

Øverste ledelse og styre

1. Ingen part skal kreve at finansielle tjeneste-
ytere som er etablert hos en annen part, skal 
engasjere fysiske personer av en bestemt 
nasjonalitet som medlemmer av styret, av den 
øverste ledelsen eller som viktig personell.

2. Ingen av partene skal kreve at mer enn et 
mindretall i styret til finansielle tjenesteytere 
som er etablert hos en annen part, skal være 
sammensatt av personer bosatt på partens ter-
ritorium.

3. Denne artikkelen er underlagt alle parters for-
behold som angitt i vedlegg I og II til vedlegg 
XX.

Artikkel 3.50

Selvregulerende organisasjoner

Når en part krever at en annen parts finansielle 
tjenesteyter skal være medlem av, delta i eller ha 
adgang til en selvregulerende organisasjon for å 
yte en finansiell tjeneste på eller til dens territo-
rium, eller gir privilegier eller fordeler i forbin-
delse med yting av finansielle tjenester gjennom 
en selvregulerende organisasjon, skal den sikre at 
den selvregulerende organisasjonen oppfyller for-
pliktelsene i artikkel [XX] (Nasjonal behandling), 
[artikkel [XX] (Mest begunstiget nasjon),] artik-
kel [XX] (Markedsadgang) i avsnitt II (Liberalise-
ring av investeringer) og avsnitt III (Handel med 
tjenester over landegrensene).

Artikkel 3.51

Forsiktighetsklausul

1. Denne Avtalen skal ikke hindre en part i å 
treffe eller opprettholde tiltak av forsiktighets-
hensyn50, herunder

50 Det påpekes for tydelighets skyld at dette ikke skal hindre 
en part i å treffe eller opprettholde tiltak av forsiktighets-
hensyn med hensyn til filialer etablert på dens territorium 
av juridiske personer hos en annen part.
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(a) the protection of investors, depositors, poli-
cyholders, or persons to whom a financial 
service supplier owes a fiduciary duty; 

(b) the maintenance of the safety, soundness, 
integrity, or financial responsibility of a 
financial service supplier; or

(c) ensuring the integrity and stability of a 
Party’s financial system.

2. Where such measures do not conform with 
the provisions of this Agreement, they shall 
not be used as a means of avoiding the Party’s 
commitments or obligations under this Agree-
ment.

Article 3.52

Confidential Information

Nothing in this Agreement shall be construed to 
require a Party to disclose information relating to 
the affairs and accounts of individual customers or 
any confidential or proprietary information in the 
possession of public entities. 

Article 3.53

International Standards

Each Party shall make its best endeavour to 
ensure that internationally agreed standards for 
regulation and supervision in the financial ser-
vices sector and for the fight against tax evasion 
and avoidance are implemented and applied in its 
territory. Such internationally agreed standards 
are, inter alia, the Basel Committee’s “Core Princi-
ples for Effective Banking Supervision”, the stand-
ards and principles of the International Associa-
tion of Insurance Supervisors, the International 
Organisation of Securities Commissions’ “Objec-
tives and Principles of Securities Regulation”, the 
Financial Action Task Force’s “FATF Recommen-
dations” and the standards of the Global Forum 
on Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes of the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD). 
 

(a) vern av investorer, innskytere, forsikrings-
takere eller personer som en finansiell tje-
nesteyter har en forvaltningsmessig plikt 
overfor,

(b) opprettholdelse av sikkerheten, soliditeten, 
integriteten eller det finansielle ansvaret til 
en finansiell tjenesteyter, eller

(c) sikre integriteten og stabiliteten til en parts 
finanssystem.

2. Dersom slike tiltak ikke er i samsvar med 
bestemmelsene i denne Avtalen, skal de ikke 
brukes som et middel for å unngå partens for-
pliktelser i henhold til denne Avtalen. 

Artikkel 3.52

Fortrolige opplysninger

Ingen bestemmelse i denne Avtalen skal fortolkes 
slik at det kreves at en part skal offentliggjøre 
opplysninger om privatkunders forretninger og 
regnskap, eller fortrolige opplysninger eller opp-
lysninger om eiendomsforhold som offentlige 
institusjoner er i besittelse av.

Artikkel 3.53

Internasjonale standarder

Hver part skal gjøre sitt ytterste for å sikre at 
internasjonalt avtalte standarder for regulering og 
tilsyn i sektoren for finansielle tjenester og for 
bekjempelse av skatteflukt og skatteunndragelse, 
gjennomføres og anvendes på sitt territorium. 
Slike internasjonalt avtalte standarder er blant 
annet Basel-komiteens «Core Principles for Effe-
ctive Banking Supervision» (Grunnleggende prin-
sipper for effektivt banktilsyn), standardene og 
prinsippene fastsatt av Den internasjonale organi-
sasjonen for forsikringstilsyn, «Objectives and 
Principles of Securities Regulation» (Målsetninger 
og prinsipper for regulering av verdipapirer), 
«FATF-anbefalinger» til Den internasjonale inn-
satsgruppen for finansielle tiltak til bekjempelse 
av hvitvasking av penger (FATF) og standardene 
til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikling (OECD) om åpenhet og utveksling av 
opplysninger om beskatning.
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Article 3.54

Recognition of Prudential Measures

1. A Party may recognise prudential measures of 
a non-Party in the application of measures cov-
ered by this Sub-Section.51 That recognition 
may be:
(a) accorded autonomously;
(b) achieved through harmonisation or other 

means; or
(c) based upon an agreement or arrangement 

with a non-Party.
2. A Party that accords recognition of prudential 

measures under paragraph 1 shall provide ade-
quate opportunity to the other Party to demon-
strate that circumstances exist in which there 
are or would be equivalent regulation, over-
sight, implementation of regulation and, if 
appropriate, procedures concerning the shar-
ing of information between the relevant Par-
ties.

3. If a Party accords recognition of prudential 
measures under paragraph 1(c) and the cir-
cumstances set out in paragraph 2 exist, that 
Party shall provide adequate opportunity to 
the other Party to negotiate accession to the 
agreement or arrangement, or to negotiate a 
comparable agreement or arrangement. 

Sub-section 3.5.4

Telecommunications Services

Article 3.55

Scope

1. This Sub-section applies to measures of a 
Party affecting the supply of telecommunica-
tions services in addition to Section 1 (General 
Provisions), Section II (Investment Liberalisa-
tion), Section III (Cross-Border Trade in Ser-
vices), Section IV (Entry and Temporary Stay 
of Natural Persons), Sub-Section 1 (Domestic 
Regulation) and Sub-Section 2 (Provisions of 
General Application). 

2. This Sub-section does not apply to:
(a) measures affecting services providing, or 

exercising editorial control over, content 

51 For greater certainty, nothing in [Article X (Most Favoured 
Nation Treatment – Investment) and Article X (Most 
Favoured Nation Treatment – CBTS)] shall be construed 
to require a Party to accord recognition to prudential mea-
sures of any other Party.
Artikkel 3.54

Anerkjennelse av tilsynstiltak

1. En part kan anerkjenne en ikke-parts tilsynstil-
tak ved anvendelse av tiltak som omfattes av 
dette underavsnittet51. Denne anerkjennelsen 
kan
(a) gis på selvstendig grunnlag,
(b) oppnås ved harmonisering eller på annen 

måte, eller
(c) gis på grunnlag av en avtale eller ordning 

med en ikke-part.
2. En part som anerkjenner tilsynstiltak i hen-

hold til nr. 1, skal gi den andre parten tilstrek-
kelig mulighet til å godtgjøre at det foreligger 
omstendigheter der det finnes eller vil fore-
ligge likeverdig regulering, tilsyn, gjennomfø-
ring av slik regulering og, dersom det er rele-
vant, framgangsmåter for utveksling av opplys-
ninger mellom de berørte partene. 

3. Dersom en part anerkjenner tilsynstiltak i hen-
hold til nr. 1 bokstav c), og det foreligger 
omstendigheter som omhandlet i nr. 2, skal 
vedkommende part gi den andre parten til-
strekkelig mulighet til å forhandle om til-
tredelse til avtalen eller ordningen, eller til å 
forhandle om en tilsvarende avtale eller ord-
ning.

Underavsnitt 3.5.4

Teletjenester

Artikkel 3.55

Virkeområde

1. Dette underavsnittet får anvendelse på en 
parts tiltak som påvirker levering av teletje-
nester, ut over avsnitt 1 (Generelle bestemmel-
ser), avsnitt II (Liberalisering av investerin-
ger), avsnitt III (Handel med tjenester på tvers 
av landegrensene), avsnitt IV (Innreise og 
midlertidig opphold for fysiske personer), 
underavsnitt 1 (Intern regulering) og underav-
snitt 2 (Bestemmelser med generell anven-
delse).

2. Dette underavsnittet får ikke anvendelse på
(a) tiltak som påvirker levering av eller utø-

velse av redaksjonell kontroll over innhold 

51 For tydelighets skyld påpekes det at ingen bestemmelse i 
[artikkel X (Behandling som mest gunstig nasjon – Investe-
ringer)] og artikkel X (Behandling som mest gunstig 
nasjon – CBTS)] skal fortolkes slik at det kreves at en part 
skal anerkjenne en annen parts tilsynstiltak.
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transmitted using telecommunications net-
works or services; or

(b) measures relating to broadcast or cable dis-
tribution of radio or television program-
ming, except to ensure that a service sup-
plier operating a broadcast station or cable 
system has continued access to and use of 
public telecommunications networks and 
services.

Article 3.56

Definitions

For the purposes of this Sub-section:
(a) “associated facilities” means those services, 

physical infrastructures and other facilities 
associated with a telecommunications network 
or service which enable or support the provi-
sion of services via that network or service or 
have the potential to do so;

(b) “end-user” means a final consumer of or sub-
scriber to a public telecommunications ser-
vice, including a service supplier other than a 
supplier of public telecommunications ser-
vices;

(c) “essential facilities” means facilities of a public 
telecommunications network or service that:
(i) are exclusively or predominantly provided 

by a single or limited number of suppliers; 
and

(ii) cannot feasibly be economically or techni-
cally substituted in order to supply a ser-
vice;

(d) “interconnection” means the linking of public 
telecommunications networks used by the 
same or different suppliers of telecommunica-
tions networks or services in order to allow 
the users of one supplier to communicate with 
users of the same or another supplier or to 
access services provided by another supplier. 
Services may be provided by the suppliers 
involved or any other supplier who has access 
to the network;

(e) “international mobile roaming service” means 
a mobile service provided pursuant to an 
agreement between suppliers of public tele-
communications services that enables an end-
user whose mobile handset or other device 
normally accesses public telecommunication 
services in the territory of a Party to use their 
mobile handset or other device for voice, data 
or messaging services in the territory of 
another Party;

(f) “leased circuits” means telecommunications 
services or facilities, including those of a vir-
som overføres ved hjelp av telenett eller -
tjenester, eller

(b) tiltak i forbindelse med kringkasting eller 
kabeldistribusjon av radio- eller fjernsyns-
programmer, unntatt for å sikre at en tjenes-
tetilbyder som driver en kringkastingssta-
sjon eller et kabelnett, fortsatt har tilgang til 
og kan bruke offentlige telenett og -tjenes-
ter.

Artikkel 3.56

Definisjoner

I dette avsnittet menes med
(a) «tilhørende fasiliteter» tjenester, fysisk infra-

struktur og andre fasiliteter knyttet til et tele-
nett eller en teletjeneste som muliggjør eller 
støtter levering av tjenester via dette nettet 
eller denne tjenesten, eller gir mulighet for 
det,

(b) «sluttbruker» en sluttforbruker av eller abon-
nent på en offentlig teletjeneste, herunder en 
annen tjenestetilbyder enn en tilbyder av 
offentlige teletjenester, 

(c) «avgjørende fasiliteter» fasiliteter i et offentlig 
telenett eller en offentlig teletjeneste
(i) som utelukkende eller hovedsakelig stilles 

til rådighet av én tilbyder eller et begrenset 
antall tilbydere, og

(ii) som det ikke er økonomisk eller teknisk 
mulig å erstatte for å kunne levere en tje-
neste,

(d) «samtrafikk» sammenkopling av offentlige 
telenett som brukes av de samme eller av for-
skjellige tilbydere av telenett eller -tjenester, 
for å gjøre det mulig for en tilbyders brukere å 
kommunisere med brukere hos samme tilby-
der eller en annen tilbyder, eller å få tilgang til 
tjenester som leveres av en annen tilbyder. Tje-
nester kan leveres av de berørte tilbyderne 
eller av enhver annen tilbyder som har tilgang 
til nettet.

(e) «internasjonal mobilnettgjestingstjeneste» en 
mobiltjeneste som leveres i henhold til en 
avtale mellom tilbydere av offentlige teletje-
nester, og som gjør det mulig for en sluttbru-
ker hvis mobiltelefon eller andre enheter van-
ligvis har tilgang til offentlige teletjenester på 
en parts territorium, å bruke sin mobiltelefon 
eller sine andre enheter til tale-, data-, eller 
meldingstjenester på territoriet til en annen 
part,

(f) «leide samband» teletjenester eller -fasiliteter, 
herunder av virtuell eller ikke-fysisk art, mel-
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tual or non-physical nature, between two or 
more designated points that are set aside for 
the dedicated use of, or availability to, a user;

(g) “major supplier” means a supplier of telecom-
munications networks or services which has 
the ability to materially affect the terms of par-
ticipation, having regard to price and supply, in 
a relevant market for public telecommunica-
tions networks or services as a result of con-
trol over essential facilities or the use of its 
position in that market;

(h) “network element” means a facility or equip-
ment used in supplying a telecommunications 
service, including features, functions and capa-
bilities provided by means of that facility or 
equipment;

(i) “non-discriminatory” means treatment no less 
favourable than that accorded, in like situa-
tions, to other service suppliers and users of 
like public telecommunications networks or 
services;

(j) “number portability” means the ability of end-
users of public telecommunications services 
who so request to retain, at the same location 
in the case of a fixed line, the same telephone 
numbers when switching between the same 
category of suppliers of public telecommunica-
tions services;

(k) “public telecommunications network” means 
any telecommunications network used for the 
provision of public telecommunications ser-
vices between network termination points;

(l) “public telecommunications service” means 
any telecommunications service that is offered 
to the public generally;

(m)“reference interconnection offer” means an 
interconnection offer by a major supplier that 
is made publicly available, so that any supplier 
of public telecommunications services that is 
willing to accept it may obtain interconnection 
with the major supplier on that basis; 

(n) “telecommunications” means the transmis-
sion and reception of signals by any electro-
magnetic means;

(o) “telecommunications network” means trans-
mission systems and, if applicable, switching 
or routing equipment and other resources, 
including network elements which are not 
active, which permit the transmission and 
reception of signals by wire, radio, optical, or 
other electromagnetic means;

(p) “telecommunications regulatory authority” 
means the body or bodies responsible for the 
lom to eller flere utpekte punkter som er avsatt 
til særskilt bruk av eller tilgjengelighet for en 
bruker,

(g) «tilbyder med sterk markedsstilling» tilbyder 
av telenett eller -tjenester som i vesentlig grad 
kan påvirke vilkårene for deltakelse, avhengig 
av pris og tilbud, på et relevant marked for 
offentlige telenett eller -tjenester fordi den har 
kontroll over avgjørende fasiliteter eller kan 
utnytte sin stilling på dette markedet, 

(h) «nettelement» fasilitet eller utstyr brukt ved 
levering av en teletjeneste, herunder funksjo-
ner og kapasitet som stilles til rådighet ved 
hjelp av denne fasiliteten eller dette utstyret, 

(i) «ikke-diskriminerende» behandling som ikke 
er mindre gunstig enn den som i tilsvarende 
situasjoner gis til andre tjenestetilbydere og 
brukere av tilsvarende offentlige telenett eller 
-tjenester,

(j) «nummerportabilitet» den muligheten slutt-
brukere av offentlige teletjenester som anmo-
der om det, har til å beholde, på samme sted 
dersom det gjelder en fast linje, de samme 
telefonnumrene ved bytte mellom samme 
kategori av tilbydere av offentlige teletje-
nester,

(k) «offentlig telenett» ethvert telenett som bru-
kes til å levere offentlige teletjenester mellom 
nettermineringspunkter, 

(l) «offentlig teletjeneste» enhver teletjeneste 
som tilbys publikum i sin alminnelighet, 

(m)«referansetilbud om samtrafikk» et samtra-
fikktilbud fra en tilbyder med sterk markeds-
stilling som offentliggjøres, slik at enhver til-
byder av offentlige teletjenester som er villig 
til å godta det, kan etablere samtrafikk med til-
byderen med sterk markedsstilling på dette 
grunnlaget,

(n) «telekommunikasjon» overføring og mottak av 
signaler med elektromagnetiske midler, 

(o) «telenett» overføringssystemer og eventuelt 
utstyr for svitsjing eller ruting samt andre res-
surser, herunder nettelementer som ikke er 
aktive, som gjør det mulig å sende og motta 
signaler via tråd, radiobølger, optikk eller 
andre elektromagnetiske midler, 

(p) «reguleringsmyndighet for telekommunika-
sjon» det organet eller de organene som har 
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regulation of telecommunications networks 
and services covered by this Sub-section;

(q) “telecommunications service” means a service 
which consists wholly or mainly in the trans-
mission and reception of signals over telecom-
munications networks, including over net-
works used for broadcasting, but does not 
include a service providing, or exercising edi-
torial control over, content transmitted using 
telecommunications networks and services;

(r) “universal service” means the minimum set of 
services that must be made available to all 
users in the territory of a Party; and

(s) “user” means a service consumer or a service 
supplier using a public telecommunications 
network or service.

Article 3.57

Access and Use

1. Each Party shall ensure that any covered 
enterprise or service supplier of another Party 
is accorded access to and use of public tele-
communications networks or services, inclu-
ding private leased circuits, offered in its terri-
tory or across its borders on reasonable and 
non-discriminatory terms and conditions. This 
obligation shall be applied, inter alia, to para-
graphs 2 to 6.

2. Each Party shall ensure that covered enter-
prises or service suppliers of another Party 
are permitted:
(a) to purchase or lease and attach terminal or 

other equipment which interfaces with the 
network and which is necessary to conduct 
their operations;

(b) to interconnect private leased or owned cir-
cuits with public telecommunications net-
works and services or with circuits leased 
or owned by another covered enterprise or 
service supplier; and 
 

(c) to use operating protocols of their choice in 
their operations, other than as necessary to 
ensure the availability of public telecommu-
nications services.

3. Each Party shall ensure that covered enter-
prises or service suppliers of another Party 
may use public telecommunications networks 
and services for the movement of information 
in its territory or across its borders, including 
for their intra-corporate communications, and 
for access to information contained in data-
ansvar for regulering av telenett og -tjenester 
som omfattes av dette underavsnittet,

(q) «teletjeneste» en tjeneste som helt eller hoved-
sakelig består i overføring og mottak av signa-
ler via telenett, herunder via nett som brukes 
til kringkasting, men ikke tjenester som leve-
rer eller utøver redaksjonelt kontroll over inn-
hold som overføres ved hjelp av telenett og -
tjenester, 

(r) «leveringspliktige tjenester» et minstesett av 
tjenester som må stilles til rådighet for alle 
brukere på en parts territorium, og

(s) «bruker» en tjenesteforbruker eller tjenestetil-
byder som bruker et offentlig telenett eller en 
offentlig teletjeneste.

Artikkel 3.57

Tilgang og bruk

1. Hver part skal sikre at ethvert omfattet foretak 
eller enhver omfattet tjenestetilbyder fra en 
annen part gis tilgang til og mulighet til å 
bruke offentlige telenett eller -tjenester, her-
under private leide samband, som tilbys på 
dens territorium eller på tvers av dens grenser, 
på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. 
Denne forpliktelsen får blant annet anvendelse 
på nr. 2 til 6.

2. Hver part skal sikre at et omfattet foretak eller 
en omfattet tjenestetilbyder fra en annen part 
gis tillatelse til å
(a) kjøpe eller leie og tilkople terminalutstyr 

eller annet utstyr som danner grensesnitt 
mot nettet, og som er nødvendig for å drive 
deres virksomhet,

(b) etablere samtrafikk mellom private leide 
eller eide samband og offentlige telekom-
munikasjonsnett og -tjenester eller mellom 
private leide eller eide samband og sam-
band som er leid eller eid av et annet omfat-
tet foretak eller en annen omfattet tjeneste-
tilbyder, og

(c) bruke driftsprotokoller etter eget valg i sin 
virksomhet, bortsett fra slike som er nød-
vendige for å sikre tilgjengelighet av offent-
lige teletjenester.

3. Hver part skal sikre at omfattede foretak eller 
tjenestetilbydere fra en annen part kan bruke 
offentlige telenett og -tjenester til overføring 
av opplysninger på dens territorium eller på 
tvers av dens grenser, herunder til virksom-
hetsintern kommunikasjon, og for å få tilgang 
til opplysninger som finnes i databaser eller på 
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bases or otherwise stored in machine-readable 
form in the territory of a Party.

4. Notwithstanding paragraph 3, a Party may 
take such measures as are necessary to 
ensure the security and confidentiality of com-
munications, subject to the requirement that 
such measures are not applied in a manner 
which would constitute a means of arbitrary or 
unjustifiable discrimination or a disguised 
restriction on trade in services.

5. Each Party shall ensure that no condition is 
imposed on access to and use of public tele-
communications networks and services other 
than as necessary:
(a) to safeguard the public service responsibil-

ities of suppliers of public telecommunica-
tions networks or services, in particular 
their ability to make their services available 
to the public generally; or

(b) to protect the technical integrity of public 
telecommunications networks or services.

6. Provided that they satisfy the criteria set out in 
paragraph 5, conditions for access to and use 
of public telecommunications networks and 
services may include:
(a) restrictions on resale or shared use of such 

services;
(b) a requirement to use specified technical 

interfaces, including interface protocols, 
for interconnection with such networks and 
services;

(c) a requirement, if necessary, for the interop-
erability of such services;

(d) type approval of terminal or other equip-
ment which interfaces with the network 
and technical requirements relating to the 
attachment of such equipment to such net-
works;

(e) restrictions on interconnection of private 
leased or owned circuits with such net-
works or services or with circuits leased or 
owned by another service supplier; or 

(f) notification, registration and licensing.

Article 3.58

Access to Major Suppliers’ Essential Facilities 

Each Party shall ensure that a major supplier in its 
territory grants access to its essential facilities to 
suppliers of telecommunications networks or ser-
vices on reasonable, transparent and non-discrimi-
natory terms and conditions for the purpose of 
providing public telecommunications services, 
annen måte er lagret i maskinleselig form på 
en parts territorium.

4. Uten hensyn til nr. 3 kan en part treffe de tilta-
kene som er nødvendige for å ivareta sikker-
heten og fortroligheten i kommunikasjonen, 
på det vilkåret at slike tiltak ikke anvendes på 
en måte som vil utgjøre et middel til vilkårlig 
eller uberettiget forskjellsbehandling eller en 
skjult begrensning av handelen med tjenester. 

5. Hver part skal sikre at det ikke stilles andre 
vilkår for tilgang til og bruk av offentlige tele-
nett og -tjenester enn de som er nødvendige 

(a) for å ivareta det ansvaret for offentlig tjenes-
teyting som påhviler tilbydere av offentlige 
telenett eller -tjenester, særlig deres mulig-
het til å stille sine tjenester til rådighet for 
publikum i sin alminnelighet, eller

(b) for å beskytte den tekniske integriteten til 
offentlige telenett eller -tjenester.

6. Forutsatt at de oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 
5, kan vilkår for tilgang til og bruk av offent-
lige telekommunikasjonsnett og -tjenester 
omfatte
(a) begrensninger på videresalg eller på delt 

bruk av slike tjenester,
(b) et krav om å bruke nærmere angitte tek-

niske grensesnitt, herunder grensesnitt-
protokoller, til samtrafikk med slike nett og 
tjenester,

(c) et krav, dersom det er nødvendig, om sam-
virkingsevne mellom slike tjenester,

(d) typegodkjenning av terminalutstyr eller 
annet utstyr som danner grensesnitt mot 
nettet, og tekniske krav knyttet til tilkopling 
av slikt utstyr til slike nett, 

(e) begrensninger på samtrafikk mellom pri-
vate leide eller eide samband og slike nett 
eller tjenester, eller mellom private leide 
eller eide samband og samband som er leid 
eller eid av en annen tjenestetilbyder, eller

(f) underretning, registrering og tillatelser.

Artikkel 3.58

Tilgang til de avgjørende fasilitetene til tilbydere 
med sterk markedsstilling

Hver part skal sikre at en tilbyder med sterk mar-
kedsstilling på dens territorium gir tilbydere av 
telenett eller -tjenester tilgang til sine avgjørende 
fasiliteter på rimelige, åpne og ikke-diskrimine-
rende vilkår med det formålet å levere offentlige 
teletjenester, unntatt når dette ikke er nødvendig 
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except when this is not necessary to achieve effe-
ctive competition on the basis of the facts collec-
ted and the assessment of market conditions con-
ducted by the Party’s telecommunications regula-
tory authority. The major supplier’s essential faci-
lities may include, inter alia, network elements, 
leased circuits services and associated facilities.

Article 3.59

Interconnection

Each Party shall ensure that a supplier of public 
telecommunications networks or services has the 
right and, when requested by another supplier of 
public telecommunications networks or services, 
the obligation to negotiate interconnection for the 
purpose of providing public telecommunications 
networks or services.

Article 3.60

Interconnection with Major Suppliers 

1. Each Party shall ensure that a major supplier 
of public telecommunications networks or ser-
vices in its territory provides interconnection:
(a) at any technically feasible point in the major 

supplier’s network; 

(b) under non-discriminatory terms and condi-
tions (including as regards rates, technical 
standards, specifications, quality and main-
tenance) and of a quality no less favourable 
than that provided for its own like services, 
or for like services of its subsidiaries or 
other affiliates; 

(c) on a timely basis, and on terms, conditions 
(including technical standards and specifi-
cations) and rates that are transparent, rea-
sonable, having regard to economic feasi-
bility, and sufficiently unbundled so that the 
suppliers do not need to pay for network 
components or facilities that they do not 
require for the service to be provided; and

(d) upon request, at points in addition to the 
network termination points offered to the 
majority of users, subject to charges that 
reflect the cost of construction of necessary 
additional facilities.

2. Each Party shall ensure that major suppliers 
make publicly available, as appropriate: 

(a) a reference interconnection offer or 
another standard interconnection offer con-
for å oppnå effektiv konkurranse på grunnlag av 
de innsamlede opplysningene og en vurdering av 
markedsvilkårene som partens reguleringsmyn-
dighet for telekommunikasjon har foretatt. De 
avgjørende fasilitetene til tilbyderen med sterk 
markedsstilling kan blant annet omfatte nettele-
menter, leide samband og tilhørende fasiliteter.

Artikkel 3.59

Samtrafikk

Hver part skal sikre at en tilbyder av offentlige 
telenett eller -tjenester har rett til og, når en annen 
tilbyder av offentlige telenett eller -tjenester 
anmoder om det, plikt til å forhandle om samtra-
fikk med det formålet å levere offentlige telenett 
eller -tjenester. 

Artikkel 3.60

Samtrafikk med tilbydere med sterk markeds-
stilling

1. Hver part skal sikre at en tilbyder med sterk 
markedsstilling av offentlige telenett eller -tje-
nester på dens territorium tilbyr samtrafikk
(a) på ethvert punkt der det er teknisk mulig i 

nettet til tilbyderen med sterk markedsstil-
ling,

(b) på ikke-diskriminerende vilkår (herunder 
med hensyn til takster, tekniske standarder, 
spesifikasjoner, kvalitet og vedlikehold) og 
av en kvalitet som ikke er dårligere enn den 
som tilbys for de tilsvarende egne tjenes-
tene til tilbyderen med sterk markedsstil-
ling eller tilsvarende tjenester i dens datter-
foretak eller andre tilknyttede foretak,

(c) til rett tid og på vilkår (herunder tekniske 
standarder og spesifikasjoner) og med 
takster som er åpne, rimelige, fastsatt ut fra 
hva som er økonomisk gjennomførbart, og 
tilstrekkelig atskilt, slik at tilbyderne ikke 
trenger å betale for nettelementer eller -
fasiliteter som de ikke behøver for å levere 
tjenesten, og

(d) etter anmodning, på ytterligere punkter 
enn de nettermineringspunktene som til-
bys flertallet av brukere, mot avgifter som 
gjenspeiler kostnadene ved bygging av nød-
vendige ytterligere fasiliteter.

2. Hver part skal sikre at tilbydere med sterk 
markedsstilling, alt etter hva som er relevant, 
offentliggjør
(a) et referansetilbud om samtrafikk eller et 

annet standardtilbud om samtrafikk som 
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taining the rates, terms and conditions that 
the major supplier offers generally to sup-
pliers of public telecommunications ser-
vices; or

(b) the terms and conditions of an interconnec-
tion agreement in effect.

3. Each Party shall make publicly available the 
applicable procedures for interconnection 
negotiations with a major supplier in its terri-
tory.

Article 3.61

Number Portability

Each Party shall ensure that suppliers of public 
telecommunications services provide number 
portability on a timely basis, without impairment 
of quality, reliability or convenience, and on rea-
sonable and non-discriminatory terms and condi-
tions.

Article 3.62

Scarce Resources

1. Each Party shall ensure that the allocation and 
granting of rights of use of scarce resources, 
including radio spectrum, numbers and rights 
of way, is carried out in an open, objective, 
timely, transparent, non-discriminatory and 
proportionate manner and in pursuit of gen-
eral interest objectives, including the promo-
tion of competition. Procedures, and condi-
tions and obligations attached to rights of use, 
shall be based on objective, transparent, non-
discriminatory and proportionate criteria.

2. Each Party shall make publicly available the 
current use of allocated frequency bands, but 
detailed identification of radio spectrum allo-
cated for specific government uses is not 
required.

3. Each Party may rely on market-based 
approaches, such as bidding procedures, to 
assign spectrum for commercial use.

4. A measure of a Party allocating and assigning 
spectrum and managing frequency is not per 
se inconsistent with Article X (Market Access) 
and Article X (Market Access). Accordingly, 
each Party retains the right to establish and 
apply spectrum and frequency management 
measures that may have the effect of limiting 
the number of suppliers of telecommunica-
tions services, provided that it does so in a 
manner consistent with other provisions of 
this Agreement. This includes the ability to 
allocate frequency bands taking into account 
inneholder de takstene og vilkårene som til-
byderen med sterk markedsstilling gene-
relt tilbyr tilbydere av offentlige teletje-
nester, eller

(b) vilkårene i en avtale om samtrafikk som er i 
kraft.

3. Hver part skal offentliggjøre de gjeldende pro-
sedyrene for forhandlinger om samtrafikk 
med en tilbyder med sterk markedsstilling på 
sitt territorium.

Artikkel 3.61

Nummerportabilitet

Hver part skal sikre at tilbydere av offentlige 
teletjenester sørger for nummerportabilitet til rett 
tid, uten at det går ut over kvaliteten, pålitelighe-
ten eller brukervennligheten, og på rimelige og 
ikke-diskriminerende vilkår. 

Artikkel 3.62

Begrensede ressurser

1. Hver part skal sikre at fordelingen og tildeli-
ngen av bruksrettigheter til begrensede res-
surser, herunder radiospektrum, numre og 
framføringsrettigheter, skjer på en åpen, 
objektiv, rettidig, oversiktlig, ikke-diskrimine-
rende og forholdsmessig måte og for å nå mål 
av allmenn interesse, herunder for å fremme 
konkurranse. Prosedyrer samt vilkår og for-
pliktelser som er knyttet til bruksrettigheter, 
skal bygge på objektive, åpne, ikke-diskrimine-
rende og forholdsmessige kriterier.

2. Hver part skal offentliggjøre den nåværende 
bruken av tildelte frekvensbånd, men det kre-
ves ikke detaljert identifikasjon av radiospek-
trum som er tildelt for spesifikke statlige 
bruksområder.

3. Hver part kan benytte markedsbaserte meto-
der, for eksempel anbudsprosedyrer, for å til-
dele spektrum til kommersiell bruk.

4. En parts tiltak med henblikk på fordeling og 
tildeling av spektrum og forvaltning av fre-
kvenser er ikke i seg selv i strid med artikkel X 
(Markedsadgang) og artikkel X (Markedsad-
gang). Derfor har hver part rett til å fastsette 
og anvende spektrum- og frekvensforvalt-
ningstiltak som kan føre til en begrensning av 
antallet tilbydere av telekommunikasjonstje-
nester, forutsatt at den gjør dette på en måte 
som er i samsvar med andre bestemmelser i 
denne avtalen. Dette inkluderer muligheten til 
å tildele frekvensbånd under hensyn til de 
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current and future needs and spectrum availa-
bility. 

Article 3.63

Competitive Safeguards on Major Suppliers 

1. Each Party shall adopt or maintain appropriate 
measures for the purpose of preventing suppli-
ers of public telecommunications networks or 
services that, alone or together, are a major 
supplier from engaging in or continuing anti-
competitive practices.

2. The anticompetitive practices referred to in 
paragraph 1 include, in particular:
(a) engaging in anticompetitive cross-subsidi-

sation;
(b) using information obtained from competi-

tors with anticompetitive results; and 

(c) not making available to other services sup-
pliers on a timely basis technical informa-
tion about essential facilities and commer-
cially relevant information which are neces-
sary for them to provide services. 

Article 3.64

Treatment by Major Suppliers 

Each Party shall provide its telecommunications 
regulatory authority with the power to require, if 
appropriate, that a major supplier in its territory 
accords suppliers of public telecommunications 
networks or services of another Party treatment 
no less favourable than that major supplier 
accords, in like situations, to its subsidiaries or 
affiliates regarding: 
 

(a) the availability, provisioning, rates or quality of 
like telecommunications services; and 

(b) the availability of technical interfaces neces-
sary for interconnection.

Article 3.65

Telecommunications Regulatory Authority

1. Each Party shall ensure that its telecommuni-
cations regulatory authority is legally distinct 
from, and functionally independent to any sup-
plier of telecommunications networks, equip-
nåværende og framtidige behovene og den 
nåværende og framtidige tilgangen på spek-
trum.

Artikkel 3.63

Konkurranseregulering av tilbydere med sterk 
markedsstilling

1. Hver part skal innføre eller opprettholde 
egnede tiltak for å hindre tilbydere av offent-
lige telekommunikasjonsnett eller -tjenester 
som alene eller sammen utgjør en tilbyder 
med sterk markedsstilling, i å påbegynne eller 
fortsette en konkurransebegrensende praksis.

2. Konkurransebegrensende praksis som nevnt i 
nr. 1 omfatter særlig
(a) konkurransebegrensende kryssubsidie-

ring,
(b) bruk av opplysninger fra konkurrenter på 

en måte som fører til konkurransebegrens-
ninger, og

(c) unnlatelse av til rett tid å stille til rådighet 
for andre tjenestetilbydere tekniske opplys-
ninger om avgjørende fasiliteter samt kom-
mersielt relevante opplysninger som er 
nødvendige for at de skal kunne levere tje-
nester.

Artikkel 3.64

Behandling fra tilbydere med sterk markeds-
stilling

Hver part skal gi sin reguleringsmyndighet for 
telekommunikasjon myndighet til, dersom det er 
relevant, å kreve at en tilbyder med sterk mar-
kedsstilling på dens territorium gir tilbydere av 
offentlige telekommunikasjonsnett eller -tjenes-
ter fra en annen part en behandling som ikke er 
mindre gunstig enn den som tilbyderen med sterk 
markedsstilling i tilsvarende situasjoner gir sine 
datterforetak eller tilknyttede foretak med hensyn 
til
(a) tilgjengeligheten av, leveringen av, takstene 

for eller kvaliteten på tilsvarende telekommu-
nikasjonstjenester og

(b) tilgjengeligheten av tekniske grensesnitt som 
er nødvendige for samtrafikk.

Artikkel 3.65

Reguleringsmyndighet for telekommunikasjon

1. Hver part skal sikre at dens reguleringsmyn-
dighet for telekommunikasjon er rettslig 
atskilt fra og funksjonelt uavhengig av alle til-
bydere av telenett, teleutstyr og teletjenester. 
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ment and services. With a view to ensuring the 
independence and impartiality of telecommu-
nications regulatory bodies, each Party shall 
ensure that its telecommunications regulatory 
authority does not hold a financial interest or 
maintain an operating or management role in 
any supplier of public telecommunications ser-
vices, networks or equipment. A Party that 
retains ownership or control of suppliers of tel-
ecommunications networks or services shall 
ensure effective structural separation of the 
regulatory function from activities associated 
with ownership or control.

2. Each Party shall ensure that regulatory deci-
sions and procedures of its telecommunica-
tions regulatory authority or other competent 
authority are impartial with respect to all mar-
ket participants.

3. Each Party shall ensure that its telecommuni-
cations regulatory authority acts inde-
pendently and does not seek or take instruc-
tions from any other body in relation to the 
exercise of the tasks assigned to it under the 
Party’s law to enforce the obligations set out in 
this Sub-section concerning obligations relat-
ing to that Party’s telecommunications service 
suppliers.52

4. Each Party shall ensure that the telecommuni-
cations regulatory authority has the regula-
tory power, as well as adequate financial and 
human resources, to carry out the tasks 
assigned to it to enforce the obligations set out 
in this Sub-section. Such power shall be exer-
cised transparently and in a timely manner. 

5. Each Party shall provide its telecommunica-
tions regulatory authority with the power to 
ensure that suppliers of telecommunications 
networks or services provide it, promptly on 
request, with all the information, including 
financial information, which is necessary to 
enable the telecommunications regulatory 
authority to carry out its tasks in accordance 
with this Sub-section. Information requested 
shall be treated in accordance with the 
requirements of confidentiality.

6. Each Party shall ensure that a user or supplier 
of telecommunications networks or services 
affected by a decision of the Party’s telecom-
munications regulatory authority has a right to 

52 For greater certainty, this paragraph shall not apply to mea-
sures of a Party allocating and assigning spectrum and 
managing frequency referred to in paragraph 4 of Article 
X.8 (Scarce Resources).
For å sikre at reguleringsorganer på telekom-
munikasjonsområdet er uavhengige og upar-
tiske, skal hver part sikre at dens regulerings-
myndighet for telekommunikasjon ikke har 
noen økonomisk interesse i eller noen rolle i 
driften eller ledelsen av noen tilbyder av 
offentlige teletjenester, telenett eller teleutstyr. 
En part som beholder eierskapet til eller kon-
trollen over tilbydere av telenett eller -tjenes-
ter, skal sikre et faktisk strukturelt skille mel-
lom reguleringsfunksjonen og virksomheten 
knyttet til eierskap eller kontroll. 

2. Hver part skal sikre at beslutningene og prose-
dyrene til dens reguleringsmyndighet for tele-
kommunikasjon eller en annen kompetent 
myndighet er upartiske med hensyn til alle 
markedsdeltakere.

3. Hver part skal sikre at dens reguleringsmyn-
dighet for telekommunikasjon opptrer uavhen-
gig og ikke søker eller tar imot instruksjoner 
fra noe annet organ i forbindelse med utførin-
gen av de oppgavene den er gitt i henhold til 
partens lovgivning, for å håndheve forpliktel-
sene fastsatt i dette underavsnittet med hen-
syn til forpliktelser knyttet til den partens tilby-
dere av teletjenester52.

4. Hver part skal sikre at reguleringsmyndighe-
ten for telekommunikasjon har nødvendig 
myndighet og tilstrekkelige økonomiske og 
menneskelige ressurser til å utføre oppgavene 
den er tildelt for å håndheve forpliktelsene 
fastsatt i dette underavsnittet. Denne myndig-
heten skal utøves på en åpen måte og til rett 
tid.

5. Hver part skal gi sin reguleringsmyndighet for 
telekommunikasjon myndighet til å sikre at til-
bydere av telenett eller -tjenester etter anmod-
ning straks forelegger den alle opplysninger, 
herunder økonomiske opplysninger, som er 
nødvendige for at reguleringsmyndigheten for 
telekommunikasjon skal kunne utføre sine 
oppgaver i samsvar med dette underavsnittet. 
Opplysningene det anmodes om, skal behand-
les i samsvar med fortrolighetskravene. 

6. Hver part skal sikre at en bruker eller tilbyder 
av telenett eller -tjenester som er berørt av en 
beslutning truffet av partens reguleringsmyn-
dighet for telekommunikasjon, har rett til å 

52 For tydelighets skyld påpekes det at dette nummeret ikke 
får anvendelse på en parts tiltak med henblikk på fordeling 
og tildeling av spektrum og forvaltning av frekvenser som 
nevnt i nr. 4 i artikkel X.8 (Begrensede ressurser).
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appeal before an appeal body that is independ-
ent of the telecommunications regulatory 
authority and of the user or supplier affected 
by the decision. Pending the outcome of the 
appeal, the decision of the telecommunications 
regulatory authority shall stand, unless 
interim measures are granted in accordance 
with the Party’s law.

7. Each Party shall ensure that:
(a) its telecommunications regulatory autho-

rity reports annually, inter alia, on the state 
of the electronic communications market, 
on the decisions they issue, on their human 
and financial resources and how those 
resources are attributed, as well as on 
future plans; and

(b) the report referred to in subparagraph (a) 
is made publicly available.

Article 3.66

Authorisation to provide telecommunications 
networks or services

1. Each Party shall permit the provision of tele-
communications networks or telecommunica-
tions services without a prior formal authorisa-
tion.

2. Each Party shall make publicly available all 
the criteria, applicable procedures and terms 
and conditions under which suppliers are per-
mitted to provide telecommunications net-
works or telecommunications services.

3. Each Party shall ensure that:
(a) any authorisation criteria and applicable 

procedures are as simple as possible, objec-
tive, transparent, non-discriminatory and 
proportionate; and

(b) any obligations and conditions imposed on 
or associated with an authorisation are non-
discriminatory, transparent, proportionate 
and related to the services or networks pro-
vided.

4. Each Party shall ensure that an applicant 
receives in writing, which may include in elec-
tronic form, the reasons for the denial or revo-
cation of an authorisation, or the imposition of 
supplier-specific conditions. In such cases, an 
applicant shall have a right of appeal before an 
appeal body.

5. Each Party shall ensure that administrative 
fees imposed on suppliers are objective, trans-
parent, non-discriminatory and commensurate 
with the administrative costs reasonably 
incurred in the management, control and 
enforcement of the obligations set out in this 
klage til en klageinstans som er uavhengig av 
reguleringsmyndigheten for telekommunika-
sjon og av brukeren eller tilbyderen som berø-
res av beslutningen. I påvente av utfallet av kla-
gen skal beslutningen fra reguleringsmyndig-
heten for telekommunikasjon fortsatt gjelde, 
med mindre det treffes midlertidige tiltak i 
samsvar med partens lovgivning.

7. Hver part skal sikre
(a) at dens reguleringsmyndighet for telekom-

munikasjon årlig avgir rapport om blant 
annet forholdene på markedet for elektro-
nisk kommunikasjon, beslutningene den 
treffer, dens personalressurser og økono-
miske ressurser og hvordan disse er for-
delt, samt framtidige planer, og

(b) at rapporten nevnt i bokstav a) offentliggjø-
res.

Artikkel 3.66

Tillatelse til å levere telenett eller teletjenester 

1. Hver part skal tillate levering av telenett eller 
teletjenester uten forutgående formell tilla-
telse. 

2. Hver part skal offentliggjøre alle kriterier, pro-
sedyrer og vilkår som gjelder for tilbyderes til-
latelse til å tilby telenett eller teletjenester. 
 

3. Hver part skal sikre
(a) at alle kriterier og gjeldende prosedyrer er 

så enkle som mulig, objektive, oversiktlige, 
ikke-diskriminerende og forholdsmessige, 
og

(b) at alle forpliktelser og vilkår som pålegges i 
eller er knyttet til en tillatelse, er ikke-dis-
kriminerende, oversiktlige, forholdsmes-
sige og relatert til de tjenestene eller net-
tene som leveres.

4. Hver part skal sikre at en søker mottar en 
begrunnelse i skriftlig form, som kan omfatte i 
elektronisk form, dersom en søknad om tilla-
telse avslås eller en tillatelse tilbakekalles, 
eller dersom det pålegges tilbyderspesifikke 
vilkår. I slike tilfeller skal en søker ha rett til å 
klage til en klageinstans.

5. Hver part skal sikre at administrasjonsgebyrer 
som pålegges tilbydere, er objektive, over-
siktlige, ikke-diskriminerende og står i forhold 
til de administrasjonskostnadene som med 
rimelighet kan forventes i forbindelse med for-
valtning, kontroll og håndheving av forpliktel-
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Sub-section. Administrative fees do not include 
payments for rights to use scarce resources 
and mandated contributions to universal ser-
vice provision. 

Article 3.67

Transparency

To the extent not already provided for in this 
Agreement, each Party shall make each of the fol-
lowing, to the extent it exists, publicly available:
(a) the responsibilities of any telecommunications 

regulatory authority in an easily accessible 
and clear form;

(b) those measures it adopts or maintains relating 
to public telecommunications networks or ser-
vices, including:
(i) regulations of its telecommunications regu-

latory authority, together with the basis for 
these regulations;

(ii) tariffs and other terms and conditions of 
services, except in circumstances other-
wise provided for in its laws, regulations 
and decisions of its telecommunications 
regulatory authority;

(iii)specifications of technical interfaces;
(iv)conditions for attaching terminal or other 

equipment to the public telecommunica-
tions  networks; and

(v) notification, permit, registration or licens-
ing requirements, if any; and 

(c) information on bodies responsible for prepar-
ing, amending and adopting standards-related 
measures.

Article 3.68

Universal Service Obligation

1. Each Party has the right to define the kind of 
universal service obligation it wishes to main-
tain.

2. Each Party shall administer any universal ser-
vice obligation that it maintains in a manner 
that is transparent, non-discriminatory and 
neutral with respect to competition. Each 
Party shall ensure that its universal service 
obligation is not more burdensome than nec-
essary for the kind of universal service that it 
has defined. Universal service obligations 
defined according to these principles shall not 
be regarded per se as anticompetitive. 
sene angitt i dette underavsnittet. Administra-
sjonsgebyrer omfatter ikke betalinger for ret-
tigheter til å bruke begrensede ressurser og 
obligatoriske bidrag til yting av leveringsplik-
tige tjenester.

Artikkel 3.67

Åpenhet

I den grad det ikke allerede er fastsatt i denne 
avtalen, skal hver part offentliggjøre opplysninger 
om følgende, i den grad de foreligger:
(a) Ansvarsområdene til alle reguleringsmyndig-

heter for telekommunikasjon, i en lett tilgjen-
gelig og tydelig form.

(b) De tiltakene den innfører eller opprettholder 
med hensyn til offentlige telenett eller -tjenes-
ter, herunder
(i) forskrifter fra dens reguleringsmyndighet 

for telekommunikasjon, sammen med 
grunnlaget for disse forskriftene,

(ii) tariffer og andre vilkår for tjenester, unntatt 
under omstendigheter der annet er fastsatt 
i dens lover, forskrifter og i beslutninger fra 
dens reguleringsmyndighet for telekom-
munikasjon,

(iii)spesifikasjoner for tekniske grensesnitt,
(iv)vilkår for tilkopling av terminalutstyr eller 

annet utstyr til de offentlige telenettene, og 

(v) eventuelle krav i forbindelse med underret-
ning, tillatelse, registrering eller lisensie-
ring.

(c) Opplysninger om organer med ansvar for å 
utarbeide, endre og vedta tiltak knyttet til stan-
darder.

Artikkel 3.68

Plikt til å tilby leveringspliktige tjenester

1. Hver part har rett til å definere hvilken type 
leveringspliktige tjenester den ønsker å opp-
rettholde.

2. Hver part skal forvalte enhver plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester som den oppretthol-
der, på en måte som er åpen, ikke-diskrimine-
rende og nøytral med hensyn til konkurranse. 
Hver part skal sikre at dens plikt til å tilby leve-
ringspliktige tjenester ikke er mer byrdefull 
enn nødvendig for den typen leveringspliktige 
tjenester den har definert. En plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester i samsvar med disse 
prinsippene skal ikke i seg selv anses som kon-
kurransebegrensende.
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3. Each Party shall ensure that procedures for 
the designation of universal service suppliers 
are open to all suppliers of public telecommu-
nications networks or services. The designa-
tion shall be made through an efficient, trans-
parent and non-discriminatory mechanism

4. If a Party decides to compensate a universal 
service supplier, it shall ensure that such com-
pensation does not exceed the needs directly 
attributable to the universal service obligation, 
as determined through a competitive process 
or a determination of net costs. 

Article 3.69

International Mobile Roaming Services53

1. The Parties recognise the importance of inter-
national mobile roaming services for enhanc-
ing consumer welfare and promoting the 
growth of trade between the Parties.

2. With a view to facilitating surcharge-free inter-
national mobile roaming for end-users of each 
Party, the maximum rates that a supplier of 
public telecommunications services of a Party 
may levy on a supplier of public telecommuni-
cations services of another Party for the provi-
sion of wholesale international mobile roam-
ing services (IMRS Rates) shall be the IMRS 
rates specified in Annex X-A.

3. The Committee on Services and Investment 
(Committee) shall, within a reasonable period 
of time, make a recommendation to the Joint 
Committee concerning the adoption, by 
amending Annex X-A, of the IMRS rates the 
Committee considers appropriate, provided 
that those rates are:
(a) reasonable and reciprocal; and
(b) based on the cost to suppliers of a Party of 

supplying wholesale international mobile 
roaming services to suppliers of the other 
Parties, which may include a reasonable 
profit.

4. The Committee, in making its recommenda-
tion:
(a) shall take into account relevant interna-

tional benchmarks;
(b) may consult with the telecommunications 

regulatory authority of each Party by any 
means it considers appropriate; and 

(c) may adopt its own rules of procedure for 
determining the IMRS rates.

53 This Article shall not apply to Liechtenstein.
3. Hver part skal sikre at prosedyrer for utpeking 
av tilbydere av leveringspliktige tjenester er 
åpne for alle tilbydere av offentlige telenett 
eller -tjenester. Utpekingen skal foretas ved 
hjelp av en effektiv, oversiktlig og ikke-diskri-
minerende ordning.

4. Dersom en part beslutter å kompensere en til-
byder av leveringspliktige tjenester, skal den 
sikre at kompensasjonen ikke overstiger de 
behovene som er direkte knyttet til plikten til å 
tilby leveringspliktige tjenester, som fastsatt 
gjennom en konkurranseprosess eller en fast-
settelse av nettokostnader.

Artikkel 3.69

Internasjonale mobilnettgjestingstjenester53

1. Partene anerkjenner viktigheten av internasjo-
nale mobilnettgjestingstjenester for å bedre 
forbrukernes velferd og fremme økt handel 
mellom partene.

2. For å muliggjøre internasjonal mobilnett-
gjesting uten tilleggsavgifter for sluttbrukere 
fra hver part skal de maksimale takstene som 
en tilbyder av offentlige teletjenester i en part 
kan kreve av en tilbyder av offentlige teletje-
nester i en annen part for levering av interna-
sjonale mobilnettgjestingstjenester i engros-
leddet (IMRS-takster), være IMRS-takstene 
angitt i vedlegg X-A.

3. [Komiteen for tjenester og investeringer] 
(komiteen) skal innen rimelig tid gi en anbefa-
ling til den blandede komiteen om å vedta, 
gjennom endring av vedlegg X-A, de IMRS-
takstene som komiteen anser hensiktsmes-
sige, forutsatt at disse takstene er 

(a) rimelige og gjensidige og
(b) basert på de kostnadene som en parts tilby-

dere pådrar seg ved å levere internasjonale 
mobilnettgjestingstjenester i engrosleddet 
til tilbydere i de andre partene, hvilket kan 
omfatte en rimelig fortjeneste.

4. Når komiteen gir sin anbefaling, 

(a) skal den ta hensyn til relevante internasjo-
nale referansetakster,

(b) kan den rådføre seg med hver parts regule-
ringsmyndighet for telekommunikasjon på 
en hvilken som helst måte som den anser 
hensiktsmessig, og

(c) kan den vedta sine egne saksbehandlings-
regler for fastsettelse av IMRS-takstene.

53
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5. The Committee shall review the IMRS rates in 
Annex X-A every two years, unless it other-
wise decides, with a view to determining whet-
her those rates are still appropriate. The 
review shall consider, inter alia, the implemen-
tation and effect of the IMRS rates, parti-
cularly for consumers and suppliers of public 
telecommunications services of each Party, 
and the views of each Party’s telecommunicati-
ons regulatory authority. Following a review, 
the Committee may recommend to the Joint 
Committee, in accordance with paragraph 3, 
that the IMRS rates be modified.

6. Each Party shall monitor the rates for retail 
international mobile roaming services offered 
by suppliers of public telecommunication ser-
vices in its territory and may take such meas-
ures it considers necessary to facilitate sur-
charge-free international mobile roaming for 
end-users of the Party when roaming in the 
territory of another Party. 

7. For greater certainty, this Article does not pre-
vent:
(a) a supplier of public telecommunications 

services of a Party from applying a ‘fair use’ 
policy for the provision of retail interna-
tional mobile roaming services; or 

(b) a Party from adopting or maintaining meas-
ures to prohibit permanent international 
mobile roaming services.

8. The Committee shall review the implementa-
tion and functioning of this Article within three 
years of entry into force of this Agreement.

Article 3.70

Dispute Resolution

1. Each Party shall ensure that, in the event of a 
dispute arising between suppliers of telecom-
munications networks or services in connec-
tion with the rights and obligations that arise 
from this Sub-section, and at the request of 
either supplier involved in the dispute, the tele-
communications regulatory authority issues a 
binding decision within a timeframe stipulated 
in the legal framework of the Party to resolve 
the dispute.

2. Each Party shall ensure that if its telecommu-
nications regulatory authority declines to initi-
ate any action on a request to resolve a dis-
pute, the telecommunications regulatory 
authority shall, upon request, provide a written 
5. Komiteen skal gjennomgå IMRS-takstene i 
vedlegg X-A annethvert år, med mindre den 
beslutter noe annet, for å bestemme om disse 
takstene fortsatt er passende. Gjennomgåel-
sen skal blant annet omfatte en vurdering av 
gjennomføringen og virkningen av IMRS-
takstene, særlig for hver parts forbrukere og 
tilbydere av offentlige teletjenester, og av syns-
punktene fra hver parts reguleringsmyndighet 
for telekommunikasjon. Etter en slik gjennom-
gåelse kan komiteen i samsvar med nr. 3 anbe-
fale overfor den blandede komiteen at IMRS-
takstene endres.

6. Hver part skal overvåke takstene for interna-
sjonale mobilnettgjestingstjenester i sluttbru-
kerleddet som tilbys av tilbydere av offentlige 
teletjenester på dens territorium, og kan treffe 
de tiltakene som den finner nødvendige for å 
muliggjøre internasjonal mobilnettgjesting 
uten tilleggsavgifter for sluttbrukere fra par-
ten når de bruker nettgjesting på en annen 
parts territorium.

7. For tydelighets skyld påpekes det at denne 
artikkelen ikke er til hinder for
(a) at en tilbyder av offentlige teletjenester i en 

part anvender en ordning for «normal 
bruk» ved levering av internasjonale mobil-
nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, 
eller

(b) at en part innfører eller opprettholder tiltak 
for å forby permanente internasjonale 
mobilnettgjestingstjenester.

8. Komiteen skal gjennomgå gjennomføringen 
og virkningen av denne artikkelen innen tre år 
etter ikrafttredelsen av denne avtalen.

Artikkel 3.70

Tvisteløsning

1. Hver part skal ved en tvist som oppstår mel-
lom tilbydere av telenett eller -tjenester i for-
bindelse med de rettighetene og forpliktelsene 
som følger av dette underavsnittet, og etter 
anmodning fra en av tilbyderne som er invol-
vert i tvisten, sikre at reguleringsmyndigheten 
for telekommunikasjon innen en frist fastsatt i 
partens rettslige ramme treffer en bindende 
beslutning om å løse tvisten. 

2. Hver part skal sikre at dersom dens regule-
ringsmyndighet for telekommunikasjon avstår 
fra å treffe tiltak etter en anmodning om å løse 
en tvist, på anmodning gir en skriftlig begrun-
nelse for sin beslutning innen en rimelig frist. 



2020–2021 Prop. 210 S 189
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
explanation for its decision within a reasonable 
period of time.

3. Each Party shall ensure that a decision issued 
by its telecommunications regulatory author-
ity is made publicly available, having regard to 
the requirements of business confidentiality. 

4. Each Party shall ensure that the suppliers 
involved in the dispute:
(a) are given a full statement of the reasons on 

which the decision is based; and
(b) may appeal the decision, in accordance with 

paragraph 6 of Article X.11 (Telecommuni-
cations Regulatory Authority).

5. For greater certainty, the procedure referred 
to in paragraphs 1 and 2 shall not preclude a 
supplier of telecommunications networks or 
services involved in a dispute from bringing an 
action before the courts.

Article 3.71

Confidentiality

1. Each Party shall ensure that suppliers that 
acquire information from another supplier in 
the process of negotiating arrangements pur-
suant to Article [X.3] (Access and Use), Arti-
cle [X.4] (Access to Major Suppliers’ Essential 
Facilities), Article [X.5] (Interconnection) and 
Article [X.6] (Interconnection with Major Sup-
pliers) use that information solely for the pur-
pose for which it was supplied and respect, at 
all times, the confidentiality of information 
transmitted or stored. 

2. Each Party shall ensure the confidentiality of 
communications and related traffic data trans-
mitted in the use of public telecommunications 
networks or public telecommunications ser-
vices in accordance with its respective laws 
and regulations, subject to the requirement 
that measures applied to that end do not con-
stitute a means of arbitrary or unjustifiable dis-
crimination or a disguised restriction on trade 
in services.

Sub-section 3.5.5

International Maritime Transport Services

Article 3.72

Scope and Definitions

1. This Sub-section shall apply to measures of a 
Party affecting the supply of international mar-
itime transport services in addition to Sections 
 

3. Hver part skal sikre at en beslutning truffet av 
dens reguleringsmyndighet for telekommuni-
kasjon offentliggjøres, samtidig som det tas 
hensyn til kravet om vern av forretningshem-
meligheter.

4. Hver part skal sikre at tilbyderne som er invol-
vert i tvisten,
(a) får en fullstendig begrunnelse for beslut-

ningen, og
(b) kan påklage beslutningen i samsvar med nr. 

6 i artikkel X.11 (Reguleringsmyndighet for 
telekommunikasjon).

5. For tydelighets skyld påpekes det at prosedy-
ren omhandlet i nr. 1 og 2 ikke skal være til 
hinder for at en tilbyder av telenett eller -tje-
nester som er involvert i en tvist, bringer en 
sak inn for domstolene.

Artikkel 3.71

Fortrolighet

1. Hver part skal sikre at tilbydere som får opp-
lysninger fra en annen tilbyder under forhand-
linger om avtaler i henhold til artikkel [X.3] 
(Tilgang og bruk), artikkel [X.4] (Tilgang til 
de avgjørende fasilitetene til tilbydere med 
sterk markedsstilling), artikkel [X.5] (Samtra-
fikk) og artikkel [X.6] (Samtrafikk med tilby-
dere med sterk markedsstilling), bruker disse 
opplysningene bare til det formålet de ble gitt 
for, og til enhver tid overholder fortrolighets-
plikten med hensyn til opplysninger som over-
føres eller lagres.

2. Hver part skal sikre fortrolig behandling av 
kommunikasjon og tilhørende trafikkdata som 
overføres ved bruk av offentlige telenett eller 
offentlige teletjenester, i samsvar med dens 
respektive lover og forskrifter, på det vilkåret 
at tiltak som iverksettes for dette formålet, 
ikke utgjør et middel til vilkårlig eller uberetti-
get forskjellsbehandling eller en skjult 
begrensning av handelen med tjenester. 

Underavsnitt 3.5.5

Internasjonale sjøtransporttjenester

Artikkel 3.72

Virkeområde og definisjoner

1. Dette underavsnittet får anvendelse på en 
parts tiltak som påvirker leveringen av interna-
sjonale sjøtransporttjenester, ut over avsnitt I–
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3.1 to 3.4 of this Chapter (General Provisions, 
Investment Liberalisation, Cross-Border Trade 
in Services and Entry and Temporary Stay of 
Natural Persons for Business Purposes) and 
Sub-section 3.5.1 (Domestic Regulation) of 
this Section.

2. For the purposes of this Sub-section, Sub-sec-
tion 3.5.1 [(Domestic Regulation)] of this Sec-
tion and Sections 3.1 to 3.4 of this Chapter:
(a) “container station and depot services” 

means activities consisting in storing, stuff-
ing, stripping or repairing of containers and 
making containers available for shipment, 
whether in port areas or inland; 

(b) “customs clearance services” means activi-
ties consisting in carrying out on behalf of 
another party customs formalities concern-
ing import, export or through transport of 
cargoes, irrespective of whether these ser-
vices are the main activity of the service 
supplier or a usual complement of its main 
activity;

(c) “door-to-door or multimodal transport oper-
ations” means the transport of cargo using 
more than one mode of transport, that 
includes an international sea-leg, under a 
single transport document;

(d) “feeder services” means the pre- and 
onward transportation by sea of internatio-
nal cargo, including containerised, break 
bulk and dry or liquid bulk cargo, between 
ports located in the territory of a Party, pro-
vided such international cargo is “en route”, 
that is, directed to a destination, or coming 
from a port of shipment, outside the terri-
tory of that Party;

(e) “international cargo” means cargo trans-
ported between a port of one Party and a 
port of another Party or of a non-Party;

(f) “international maritime transport services” 
means the transport of passengers or cargo 
by sea-going vessels between a port of one 
Party and a port of another Party or of a 
non-Party, including the direct contracting 
with providers of other transport services, 
with a view to covering door-to-door or mul-
timodal transport operations under a single 
transport document, but does not include 
the right to provide such other transport 
services;

(g) “maritime agency services” means activi-
ties consisting in representing, within a 
given geographic area, as an agent the busi-
ness interests of one or more shipping lines 
IV i dette kapitlet (Generelle bestemmelser, 
Liberalisering av investeringer, Handel med 
tjenester på tvers av landegrensene og Inn-
reise og midlertidig opphold for fysiske perso-
ner i forretningsøyemed) og underavsnitt 1 
(Innenlandsk regulering) i dette avsnittet.

2. I dette underavsnittet, underavsnitt 1 [(Innen-
landsk regulering)] i dette avsnittet og avsnitt 
I–IV i dette kapitlet menes med
(a) «containerterminal- og containerdepottje-

nester» virksomhet som består i lagring, 
fylling, tømming eller reparasjon av contai-
nere og klargjøring av containere for utski-
ping, enten i havneområder eller i innlan-
det,

(b) «tollklareringstjenester» virksomhet som 
består i å utføre tollformaliteter på vegne av 
en annen part knyttet til import, eksport 
eller transitt av gods, uavhengig av om 
disse tjenestene er tjenesteleverandørens 
hovedvirksomhet eller et vanlig supple-
ment til dennes hovedvirksomhet, 

(c) «dør-til-dør-transport eller multimodal 
transport» transport av gods ved bruk av 
mer enn én transportform på grunnlag av et 
enkelt transportdokument, der en av trans-
portformene er internasjonal sjøtransport,

(d) «feedertjenester» forutgående og videre 
transport til sjøs av internasjonal last, her-
under i containere og som stykkgods og 
tørr eller flytende bulklast, mellom havner 
på en parts territorium, forutsatt at slik 
internasjonal last er «underveis», dvs. på 
vei til et bestemmelsessted eller fra en 
utskipningshavn utenfor den partens terri-
torium,

(e) «internasjonal last» gods som transporte-
res mellom en havn i en av partene og en 
havn i en annen part eller i en ikke-part,

(f) «internasjonale sjøtransporttjenester» 
transport av passasjerer eller gods med sjø-
gående fartøyer mellom en havn i en av par-
tene og en havn i en annen part eller i en 
ikke-part, herunder direkteavtaler med 
ytere av andre transporttjenester med sikte 
på dør-til-dør-transport eller multimodal 
transport på grunnlag av et enkelt trans-
portdokument, men dette omfatter ikke ret-
ten til å yte slike andre transporttjenester, 

(g) «skipsagenturtjenester» virksomhet som 
består i som agent å representere, innenfor 
et gitt geografisk område, forretningsinter-
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or shipping companies, for the following 
purposes:
(i) marketing and sales of maritime trans-

port and related services, from quota-
tion to invoicing, issuance of bills of lad-
ing on behalf of the shipping lines or 
shipping companies, acquisition and 
resale of the necessary related services, 
preparation of documentation and provi-
sion of business information; and 

(ii) acting on behalf of the shipping lines or 
shipping companies organising the call 
of the ship or taking over cargoes when 
required;

(h) “maritime auxiliary services” means mari-
time cargo handling services, customs 
clearance services, container station and 
depot services, maritime agency services, 
maritime freight forwarding services and 
storage and warehousing services;

(i) “maritime cargo handling services” means 
activities exercised by stevedore compa-
nies, including terminal operators but not 
including the direct activities of dockers if 
the workforce is organised independently 
of the stevedoring or terminal operator 
companies; the activities covered include 
the organisation and supervision of: 

(i) the loading or discharging of cargo to or 
from a ship;

(ii) the lashing or unlashing of cargo; and
(iii)the reception or delivery and safekeep-

ing of cargoes before shipment or after 
discharge;

(j) “maritime freight forwarding services” 
means the activity consisting of organising 
and monitoring shipment operations on 
behalf of shippers, through the arrange-
ment of transport and related services, 
preparation of documentation and provi-
sion of business information;

(k) “port services” means services provided 
inside a maritime port area or on the water-
way access to such area by the managing 
body of a port, its subcontractors, or other 
service providers to support the transport 
of cargo or passengers; and

(l) “storage and warehousing services” means 
storage services of frozen or refrigerated 
goods, bulk storage services of liquids or 
gases, and other storage or warehousing 
services.
essene til et eller flere linje- eller skipsrede-
rier, med det formål å
(i) markedsføre og selge sjøtransport og 

tilknyttede tjenester, fra utarbeiding av 
tilbud til fakturering, utstedelse av kon-
nossementer på vegne av linje- eller 
skipsrederier, erverv og videresalg av 
nødvendige tilknyttede tjenester, utar-
beiding av dokumentasjon og tilveie-
bringelse av forretningsopplysninger, 
og

(ii) opptre på vegne av linje- eller skipsrede-
riene med hensyn til å organisere ski-
pets anløp eller overtakelse av gods, når 
det er nødvendig,

(h) «hjelpetjenester innen sjøtransport» gods-
håndtering i forbindelse med sjøtransport, 
tollklareringstjenester, containerterminal- 
og containerdepottjenester, skipsagentur-
tjenester, speditørtjenester innen sjøfart og 
lagrings- og lagertjenester,

(i) «godshåndtering i forbindelse med sjø-
transport» virksomhet som utøves av laste- 
og losseselskaper, herunder terminalopera-
tører, men ikke havnearbeidernes virksom-
het som sådan dersom disse er organisert 
uavhengig av laste- og losseselskaper eller 
terminaloperatører; i den omfattede virk-
somheten inngår organisering av og opp-
syn med
(i) lasting eller lossing av gods til eller fra 

et skip,
(ii) surring eller løsing av gods, og
(iii)mottak, levering og oppbevaring av 

gods før utskiping eller etter lossing, 

(j) «speditørtjenester innen sjøfart» virksom-
het som består i å organisere og overvåke 
utskipingsvirksomhet på vegne av utski-
pere, gjennom organisering av transport og 
tilknyttede tjenester, utarbeiding av doku-
mentasjon og tilveiebringing av forret-
ningsinformasjon,

(k) «havnetjenester» tjenester som utføres av 
havneadministrasjonen, dens underleve-
randører eller andre tjenesteytere innenfor 
et sjøhavneområde eller på en vannvei som 
fører til et slikt område, for å støtte trans-
port av gods eller passasjerer, og

(l) «lagrings- og lagertjenester» lagring av 
fryste eller kjølte varer, lagring i bulk av 
væsker eller gasser og andre lagrings- og 
lagertjenester.
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Article 3.73

Obligations

1. Without prejudice to non-conforming meas-
ures or other measures referred to in [Article 
X.X] [Non-conforming Measures (Invest-
ment)] and [Article X.X] [Non-conforming 
Measures (Cross-border trade in services)], 
each Party shall implement the principle of 
unrestricted access to the international mari-
time markets and trades on a commercial and 
non-discriminatory basis by:
(a) according to ships flying the flag of another 

Party, or operated by international mari-
time transport service suppliers of another 
Party, treatment no less favourable than 
that accorded to its own ships or ships of a 
non-Party, with regard to, inter alia: 

(i) access to ports;
(ii) the use of port infrastructure;
(iii)the use of maritime auxiliary services; 

and
(iv)customs facilities and the assignment of 

berths and facilities for loading and 
unloading;

including related fees and charges. 

(b) making available to international maritime 
transport service suppliers of another Party 
on terms and conditions which are both 
reasonable and no less favourable than 
those applicable to its own suppliers or ves-
sels or to vessels or suppliers of a non-Party 
(including fees and charges, specifications 
and quality of the service to be provided), 
the following port services: pilotage, towing 
and tug assistance, provisioning, fuelling 
and watering, garbage collecting and bal-
last waste disposal, port captain’s services, 
navigation aids, emergency repair facilities, 
anchorage, berth, berthing and unberthing 
services and shore-based operational ser-
vices essential to ship operations, including 
communications, water and electrical sup-
plies;

(c) permitting international maritime transport 
service suppliers of another Party to re-
position owned or leased empty containers, 
which are not being carried as cargo 
against payment, between ports of that 
Party; and

(d) permitting international maritime transport 
service suppliers of another Party to pro-
Artikkel 3.73

Forpliktelser

1. Uten at det berører uforenlige tiltak eller 
andre tiltak omhandlet i [artikkel X.X] 
[Uforenlige tiltak (Investering)] og [artikkel 
X.X] [Uforenlige tiltak (Handel med tjenester 
på tvers av landegrensene)], skal hver part 
anvende prinsippet om ubegrenset tilgang til 
de internasjonale sjøfartsmarkedene og sjø-
fartshandelen på kommersielt og ikke-diskri-
minerende grunnlag ved å
(a) gi skip som seiler under en annen parts 

flagg, eller som drives av en annen parts 
leverandører av internasjonale sjøtrans-
porttjenester, en behandling som ikke er 
mindre gunstig enn den som gis partens 
egne skip eller skip fra en ikke-part, blant 
annet med hensyn til
(i) tilgang til havner,
(ii) bruk av havneinfrastruktur,
(iii)bruk av hjelpetjenester innen sjøtrans-

port, og
(iv)tollfasiliteter og tildeling av kaiplasser 

og fasiliteter for lasting og lossing, 

herunder relaterte gebyrer og avgif-
ter,

(b) stille følgende havnetjenester til rådighet 
for en annen parts leverandører av interna-
sjonale sjøtransporttjenester på vilkår som 
er både rimelige og ikke mindre gunstige 
enn dem som gjelder for partens egne leve-
randører eller fartøyer eller for en ikke-
parts fartøyer eller leverandører (herunder 
gebyrer og avgifter, spesifikasjoner og kva-
liteten på tjenesten som skal ytes): lostje-
nester, buksering og slepebåtassistanse, 
proviantering, bunkring av drivstoff og 
vann, avfallsinnsamling og disponering av 
ballastavfall, havnekapteinstjenester, navi-
gasjonshjelpemidler, nødreparasjonsfasili-
teter, ankrings-, kaiplass- og fortøyningstje-
nester samt landbaserte driftstjenester som 
er vesentlige for drift av skip, herunder 
kommunikasjon, vann- og strømforsyning,

(c) tillate en annen parts leverandører av inter-
nasjonale sjøtransporttjenester å omplas-
sere eide eller leide tomme containere, som 
ikke føres som last mot betaling, mellom 
havner i nevnte part, og 

(d) tillate en annen parts leverandører av inter-
nasjonale sjøtransporttjenester å yte feeder-
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vide feeder services between their national 
ports.

2. In applying the principle referred to in para-
graph 1, a Party shall not:
(a) introduce cargo-sharing arrangements in 

future agreements with non-Parties con-
cerning maritime transport services, 
including dry and liquid bulk and liner 
trade, and shall terminate, within a reason-
able period of time, such cargo-sharing 
arrangements in case they exist in previous 
agreements;

(b) adopt or maintain a measure that requires 
all or part of any international cargo to be 
transported exclusively by vessels regis-
tered in that Party or owned or controlled 
by natural persons of that Party; 

(c) introduce unilateral measures or adminis-
trative, technical and other obstacles which 
could constitute a disguised restriction or 
have discriminatory effects on the free sup-
ply of international maritime transport ser-
vices, and that Party shall remove any such 
measures or administrative, technical and 
other obstacles should they already exist; 
or

(d) prevent international maritime transport 
service suppliers of another Party from 
directly contracting with other transport 
service suppliers for door-to-door or multi-
modal transport operations.

Sub-section 3.5.6

Legal Services

Article 3.74

Scope

1. This Sub-section applies to measures of a 
Party affecting the supply of designated legal 
services by a lawyer of the other Party, in addi-
tion to Sections 3.1 to 3.4 of this Chapter (Gen-
eral Provisions, Investment Liberalisation, 
Cross-Border Trade in Services and Entry and 
Temporary Stay of Natural Persons), and Sub-
sections 3.5.1 (Domestic Regulation) and 3.5.2 
(Provisions of General Application) of this Sec-
tion. 
tjenester mellom nasjonale havner i nevnte 
part.

2. Ved anvendelse av prinsippet omhandlet i nr. 1 
skal en part ikke
(a) innføre ordninger for lastdeling i framtidige 

avtaler om sjøtransporttjenester med ikke-
parter, herunder transport av tørrbulk eller 
flytende bulk samt linjefart, og parten skal 
innen rimelig tid si opp slike ordninger for 
lastdeling dersom de finnes i tidligere avta-
ler, 

(b) vedta eller opprettholde et tiltak som krever 
at hele eller deler av den internasjonale las-
ten transporteres utelukkende av fartøyer 
som er registrert i nevnte part, eller som 
eies eller kontrolleres av fysiske personer 
fra nevnte part,

(c) innføre ensidige tiltak eller administrative, 
tekniske og andre hindringer som kan 
utgjøre en skjult begrensning eller ha dis-
kriminerende virkning på den frie leverin-
gen av internasjonale sjøtransporttjenester, 
og parten skal fjerne eventuelle slike tiltak 
eller administrative, tekniske og andre 
hindringer dersom de allerede foreligger, 
eller

(d) hindre en annen parts leverandører av 
internasjonale sjøtransporttjenester i å 
inngå direkteavtaler med andre leverandø-
rer av transporttjenester for dør-til-dør-
transport eller multimodal transport.

Underavsnitt 3.5.6

Juridiske tjenester

Artikkel 3.74

Virkeområde

1. Dette underavsnittet får anvendelse på en 
parts tiltak som påvirker levering av utpekte 
juridiske tjenester fra en advokat fra den andre 
parten, ut over avsnitt I–IV i dette kapitlet 
(Generelle bestemmelser, Liberalisering av 
investeringer, Handel med tjenester over lan-
degrensene og Innreise og midlertidig opp-
hold for fysiske personer i forretningsøye-
med) og underavsnitt 1 (Innenlandsk regule-
ring) og 2 (Bestemmelser med generell anven-
delse) i dette avsnittet.
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2. This Sub-section applies without prejudice to 
the other rights and obligations of the Parties 
under this Agreement, including with regard 
to any non-conforming measures.54

Article 3.75

Definitions

For the purposes of this Sub-section:
(a) “designated legal services” means legal ser-

vices in relation to home jurisdiction law, and 
international law;

(b) “home jurisdiction” means the jurisdiction (or 
part thereof) of the Party in which a lawyer 
acquired a home jurisdiction professional title;

(c) “home jurisdiction law” means the law of the 
lawyer’s home jurisdiction;

(d) “home jurisdiction professional title” means 
the professional title listed in the second col-
umn of the following table acquired by a law-
yer in the jurisdiction (or part thereof) of the 
corresponding Party listed in column one of 
that table and authorising the supply of legal 
services in that jurisdiction (or part thereof): 

(e) “lawyer” means a natural person of a Party 
who is authorised in a Party to supply legal 
services under a home jurisdiction profes-
sional title;

(f) “lawyer of the other Party” means:
(i) where “the other Party” is Iceland, Liech-

tenstein or Norway, a lawyer who acquired 
a home jurisdiction professional title in Ice-
land, Liechtenstein or Norway;

(ii) where “the other Party” is the United King-
dom, a lawyer who acquired a home juris-
diction professional title in any part of the 
jurisdiction of the United Kingdom; 

54 For the avoidance of doubt this Sub-section applies without 
prejudice to the rights and obligations of the Parties in 
respect of members of the professions Lögmaður, Rech-
tsanwalt, Advokat or Advocate, Barrister or Solicitor under 
Chapter X Recognition of Professional Qualifications. 

Party  
(Home jurisdiction)

Home jurisdiction  
professional title 

Iceland Lögmaður

Liechtenstein Rechtsanwalt

Norway Advokat

United Kingdom Advocate/Barrister/
Solicitor
2. Dette underavsnittet får anvendelse uten at det 
berører partenes øvrige rettigheter og forplik-
telser i henhold til denne avtalen, herunder 
når det gjelder eventuelle uforenlige tiltak.54

Artikkel 3.75

Definisjoner

I dette underavsnittet menes med:
(a) «utpekte juridiske tjenester» juridiske tjenes-

ter knyttet til hjemmejurisdiksjonens rett og 
folkeretten,

(b) «hjemmejurisdiksjon» jurisdiksjonen (eller en 
del av denne) i den parten der en advokat har 
fått en yrkestittel i hjemmejurisdiksjonen,

(c) «hjemmejurisdiksjonens rett» retten i advoka-
tens hjemmejurisdiksjon,

(d) «yrkestittel i hjemmejurisdiksjonen» yrkestit-
telen oppført i andre kolonne i tabellen neden-
for, som en advokat har fått i jurisdiksjonen 
(eller en del av denne) i tilsvarende part opp-
ført i første kolonne i tabellen, og som gir tilla-
telse til å levere juridiske tjenester i denne 
jurisdiksjonen (eller en del av denne):

(e) «advokat» en fysisk person fra en part som har 
tillatelse i en part til å levere juridiske tjenester 
under en yrkestittel i hjemmejurisdiksjonen, 

(f) «advokat fra den andre parten»
(i) dersom «den andre parten» er Island, Lie-

chtenstein eller Norge, en advokat som har 
fått en yrkestittel i hjemmejurisdiksjonen i 
Island, Liechtenstein eller Norge,

(ii) dersom «den andre parten» er Det forente 
kongerike, en advokat som har fått en 
yrkestittel i hjemmejurisdiksjonen i en hvil-
ken som helst del av Det forente konge-
rikes jurisdiksjon,

54 For å unngå tvil presiseres det at dette underavsnittet får 
anvendelse uten at det berører partenes rettigheter og for-
pliktelser med hensyn til medlemmer av yrkesgruppene 
Lögmaður, Rechtsanwalt, Advokat eller Advocate, Barrister 
eller Solicitor i henhold til kapittel X (Anerkjennelse av 
yrkeskvalifikasjoner).

Part  
(hjemmejurisdiksjon)

Yrkestittel i hjemme-
jurisdiksjonen 

Island Lögmaður

Liechtenstein Rechtsanwalt

Norge Advokat

Det forente  
kongerike

Advocate/Barrister/
Solicitor
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(g) “legal services” means the same as in CPC 861 
but excluding:
(i) legal representation before administrative 

agencies, the courts and other duly consti-
tuted official tribunals of a Party; and

(ii) legal advisory and legal documentation and 
certification services that may only be sup-
plied within the territory of a Party by a 
legal professional entrusted with public 
functions such as notaries, and services 
supplied by bailiffs. 

Article 3.76

Obligations

1. A Party shall allow a lawyer of the other Party 
to supply designated legal services under a 
home jurisdiction professional title and shall 
not impose disproportionately complex or bur-
densome administrative or regulatory condi-
tions on or for the provision of such services. 

2. Paragraph 3 applies to the supply of desig-
nated legal services, pursuant to paragraph 1 
through:
(a) the cross-border trade in services; or 

(b) the entry and temporary stay of natural per-
sons of a Party in the territory of the other 
Party.

3. A Party shall not maintain or adopt measures 
that impose any requirement that a lawyer of 
the other Party, as a condition for supplying 
designated legal services, must:
(a) register with the relevant competent 

authority or professional body responsible 
for the regulation of legal services in its ter-
ritory; or

(b) be a member of a professional body in its 
territory.

4. Without prejudice to paragraph 3, where a 
Party (the host jurisdiction) requires a lawyer 
of the other Party to register with a competent 
authority or professional body of the Party as a 
condition of that lawyer supplying designated 
legal services in its territory, the requirements 
or process for such registration shall: 

(a) accord treatment no less favourable than 
those which apply to a natural person who is 
supplying legal services in relation to the law 
of a non-Party or international law under that 
person’s non-Party professional title in the 
territory of the host jurisdiction; and
(g) «juridiske tjenester» det samme som i CPC 
861, men unntatt
(i) juridisk representasjon ved en parts forvalt-

ningsorganer, domstoler og andre behørig 
opprettede domstolslignende organer, og

(ii) juridisk rådgivning og juridiske dokumen-
tasjons- og sertifiseringstjenester som bare 
kan leveres på en parts territorium av en 
profesjonell aktør i rettsvesenet som er blitt 
betrodd offentlige oppgaver, for eksempel 
notarius publicus, og tjenester som leveres 
av namsmenn.

Artikkel 3.76

Forpliktelser

1. En part skal tillate at en advokat fra den andre 
parten leverer utpekte juridiske tjenester 
under en yrkestittel i hjemmejurisdiksjonen og 
skal ikke legge urimelig komplekse eller 
belastende administrative eller regulatoriske 
vilkår på slike tjenester eller på levering av 
dem.

2. Nr. 3 får anvendelse på levering av utpekte juri-
diske tjenester i henhold til nr. 1 gjennom 

(a) handel med tjenester over landegrensene, 
eller

(b) innreise til og midlertidig opphold for 
fysiske personer fra en part på den andre 
partens territorium.

3. En part skal ikke opprettholde eller vedta til-
tak som pålegger noe krav om at en advokat 
fra den andre parten som vilkår for å levere 
utpekte juridiske tjenester skal
(a) registrere seg hos den berørte kompetente 

myndigheten eller det bransjeorganet som 
har ansvar for å regulere juridiske tjenester 
på dens territorium, eller

(b) være medlem av et bransjeorgan på sitt ter-
ritorium.

4. Uten at dette berører nr. 3, gjelder at dersom 
en part (vertsjurisdiksjonen) krever at en 
advokat fra den andre parten skal registrere 
seg hos en kompetent myndighet eller et bran-
sjeorgan i parten som et vilkår for at vedkom-
mende advokat skal kunne levere juridiske tje-
nester på dens territorium, skal kravene eller 
prosessen for slik registrering
(a) gi en behandling som ikke er mindre gun-

stig enn det som gjelder for en fysisk per-
son som leverer juridiske tjenester knyttet 
til en ikke-parts rett eller folkeretten, under 
sin yrkestittel fra en ikke-part på vertsjuris-
diksjonens territorium, og
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(b) not amount to or be equivalent to any 
requirement to requalify into or be admit-
ted to the legal profession of the host juris-
diction.

5. A Party shall allow a legal person of the other 
Party to establish a branch in its territory 
through which designated legal services are 
supplied pursuant to paragraph 1, in accord-
ance with and subject to the conditions set out 
in Chapter X [Investment] of this Title.

Article 3.77

Non-Conforming Measures

1. The provisions of this Sub-section shall not 
apply to:
(a) any existing non-conforming measure that 

is maintained by a Party at:
(i) the central level of government, as set 

out by that Party in its Schedule to 
Annex I;

(ii) a regional level of government, as set 
out by that Party in its Schedule to 
Annex I; or

(iii)a local level of government;
(b) the continuation or prompt renewal of any 

non-conforming measure referred to in 
subparagraph (a); or

(c) an amendment to any non-conforming 
measure referred to in subparagraph (a), to 
the extent that the amendment does not 
decrease the conformity of the measure, as 
it existed immediately before the amend-
ment, with the provisions of this Sub-sec-
tion.

2. The provisions of this Sub-section shall not 
apply to any measure of a Party that are con-
sistent with the reservations, conditions or 
qualifications specified with respect to a sec-
tor, sub-sector or activity, as set out by that 
Party in its Schedule to Annex II (Future 
Measures).

3. This Sub-section applies without prejudice to 
Annex IV (Contractual service suppliers and 
independent professionals). 
 

(b) ikke utgjøre eller tilsvare noe krav om å 
kvalifisere seg til eller få adgang til advoka-
tyrket i parten. 

5. En part skal tillate at en juridisk person fra den 
andre parten etablerer en filial på dens territo-
rium der det leveres utpekte juridiske tjenes-
ter i henhold til nr. 1, i samsvar med og på vil-
kårene angitt i kapittel X [Investeringer] i 
denne avdelingen.

Artikkel 3.77

Uforenlige tiltak

1. Bestemmelsene i dette underavsnittet får ikke 
anvendelse på
(a) ethvert eksisterende uforenlig tiltak som 

opprettholdes av en part på
(i) sentralt forvaltningsnivå, som angitt av 

parten i dens oversikt i vedlegg I, 

(ii) regionalt forvaltningsnivå, som angitt 
av parten i dens oversikt i vedlegg I, 
eller

(iii)lokalt forvaltningsnivå,
(b) fortsettelse eller umiddelbar fornyelse av 

ethvert uforenlig tiltak som nevnt i bokstav 
a), eller

(c) en endring av ethvert uforenlig tiltak som 
nevnt i bokstav a), i den utstrekning end-
ringen ikke reduserer tiltakets forenlighet, 
slik det forelå umiddelbart før endringen, 
med bestemmelsene i dette underavsnittet. 
 

2.  Bestemmelsene i dette underavsnittet får ikke 
anvendelse på tiltak truffet av en part som er i 
samsvar med de forbeholdene, vilkårene eller 
kvalifikasjonene som parten har angitt for en 
sektor, delsektor eller virksomhet i sin over-
sikt i vedlegg II (Framtidige tiltak). 

3. Dette underavsnittet får anvendelse med for-
behold for vedlegg IV (Forretningsreisende i 
etableringsøyemed, virksomhetsinternt for-
flyttede og forretningsreisende på kortvarig 
besøk).
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Chapter 4

Digital trade

Article 4.1

Objectives

1. The Parties recognise the economic growth 
and opportunities provided by digital trade 
and the importance of adopting or maintaining 
frameworks that promote consumer confi-
dence in digital trade and of avoiding unneces-
sary barriers to its use and development.

2. The Parties recognise the importance of the 
principle of technological neutrality in digital 
trade.

Article 4.2

Definitions

For the purposes of this Chapter:
(a) “computing facilities” means a computer 

server or storage device for processing or stor-
ing information for commercial use;

(b) “electronic authentication” means an elec-
tronic process that enables the confirmation 
of:
(i) the electronic identification of a person; or 

(ii) the origin and integrity of data in electronic 
form;

(c) “electronic registered delivery service” means 
a service that makes it possible to transmit 
data between persons by electronic means and 
provides evidence relating to the handling of 
the transmitted data, including proof of send-
ing and receiving the data, and that protects 
transmitted data against the risk of loss, theft, 
damage or any unauthorised alterations;

(d) “electronic seal” means data in electronic form 
used by a legal person which is attached to or 
logically associated with other data in elec-
tronic form to ensure the latter’s origin and 
integrity;

(e) “electronic signature” means data in electronic 
form which is attached to or logically associ-
ated with other data in electronic form that is:
(i) used by a natural person to agree on the 

data in electronic form to which it relates; 
and

(ii) linked to the data in electronic form to 
which it relates in such a way that any sub-
sequent alteration in the data is detectable; 

(f) “electronic time stamp” means data in elec-
tronic form which binds other data in elec-
Kapittel 4

Digital handel

Artikkel 4.1

Mål

1. Partene erkjenner at digital handel skaper 
økonomisk vekst og økonomiske muligheter, 
og at det er viktig å vedta eller opprettholde 
rammer som styrker forbrukernes tillit til digi-
tal handel, og å unngå unødvendige hindringer 
for bruk og utvikling av slik handel.

2. Partene erkjenner at prinsippet om teknologi-
nøytralitet er viktig i digital handel. 

Artikkel 4.2

Definisjoner

I dette kapitlet menes med
(a) «databehandlingsanlegg» en datatjener eller 

en lagringsenhet for behandling eller lagring 
av informasjon til kommersiell bruk,

(b) «elektronisk autentisering» en elektronisk pro-
sess som gjør det mulig å bekrefte 

(i) den elektroniske identifikasjonen av en 
[fysisk eller juridisk] person, eller

(ii) dataenes opprinnelse og integritet i elektro-
nisk form,

(c) «elektronisk tjeneste for registrert sending» 
en tjeneste som gjør det mulig å overføre data 
elektronisk mellom personer, og dokumente-
rer håndteringen av de overførte dataene, 
inkludert dokumentasjon av sending og mot-
tak av dataene, og som beskytter overførte 
data mot tap, tyveri, skade eller uautoriserte 
endringer,

(d) «elektronisk segl» data i elektronisk form som 
brukes av en [juridisk] person, og som er lagt 
ved eller er logisk knyttet til andre data i elek-
tronisk form for å sikre sistnevntes opprin-
nelse og integritet,

(e) «elektronisk signatur» data i elektronisk form 
som er lagt ved eller er logisk knyttet til andre 
data i elektronisk form, og som
(i) brukes av en [fysisk person] til å godkjenne 

de dataene i elektronisk form som signatu-
ren gjelder, og

(ii) er knyttet til de dataene i elektronisk form 
som signaturen gjelder på en slik måte at 
eventuelle etterfølgende endringer i data-
ene kan etterspores,

(f) «elektronisk tidsstempel» data i elektronisk 
form som knytter andre data i elektronisk 
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tronic form to a particular time establishing 
evidence that the latter data existed at that 
time;

(g) “electronic trust service” means an electronic 
service consisting of:
(i) the creation, verification and validation of 

electronic signatures, electronic seals, elec-
tronic time stamps, electronic registered 
delivery services and certificates related to 
those services;

(ii) the creation, verification and validation of 
certificates for website authentication; or

(iii)the preservation of electronic signatures, 
seals or certificates related to those ser-
vices;

(h) “emerging technology” means an enabling and 
innovative technology that has potentially sig-
nificant application across a wide range of 
existing and future sectors, including:
(i) artificial intelligence;
(ii) distributed ledger technologies;
(iii)quantum technologies;
(iv)immersive technologies; and
(v) the Internet of Things;

(i) “end-user” means any natural person, or legal 
person to the extent provided for in a Party’s 
law, using or requesting a public telecommuni-
cations service, either as a consumer or for 
trade, business or professional purposes; 

(j) “government data” means data owned or held 
by any level of government and by nongovern-
mental bodies in the exercise of powers con-
ferred on them by any level of government;

(k) “personal data” means any information about 
an identified or identifiable natural person; and 

(l) “unsolicited commercial electronic message” 
means an electronic message55 which is sent 
for commercial or marketing purposes, with-
out the consent or despite the explicit rejection 
of the recipient, directly to an end-user via a 
public telecommunications service. 

Article 4.3

Scope and General Provisions

1. This Chapter applies to measures of a Party 
affecting trade enabled by electronic means.

55 For greater certainty, an electronic message includes ele-
ctronic mail and text (Short Message Service) and multi-
media (Multimedia Message Service) messages. 
form til et bestemt tidspunkt og dokumenterer 
at sistnevnte data eksisterte på det tidspunk-
tet,

(g) «elektronisk tillitstjeneste» en elektronisk tje-
neste som består av
(i) framstilling, kontroll og validering av elek-

troniske signaturer, elektroniske segl, elek-
troniske tidsstempler, elektroniske tjenes-
ter for registrert sending og sertifikater 
knyttet til disse tjenestene,

(ii) framstilling, kontroll og validering av serti-
fikater for nettstedsautentisering, eller

(iii)bevaring av elektroniske signaturer, segl 
eller sertifikater knyttet til slike tjenester, 

(h) «ny teknologi» en muliggjørende og innovativ 
teknologi som kan komme til å få betydelig 
anvendelse på en lang rekke eksisterende og 
framtidige områder, blant annet
(i) kunstig intelligens,
(ii) distribuert transaksjonsteknologi,
(iii)kvanteteknologi,
(iv)immersiv teknologi og
(v) tingenes internett,

(i) «sluttbruker» enhver fysisk person, eller juri-
disk person i den utstrekning dette er fastsatt i 
en parts lovgivning, som bruker eller ber om 
en offentlig teletjeneste, enten som forbruker 
eller i forbindelse med forretnings- eller 
yrkesvirksomhet,

(j) «forvaltningsdata» data som eies eller innehas 
av ethvert forvaltningsnivå og av ikke-statlige 
organer under utøvelse av den myndighet de 
er gitt av et hvilket som helst forvaltningsnivå,

(k) «personopplysning» enhver opplysning om en 
identifisert eller identifiserbar fysisk person, 
og

(l) «uønsket kommersiell elektronisk melding» 
en elektronisk melding55som sendes for kom-
mersielle formål eller markedsføringsformål 
uten at mottakeren har samtykket, eller til 
tross for at mottakeren uttrykkelig har sagt 
nei, direkte til en sluttbruker via en offentlig 
teletjeneste.

Artikkel 4.3

Virkeområde og alminnelige bestemmelser

1. Dette kapitlet får anvendelse på [en parts til-
tak] som påvirker elektronisk handel.

55 Det presiseres at en elektronisk melding omfatter meldin-
ger via elektronisk post og tekst (kortmeldingstjenester, 
SMS) og multimedier (multimediemeldingstjenester, 
MMS).
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2. This Chapter does not apply to:
(a) audio-visual services;
(b) gambling services;
(c) government procurement, except for Arti-

cle [X.5] (Conclusion of Contracts by Elec-
tronic Means) and [X.6] (Electronic 
Authentication and Electronic Trust Ser-
vices); and

(d) except for Article [X.15] (Open Govern-
ment Data), information held or processed 
by or on behalf of a Party, or measures of a 
Party related to that information, including 
measures related to its collection. 

Article 4.456

Customs Duties

1. A Party shall not impose customs duties on 
electronic transmissions, including content 
transmitted electronically, between a person of 
a Party and a person of another Party.

2. For greater certainty, paragraph 1 does not 
preclude a Party from imposing internal taxes, 
fees or other charges on electronic transmis-
sions, provided that those taxes, fees or 
charges are imposed in a manner consistent 
with this Agreement.

Article 4.5

Electronic Contracts

Except as otherwise provided for in its law, a 
Party shall not adopt or maintain measures that: 

(a) deprive an electronic contract of legal effect, 
enforceability or validity, solely on the ground 
that the contract has been made by electronic 
means; or

(b) otherwise create obstacles for the use of elec-
tronic contracts.

Article 4.6

Electronic Authentication and Electronic Trust 
Services

1. A Party shall not deny the legal effect and 
admissibility as evidence in legal proceedings 
of an electronic document, an electronic signa-
ture, an electronic seal, an electronic time 
stamp, the authenticating data resulting from 

56 Pursuant to Article XX [Trade and Economic Relations 
Government by this Agreement], this Article shall not 
apply to Liechtenstein.
2. Dette kapitlet får ikke anvendelse på
(a) audiovisuelle tjenester,
(b) spilltjenester,
(c) offentlige innkjøp, med unntak av artikkel 

[X.5] (Inngåelse av elektroniske kontrak-
ter) og artikkel [X.6] (Elektronisk autenti-
sering og elektroniske tillitstjenester) og. 

(d) med unntak av artikkel [X.15] («Åpne for-
valtningsdata»), opplysninger som innehas 
eller behandles av eller på vegne av en part, 
eller en parts tiltak i tilknytning til disse 
opplysningene, inkludert tiltak knyttet til 
innsamlingen av dem.

Artikkel 4.4 56

Toll

1. En part skal ikke legge toll på elektroniske 
overføringer, inkludert innhold som overføres 
elektronisk, mellom en person fra en part og 
en person fra en annen part.

2. Det presiseres at nr. 1 ikke er til hinder for at 
en part kan legge interne skatter, gebyrer eller 
andre avgifter på elektroniske overføringer, 
forutsatt at slike skatter, gebyrer eller avgifter 
ilegges på en måte som er forenlig med denne 
avtalen.

Artikkel 4.5

Elektroniske kontrakter

En part skal, med mindre det er fastsatt noe annet 
i dens lovgivning, ikke vedta eller opprettholde til-
tak som
(a) fører til at en elektronisk kontrakt er uten 

rettsvirkning, rettskraft eller gyldighet, ene og 
alene fordi kontrakten er inngått elektronisk 
eller

(b) på annen måte vanskeliggjør bruk av elektro-
niske kontrakter.

Artikkel 4.6

Elektronisk autentisering og elektroniske tillits-
tjenester

1. En part skal ikke unnlate å gi et elektronisk 
dokument, en elektronisk signatur, et elektro-
nisk segl, et elektronisk tidsstempel, elektro-
nisk autentiserte data, eller data som sendes 
og mottas ved hjelp av en elektronisk tjeneste 

56 I henhold til artikkel XX [klausul for Liechtenstein i avta-
lens alminnelige bestemmelse] skal denne artikkelen ikke 
gjelde for Liechtenstein.
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electronic authentication, or of data sent and 
received using an electronic registered deliv-
ery service, solely on the ground that it is in 
electronic form.

2. A Party shall not adopt or maintain measures 
that would:
(a) prohibit parties to an electronic transaction 

from mutually determining the appropriate 
electronic authentication methods for their 
transaction; or

(b) prevent parties to an electronic transaction 
from being able to prove to judicial and 
administrative authorities that the use of 
electronic authentication or an electronic 
trust service in that transaction complies 
with the applicable legal requirements.

3. Notwithstanding paragraph 2, a Party may 
require that for a particular category of trans-
actions, the method of electronic authentica-
tion or electronic trust service is certified by 
an authority accredited in accordance with its 
law or meets certain performance standards 
which shall be objective, transparent and non-
discriminatory and shall only relate to the spe-
cific characteristics of the category of transac-
tions concerned.

4. In accordance with their respective interna-
tional obligations, the Parties shall encourage 
the use of interoperable electronic trust ser-
vices and electronic authentication, and the 
mutual recognition of electronic trust services 
and electronic authentication issued by a rec-
ognised provider of electronic trust services. 

Article 4.757

Paperless Trading

1. The Parties affirm their commitments under 
Article [X.4] (Data, Documentation and Auto-
mation) of Chapter XX (Trade Facilitation).

2. The Parties shall encourage their competent 
authorities and other relevant bodies to coop-
erate on matters related to paperless trading, 
such as the standardisation of trade adminis-
tration documents.

3. In developing initiatives concerning the use of 
paperless trading, the Parties shall endeavour 
to take into account the principles and guide-
lines of relevant international bodies.

57 Pursuant to Article XX [Trade and Economic Relations 
Government by this Agreement], this Article shall not 
apply to Liechtenstein.
for registrert sending, rettsvirkning og gyldig-
het som bevis ved rettergang ene og alene 
fordi de er i elektronisk form. 

2. En part skal ikke vedta eller opprettholde til-
tak som vil
(a) hindre parter i en elektronisk transaksjon i 

å bestemme i fellesskap hvilke elektroniske 
autentiseringsmetoder som er hensikts-
messige i deres transaksjon, eller

(b) hindre parter i en elektronisk transaksjon i 
å kunne dokumentere overfor retts- og for-
valtningsmyndigheter at bruken av elektro-
nisk autentisering eller en elektronisk til-
litstjeneste i den aktuelle transaksjonen 
oppfyller gjeldende lovfestede krav.

3. Uten hensyn til nr. 2 kan en part, for en 
bestemt kategori transaksjoner, kreve at den 
elektroniske autentiseringsmetoden eller den 
elektroniske tillitstjenesten sertifiseres av en 
myndighet som er akkreditert i samsvar med 
partens lovgivning, eller oppfyller visse objek-
tive, åpne og ikke-diskriminerende kvalitets-
standarder og bare skal gjelde for særtrek-
kene ved den aktuelle kategorien transaksjo-
ner.

4. I samsvar med sine respektive internasjonale 
forpliktelser skal partene oppmuntre til bruk 
av samvirkende elektroniske tillitstjenester og 
elektronisk autentisering, samt gjensidig aner-
kjennelse av elektroniske tillitstjenester og 
elektronisk autentisering utstedt av en aner-
kjent leverandør av elektroniske tillitstje-
nester.

Artikkel 4.7 57

Papirløs handel

1. Partene bekrefter sine forpliktelser etter artik-
kel [X.4] (Data, dokumentasjon og automatise-
ring) i kapittel XX (Handelsforenkling).

2. Partene skal oppfordre sine vedkommende 
myndigheter og andre relevante organer til å 
samarbeide om spørsmål knyttet til papirløs 
handel, for eksempel standardisering av han-
delsforvaltningsdokumenter.

3. Når partene utarbeider initiativer som gjelder 
bruk av papirløs handel, skal de bestrebe seg 
på å ta hensyn til relevante internasjonale 
organers prinsipper og retningslinjer.

57 I henhold til artikkel XX [klausul for Liechtenstein i avta-
lens alminnelige bestemmelse] skal denne artikkelen ikke 
gjelde for Liechtenstein.
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Article 4.8

Online Consumer Protection

1. Each Party shall adopt or maintain measures 
that contribute to online consumer trust, 
including laws and regulations that proscribe 
unfair, misleading, fraudulent and deceptive 
commercial practices that cause harm or 
potential harm to consumers.

2. The Parties recognise the importance of coop-
eration between their respective national con-
sumer protection agencies or other relevant 
bodies on activities related to digital trade 
between the Parties in order to enhance con-
sumer welfare.

Article 4.9

Unsolicited Commercial Electronic Messages

1. Each Party shall adopt or maintain measures 
regarding unsolicited commercial electronic 
messages that:
(a) require suppliers of unsolicited commercial 

electronic messages to facilitate the ability 
of recipients to prevent ongoing reception 
of those messages; or

(b) require the consent, as specified according 
to its law, of recipients to receive commer-
cial electronic messages.

2. Each Party shall require suppliers of unsolic-
ited commercial electronic messages to 
ensure that these messages are clearly identifi-
able as such, clearly disclose on whose behalf 
they are made and contain the necessary infor-
mation to enable end-users to request cessa-
tion free of charge and at any time. 
 

3. Each Party shall provide recourse against sup-
pliers of unsolicited commercial electronic 
messages that do not comply with the meas-
ures adopted or maintained pursuant to para-
graphs 1 and 2.

Article 4.10

Source Code

1. A Party shall not require the transfer of, or 
access to, source code of software owned by a 
person of another Party as a condition for the 
import, distribution, sale or use of that soft-
ware, or of a product containing that software, 
in its territory.
Artikkel 4.8

Forbrukervern på Internett

1. Hver part skal vedta eller opprettholde tiltak 
som bidrar til forbrukertillit på Internett, blant 
annet ved lover og forskrifter som forbyr ure-
delig, bedragersk og villedende handelsprak-
sis som er eller kan bli til skade for forbru-
kerne.

2. Partene erkjenner viktigheten av samarbeid 
mellom de respektive nasjonale forbruker-
vernorganene eller andre relevante organer, 
om aktiviteter knyttet til digital handel mellom 
partene med sikte på å bedre forbrukernes 
velferd.

Artikkel 4.9

Uønskede kommersielle elektroniske meldinger

1. Hver part skal, med hensyn til uønskede kom-
mersielle elektroniske meldinger, vedta eller 
opprettholde tiltak der
(a) det kreves at leverandører av uønskede 

kommersielle elektroniske meldinger gjør 
det lettere for mottakerne å hindre løpende 
mottak av slike meldinger, eller

(b) det kreves at mottakere samtykker til å 
motta kommersielle elektroniske meldin-
ger, i henhold til partens lovgivning.

2. Hver part skal kreve at leverandører av uøn-
skede kommersielle elektroniske meldinger 
sikrer at disse meldingene klart kan identifise-
res som en slik type meldinger, at det framgår 
klart hvem dette gjøres på vegne av, og at de 
inneholder de opplysninger som er nødven-
dige for at sluttbrukerne kostnadsfritt og på 
ethvert tidspunkt skal kunne be om at meldin-
gene opphører.

3. Hver part skal ha bestemmelser om rettslige 
skritt mot leverandører av uønskede kommer-
sielle elektroniske meldinger som ikke over-
holder tiltak vedtatt eller opprettholdt i hen-
hold til nr. 1 og 2.

Artikkel 4.10

Kildekode

1. En part skal ikke kreve at overføring av eller 
tilgang til kildekode for en programvare som 
eies av en person fra en annen part, er et vilkår 
for import, distribusjon, salg eller bruk av 
denne programvaren, eller av et produkt som 
inneholder denne programvaren.
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2. Paragraph 1 does not apply to the voluntary 
transfer of, or grant of access to, source code 
of software by a person of another Party:
(a) under open source licences, such as in the 

context of open source coding; or 

(b) on a commercial basis, such as in the con-
text of a freely negotiated contract. 

3. Nothing in this Article shall preclude a regula-
tory body or judicial authority of a Party, or a 
Party with respect to a conformity assessment 
body, from requiring a person of another 
Party:
(a) to preserve and make available58 the 

source code of software for an investiga-
tion, inspection, examination, enforcement 
action or a judicial proceeding, or the mon-
itoring of compliance with codes of conduct 
and other standards, subject to safeguards 
against unauthorised disclosure; and

(b) to transfer or provide access to the source 
code of software for the purpose of the 
imposition and enforcement of a remedy 
granted in accordance with that Party’s law 
following an investigation, inspection, 
examination, enforcement action or a judi-
cial proceeding.

Article 4.11

Cross-border Data Flows

1. The Parties are committed to ensuring cross-
border data flows to facilitate trade in the digi-
tal economy. To that end, cross-border data 
flows shall not be restricted between the Par-
ties by a Party:
(a) requiring the use of computing facilities or 

network elements in the Party’s territory 
for processing, including by imposing the 
use of computing facilities or network ele-
ments that are certified or approved in the 
territory of the Party;

(b) requiring the localisation of data in the 
Party’s territory for storage or processing;

(c) prohibiting the storage or processing of 
data in the territory of another Party; or

(d) making the cross-border transfer of data 
contingent upon use of computing facilities 
or network elements in the Parties’ terri-

58 The Parties understand that this making available shall not 
be construed to negatively affect the status of the source 
code of software as a trade secret.  
2. Nr. 1 skal ikke gjelde når en person fra en 
annen part frivillig overfører eller gir tilgang til 
programvarens kildekode
(a) under lisenser med åpen kildekode, for 

eksempel i forbindelse med koding av en 
åpen kildekode, eller

(b) på kommersielt grunnlag, for eksempel i 
forbindelse med en fritt framforhandlet 
kontrakt.

3. Ingen bestemmelse i denne artikkelen skal 
være til hinder for at et reguleringsorgan eller 
en rettsmyndighet hos en part, eller en part 
med hensyn til et samsvarsvurderingsorgan, 
kan kreve at en person fra en annen part
(a) bevarer og gjør tilgjengelig58 kildekoden 

for programvare som benyttes ved etter-
forskning, inspeksjon, undersøkelse, hånd-
hevingstiltak eller rettergang, eller kontroll 
med at atferdsregler og andre standarder 
er overholdt, med forbehold for beskyttel-
sestiltak mot ulovlig spredning, og

(b) overfører eller gir tilgang til programva-
rens kildekode for det formål å pålegge og 
håndheve et tiltak som er truffet i samsvar 
med denne partens lovgivning etter etter-
forskning, inspeksjon, undersøkelse, hånd-
hevingstiltak eller rettergang. 

Artikkel 4.11

Dataflyt over landegrensene

1. Partene er forpliktet til å sikre dataflyt over 
landegrensene for å lette handelen i den digi-
tale økonomien. For dette formål skal en part 
ikke begrense grensekryssende dataflyt mel-
lom partene ved å
(a) kreve at databehandlingsanlegg eller nett-

komponenter på partens territorium bru-
kes til behandlingen, herunder ved å 
pålegge bruk av databehandlingsanlegg 
eller nettkomponenter som er sertifisert 
eller godkjent på partens territorium,

(b) kreve at data ligger på partens territorium, 
til lagring eller behandling,

(c) forby lagring eller behandling av data på en 
annen parts territorium, eller

(d) gjøre overføring av data over landegren-
sene betinget av bruk av databehandlings-
anlegg eller nettkomponenter på partenes 

58 Partene er innforstått med at en slik tilgjengeliggjøring 
ikke skal fortolkes på en slik måte at den virker negativt 
inn på statusen til programvarens kildekode som en forret-
ningshemmelighet. 
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tory or upon localisation requirements in 
the Parties’ territory.

2. The Parties shall keep the implementation of 
this provision under review and assess its 
functioning within three years of the date of 
entry into force of this Agreement. A Party 
may at any time propose that the Parties 
review the list of restrictions listed in para-
graph 1. Such a request shall be accorded 
sympathetic consideration.

Article 4.12

Protection of Personal Data and Privacy

1. The Parties recognise that individuals have a 
right to the protection of personal data and pri-
vacy and that high standards in this regard 
contribute to trust in the digital economy and 
to the development of trade.

2. Nothing in this Agreement shall prevent a 
Party from adopting or maintaining measures 
on the protection of personal data and privacy, 
including with respect to cross-border data 
transfers, provided that the law of the Party 
provides for instruments enabling transfers 
under conditions of general application59 for 
the protection of the data transferred.

3. Each Party shall inform the other Parties 
about any measure referred to in paragraph 2 
that it adopts or maintains.

Article 4.13

Open Internet Access

Subject to their applicable policies, laws and regu-
lations, each Party should adopt or maintain 
appropriate measures to ensure that end-users in 
their territory may:
(a) access, distribute and use services and appli-

cations of their choice available on the Inter-
net, subject to reasonable, transparent and 
non-discriminatory network management;

(b) connect devices of their choice to the Internet, 
provided that these devices do not harm the 
network; and

(c) access information on the network manage-
ment practices of their Internet access service 
supplier.

59 For greater certainty, “conditions of general application” 
refer to conditions formulated in objective terms that apply 
horizontally to an unidentified number of economic opera-
tors and thus cover a range of situations and cases.
territorium eller av lokaliseringskrav hos 
partene.

2. Partene skal jevnlig gjennomgå gjennomførin-
gen av denne bestemmelsen og vurdere hvor-
dan den virker innen tre år etter at denne avta-
len er trådt i kraft. En part kan på ethvert tids-
punkt foreslå at partene gjennomgår listen 
over begrensninger som er oppført i nr. 1. En 
slik anmodning skal behandles med velvillig-
het.

Artikkel 4.12

Vern av personopplysninger og personvern

1. Partene erkjenner at privatpersoner har rett til 
vern av personopplysninger og personvern, og 
at høye standarder på dette området bidrar til 
tillit til den digitale økonomien og til utvikling 
av handelen.

2. Ingen bestemmelse i denne avtalen skal være 
til hinder for at en part kan vedta eller opprett-
holde tiltak for vern av personopplysninger og 
personvern, også med hensyn til dataoverfø-
ringer over landegrensene, forutsatt at partens 
lovgivning har ordninger som muliggjør over-
føringer på allmenne vilkår59 for vern av de 
overførte dataene.

3. Hver part skal underrette de øvrige partene 
om ethvert tiltak nevnt i nr. 2 som den vedtar 
eller opprettholder.

Artikkel 4.13

Åpen tilgang til Internett

Med forbehold for gjeldende politikk, lover og for-
skrifter bør hver part vedta eller opprettholde 
hensiktsmessige tiltak for å sikre at sluttbrukere 
hos denne parten kan
(a) få tilgang til, distribuere og bruke tjenester og 

programmer etter eget valg, som er tilgjenge-
lige på Internett, med forbehold om en rimelig, 
åpen og ikke-diskriminerende nettforvaltning,

(b) kople utstyr etter eget valg til Internett, forut-
satt at dette utstyret ikke skader nettet, og 

(c) få tilgang til informasjon om praksis for nett-
forvaltning hos sin leverandør av tjenester 
som gir tilgang til Internett.

59 Det presiseres at «allmenne vilkår» er objektivt formulerte 
vilkår som gjelder horisontalt for et uidentifisert antall mar-
kedsdeltakere, og som derfor dekker en rekke situasjoner 
og tilfeller.
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Article 4.14

Open Government Data

1. The Parties recognise that facilitating public 
access to and use of government data fosters 
economic and social development, competi-
tiveness and innovation.

2. To the extent that a Party chooses to make 
government data available to the public, it 
shall endeavour to ensure that the data is in a 
machine-readable and open format and can be 
searched, retrieved, used, reused and redis-
tributed.

3. The Parties shall endeavour to cooperate to 
identify ways in which each Party can expand 
access to and the use of government data that 
the Party has made available to the public, 
with a view to enhancing and generating busi-
ness opportunities, especially for SMEs.

Article 4.15

Cybersecurity

1. The Parties recognise that threats to cyberse-
curity undermine confidence in digital trade.

Accordingly, the Parties shall endeavour to:
(a) build the capabilities of their respective 

national entities responsible for cybersecu-
rity incident response, taking into account 
the evolving nature of cybersecurity 
threats;

(b) establish or strengthen existing collabora-
tion mechanisms for cooperating to antici-
pate, identify and mitigate malicious intru-
sions or dissemination of malicious code 
that affect electronic networks, and use 
those mechanisms to swiftly address cyber-
security incidents; and

(c) maintain a dialogue on matters related to 
cybersecurity, including for the sharing of 
information and experiences for awareness 
and best practices in respect of risk-based 
approaches to addressing cybersecurity 
threats.

2. Given the evolving nature of cybersecurity 
threats, the Parties recognise that risk-based 
approaches may be more effective than pre-
scriptive approaches in addressing those 
threats. Accordingly, each Party shall endeav-
our to encourage enterprises within its juris-
diction to use risk-based approaches to protect 
against cybersecurity risks. 
Artikkel 4.14

Åpne forvaltningsdata

1. Partene erkjenner at tilrettelegging av offent-
lig tilgang til og bruk av forvaltningsdata frem-
mer økonomisk og sosial utvikling, konkur-
ranseevne og nyskaping.

2. Dersom en part velger å gjøre forvaltnings-
data offentlig tilgjengelig, skal den bestrebe 
seg på å sikre at dataene er i et maskinleselig 
og åpent format, er søkbare og kan gjenfinnes, 
brukes, viderebrukes og videreformidles. 

3. Partene skal bestrebe seg på å samarbeide om 
å finne fram til hvordan hver part kan utvide 
tilgangen til og bruken av forvaltningsdata 
som parten har gjort offentlig tilgjengelige, 
med sikte på bedre og nye forretningsmulig-
heter, særlig for SMB-er.

Artikkel 4.15

Cybersikkerhet

1. Partene erkjenner at trusler mot cybersikker-
heten undergraver tilliten til digital handel. 
Partene skal derfor bestrebe seg på å
(a) bygge opp kapasiteten i sine respektive 

nasjonale enheter med ansvar for å respon-
dere på hendelser knyttet til cybersikker-
het, med tanke på at truslene mot cybersik-
kerheten er i stadig utvikling,

(b) opprette eller styrke eksisterende samar-
beidsordninger som skal foregripe, identifi-
sere og begrense ondsinnede inntrengnin-
ger eller spredning av skadelige koder som 
påvirker elektroniske nett, og bruke disse 
ordningene med sikte på rask håndtering 
av hendelser knyttet til cybersikkerhet, og

(c) føre en dialog om spørsmål knyttet til 
cybersikkerhet, blant annet ved å dele 
informasjon om og erfaringer fra bevisst-
gjøring og beste praksis hva angår risikoba-
serte metoder for å håndtere trusler mot 
cybersikkerheten.

2. Ettersom truslene mot cybersikkerheten er i 
stadig utvikling, erkjenner partene at risikoba-
serte metoder kan være mer effektive enn de 
foreskrevne metodene til å håndtere disse 
truslene. Hver part skal derfor bestrebe seg 
på å oppmuntre foretak innenfor sin jurisdik-
sjon til å benytte risikobaserte metoder til å 
beskytte seg mot risiko knyttet til cybersikker-
het.
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Article 4.16

Cooperation on Regulatory Issues with regard to 
Digital Trade

1. The Parties shall, where appropriate, cooper-
ate and participate actively in multilateral fora, 
including the World Trade Organization, to 
promote the development of international 
frameworks for digital trade. 

2. The Parties shall endeavour to cooperate on 
regulatory matters of mutual interest in the 
context of digital trade, including:
(a) the recognition and facilitation of interoper-

able electronic authentication and elec-
tronic trust services;

(b) the treatment of unsolicited commercial 
electronic messages;

(c) the conclusion and use of electronic con-
tracts; and

(d) the protection of consumers.

Article 4.17

Emerging Technology Dialogue

1. The Parties recognise the importance of:
(a) emerging technology as a contributor to 

economic growth and quality of life;
(b) developing standards relating to emerging 

technology;
(c) promoting public trust in the development 

and use of emerging technology;
(d) facilitating and promoting investment in 

emerging technology research and devel-
opment;

(e) training workforces to use emerging tech-
nology; and

(f) collaboration between government and 
non-governmental entities in relation to the 
development, use and regulation of emerg-
ing technology.

2. The Parties shall establish a strategic dialogue 
on emerging technology (Dialogue), which 
shall meet as decided by the Parties. The Par-
ties shall, through the Dialogue, endeavour to:
(a) cooperate on issues and developments 

relating to emerging technology, such as 
ethical use, human diversity and unin-
tended biases, technical standards and 
algorithmic transparency;

(b) exchange information, and share experi-
ences and best practices on laws, regula-
tions, policies, enforcement and compli-
ance relating to emerging technology; pro-
mote collaboration between government 
Artikkel 4.16

Samarbeid om reguleringsspørsmål knyttet til 
digital handel

1. Partene skal, når det er hensiktsmessig, sam-
arbeide og delta aktivt i multilaterale fora, her-
under Verdens handelsorganisasjon, for å 
fremme utarbeidingen av internasjonale ram-
mer for digital handel. 

2. Partene skal bestrebe seg på å samarbeide om 
reguleringsspørsmål av felles interesse i for-
bindelse med digital handel, blant annet
(a) anerkjennelse og tilrettelegging av samvir-

kende elektronisk autentisering og elektro-
niske tillitstjenester,

(b) behandling av uønskede kommersielle 
elektroniske meldinger,

(c) inngåelse og bruk av elektroniske kontrak-
ter og

(d) vern av forbrukere.

Artikkel 4.17

Dialog om ny teknologi

1. Partene erkjenner viktigheten av
(a) ny teknologi som bidrar til økonomisk 

vekst og livskvalitet,
(b) utvikling av standarder for ny teknologi, 

(c) fremming av offentlighetens tillit til utvik-
ling og bruk av ny teknologi,

(d) tilrettelegging og fremming av investerin-
ger i forskning og utvikling knyttet til ny 
teknologi,

(e) opplæring av arbeidsstyrken til bruk av ny 
teknologi og

(f) samarbeid mellom offentlig forvaltning og 
ikke-statlige enheter om utvikling, bruk og 
regulering av ny teknologi. 

2. Partene skal etablere en strategidialog om ny 
teknologi (dialogen), som skal møtes som 
bestemt av partene. Gjennom dialogen skal 
partene bestrebe seg på
(a) å samarbeide om spørsmål og 

utviklingstrekk knyttet til ny teknologi, for 
eksempel etisk bruk, menneskelig mang-
fold og utilsiktede skjevheter, tekniske 
standarder og algoritmisk åpenhet,

(b) å utveksle informasjon og dele erfaringer 
og beste praksis med hensyn til lover, for-
skrifter, politikk, håndheving og overhol-
delse knyttet til ny teknologi; fremme sam-
arbeid mellom partenes offentlige forvalt-
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and nongovernmental entities of the Par-
ties in relation to investment, research and 
development opportunities in emerging 
technology;

(c) promote the involvement of nongovern-
mental persons or groups in the Dialogue; 
and

(d) discuss any other matter related to this 
Article they consider appropriate. 

Chapter 5

Capital movements, payments and transfers60

Article 5.1

Objectives

The objective of this Chapter is to enable the free 
movement of capital and payments related to 
transactions liberalised under this Agreement. 

Article 5.2

Current Account

Each Party shall allow, in freely convertible cur-
rency and in accordance with the Articles of 
Agreement of the International Monetary Fund, 
any payments and transfers with respect to trans-
actions on the current account of the balance of 
payments that fall within the scope of this Agree-
ment.

Article 5.3

Capital Movements

1. Each Party shall allow, with regard to transac-
tions on the capital and financial account of the 
balance of payments, the free movement of 
capital for the purpose of liberalisation of 
investment and other transactions as provided 
for in Chapter [X] [Services and Investment].

2. The Parties shall consult each other in the 
Committee on Services and Investment, to 
facilitate the movement of capital between 
them in order to promote trade and invest-
ment.

60 The provisions of this Chapter shall apply to Liechtenstein 
to the extent of its competences under the Customs Treaty 
and Currency Treaty with Switzerland.
ning og ikke-statlige enheter om mulighe-
tene for investering, forskning og utvikling 
i forbindelse med ny teknologi, 

(c) å fremme ikke-statlige personers eller 
gruppers deltakelse i dialogen, og 

(d) å drøfte eventuelle andre spørsmål knyttet 
til denne artikkelen som de anser som hen-
siktsmessige.

Kapittel 5

Kapitalbevegelser, betalinger og overføringer60

Artikkel 5.1

Mål

Formålet med dette kapitlet er å muliggjøre fri 
bevegelighet for kapital og betalinger knyttet til 
transaksjoner som liberaliseres i henhold til 
denne avtalen.

Artikkel 5.2

Driftsbalansen

Hver part skal tillate alle betalinger og overførin-
ger, i fritt konvertibel valuta og i samsvar med 
artiklene i Det internasjonale valutafonds avtale, i 
forbindelse med løpende transaksjoner under 
driftsbalansen av betalingsbalansen som omfattes 
av denne avtalen. 

Artikkel 5.3

Kapitalbevegelser

1. Hver part skal med hensyn til transaksjoner på 
betalingsbalansens kapital- og finansposter til-
late fri kapitalbevegelighet med sikte på libera-
lisering av investeringer og andre transaksjo-
ner som fastsatt i kapittel [X] [Tjenester og 
investering].

2. Partene skal rådføre seg med hverandre i 
Komiteen for tjenester og investeringer, for å 
lette kapitalbevegelser seg imellom med sikte 
på å fremme handel og investering. 

60 Bestemmelsene i dette kapitlet får anvendelse for Liechten-
stein innenfor rammen av landets tolltraktat og valutatrak-
tat med Sveits.
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Article 5.4

Measures Affecting Capital Movements, 
Payments or Transfers

1. Articles [X.2] (Current Account) and [X.3] 
(Capital Movements) shall not be construed as 
preventing a Party from applying its law relat-
ing to:
(a) bankruptcy, insolvency, or the protection of 

the rights of creditors;
(b) issuing, trading or dealing in securities, or 

futures, options and other financial instru-
ments;

(c) financial reporting or record keeping of 
capital movements, payments or transfers 
where necessary to assist law enforcement 
or financial regulatory authorities; 

(d) criminal or penal offences, deceptive or 
fraudulent practices;

(e) ensuring compliance with orders or judg-
ments in judicial or administrative proceed-
ings; or

(f) social security, public retirement or com-
pulsory savings schemes.

2. The law referred to in paragraph 1 shall not be 
applied in an arbitrary or discriminatory man-
ner, or otherwise constitute a disguised 
restriction on capital movements, payments or 
transfers.

Article 5.5

Restrictions in case of Balance of Payments and 
External Financial Difficulties 

1. If a Party experiences serious balance of pay-
ments or external financial difficulties, or 
threat thereof, it may adopt or maintain restric-
tive measures with regard to capital move-
ments, payments or transfers.61 
 

2. The measures referred to in paragraph 1 shall:
(a) be consistent with the Articles of Agree-

ment of the International Monetary Fund;
(b) not exceed those necessary to deal with the 

circumstances described in paragraph 1; 

61 For greater certainty, serious balance of payments or exter-
nal financial difficulties, or threat thereof, may be caused 
among other factors by serious difficulties related to mone-
tary or exchange rate policies, or threat thereof. 
 

Artikkel 5.4

Tiltak som påvirker kapitalbevegelser,  
betalinger eller overføringer

1. Artikkel [X.2] (Driftsbalansen) og [X.3] (Kapi-
talbevegelser) skal ikke tolkes slik at de hin-
drer en part i å anvende sin lovgivning om 

(a) konkurs, insolvens eller beskyttelse av kre-
ditorers rettigheter,

(b) utstedelse av, handel med eller omsetning 
av verdipapirer, eller futurekontrakter, 
opsjoner og andre finansielle instrumenter,

(c) finansiell rapportering eller registrering av 
kapitalbevegelser, betalinger eller overfø-
ringer når dette er nødvendig for å bistå 
rettshåndhevingsmyndighetene eller 
finanstilsynsmyndighetene,

(d) forbrytelser eller straffbare forhold, ville-
dende praksis eller bedrageri,

(e) sikring av at avgjørelser eller dommer knyt-
tet til rettergang eller forvaltningssaker 
etterkommes, eller

(f) trygdeordninger, ordninger for offentlig 
pensjon eller obligatoriske spareordninger.

2. Lovgivningen omhandlet i nr. 1 skal ikke 
anvendes på en vilkårlig eller diskriminerende 
måte, eller på annen måte utgjøre en skjult 
hindring for kapitalbevegelser, betalinger eller 
overføringer.

Artikkel 5.5

Begrensninger med hensyn til vanskeligheter 
med betalingsbalansen og eksterne finansielle 
vanskeligheter

1. Dersom en part opplever alvorlige vanskelig-
heter med betalingsbalansen eller eksterne 
finansielle vanskeligheter, eller en fare for at 
slike vanskeligheter oppstår, kan den vedta 
eller opprettholde restriktive tiltak med hen-
syn til kapitalbevegelser, betalinger eller over-
føringer.61

2. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal
(a) være i samsvar med artiklene i Det interna-

sjonale valutafonds avtale,
(b) ikke gå ut over det som er nødvendig for å 

håndtere omstendighetene beskrevet i nr. 
1,

61 For tydelighets skyld påpekes det at alvorlige vanskelighe-
ter med betalingsbalansen eller eksterne finansielle van-
skeligheter, eller fare for at slike vanskeligheter oppstår, 
kan skyldes blant annet alvorlige vanskeligheter knyttet til 
penge- eller valutapolitikk, eller fare for slike vanskelighe-
ter.
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(c) be temporary and be phased out progres-
sively as the situation specified in para-
graph 1 improves;

(d) avoid unnecessary damage to the commer-
cial, economic and financial interests of the 
other Parties; and

(e) be non-discriminatory as compared with 
third countries in like situations. 

3. In the case of trade in goods, each Party may 
adopt or maintain restrictive measures in 
order to safeguard its external financial posi-
tion or balance of payments. Those measures 
shall be in accordance with GATT 1994 and 
the Understanding on the Balance of Pay-
ments provisions of the General Agreement on 
Tariffs and Trade 1994.

4. In the case of trade in services, each Party 
may adopt or maintain restrictive measures in 
order to safeguard its external financial posi-
tion or balance of payments. Those measures 
shall be in accordance with Article XII of 
GATS.

5. A Party maintaining or having adopted meas-
ures referred to in paragraphs 1 and 2 shall 
promptly notify them to the other Parties in 
writing, along with the rationale for their impo-
sition, within 30 days of their adoption or main-
tenance.

6. If a Party adopts or maintains restrictions 
under this Article, the Parties shall promptly 
hold consultations in the Committee on Ser-
vices and Investment unless consultations are 
held in other fora. That Committee shall 
assess the balance of payments or external 
financial difficulties that led to the respective 
measures, taking into account factors such as: 
 

(a) the nature and extent of the difficulties;
(b) the external economic and trading environ-

ment; and
(c) alternative corrective measures which may 

be available.
7. The consultations under paragraph 6 shall 

address the compliance of any restrictive 
measures with paragraphs 1 and 2. All relevant 
findings of a statistical or factual nature pre-
sented by the International Monetary Fund, 
where available, shall be accepted and conclu-
sions shall take into account the assessment 
by the International Monetary Fund of the bal-
ance of payments and the external financial sit-
uation of the Party concerned.
(c) være midlertidige og gradvis fases ut etter 
hvert som situasjonen omhandlet i nr. 1 blir 
bedre,

(d) unngå unødig skade på de andre partenes 
kommersielle, økonomiske og finansielle 
interesser, og

(e) ikke innebære forskjellsbehandling sam-
menlignet med tredjeland i lignende situa-
sjoner.

3. Når det gjelder varehandel, kan hver part 
vedta eller opprettholde restriktive tiltak for å 
beskytte sin eksterne finansielle stilling eller 
betalingsbalanse. Disse tiltakene skal være i 
samsvar med GATT 1994 og bestemmelsene i 
overenskomsten om betalingsbalanse i Gene-
ralavtalen om takster og handel, som ble ved-
tatt i 1994.

4. Når det gjelder handel med tjenester, kan hver 
part vedta eller opprettholde restriktive tiltak 
for å beskytte sin eksterne finansielle stilling 
eller betalingsbalanse. Disse tiltakene skal 
være i samsvar med artikkel XII i GATS. 

5. En part som opprettholder eller har truffet til-
tak omhandlet i nr. 1 og 2, skal umiddelbart og 
skriftlig underrette de andre partene om dem, 
med begrunnelsen for å pålegge dem, innen 
30 dager etter at tiltakene er vedtatt eller opp-
rettholdt.

6. Dersom en part vedtar eller opprettholder 
begrensninger i henhold til denne artikkelen, 
skal partene umiddelbart holde konsultasjo-
ner i Komiteen for tjenester og investeringer, 
med mindre det holdes konsultasjoner i andre 
fora. Komiteen skal vurdere vanskelighetene 
med betalingsbalansen eller de eksterne finan-
sielle vanskelighetene som førte til de respek-
tive tiltakene, og ta hensyn til blant annet føl-
gende faktorer:
(a) vanskelighetenes art og omfang,
(b) det eksterne økonomiske miljøet og han-

delsmiljøet, og
(c) alternative korrigerende tiltak som kan 

være tilgjengelige.
7. Under konsultasjonene i henhold til nr. 6 skal 

det vurderes om eventuelle restriktive tiltak er 
i samsvar med nr. 1 og 2. Alle tilgjengelige 
resultater av statistisk eller faktisk art som 
framlegges av Det internasjonale valutafond, 
skal godtas, og i konklusjonene skal det tas 
hensyn til Det internasjonale valutafonds vur-
dering av den berørte partens betalingsba-
lanse og eksterne finansielle situasjon. 
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Chapter 6

Government procurement

Article 6.1

Scope and Coverage

1. The provisions of the WTO Revised Agree-
ment on Government Procurement (2012) 
(GPA), specified in Appendix I to Annex 
(Government Procurement) to this Agree-
ment, including the Annexes of each Party to 
Appendix 1 of the GPA, are hereby incorpora-
ted into and made part of this Agreement, 
mutatis mutandis.

2. For the purposes of this Chapter, “covered pro-
curement” means procurement to which Arti-
cle II of the GPA applies and, in addition, pro-
curement listed in Appendices (TBD) to 
Annex (Government Procurement) to this 
Agreement.

3. With regard to covered procurement, each 
Party shall apply, mutatis mutandis, the provi-
sions of the GPA specified in Appendix 1 of 
Annex (Government Procurement) to this 
Agreement, on a bilateral basis, to suppliers, 
goods or services of the other Party.

Article 6.2

Additional Disciplines

In addition to the provisions referred to under 
Article (Scope and Coverage), the Parties shall 
apply the provisions listed in Articles (Use of Elec-
tronic Means; Electronic Publication of Procure-
ment Notices; Supporting Evidence, Conditions 
for Participation, Registrations Systems and Quali-
fication Procedures, Selective Tendering, Abnor-
mally Low Prices; Facilitating Participation of 
Small and Medium-Sized Enterprises (SME); 
Environmental, Social and Labour Considerations; 
Modifications and Rectifications of Market Access 
Commitments; Modifications; Rectifications and 
Further Negotiations.

Article 6.3

Use of Electronic Means

1. Each Party shall ensure that its procuring 
entities conduct covered procurement by 
electronic means to the widest extent practi-
cable.

2. A procuring entity is considered as conducting 
covered procurement by electronic means, if 
the entity uses electronic means of informa-
Kapittel 6

Offentlige anskaffelser

Artikkel 6.1

Virkeområde og dekningsomfang

1. Bestemmelsene i den reviderte WTO-avtalen 
om offentlige anskaffelser (2012) (GPA), 
angitt i tillegg I til vedlegg (Offentlige anskaf-
felser) til denne avtalen, herunder hver parts 
vedlegg til tillegg 1 til GPA, innarbeides her-
ved i og gjøres til en del av denne avtalen med 
de nødvendige tilpasningene. 

2. I dette kapitlet menes med «omfattede anskaf-
felser» anskaffelser som omfattes av GPA 
artikkel II, samt anskaffelser oppført i tillegg 
(TBD) til vedlegg (Offentlige anskaffelser) til 
denne avtalen. 

3. Ved omfattede anskaffelser skal hver part 
anvende, med de nødvendige tilpasningene, 
bestemmelsene i GPA som angitt i tillegg 1 til 
vedlegg (Offentlige anskaffelser) til denne 
avtalen, på bilateralt grunnlag, på den andre 
partens leverandører, varer eller tjenester.

Artikkel 6.2

Tilleggsbestemmelser

I tillegg til bestemmelsene nevnt i artikkel (Virke-
område og dekningsomfang) skal partene 
anvende bestemmelsene i artikkel (Bruk av elek-
troniske kommunikasjonsmidler, Elektronisk 
offentliggjøring av anskaffelseskunngjøringer, 
Dokumentasjonsbevis, Kvalifikasjonskrav, Regis-
treringsordninger og kvalifiseringsprosedyrer, 
Begrensede anskaffelsesprosedyrer, Unormalt 
lave priser, Tilretteleggelse av deltakelse fra små 
og mellomstore bedrifter (SMB), Miljømessige, 
sosiale og arbeidsmessige forhold, Endringer og 
rettelser av markedsadgangsforpliktelser, End-
ringer, Rettelser og Videre forhandlinger).

Artikkel 6.3

Bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler

1. Hver part skal sikre at dens oppdragsgivere så 
langt det er praktisk mulig, gjennomfører 
omfattede anskaffelser ved bruk av elektro-
niske kommunikasjonsmidler.

2. En oppdragsgiver anses for å gjennomføre 
omfattede anskaffelser ved bruk av elektro-
niske kommunikasjonsmidler dersom den 
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tion and communication for: 

(a) the publication of notices and tender docu-
mentation in procurement procedures; and 

(b) the submission of requests to participate 
and of tenders.

3. Except for specific situations, such electronic 
means of information and communication 
shall be non-discriminatory, generally availa-
ble and interoperable with the information and 
communication technology products in gen-
eral use and shall not restrict access to the pro-
curement procedure. 

4. Each Party shall ensure that its procuring enti-
ties receive and process electronic invoices in 
accordance with its legislation.

Article 6.4

Electronic Publication of Procurement Notices 

1. With regard to covered procurement, all pro-
curement notices including notices of 
intended procurement, summary notices, 
notices of planned procurement and contract 
award notices shall be directly accessible by 
electronic means, free of charge, through a 
single point of access on the internet. 

2. Each Party shall publish notices in accordance 
with Appendix (Means of Publication) to 
Annex (Government Procurement).

Article 6.5

Supporting Evidence

Each Party shall ensure that at the time of submis-
sion of requests to participate or at the time of 
submission of tenders, procuring entities do not 
require suppliers to submit all or part of the sup-
porting evidence that they are not in one of the sit-
uations in which a supplier may be excluded and 
that they fulfil the conditions for participation 
unless this is necessary to ensure the proper con-
duct of the procurement.

Article 6.6

Conditions for Participation

Each Party shall ensure that where its procuring 
entities require a supplier, as a condition for par-
ticipation in a covered procurement, to demon-
strate prior experience they do not require that 
bruker elektroniske informasjons- og kommu-
nikasjonsmidler til
(a) offentliggjøring av kunngjøringer og 

anskaffelsesdokumenter i forbindelse med 
anskaffelsesprosedyrer og

(b) innlevering av forespørsler om delta i kon-
kurransen og innlevering av tilbud.

3. Med unntak av i særlige situasjoner skal slike 
elektroniske informasjons- og kommunika-
sjonsmidler være ikke-diskriminerende, all-
ment tilgjengelige og kunne samvirke med de 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi-
produktene som er i allmenn bruk, og skal 
ikke begrense tilgangen til anskaffelsesprose-
dyren.

4. Hver part skal sikre at dens oppdragsgivere 
mottar og behandler elektroniske fakturaer i 
samsvar med dens lovgivning.

Artikkel 6.4

Elektronisk offentliggjøring av anskaffelses-
kunngjøringer

1. Ved omfattede anskaffelser skal alle anskaffel-
seskunngjøringer, herunder kunngjøringer av 
hva som skal anskaffes, sammendrag av kunn-
gjøringer, veiledende kunngjøringer og kunn-
gjøringer av kontraktstildeling, være direkte 
tilgjengelige ved bruk av elektroniske kommu-
nikasjonsmidler, gratis, via ett felles tilgangs-
punkt på internett.

2. Hver part skal offentliggjøre kunngjøringer i 
samsvar med tillegg (Offentliggjøringsmåter) 
til vedlegg (Offentlige anskaffelser).

Artikkel 6.5

Dokumentasjonsbevis

Hver part skal sikre at oppdragsgiverne på tids-
punktet for innlevering av forespørseler om delta i 
konkurransen eller på tidspunktet for innlevering 
av tilbud ikke pålegger leverandørene å framlegge 
hele eller deler av dokumentasjonen som viser at 
de ikke er i en av situasjonene der en leverandør 
kan avvises, og som viser at de oppfyller kvalifika-
sjonskravene, med mindre dette er nødvendig for 
å sikre korrekt gjennomføring av anskaffelsen.

Artikkel 6.6

Kvalifikasjonskrav

Hver part skal sikre at dersom dens oppdragsgi-
vere krever at en leverandør, som et vilkår for å 
delta i en omfattet anskaffelse, dokumenterer tidli-
gere erfaring, ikke krever at leverandøren har slik 
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the supplier has such experience in the territory 
of that Party.

Article 6.7

Registration Systems and Qualification  
Procedures

A Party that maintains a supplier registration sys-
tem shall ensure that interested suppliers may 
request registration at any time. Any interested 
supplier having made a request shall be informed 
within a reasonable period of time of the decision 
to grant or reject this request. 

Article 6.8

Selective Tendering

Each Party shall ensure that where a procuring 
entity uses a selective tendering procedure, the 
procuring entity addresses invitations to submit a 
tender to a number of suppliers that is sufficient to 
ensure genuine competition without affecting the 
operational efficiency of the procurement system.

Article 6.9

Abnormally Low Prices

Further to paragraph 6 of Article XV of the GPA, if 
a procuring entity receives a tender with a price 
that is abnormally lower than the prices in other 
tenders submitted, it may also verify with the sup-
plier whether the price takes into account the 
grant of subsidies.

Article 6.10

Facilitating Participation of Small and Medium-
Sized Enterprises (SME)

1. The Parties recognise the important contribu-
tion of SMEs to economic growth and employ-
ment and the importance of facilitating their 
participation in government procurement.

2. If a Party maintains a measure that provides 
preferential treatment for SMEs, the Party 
shall ensure that the measure, including the 
criteria for eligibility, is transparent and non-
discriminatory against suppliers from the 
other Party.

3. If available, a Party shall, upon request of 
another Party, provide information regarding 
its measures aimed at promoting, encouraging 
and facilitating the participation of SMEs in 
government procurement.
erfaring på partens territorium. 

Artikkel 6.7

Registreringsordninger og kvalifikasjonsprose-
dyrer

En part som opprettholder en registreringsord-
ning for leverandører, skal sikre at interesserte 
leverandører når som helst kan anmode om regis-
trering. Enhver interessert leverandør som har 
framsatt en anmodning, skal underrettes innen 
rimelig tid om beslutningen om å innvilge eller 
avslå anmodningen.

Artikkel 6.8

Begrensede anskaffelsesprosedyrer

Hver part skal sikre at en oppdragsgiver som bru-
ker begrensede anskaffelsesprosedyrer, retter til-
budsinvitasjoner til et antall leverandører som er 
tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse uten at 
anskaffelsessystemets driftseffektivitet påvirkes. 

Artikkel 6.9

Unormalt lave priser

I medfør av artikkel XV nr. 6 i GPA kan en opp-
dragsgiver som mottar et tilbud med en pris som 
er unormalt lav i forhold til prisene i de andre inn-
komne tilbudene, verifisere med leverandøren om 
det ved prisfastsettelsen er tatt hensyn til bevilg-
ning av subsidier.

Artikkel 6.10

Tilretteleggelse av deltakelse fra små og mellom-
store bedrifter (SMB)

1. Partene anerkjenner små og mellomstore 
bedrifters viktige bidrag til økonomisk vekst 
og sysselsetting og viktigheten av å fremme 
deres deltakelse i offentlige anskaffelser.

2. Dersom en part opprettholder et tiltak som 
innebærer særbehandling av SMB-er, skal par-
ten sikre at tiltaket, herunder kriteriene for 
kvalifisering, er åpent og ikke-diskrimine-
rende overfor leverandører fra den andre par-
ten.

3. En part skal på anmodning fra en annen part 
gi opplysninger om eventuelle tiltak den har 
truffet for å fremme, oppmuntre og tilrette-
legge SMB-ers deltakelse i offentlige anskaf-
felser.
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4. With a view to facilitating participation by 
SMEs in government procurement, each 
Party shall, to the extent possible, and if appro-
priate:
(a) provide comprehensive procurement-

related information in a single electronic 
portal;

(b) endeavour to make all tender documenta-
tion available free of charge;

(c) conduct procurement by electronic means 
or through other new information and com-
munication technologies; and

(d) consider the size, design, and structure of 
the procurement.

Article 6.11

Environmental, Social and Labour Considera-
tions

Each Party shall:
(a) allow procuring entities to take into account 

environmental, labour and social considera-
tions throughout the procurement procedure, 
provided they are non-discriminatory and are 
not applied in a discriminatory manner; and 

(b) take appropriate measures to ensure compli-
ance with its obligations under environmental, 
social and labour law, including those estab-
lished under Chapter (Trade and Sustainable 
Development).

Article 6.12

Modifications and Rectifications of Market 
Access Commitments

Each Party may modify or rectify its market 
access commitments in its respective Appendices 
(TBD) of Annex (Government Procurement) in 
accordance with the procedures set out in Articles 
[Modifications] and [Rectifications] of this Chap-
ter.

Article 6.13

Modifications

1. A Party intending to modify an Appendix 
(TBD) of Annex (Government Procurement), 
shall:
(a) notify the other Party in writing; and 

(b) include in the notification a proposal for 
appropriate compensatory adjustments to 
the other Party to maintain a level of market 
4. For å tilrettelegge SMB-ers deltakelse i offent-
lige anskaffelser skal hver part i den grad det 
er mulig, og dersom det er relevant, 

(a) stille til rådighet omfattende opplysninger 
om anskaffelser på én felles elektronisk 
portal,

(b) bestrebe seg på å gjøre alle anskaffelses-
dokumenter gratis tilgjengelig,

(c) gjennomføre anskaffelser elektronisk eller 
ved hjelp av annen ny informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi og

(d) ta hensyn til anskaffelsens størrelse, utfor-
ming og struktur.

Artikkel 6.11

Miljømessige, sosiale og arbeidsmessige forhold 

Hver part skal
(a) tillate at oppdragsgivere tar i betraktning mil-

jømessige, arbeidsmessige og sosiale forhold 
gjennom hele anskaffelsesprosedyren, forut-
satt at disse hensynene er ikke-diskrimine-
rende og ikke anvendes på en diskrimine-
rende måte, og

(b) treffe egnede tiltak for å sikre overholdelse av 
sine forpliktelser etter miljø-, sosial og arbeids-
retten, herunder forpliktelsene fastsatt i kapit-
tel (Handel og bærekraftig utvikling). 

Artikkel 6.12

Endringer og rettelser av markedsadgangs-
forpliktelser

Hver part kan endre eller rette sine markedsad-
gangsforpliktelser i sine respektive tillegg (TBD) 
til vedlegg (Offentlige anskaffelser) i samsvar 
med prosedyrene fastsatt i artiklene [Endringer] 
og [Rettelser] i dette kapitlet. 

Artikkel 6.13

Endringer

1. En part som har til hensikt å endre et tillegg 
(TBD) til vedlegg (Offentlige anskaffelser), 
skal
(a) underrette den andre parten skriftlig om 

dette og
(b) ved underretningen tilby den andre parten 

passende kompenserende justeringer for å 
opprettholde markedsadgangsforpliktel-
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access commitments comparable to that 
existing prior to the modification.

2. Notwithstanding point (b) of paragraph 1, a 
Party is not required to provide compensatory 
adjustments to the other Party if the proposed 
modification covers a procuring entity over 
which the Party has effectively eliminated its 
control or influence in respect of covered pro-
curement.

3. A Party’s control or influence over the covered 
procurement of procuring entities is presumed 
to be effectively eliminated if the procuring 
entity is exposed to competition in markets to 
which access is not restricted.

4. The other Party may object to the modification 
referred to in point (a) of paragraph 1 if it dis-
putes that:
(a) a compensatory adjustment proposed 

under point (b) of paragraph 1 is adequate 
to maintain a comparable level of mutually 
agreed market access commitments; or 

(b) the modification covers a procuring entity 
over which the Party has effectively elimi-
nated its control or influence as provided 
for in paragraph 2.

5. The other Party shall object in writing within 
45 days of receipt of the notification referred to 
in point (a) of paragraph 1 or be deemed to 
have accepted the compensatory adjustment 
or modification, including for the purposes of 
Chapter [Dispute Settlement]

Article 6.14

Rectifications

1. A Party intending to rectify an Appendix 
(TBD) of Annex (Government Procurement) 
shall notify the other Party in writing. 

2. The following changes to an Appendix of 
Annex (Government Procurement) shall be 
considered a rectification, provided that they 
do not affect the mutually agreed market 
access commitments provided for in this Chap-
ter:
(a) a change in the name of a procuring entity;
(b) a merger of two or more procuring entities 

listed within that Sub-section; and 

(c) the separation of a procuring entity listed in 
that Sub-section into two or more procuring 
entities that are added to the procuring enti-
ties listed in the same Sub-section.
sene på et nivå som er sammenlignbart 
med nivået før endringen.

2. Uten hensyn til nr. 1 bokstav b) er en part ikke 
forpliktet til å tilby den andre parten kompen-
serende justeringer dersom den foreslåtte 
endringen omfatter en oppdragsgiver som par-
ten i praksis har fjernet sin kontroll eller inn-
flytelse over med hensyn til omfattede anskaf-
felser.

3. En parts kontroll eller innflytelse over en opp-
dragsgivers omfattede anskaffelser antas for i 
praksis å være fjernet dersom oppdragsgive-
ren er utsatt for konkurranse på markeder 
som det ikke er begrenset adgang til.

4. Den andre parten kan gjøre innsigelse mot 
endringen nevnt i nr. 1 bokstav a) dersom den 
bestrider
(a) at en kompenserende justering som er til-

budt i henhold til nr. 1 bokstav b), er til-
strekkelig til å opprettholde de gjensidig 
avtalte markedsadgangsforpliktelsene på et 
sammenlignbart nivå, eller

(b) at endringen omfatter en oppdragsgiver 
som parten i praksis har fjernet sin kontroll 
eller innflytelse over i henhold til nr. 2. 

5. Den andre parten skal gjøre innsigelse skrift-
lig innen 45 dager etter å ha blitt underrettet 
som nevnt i nr. 1 bokstav a) eller anses for å ha 
godtatt den kompenserende justeringen eller 
endringen, herunder med hensyn til kapittel 
[Tvisteløsning].

Artikkel 6.14

Rettelser

1. En part som har til hensikt å rette et tillegg 
(TBD) til vedlegg (Offentlige anskaffelser), 
skal underrette den andre parten skriftlig om 
dette.

2. Følgende endringer av et tillegg til vedlegg 
(Offentlige anskaffelser) skal anses som en 
rettelse, forutsatt at de ikke berører de gjensi-
dig avtalte markedsadgangsforpliktelsene fast-
satt i dette kapitlet: 

(a) En endring i navnet på en oppdragsgiver.
(b) En sammenslutning mellom to eller flere 

oppdragsgivere som er oppført i nevnte til-
legg.

(c) Oppdeling av en oppdragsgiver som er opp-
ført i nevnte tillegg, i to eller flere oppdrags-
givere som føyes til listen over oppdragsgi-
vere i samme tillegg.
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3. A Party may notify the other Party of an objec-
tion to a proposed rectification within 45 days 
from having received the notification. A Party 
submitting an objection shall set out the rea-
sons for considering the proposed rectification 
not as a change provided for in paragraph 1, 
and describe the effect of the proposed rectifi-
cation on the mutually agreed market access 
commitments provided for in this Chapter. If 
no such objection is submitted in writing 
within 45 days after having received the notifi-
cation, the Party shall be deemed to have 
agreed to the proposed rectification.

Article 6.15

Further Negotiations

In case a Party in the future offers a non-party 
additional benefits with regard to its respective 
government procurement market access cover-
age agreed under this Chapter, it shall agree, 
upon request of another Party, to enter into nego-
tiations with a view to extending coverage under 
this Chapter on a reciprocal basis. 

Chapter 7

Intellectual property62

Section 7.1

General provisions

Article 7.1

Objectives

The objectives of this Chapter are to:
(a) facilitate the production, provision and com-

mercialisation of innovative and creative prod-
ucts and services between the Parties by 
reducing distortions and impediments to such 
trade, thereby contributing to a more sustaina-
ble and inclusive economy; and

(b) ensure an adequate effective and non-discrimi-
natory level of protection and enforcement of 
intellectual property rights.

62 Pursuant to Article [XX – Trade and Economic Relations 
Governed by this Agreement], any matter pertaining to 
patents, including the articles on [list the relevant article: 
patents and public health; ii) patents; iii) SPCs; and iv) the 
applicable provisions under the enforcement section], as 
well as to geographical indications [list the relevant 
articles] in this Agreement shall not apply to Liechtenstein.
3. En part kan underrette den andre parten om 
innsigelser mot en foreslått rettelse innen 45 
dager etter å ha mottatt underretningen. En 
part som gjør innsigelse, skal angi årsakene til 
at den ikke anser den foreslåtte rettelsen som 
en endring i henhold til nr. 1, og beskrive virk-
ningen av den foreslåtte rettelsen på de gjensi-
dig avtalte markedsadgangsforpliktelsene 
omhandlet i dette kapitlet. Dersom ingen slik 
innsigelse framsettes skriftlig innen 45 dager 
etter at underretningen er mottatt, skal parten 
anses for å ha samtykket i den foreslåtte rettel-
sen.

Artikkel 6.15

Videre forhandlinger

Dersom en part i framtiden tilbyr en ikke-part 
ytterligere fordeler med hensyn til omfanget av 
adgangen til sitt respektive marked for offentlige 
anskaffelser som avtalt i henhold til dette kapitlet, 
skal den på anmodning fra en annen part sam-
tykke i å innlede forhandlinger med sikte på å 
utvide dekningsomfanget i henhold til dette kapit-
let på gjensidig grunnlag.

Kapittel 7

Immaterialrett62

Avsnitt 7.1

Generelle bestemmelser

Artikkel 7.1

Formål

Formålene med dette kapitlet er å
(a) lette produksjon, levering og markedsføring 

mellom partene av innovative og kreative pro-
dukter og tjenester ved å redusere vridninger 
og hindringer for denne handelen og dermed 
bidra til en mer bærekraftig og inkluderende 
økonomi, og

(b) sikre et tilstrekkelig effektivt og ikke-diskrimi-
nerende nivå for beskyttelse og håndheving av 
immaterialrettigheter.

62  I henhold til artikkel [XX – henvis til den generelle delen 
av den generelle bestemmelsen i avtalen] får saker som 
gjelder patenter, herunder artiklene om [list opp relevante 
artikler: patenter og folkehelse, ii) patenter, iii) SPC-er og 
iv) relevante bestemmelser under håndhevingsavsnittet] 
og geografiske betegnelser [angi relevante artikler], i 
denne avtalen, ikke anvendelse for Liechtenstein.



2020–2021 Prop. 210 S 215
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
Article 7.2

Scope

1. This Chapter shall complement the rights and 
obligations of each Party under the TRIPS 
Agreement and other international treaties in 
the field of intellectual property to which they 
are parties.

2. This Chapter does not preclude either Party 
from introducing more extensive protection 
and enforcement of intellectual property rights 
than required under this Chapter, provided 
that such protection and enforcement does not 
contravene this Chapter.

Article 7.3

Definitions

For the purposes of this Chapter, the following 
definitions apply:
(a) “Paris Convention” means the Paris Conven-

tion for the Protection of Industrial Property of 
20 March 1883, as last revised at Stockholm on 
14 July 1967;

(b) “Berne Convention” means the Berne Conven-
tion for the Protection of Literary and Artistic 
Works of 9 September 1886 revised at Paris on 
24 July 1971 and amended on 28 September 
1979;

(c) “Rome Convention” means the International 
Convention for the Protection of Performers, 
Producers of Phonograms and Broadcasting 
Organisations done at Rome on 26 October 
1961;

(d) “WIPO” means the World Intellectual Prop-
erty Organisation; 

(e) “intellectual property rights” means copy-
rights, including the protection of computer 
programmes and compilations of data, as well 
as related rights, trademarks for goods and 
services, geographical indications for goods, 
and indications of source for goods and ser-
vices, industrial designs, patents, plant varie-
ties, topographies of integrated circuits, as 
well as undisclosed information;

(f) “national” means, in respect of the relevant 
intellectual property right, a person of a Party 
that would meet the criteria for eligibility for 
protection provided for in the TRIPS Agree-
ment and multilateral agreements concluded 
and administered under the auspices of WIPO, 
to which a Party is a contracting party.
Artikkel 7.2

Virkeområde

1. Denne avdelingen skal utfylle hver enkelt 
parts rettigheter og plikter i henhold til TRIPS-
avtalen og andre internasjonale traktater på 
området immaterialrett som de er parter i. 

2. Denne avdelingen er ikke til hinder for at en av 
partene innfører mer omfattende beskyttelse 
og håndheving av immaterialrettigheter enn 
det som kreves i henhold til denne avdelingen, 
forutsatt at slik beskyttelse og håndheving 
ikke strider mot denne avdelingen.

Artikkel 7.3

Definisjoner

I denne avdelingen menes med 

(a) «Paris-konvensjonen» Paris-konvensjonen 
angående beskyttelse av den industrielle eien-
domsrett av 20. mars 1883, sist revidert i 
Stockholm 14. juli 1967,

(b) «Bern-konvensjonen» Bern-konvensjonen til 
beskyttelse av litterære og kunstneriske verk 
av 9. september 1886, revidert i Paris 24. juli 
1971 og endret 28. september 1979, 

(c) «Romakonvensjonen» den internasjonale kon-
vensjonen om vern av utøvende kunstnere, 
fonogramprodusenter og kringkastingsvirk-
somheter utferdiget i Roma 26. oktober 1961, 

(d) «WIPO» World Intellectual Property Organisa-
tion (Den internasjonale immaterialrettsorga-
nisasjonen),

(e) «immaterialrettigheter» opphavsrettigheter, 
herunder beskyttelse av dataprogrammer og 
samlinger av data samt nærstående rettighe-
ter, varemerker for varer og tjenester, geo-
grafiske betegnelser for varer og betegnelser 
for opprinnelsesangivelser for varer og tjenes-
ter, design, patenter, plantesorter, kretsmøn-
ster og fortrolig informasjon, 

(f) «borger», med hensyn til relevant immaterial-
rettighet, en person fra en part som vil oppfylle 
kriteriene for å omfattes av beskyttelsen i 
TRIPS-avtalen og multilaterale avtaler inngått 
og administrert i regi av WIPO, som en part er 
avtalepart i. 
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Article 7.4

International Agreements

1. Subject to paragraph 2 the Parties affirm their 
commitment to comply with the international 
agreements to which they are party:
(a) the TRIPS Agreement;
(b) the Rome Convention;
(c) the Berne Convention;
(d) Paris Convention. 

(e) the WIPO Copyright Treaty, adopted at 
Geneva on 20 December 1996; 

(f) the WIPO Performances and Phonograms 
Treaty, adopted at Geneva on 20 December 
1996; 

(g) Budapest Treaty on the International Rec-
ognition of the Deposit of Microorganisms 
for the Purposes of Patent Procedure; 

(h) the Protocol Relating to the Madrid Agree-
ment Concerning the International Regis-
tration of Marks, adopted at Madrid on 27 
June 1989, as last amended on 12 Novem-
ber 2007;

(i) the Marrakesh Treaty to Facilitate Access 
to Published Works for Persons Who Are 
Blind, Visually Impaired or Otherwise Print 
Disabled, adopted at Marrakesh on 27 June 
2013;

(j) the Geneva Act of the Hague Agreement 
Concerning the International Registration 
of Industrial Designs, adopted at Geneva on 
2 July 1999;

(k) the International Convention for the Protec-
tion of New Varieties of Plants, done at Paris 
on 2 December 1978 or 1991;63 
 

(l) the European Patent Convention of 5 Octo-
ber 1973 as revised by the Act revising Arti-
cle 63 EPC on 17 December 1991 and the 
Act revising the EPC of 29 November 2000.

2. If a Party to this agreement is not a party to 
one or more of the multilateral agreements 
listed in paragraph (1), then that Party affirms 
the substantive standards of any listed agree-

63 Liechtenstein is not yet a party to the Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants. The obligation with 
regard to [subparagraph (j) of paragraph 1 and paragraph 2 
of article [International agreements]] shall become applica-
ble to Liechtenstein once it has become a party to the Con-
vention.
Artikkel 7.4

Internasjonale avtaler

1. Med forbehold for nr. 2 bekrefter partene sin 
forpliktelse til å overholde internasjonale avta-
ler som de er part i:
(a) TRIPS-avtalen.
(b) Roma-konvensjonen.
(c) Bern-konvensjonen.
(d) WIPO-traktaten om opphavsrett, vedtatt i 

Genève 20. desember 1996.
(e) WIPO-traktaten om framføringer og fono-

grammer, vedtatt i Genève 20. desember 
1996.

(f) Budapest-konvensjonen om internasjonal 
anerkjennelse av deponering av mikroorga-
nismer i forbindelse med behandling av 
patentsaker.

(g) Protokoll til Madrid-overenskomsten om 
den internasjonale registrering av varemer-
ker, vedtatt i Madrid 27. juni 1989, sist 
endret 12. november 2007.

(h) Marrakech-traktaten om tilgang til utgitte 
åndsverk for blinde og synshemmede (her-
etter kalt «Marrakech-traktaten»), under-
tegnet i Marrakech 27. juni 2013. 

(i) Genève-avtalen til Haag-overenskomsten 
om internasjonal registrering av design, 
vedtatt i Genève 2. juli 1999. 
 

(j) Internasjonal konvensjon om vern av nye 
plantesorter, utferdiget i Paris 2. desember 
1978 eller 1991.63 

(k) Den europeiske patentkonvensjonen av 5. 
oktober 1973, revidert ved akten om revi-
sjon av artikkel 63 EPC av 17. desember 
1991 og ved akten om revisjon av EPC av 
29. november 2000.

(l) Paris-konvensjonen. 
 
 

2. Dersom en part i denne avtalen ikke er part i 
én eller flere av de multilaterale avtalene nevnt 
i nr. 1, bekrefter denne parten sin forpliktelse 
til overholdelse av de materielle standardene i 

63  Liechtenstein er ennå ikke part i konvensjonen om vern av 
nye plantesorter. Forpliktelsen med hensyn til [nr. 1 bok-
stav j) og nr. 2 i artikkel [Internasjonale avtaler]] får anven-
delse for Liechtenstein når det blir part i konvensjonen. 
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ment or agreements to which it is not a party. 

3. Each Party shall make all reasonable efforts to 
ratify or accede to the following international 
agreements, provided they are not already par-
ties to them:
(a) the Beijing Treaty on Audiovisual Perfor-

mances, adopted at Beijing on 24 June 2012;
(b) the Singapore Treaty on the Law of Trade-

marks adopted at Singapore on 27 March 
2006.

Article 7.5

Exhaustion

This Chapter does not affect the freedom of the 
parties to determine whether and under what con-
ditions the exhaustion of intellectual property 
rights applies.

Article 7.6

National Treatment

1. In respect of all categories of intellectual prop-
erty covered by this Chapter, each Party shall 
accord to the nationals of the other Party treat-
ment no less favourable than the treatment it 
accords to its own nationals with regard to the 
protection of intellectual property subject 
where applicable to the exceptions already 
provided for in, respectively, the Paris Conven-
tion, the Berne Convention, the Rome Conven-
tion and the Treaty on Intellectual Property in 
Respect of Integrated Circuits, done at Wash-
ington on 26 May 1989. In respect of perform-
ers, producers of phonograms and broadcast-
ing organisations, this obligation only applies 
in respect of the rights provided for under this 
Agreement.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, 
“protection” shall include matters affecting the 
availability, acquisition, scope, maintenance, 
and enforcement of intellectual property rights 
as well as matters affecting the use of intellec-
tual property rights specifically addressed in 
this Chapter, including measures to prevent 
the circumvention of effective technological 
measures as referred to in Article X.16 [Pro-
tection of technological measures] and meas-
ures concerning rights management informa-
tion as referred to in Article X.17 [Obligations 
concerning rights management information].

3. A Party may avail itself of the exceptions per-
mitted pursuant to paragraph 1 in relation to 
its judicial and administrative procedures, 
én eller flere oppførte avtaler som parten ikke 
er part i.

3. Hver part skal gjøre sitt ytterste for å ratifisere 
eller tiltre følgende internasjonale avtaler, der-
som de ikke allerede er parter i dem: 

(a) Beijing-traktaten om audiovisuelle framfø-
ringer, vedtatt i Beijing 24. juni 2012.

(b) Singapore-traktaten om varemerkerett, 
vedtatt i Singapore 27. mars 2006. 

Artikkel 7.5

Konsumpsjon

Denne avdelingen berører ikke partenes frihet til 
å avgjøre hvorvidt og på hvilke vilkår konsump-
sjon av immaterialrettigheter finner sted. 

Artikkel 7.6

Nasjonal behandling

1. For alle kategorier av immaterialrettigheter 
som omfattes av denne avdelingen, skal hver 
part gi den andre partens borgere en behand-
ling som ikke er mindre gunstig enn den 
behandlingen den gir sine egne borgere med 
hensyn til beskyttelse av immaterialrettighe-
ter, eventuelt med de unntakene som allerede 
er fastsatt i henholdsvis Paris-konvensjonen, 
Bern-konvensjonen, Roma-konvensjonen og 
Traktaten om immateriell eiendom med hen-
syn til integrerte kretser vedtatt i Washington 
26. mai 1989. For utøvende kunstnere, produ-
senter av lydopptak og kringkastingsorganisa-
sjoner gjelder denne plikten bare med hensyn 
til rettigheter fastsatt i denne avtalen. 

2. For formålene i nr. 1 i denne artikkelen omfat-
ter «beskyttelse» også spørsmål som påvirker 
tilgjengelighet, erverv, omfang, oppretthol-
delse og håndheving av immaterialrettigheter 
samt spørsmål som vedrører bruken av imma-
terialrettigheter som omhandles særskilt i 
denne avdelingen, herunder tiltak for å hindre 
omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer 
som nevnt i artikkel IP.16 [Tekniske beskyttel-
sessystemer] og tiltak vedrørende opplysnin-
ger om rettighetsforvaltning som nevnt i artik-
kel IP.17 [Forpliktelser vedrørende rettighets-
informasjon].

3. En part kan benytte seg av de unntakene som 
er tillatt i henhold til nr. 1, i forbindelse med 
sine rettslige og administrative prosedyrer, 
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including requiring a national of the other 
Party to designate an address for service in its 
territory, or to appoint an agent in its territory, 
if such exceptions are:
(a) necessary to secure compliance with the 

Party’s laws or regulations which are not 
inconsistent with this Chapter; or

(b) not applied in a manner which would consti-
tute a disguised restriction on trade.

4. Paragraph 1 does not apply to procedures pro-
vided in multilateral agreements concluded 
under the auspices of WIPO relating to the 
acquisition or maintenance of intellectual prop-
erty rights.

Section 7.2

Standards concerning intellectual property 
rights

SUB-Section 7.2.1

Copyright and related rights

Article 7.7

Authors

Each Party shall provide authors with the exclu-
sive right to authorise or prohibit:
(a) direct or indirect, temporary or permanent 

reproduction by any means and in any form, in 
whole or in part, of their works;

(b) any form of distribution to the public by sale or 
otherwise of the original of their works or of 
copies thereof;

(c) any communication to the public of their 
works by wire or wireless means, including 
the making available to the public of their 
works in such a way that members of the pub-
lic may access them from a place and at a time 
individually chosen by them;

(d) except in relation to buildings or works of 
applied art, the commercial rental to the public 
of originals or copies of their works.

Article 7.8

Performers

Each Party shall provide performers with the 
exclusive right to authorise or prohibit:
(a) the fixation of their performances;
(b) the direct or indirect, temporary or permanent 

reproduction by any means and in any form, in 
whole or in part, of fixations of their perfor-
mances;

(c) the distribution to the public, by sale or other-
wise, of the fixations of their performances;
herunder kreve at en borger fra den andre par-
ten angir en tjenesteadresse på dens territo-
rium eller utpeker en agent på dens territo-
rium, dersom slike unntak
(a) er nødvendige for å sikre overholdelse av 

partens lover eller forskrifter som ikke er i 
strid med denne avdelingen, eller

(b) ikke brukes på en måte som kan utgjøre en 
skjult handelshindring.

4. Nr. 1 får ikke anvendelse på prosedyrer fast-
satt i multilaterale avtaler inngått i regi av 
WIPO om erverv eller opprettholdelse av 
immaterialrettigheter. 

Avsnitt 7.2

Standarder for immaterialrettigheter 

Underavsnitt 7.2.1:

Opphavsrett og nærstående rettigheter

Artikkel 7.7

Opphavere

Hver part skal gi opphavere enerett til å tillate 
eller forby
(a) direkte eller indirekte, midlertidig eller varig 

reproduksjon av verkene, helt eller delvis, ved 
ethvert middel og i enhver form,

(b) enhver form for spredning til allmennheten 
ved salg eller på annen måte av originalen av 
deres verker eller kopier av dem,

(c) enhver overføring til allmennheten av deres 
verker, over tråd eller trådløst, herunder til-
gjengeliggjøring av deres verker for allmenn-
heten på en slik måte at allmennheten kan få 
tilgang til dem fra et selvvalgt sted og på et 
selvvalgt tidspunkt,

(d) unntatt for bygninger eller brukskunst, kom-
mersiell utleie til allmennheten av originaler 
eller kopier av verkene.

Artikkel 7.8

Utøvende kunstnere

Hver part skal gi utøvende kunstnere enerett til å 
tillate eller forby
(a) opptak av deres framføringer,
(b) direkte eller indirekte, midlertidig eller varig 

reproduksjon av opptak eller framføringer, helt 
eller delvis, ved ethvert middel og i enhver 
form,

(c) spredning til allmennheten ved salg eller på 
annen måte av opptak av deres framføringer,
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(d) the making available to the public of fixations 
of their performances, by wire or wireless 
means, in such a way that members of the pub-
lic may access them from a place and at a time 
individually chosen by them;

(e) the broadcasting by wireless means and the 
communication to the public of their perfor-
mances, except where the performance is 
itself already a broadcast performance or is 
made from a fixation;

(f) the commercial rental to the public of the fixa-
tion of their performances.

Article 7.9

Producers of Phonograms

Each Party shall provide phonogram producers 
with the exclusive right to authorise or prohibit:
(a) the direct or indirect, temporary or perma-

nent, reproduction by any means and in any 
form, in whole or in part, of their phonograms;

(b) the distribution to the public, by sale or other-
wise, of their phonograms, including copies 
thereof;

(c) the making available to the public of their pho-
nograms, by wire or wireless means, in such a 
way that members of the public may access 
them from a place and at a time individually 
chosen by them;

(d) the commercial rental of their phonograms to 
the public.

Article 7.10

Broadcasting Organisations

Each Party shall provide broadcasting organisa-
tions with the exclusive right to authorise or pro-
hibit:
(a) the fixation of their broadcasts, whether these 

broadcasts are transmitted by wire or over the 
air, including by cable or satellite;

(b) the direct or indirect, temporary or permanent 
reproduction by any means and in any form, in 
whole or in part, of fixations of their broad-
casts, whether those broadcasts are transmit-
ted by wire or over the air, including by cable 
or satellite;

(c) the making available to the public, by wire or 
wireless means, of fixations of their broad-
casts, whether those broadcasts are transmit-
ted by wire or over the air, including by cable 
or satellite, in such a way that members of the 
public may access them from a place and at a 
time individually chosen by them;
(d) tilgjengeliggjøring for allmennheten av opptak 
av deres framføringer, over tråd eller trådløst, 
på en slik måte at allmennheten kan få tilgang 
til dem fra et selvvalgt sted og på et selvvalgt 
tidspunkt,

(e) trådløs kringkasting og overføring til allmenn-
heten av deres framføringer, unntatt når selve 
framføringen er en kringkasting eller skjer på 
grunnlag av et opptak, 

(f) kommersiell utleie til allmennheten av opptak 
av deres framføringer.

Artikkel 7.9

Produsenter av lydopptak

Hver part skal gi produsenter av lydopptak ene-
rett til å tillate eller forby
(a) direkte eller indirekte, midlertidig eller varig 

reproduksjon av lydopptak, helt eller delvis, 
ved ethvert middel og i enhver form,

(b) spredning til allmennheten ved salg eller på 
annen måte av lydopptak, herunder kopier av 
dem,

(c) tilgjengeliggjøring for allmennheten av lydopp-
tak, over tråd eller trådløst, på en slik måte at 
allmennheten kan få tilgang til dem fra et selv-
valgt sted og på et selvvalgt tidspunkt, 

(d) kommersiell utleie av deres lydopptak til all-
mennheten.

Artikkel 7.10

Kringkastingsforetak

Hver part skal gi kringkastingsforetak enerett til å 
tillate eller forby 

(a) opptak av deres sendinger, enten de sendes 
over tråd eller trådløst, herunder via kabel 
eller satellitt,

(b) direkte eller indirekte, midlertidig eller varig 
reproduksjon, helt eller delvis, ved ethvert 
middel og i enhver form, av opptak av deres 
sendinger, enten de sendes over tråd eller 
trådløst, herunder via kabel eller satellitt, 

(c) tilgjengeliggjøring for allmennheten av opptak 
av deres sendinger via kabel eller trådløst, 
enten de sendes over tråd eller trådløst, her-
under via kabel eller satellitt, på en slik måte at 
allmennheten kan få tilgang til dem fra et selv-
valgt sted og på et selvvalgt tidspunkt, 
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(d) the distribution to the public, by sale or other-
wise, of fixations, including copies thereof, of 
their broadcasts, whether these broadcasts 
are transmitted by wire or over the air, includ-
ing by cable or satellite;

(e) the rebroadcasting of their broadcasts by wire-
less means, as well as the communication to 
the public of their broadcasts if such communi-
cation is made in places accessible to the pub-
lic against payment of an entrance fee.

Article 7.11

Broadcasting and Communication to the Public 
of Phonograms Published for commercial 
Purposes

1. Each Party shall provide a right in order to 
ensure that a single equitable remuneration is 
paid by the user to the performers and produc-
ers of phonograms, if a phonogram published 
for commercial purposes, or a reproduction of 
such phonogram, is used for broadcasting or 
any communication to the public.

2. Each Party shall ensure that the single equita-
ble remuneration is shared between the rele-
vant performers and phonogram producers. 
Each Party may enact legislation that, in the 
absence of an agreement between performers 
and producers of phonograms, sets the terms 
according to which performers and producers 
of phonograms shall share the single equitable 
remuneration.

3. Each Party may grant more extensive rights, 
as regards the broadcasting and communica-
tion to the public of phonograms published for 
commercial purposes, to performers and pro-
ducers of phonograms.

Article 7.12

Term of Protection

1. The rights of an author of a work shall run for 
the life of the author and for 70 years after the 
author’s death, irrespective of the date when 
the work is lawfully made available to the pub-
lic.

2. For the purpose of implementing paragraph 1, 
each Party may provide for specific rules on 
the calculation of the term of protection of 
musical composition with words, works of 
joint authorship as well as cinematographic or 
audiovisual works. Each Party may provide for 
specific rules on the calculation of the term of 
protection of anonymous or pseudonymous 
works.
(d) spredning til allmennheten, ved salg eller på 
annen måte, av opptak av deres sendinger, 
enten de sendes over tråd eller trådløst, her-
under via kabel eller satellitt, 

(e) trådløs videresending av deres sendinger samt 
overføring til allmennheten av deres sendin-
ger dersom denne overføringen skjer på ste-
der som er åpne for allmennheten mot beta-
ling av inngangspenger.

Artikkel 7.11

Kringkasting og overføring til allmennheten av 
lydopptak produsert i ervervsøyemed 

1. Hver part skal fastsette en rettighet som sikrer 
at brukeren betaler et samlet rimelig vederlag 
til de utøvende kunstnerne og produsentene 
av lydopptak dersom et lydopptak som utgis i 
ervervsøyemed, eller reproduksjon av et slikt 
lydopptak, brukes til kringkasting eller til 
overføring til allmennheten.

2. Hver part skal sikre at det samlede rimelige 
vederlaget deles mellom de berørte utøvende 
kunstnerne og produsentene av lydopptak. 
Hver part kan vedta lovgivning som i mangel 
av en avtale mellom utøvende kunstnere og 
produsenter av lydopptak fastsetter vilkårene 
for de utøvende kunstnernes og produsentene 
av lydopptaks deling av det samlede rimelige 
vederlaget.

3. Hver part kan med hensyn til kringkasting og 
overføring til allmennheten av lydopptak som 
utgis i ervervsøyemed, gi mer omfattende ret-
tigheter til utøvende kunstnere og produsen-
ter av lydopptak.

Artikkel 7.12

Vernetid

1. Opphavsretten til et verks opphaver skal vare 
ut opphaverens levetid og 70 år etter vedkom-
mendes død, uansett fra hvilken dato verket 
lovlig ble gjort tilgjengelig for allmennheten. 

2. For formålene i nr. 1 kan hver part fastsette 
særlige regler for beregning av vernetiden for 
musikkstykker med ord, fellesverk og film-
verk eller audiovisuelle verk. Hver part kan 
fastsette særlige regler for beregning av ver-
netiden for anonyme eller pseudonyme verk. 
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3. The rights of broadcasting organisations shall 
expire 50 years after the first transmission of a 
broadcast, whether this broadcast is transmit-
ted by wire or over the air, including by cable 
or satellite.

4. The rights of performers for their perfor-
mances otherwise than in phonograms shall 
expire 50 years after the date of the fixation of 
the performance or, if lawfully published or 
lawfully communicated to the public during 
this time, 50 years from the first such publica-
tion or communication to the public, which-
ever is the earlier.

5. The rights of performers for their perfor-
mances fixed in phonograms shall expire 50 
years after the date of fixation of the perfor-
mance or, if lawfully published or lawfully com-
municated to the public during this time, 70 
years from such act, whichever is the earlier. 

6. The rights of producers of phonograms shall 
expire 50 years after the fixation is made or, if 
lawfully published to the public during this 
time, 70 years from such publication. In the 
absence of a lawful publication, if the phono-
gram has been lawfully communicated to the 
public during this time, the term of protection 
shall be 70 years from such act of communica-
tion. Each Party may provide for effective 
measures in order to ensure that the profit 
generated during the 20 years of protection 
beyond 50 years is shared fairly between the 
performers and the producers of phonograms.

7. The terms laid down in this Article shall be 
counted from the first of January of the year 
following the year of the event which gives rise 
to them.

8. Each Party may provide for longer terms of 
protection than those provided for in this Arti-
cle.

Article 7.13

Resale Right

1. Each Party shall provide, for the benefit of the 
author of an original work of graphic or plastic 
art, a resale right, to be defined as an inaliena-
ble right, which cannot be waived, even in 
advance, to receive a royalty based on the sale 
price obtained for any resale of the work, sub-
sequent to the first transfer of the work by the 
author.

2. The right referred to in paragraph 1 shall 
apply to all acts of resale involving as sellers, 
buyers or intermediaries art market profes-
3. Kringkastingsforetaks rettigheter skal opp-
høre 50 år etter første overføring av en kring-
kastingssending, uansett om denne kringkas-
tingssendingen overføres over tråd eller tråd-
løst, herunder via kabel eller satellitt.

4. Rettighetene til utøvende kunstnere for deres 
framføringer annet enn i lydopptak skal utløpe 
50 år etter datoen for opptaket av framføringen 
eller, dersom dette er lovlig utgitt eller lovlig 
overført til allmennheten i løpet av denne 
tiden, 50 år fra første slike utgivelse eller over-
føring, alt etter hvilken dato som kommer 
først.

5. Rettighetene til utøvende kunstnere for deres 
framføringer i lydopptak skal utløpe 50 år etter 
datoen for opptaket av framføringen eller, der-
som dette er lovlig utgitt eller lovlig overført til 
allmennheten i løpet av denne tiden, 70 år fra 
en slik handling, alt etter hvilken dato som 
kommer først.

6. Rettighetene til produsenter av lydopptak skal 
utløpe 50 år etter at opptaket er gjort, eller, 
dersom det er lovlig utgitt i løpet av denne 
tiden, 70 år fra slik utgivelse. Dersom lydopp-
taket ikke er lovlig utgitt, men lovlig overført 
til allmennheten i løpet av denne tiden, er ver-
netiden 70 år fra en slik overføring. Hvert part 
kan vedta effektive tiltak for å sikre at fortje-
nesten som genereres i løpet av de 20 årene 
med beskyttelse utover 50 år, deles rettferdig 
mellom de utøvende kunstnerne og produsen-
tene av lydopptak. 

7. Vernetid som er fastsatt i denne artikkelen, 
beregnes fra 1. januar i året som følger etter 
den hendelsen som gir opphav til vernetidene. 

8. Hver part kan fastsette lengre vernetid enn det 
som er fastsatt i denne artikkelen. 

Artikkel 7.13

Følgerett ved videresalg

1. Hver part skal, til fordel for opphaveren av et 
originalt kunstverk, fastsette en følgerett, som 
defineres som en umistelig rett som ikke kan 
gis avkall på, heller ikke på forhånd, til å motta 
vederlag på grunnlag av salgsprisen som opp-
nås ved ethvert videresalg etter opphaverens 
første avhending av verket. 

2. Retten nevnt i nr. 1 får anvendelse på alt vide-
resalg der profesjonelle aktører på kunstmar-
kedet er involvert som selgere, kjøpere eller 
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sionals, such as salesrooms, art galleries and, 
in general, any dealers in works of art.

3. Each Party may provide that the right referred 
to in paragraph 1 shall not apply to acts of 
resale, where the seller has acquired the work 
directly from the author less than three years 
before that resale and where the resale price 
does not exceed a certain minimum amount.

4. The procedure for collection of the remunera-
tion and their amounts shall be determined by 
the law of each Party.

Article 7.14

Collective Management of Rights

1. The Parties shall promote cooperation 
between their respective collective manage-
ment organisations for the purpose of foster-
ing the availability of works and other pro-
tected subject matter in their respective terri-
tories and the transfer of rights revenue 
between the respective collective management 
organisations for the use of such works or 
other protected subject matter.

2. The Parties shall promote the transparency of 
collective management organisations, in par-
ticular regarding the rights revenue they col-
lect, the deductions they apply to the rights 
revenue they collect, the use of the rights reve-
nue collected, the distribution policy and their 
repertoire.

3. The Parties shall endeavour to facilitate 
arrangements between their respective collec-
tive management organisations on non-dis-
criminatory treatment of right holders whose 
rights these organisations manage under rep-
resentation agreements.

4. The Parties shall cooperate to support the col-
lective management organisations established 
in their territory and representing another col-
lective management organisation established 
in the territory of the other Party by way of a 
representation agreement with a view to 
ensuring that they accurately, regularly and 
diligently pay amounts owed to the repre-
sented collective management organisations 
and provide the represented collective man-
agement organisation with the information on 
the amount of rights revenue collected on its 
behalf and any deductions made to that rights 
revenue.
formidlere, herunder auksjonshus, kunstgalle-
rier og generelt alle kunsthandlere.

3. Hver part kan fastsette at retten nevnt i nr. 1 
ikke får anvendelse på videresalg når selgeren 
har ervervet verket direkte fra opphaveren 
mindre enn tre år før videresalget og salgspri-
sen ikke overstiger et visst minstebeløp. 

4. Framgangsmåten for innkreving av vederlag 
samt vederlagsbeløpene skal fastsettes i den 
enkelte parts lovgivning.

Artikkel 7.14

Kollektiv rettighetsforvaltning

1. Partene skal fremme samarbeid mellom sine 
respektive organisasjoner for kollektiv forvalt-
ning med sikte på å fremme tilgjengeligheten 
av verk og annet beskyttet materiale på deres 
respektive territorier og overføring av inntek-
ter fra rettigheter mellom de respektive orga-
nisasjonene for kollektiv forvaltning for bruk 
av slike verk eller annet beskyttet materiale. 

2. Partene skal fremme åpenhet omkring organi-
sasjoner for kollektiv forvaltning, særlig med 
hensyn til de rettighetsinntektene de innkre-
ver, de fradragene de anvender på de rettig-
hetsinntektene de innkrever, bruken av de inn-
krevde rettighetsinntektene, distribusjonspoli-
tikken og repertoaret.

3. Partene skal bestrebe seg på å legge til rette 
for ordninger mellom deres respektive organi-
sasjoner for kollektiv forvaltning med hensyn 
til likebehandling av rettighetshavere hvis ret-
tigheter disse organisasjonene forvalter i hen-
hold til representasjonsavtaler.

4. Partene skal samarbeide for å støtte de organi-
sasjonene for kollektiv forvaltning som er eta-
blert på deres territorium, og som represente-
rer en annen organisasjon for kollektiv forvalt-
ning som er etablert på den andre partens ter-
ritorium gjennom en representasjonsavtale, 
for å sikre at de nøyaktig, regelmessig og 
behørig betaler skyldige beløp til de represen-
terte organisasjonene for kollektiv forvaltning, 
og gir den representerte organisasjonen for 
kollektiv forvaltning opplysninger om de ret-
tighetsinntektene som er innkrevd på dens 
vegne, samt eventuelle fradrag i disse inntek-
tene.
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Article 7.15

Exceptions and Limitations

Each Party shall confine limitations or exceptions 
to the rights set out in Articles IP.7 [Authors] to 
IP.11 Article [Broadcasting and communication to 
the public of phonograms published for commer-
cial purposes] to certain special cases which do 
not conflict with a normal exploitation of the work 
or other subject-matter and do not unreasonably 
prejudice the legitimate interests of the right hold-
ers.

Article 7.16

Protection of Technological Measures

1. Each Party shall provide adequate legal pro-
tection against the circumvention of any effec-
tive technological measures, which the person 
concerned carries out in the knowledge, or 
with reasonable grounds to know, that he or 
she is pursuing that objective. Each Party may 
provide for a specific regime for legal protec-
tion of technological measures used to protect 
computer programs.

2. Each Party shall provide adequate legal pro-
tection against the manufacture, import, distri-
bution, sale, rental, advertisement for sale or 
rental, or possession for commercial purposes 
of devices, products or components or the pro-
vision of services which:
(a) are promoted, advertised or marketed for 

the purpose of circumvention of; 

(b) have only a limited commercially signifi-
cant purpose or use other than to circum-
vent; or

(c) are primarily designed, produced, adapted 
or performed for the purpose of enabling or 
facilitating the circumvention of, any effec-
tive technological measures.

3. For the purposes of this Sub-Section, the 
expression “technological measures” means 
any technology, device or component that, in 
the normal course of its operation, is designed 
to prevent or restrict acts, in respect of works 
or other subject-matter, which are not author-
ised by the right holder of any copyright or 
related right covered by this Sub-Section. 
Technological measures shall be deemed 
“effective” where the use of a protected work 
or other subject matter is controlled by the 
right holders through application of an access 
control or protection process, such as encryp-
tion, scrambling or other transformation of the 
Artikkel 7.15

Unntak og begrensninger

Hver part skal avgrense begrensningene eller 
unntakene fra rettighetene fastsatt i artikkel IP.7 
[Opphavere] til IP.11 [Kringkasting og overføring 
til allmennheten av lydopptak som utgis i ervervs-
øyemed] til visse særtilfeller som ikke er i strid 
med normal utnyttelse av verket eller annet 
beskyttet materiale, og som ikke griper urimelig 
inn i rettighetshavernes rettmessige interesser. 

Artikkel 7.16

Tekniske beskyttelsessystemer

1. Hver part skal fastsette hensiktsmessig retts-
lig vern mot omgåelse av ethvert teknisk 
beskyttelsessystem som en person foretar selv 
om vedkommende vet, eller har rimelig grunn-
lag for å vite, at dette er formålet. Hver part 
kan fastsette en særlig ordning for rettslig 
vern av tekniske beskyttelsessystemer som 
brukes til å beskytte datamaskinprogrammer. 

2. Hver part skal fastsette hensiktsmessig retts-
lig vern mot framstilling, import, spredning, 
salg, utleie, reklame for salg eller utleie, eller 
besittelse i ervervsøyemed, av innretninger, 
produkter eller komponenter eller tjenestey-
ting som
(a) er gjenstand for salgsfremmende tiltak, 

reklame eller markedsføring med henblikk 
på omgåelse av,

(b) bare i begrenset grad har annet kommersi-
elt formål eller annet bruksområde enn å 
omgå, eller

(c) hovedsakelig er konstruert, produsert, til-
passet eller utført for det formål å mulig-
gjøre eller lette omgåelse av tekniske 
beskyttelsessystemer.

3. I dette avsnittet menes med «tekniske beskyt-
telsessystemer» enhver teknologi, innretning 
eller komponent som ved normal bruk er 
beregnet på å hindre eller avgrense 
handlinger, med hensyn til verk eller annet 
beskyttet materiale, som ikke er tillatt av inne-
haveren av opphavsretten eller en opphavs-
rettsbeslektet rettighet som omfattes av dette 
avsnittet. Tekniske beskyttelsessystemer skal 
anses som virkningsfulle når bruken av et 
beskyttet verk eller annet beskyttet materiale 
kontrolleres av rettighetshaverne ved bruk av 
tilgangskontroll eller en beskyttelsesprosess, 
for eksempel kryptering, koding eller annen 
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work or other subject-matter or a copy control 
mechanism, which achieves the protection 
objective.

4. Notwithstanding the legal protection provided 
for in paragraph 1 of this Article, each Party 
may take appropriate measures, as necessary, 
to ensure that the adequate legal protection 
against the circumvention of effective techno-
logical measures provided for in accordance 
with this Article does not prevent beneficiaries 
of exceptions or limitations provided for in 
accordance with Article X.15 [Exceptions and 
limitations] from enjoying such exceptions or 
limitations.

Article 7.17

Obligations Concerning Rights Management 
Information

1. Each Party shall provide adequate legal pro-
tection against any person knowingly perform-
ing without authority any of the following acts: 

(a) the removal or alteration of any electronic 
rights-management information;

(b) the distribution, importation for distribu-
tion, broadcasting, communication or mak-
ing available to the public of works or other 
subject-matter protected pursuant to this 
Sub-Section from which electronic rights-
management information has been 
removed or altered without authority;

2. If such person knows, or has reasonable 
grounds to know, that by so doing he or she is 
inducing, enabling, facilitating or concealing 
an infringement of any copyright or any 
related rights as provided by the law of a Party. 

3. For the purposes of this Article, “rights-man-
agement information” means any information 
provided by right holders which identifies the 
work or other subject-matter referred to in this 
Article, the author or any other right holder, or 
information about the terms and conditions of 
use of the work or other subject-matter, and 
any numbers or codes that represent such 
information.

4. Paragraph 2 applies if any of these items of 
information is associated with a copy of, or 
appears in connection with the communication 
to the public of, a work or other subject-matter 
referred to in this Article.
omgjøring av verket eller det andre beskyttede 
materialet, eller en kopikontrollmekanisme 
som sikrer at beskyttelse oppnås.

4. Uten hensyn til det rettslige vernet som er 
fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, kan hver part 
ved behov treffe egnede tiltak for å sikre at det 
hensiktsmessige rettslige vernet mot omgå-
else av tekniske beskyttelsessystemer som er 
fastsatt i samsvar med denne artikkelen, ikke 
hindrer dem som er berettiget til unntak eller 
begrensninger fastsatt i samsvar med artikkel 
IP.15 [Unntak og begrensninger], i å benytte 
slike unntak eller begrensninger. 

Artikkel 7.17

Forpliktelser med hensyn til rettighetsinforma-
sjon

1. Hver part skal fastsette hensiktsmessig retts-
lig vern mot enhver person som bevisst og 
uten tillatelse utfører en av følgende hand-
linger:
(a) Fjerning eller endring av elektronisk rettig-

hetsinformasjon.
(b) Spredning, import for spredning, kringkas-

ting, overføring til eller tilgjengeliggjøring 
for allmennheten av verk eller annet materi-
ale som er beskyttet i henhold til dette 
avsnittet, og der elektronisk rettighetsinfor-
masjon er fjernet eller endret uten tillatelse, 

2. når personen vet eller har rimelig grunnlag for 
å vite at vedkommende ved å gjøre dette vil 
forårsake, muliggjøre, lette eller skjule et inn-
grep i en opphavsrettighet eller en opphavs-
rettsbeslektet rettighet fastsatt ved lov av en 
part.

3. I denne artikkelen menes med «rettighetsin-
formasjon» enhver opplysning gitt av rettig-
hetshaverne som identifiserer verket eller 
annet beskyttet materiale nevnt i denne artik-
kelen, opphaveren eller en annen rettighetsha-
ver; uttrykket omfatter også opplysninger om 
vilkårene for bruk av verket eller annet beskyt-
tet materiale samt alle numre eller koder som 
utgjør slike opplysninger.

4. Nr. 2 får anvendelse dersom noen av disse opp-
lysningene er knyttet til en kopi av eller fore-
kommer i forbindelse med overføring til all-
mennheten av et verk eller annet beskyttet 
materiale nevnt i denne artikkelen.
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SUB-Section 7.2.2

Trade marks

Article 7.18

Trade Mark Classification

Each Party shall maintain a trade mark classifica-
tion system that is consistent with the Nice Agree-
ment Concerning the International Classification 
of Goods and Services for the Purposes of the 
Registration of Marks of 15 June 1957, as 
amended and revised.

Article 7.19

Signs of which a Registered Trade Mark May 
Consist

A trade mark may consist of any signs, in particu-
lar words, including personal names, or designs, 
letters, numerals, colours, the shape of goods or 
of the packaging of goods, or sounds, or any com-
bination of such signs, provided that such signs 
are capable of:
(a) distinguishing the goods or services of one 

undertaking from those of other undertak-
ings; and

(b) being represented on the respective trade 
mark registers of each Party, in a manner 
which enables the competent authorities and 
the public to determine the clear and precise 
subject matter of the protection afforded to its 
proprietor

Article 7.20

Rights Conferred by a Registered Trade Mark 

1. Each Party shall provide that the registration 
of a trade mark confers on the proprietor 
exclusive rights therein. The proprietor shall 
be entitled to prevent all third parties not hav-
ing the proprietor’s consent from using in the 
course of trade in relation to goods or ser-
vices:
(a) any sign which is identical with the regis-

tered trade mark in relation to goods or ser-
vices which are identical with those for 
which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, 
or similarity to, the registered trade mark 
and the identity or similarity of the goods or 
services covered by this trade mark and the 
sign, there exists a likelihood of confusion 
on the part of the public, including the like-
Underavsnitt 7.2.2

Varemerker

Artikkel 7.18

Varemerkeklassifikasjon

Hver part skal opprettholde et varemerkeklassifi-
kasjonssystem som er i samsvar med Nice-avtalen 
angående den internasjonale klassifisering av 
varer og tjenester for registrering av varemerker 
av 15. juni 1957, som endret og revidert. 

Artikkel 7.19

Tegn som et registrert varemerke kan bestå av 

Et varemerke kan bestå av ethvert tegn, særlig 
ord, herunder personnavn, eller figurer, boksta-
ver, tall, farger, varens form eller vareemballasjens 
form, eller lyd, eller en kombinasjon av slike, for-
utsatt at slike tegn er egnet til å 

(a) skille varene eller tjenestene til ulike virksom-
heter fra hverandre, og 

(b) bli gjengitt i de respektive varemerkeregis-
trene til hver part på en måte som gjør det 
mulig for kompetente myndigheter og all-
mennheten klart og entydig å fastslå gjenstan-
den for den beskyttelsen som innehaveren gis. 

Artikkel 7.20

Rettigheter som er knyttet til et registrert vare-
merke

1. Hver part skal fastsette at registreringen av et 
varemerke gir innehaveren enerett til det. 
Innehaveren skal ha rett til å hindre alle tredje-
parter som ikke har innehaverens samtykke, i 
handel med varer eller tjenester, i å bruke 
 

(a) ethvert tegn som er identisk med det regis-
trerte varemerket for varer eller tjenester 
som er identiske med dem som varemerket 
er registrert for,

(b) ethvert tegn som er identisk med eller lig-
ner det registrerte varemerket, for iden-
tiske eller lignende varer eller tjenester 
som varemerket omfatter, der det fore-
ligger forvekslingsfare i det relevante mar-
kedet, herunder sannsynlighet for assosia-
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lihood of association between the sign and 
the registered trade mark;

(c) any sign which is identical with, or similar 
to , the trade mark irrespective of whether 
it is used in relation to goods or services 
which are identical with, similar to, or not 
similar to, those for which the trade mark is 
registered where the latter has a reputation 
in the Parties and where use of that sign 
without due cause takes unfair advantage 
of, or is detrimental to, the distinctive char-
acter or the repute of the trade mark.

2. The rights described above shall not prejudice 
any existing prior rights, nor shall they affect 
the possibility of the Parties making rights 
available on the basis of use.

3. If the reproduction of a trade mark in a diction-
ary, encyclopaedia or similar reference work, 
in print or electronic form, gives the impres-
sion that it constitutes the generic name of the 
goods or services for which the trade mark is 
registered, the publisher of the work shall, at 
the request in writing of the proprietor of the 
trade mark, ensure that the reproduction of 
the trade mark is, without delay, and in the 
case of works in printed form at the latest in 
the next edition of the publication, accompa-
nied by an indication that it is a registered 
trade mark.

Article 7.21

Registration Procedure

1. Each Party shall provide for a system for the 
registration of trade marks in which each final 
negative decision taken by the relevant trade 
mark administration shall be communicated in 
writing to the relevant party, duly reasoned 
and subject to appeal.

2. Each Party shall provide for the possibility for 
third parties to oppose trade mark applications 
or where appropriate, trade mark registrations.

3. Each Party shall provide for the possibility for 
third parties to apply for the invalidation or 
revocation of trade mark registrations. Such 
invalidation or revocation proceedings shall be 
adversarial.

4. Each Party shall provide a publicly available 
electronic database of trade mark applications 
and trade mark registrations.

5. Each Parties’ trade mark application, process-
ing, registration and maintenance systems 
may be provided electronically.
sjon mellom tegnet og det registrerte vare-
merket,

(c) ethvert tegn som er identisk med eller lig-
ner varemerket, uansett om det brukes i 
forbindelse med varer eller tjenester som er 
identiske med eller ligner eller ikke ligner 
dem som varemerket er registrert for, der-
som dette varemerket er velkjent i partene, 
og der bruk av tegnet uten rimelig grunn vil 
dra utilbørlig fordel av, eller være til skade 
for, varemerkets særpreg eller anseelse. 

2. Rettighetene beskrevet over berører ikke 
eksisterende eldre rettigheter, og berører hel-
ler ikke muligheten for at partene gjør rettig-
heter tilgjengelig på grunnlag av bruk.

3. Dersom gjengivelsen av et varemerke i en ord-
bok, et leksikon eller lignende oppslagsverk, i 
trykt eller elektronisk form, gir inntrykk av at 
det utgjør den generiske betegnelsen for de 
varene eller tjenestene som varemerket er 
registrert for, skal utgiveren av verket på 
skriftlig anmodning fra innehaveren av vare-
merket sørge for at gjengivelsen av varemer-
ket, snarest mulig og for verker i trykt form 
senest i neste utgave av utgivelsen, ledsages 
av en opplysning om at det er et registrert 
varemerke. 

Artikkel 7.21

Registreringsprosedyre

1. Hver part skal sørge for et system for registre-
ring av varemerker der alle endelige avslag 
som treffes av vedkommende varemerkemyn-
dighet, skal meddeles den berørte part skrift-
lig, behørig begrunnet, og skal kunne påkla-
ges.

2. Hver part skal gi tredjeparter mulighet til å 
fremme innsigelse mot varemerkesøknader 
eller eventuelt varemerkeregistreringer.

3. Hver part skal gi tredjeparter mulighet til å 
søke om å få opphevet eller slettet en varemer-
keregistrering. Slike prosedyrer for oppheving 
eller sletting skal være kontradiktoriske. 

4. Hver part skal opprette en offentlig tilgjenge-
lig elektronisk database over varemerkesøkna-
der og varemerkeregistreringer.

5. Hver parts systemer for søknad, behandling, 
registrering og opprettholdelse av varemerker 
kan være elektroniske.
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Article 7.22

Well-known Trade Marks

1. For the purpose of giving effect to protection 
of well-known trade marks, as referred to in 
Article 6bis of the Paris Convention and Article 
16(2) and (3) of the TRIPS Agreement, each 
Party reaffirms the importance of, and shall be 
guided by the Joint Recommendation Concer-
ning Provisions on the Protection of Well-
Known Marks, adopted by the Assembly of the 
Paris Union for the Protection of Industrial 
Property and the General Assembly of the 
WIPO at the Thirty-Fourth Series of Meetings 
of the Assemblies of the Member States of 
WIPO on 20 to 29 September 1999

2. No party may require, as a condition for deter-
mining that a trade mark is well known that 
the trade mark has been registered in that 
Party or in another jurisdiction, included on a 
list of well-known trade marks or given prior 
recognition as a well-known trade mark.

Article 7.23

Exceptions to the Rights Conferred by a Trade 
Mark

1. Each Party may provide for limited exceptions 
to the rights conferred by a trade mark such 
as the fair use of descriptive terms including 
geographical indications, and may provide 
other limited exceptions, provided such excep-
tions take account of the legitimate interests of 
the proprietor of the trade mark and of third 
parties.

2. The trade mark shall not entitle the proprietor 
to prohibit a third party from using, in the 
course of trade:
(a) the name or address of the third party, 

where the third party is a natural person; 

(b) signs or indications concerning the kind, 
quality, quantity, intended purpose, value, 
geographical origin, the time of production 
of goods or of rendering of the service, or 
other characteristics of goods or services; 
or

(c) the trade mark for the purpose of identify-
ing or referring to goods or services as 
those of the proprietor of that trade mark, in 
particular where the use of that trade mark 
is necessary to indicate the intended pur-
pose of a product or service, in particular as 
accessories or spare parts, provided the 
third party uses them in accordance with 
Artikkel 7.22

Velkjente varemerker

1. For å sikre vern av velkjente varemerker, som 
omhandlet i Paris-konvensjonens artikkel 6 b 
og artikkel 16 nr. 2 og 3 i TRIPS-avtalen, 
bekrefter hver part betydningen av, og skal 
følge, «Joint Recommendation Concerning 
Provisions on the Protection of Well-Known 
Marks», vedtatt av Paris-unionens forsamling 
for vern av industriell eiendomsrett og WIPOs 
generalforsamling ved den 34. serien av møter 
av forsamlinger fra WIPO-medlemsstatene 
20.–29. september 1999. 
 

2. Partene kan ikke, som vilkår for å fastslå at et 
varemerke er velkjent, kreve at varemerket er 
registrert hos denne parten eller i en annen 
jurisdiksjon, er oppført på en liste over kjente 
varemerker eller er anerkjent på forhånd som 
et velkjent varemerke.

Artikkel 7.23

Unntak fra rettigheter som er knyttet til et vare-
merke

1. Hver part kan fastsette begrensede unntak fra 
rettighetene knyttet til et varemerke, for 
eksempel rimelig bruk av beskrivende beteg-
nelser, herunder geografiske betegnelser, og 
kan fastsette andre begrensede unntak, forut-
satt at slike unntak tar hensyn til de rettmes-
sige interessene til innehaveren av varemerket 
og til tredjeparter.

2. Varemerket skal ikke gi innehaveren rett til å 
forby at tredjeparter i næringsvirksomhet gjør 
bruk av
(a) tredjepartens navn eller adresse, dersom 

vedkommende tredjepart er en fysisk per-
son,

(b) tegn eller betegnelser som angir varens 
eller tjenestens art, kvalitet, mengde, til-
tenkte formål, verdi, geografiske opprin-
nelse, tiden for tilvirkningen av varen eller 
ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper 
ved varer eller tjenester, eller

(c) varemerket til å identifisere eller vise til 
varer eller tjenester som tilhørende inneha-
veren av dette varemerket, særlig dersom 
bruken av varemerket er nødvendig for å 
angi formålet med en vare eller en tjeneste, 
særlig som tilbehør eller reservedeler, for-
utsatt at tredjeparten bruker dem i samsvar 
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honest practices in industrial or commer-
cial matters.

3. The trade mark shall not entitle the proprietor 
to prohibit a third party from using, in the 
course of trade, an earlier right which only 
applies in a particular locality if that right is 
recognised by the laws of the Party in question 
and is used within the limits of the territory in 
which it is recognised.

Article 7.24

Grounds for Revocation

1. Each Party shall provide that a trade mark 
shall be liable to revocation if, within a continu-
ous period of five years it has not been put to 
genuine use in the relevant territory of a Party 
by the proprietor or with the proprietor’s con-
sent in relation to the goods or services for 
which it is registered, and there are no proper 
reasons for non-use.

2. Each Party shall also provide that a trade mark 
shall be liable to revocation if within the period 
of five years following the date of completion 
of the registration procedure it has not been 
put to genuine use in the relevant territory by 
the proprietor or with the proprietor’s consent, 
in relation to the goods or services for which it 
is registered, and there are no proper reasons 
for non- use.

3. However, no person may claim that the propri-
etor’s rights in a trade mark should be revoked 
where, during the interval between expiry of 
the five-year period and filing of the application 
for revocation, genuine use of the trade mark 
has been started or resumed. The commence-
ment or resumption of use within a period of 
three months preceding the filing of the appli-
cation for revocation which began at the earli-
est on expiry of the continuous period of five 
years of non-use, shall, however, be disre-
garded where preparations for the commence-
ment or resumption occur only after the pro-
prietor becomes aware that the application for 
revocation may be filed. 

4. A trade mark shall also be liable to revocation 
if, after the date on which it was registered: 

(a) as a consequence of acts or inactivity of the 
proprietor, it has become the common 
name in the trade for a good or service in 
respect of which it is registered;

(b) as a consequence of the use made of the 
trade mark by the proprietor of the trade 
med hederlig industriell praksis eller god 
forretningsskikk.

3. Varemerket skal ikke gi innehaveren rett til å 
forby en tredjepart å gjøre bruk i næringsvirk-
somhet av en eldre rettighet som bare gjelder 
for et særskilt geografisk område, dersom 
denne rettigheten er anerkjent av lovgivningen 
i den aktuelle parten og blir benyttet innenfor 
det territoriet som den er anerkjent for.

Artikkel 7.24

Grunnlag for sletting

1. Hver part skal fastsette at et varemerke skal 
kunne slettes dersom det over et sammen-
hengende tidsrom på fem år ikke er gjort reell 
bruk av varemerket på en parts relevante terri-
torium for de varene eller tjenestene det er 
registrert for, og det ikke foreligger noen gyl-
dig grunn for manglende bruk. 

2. Hver part skal også fastsette at et varemerke 
skal kunne slettes dersom det innen fem år 
etter at registreringsprosedyren er avsluttet, 
ikke er gjort reell bruk på det relevante territo-
riet av innehaveren eller med innehaverens 
samtykke, i forbindelse med de varene eller 
tjenestene som det er registrert for, og det 
ikke foreligger noen gyldig grunn for man-
glende bruk.

3. Det kan imidlertid ikke kreves at innehave-
rens rett til et varemerke skal oppheves der-
som reell bruk av varemerket blir påbegynt 
eller gjenopptatt mellom utløpet av tidsrom-
met på fem år og det tidspunktet da det fram-
settes en begjæring om sletting. Påbegynnes 
eller gjenopptas bruken innenfor et tidsrom på 
tre måneder forut for framsettelsen av begjæ-
ringen om sletting, som tidligst begynte ved 
utløpet av det sammenhengende tidsrommet 
på fem år med manglende bruk, skal det imid-
lertid ikke tas hensyn til denne bruken der-
som forberedelsene til å påbegynne eller gjen-
oppta bruken først skjer etter at innehaveren 
er blitt kjent med at begjæringen om sletting 
kan bli framsatt.

4. Et varemerke skal også kunne slettes dersom 
varemerket, etter den datoen da det ble regis-
trert,
(a) som følge av innehaverens handlinger eller 

passivitet er blitt den alminnelige betegnel-
sen i handelen for en vare eller tjeneste som 
det er registrert for,

(b) som følge av den bruken som innehaveren 
av varemerket eller andre med innehave-
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mark or with the proprietor’s consent in 
respect of the goods or services for which it 
is registered, it is liable to mislead the pub-
lic, particularly as to the nature, quality or 
geographical origin of those goods or ser-
vices.

Article 7.25

The Right to Prohibit Preparatory Acts in relation 
to the Use of Packaging or Other Means

Where the risk exists that the packaging, labels, 
tags, security or authenticity features or devices, 
or any other means to which the trade mark is 
affixed could be used in relation to goods or ser-
vices and that use would constitute an infringe-
ment of the rights of the proprietor of the trade 
mark, the proprietor of that trade mark shall have 
the right to prohibit the following acts if carried 
out in the course of trade:
(a) affixing a sign identical with, or similar to, the 

trade mark on packaging, labels, tags, security 
or authenticity features or devices, or any 
other means to which the mark may be 
affixed; or

(b) offering or placing on the market, or stocking 
for those purposes, or importing or exporting, 
packaging, labels, tags, security or authentic-
ity features or devices, or any other means to 
which the mark is affixed.

Article 7.26

Bad Faith Applications

A trade mark shall be liable to be declared invalid 
where the application for registration of the trade 
mark was made in bad faith by the applicant. Each 
Party may provide that such a trade mark shall 
not be registered.

SUB-Section 7.2.3

Design

Article 7.27

Protection of Registered Designs

1. Each Party shall provide for the protection of 
designs that are new and have individual char-
acter. This protection shall be provided by reg-
istration and shall confer exclusive rights upon 
their holders in accordance with this Sub-Sec-
tion.

2. The holder of a registered design shall have 
the right to prevent third parties not having 
the holder’s consent at least from making, 
rens samtykke har gjort av varemerket i 
forbindelse med de varene eller tjenestene 
som det er registrert for, vil kunne villede 
offentligheten, særlig med hensyn til disse 
varenes eller tjenestenes art, kvalitet eller 
geografiske opprinnelse.

Artikkel 7.25

Retten til å forby forberedende handlinger 
knyttet til bruk av emballasje eller andre midler

Dersom det er fare for at emballasje, etiketter, 
merker, sikkerhets- eller ekthetselementer eller -
innretninger, eller andre midler som varemerket 
er anbrakt på, kan bli brukt i forbindelse med 
varer eller tjenester, og denne bruken kan utgjøre 
et inngrep i rettighetene til innehaveren av vare-
merket, har innehaveren av varemerket rett til å 
forby følgende handlinger dersom de utføres i 
næringsvirksomhet:
(a) Å anbringe et tegn som er identisk med eller 

ligner varemerket, på emballasje, etiketter, 
merker, sikkerhets- eller ekthetselementer 
eller -innretninger, eller andre midler som 
merket kan anbringes på.

(b) Å tilby eller bringe i omsetning, eller lagre for 
disse formålene, eller importere eller ekspor-
tere, emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- 
eller ekthetselementer eller -innretninger, 
eller andre midler som merket er anbrakt på.

Artikkel 7.26

Ond tro-søknader

Et varemerke skal kunne kjennes ugyldig dersom 
søkeren har søkt om registrering av varemerket i 
ond tro. Hver part kan dessuten fastsette at et slikt 
varemerke ikke skal registreres. 

Underavsnitt 7.2.3

Design

Artikkel 7.27

Beskyttelse av registrerte design

1. Hver part skal sørge for beskyttelse av design 
som er nye og har individuell karakter. Denne 
beskyttelsen skal gis av registreringen, og skal 
gi innehaverne enerett i samsvar med dette 
avsnittet. 

2. Innehaveren av et registrert design skal ha 
rett til minst å hindre at andre uten innehave-
rens samtykke framstiller, bruker, tilbyr for 
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using, offering for sale, selling, importing, 
exporting, or stocking a product in which the 
design is incorporated or to which it is applied, 
where such acts are undertaken for commer-
cial purposes.

3. A design applied to or incorporated in a prod-
uct which constitutes a component part of a 
complex product shall only be considered to 
be new and have individual character:
(a) if the component part, once it has been 

incorporated into the complex product, 
remains visible during normal use of the lat-
ter; and

(b) to the extent that those visible features of 
the component part fulfil in themselves the 
requirements as to novelty and individual 
character.

4. For the purposes of point (a) of paragraph 3, 
“normal use” means use by the end user, 
excluding maintenance, servicing or repair 
work.

Article 7.28

Duration of Protection

The duration of protection available for registered 
designs, including renewals of registered designs, 
shall amount to a total term of 25 years from the 
date on which the application was filed64. The Par-
ties may provide for a shorter period of protection 
for designs of component parts used for the pur-
pose of the repair of a product.

Article 7.29

Exceptions and Exclusions

1. Each Party may provide limited exceptions to 
the protection of designs, provided that such 
exceptions do not unreasonably conflict with 
the normal exploitation of designs, and do not 
unreasonably prejudice the legitimate inter-
ests of the holder of the design, taking account 
of the legitimate interests of third parties.

2. Protection shall not extend to designs solely 
dictated by technical or functional considera-
tions. A design shall not subsist in features of 
appearance of a product which must necessar-
ily be reproduced in their exact form and 
dimensions in order to permit the product in 
which the design is incorporated or to which it 
is applied to be mechanically connected to or 
placed in, around or against another product 

64 Each Party may determine the relevant date of filing of the 
application in accordance with its own legislation.
salg, selger, importerer, eksporterer eller 
lagerfører et produkt der designet inngår eller 
er anvendt, og der slike handlinger skjer i 
ervervsøyemed. 

3. Et design som anvendes på eller inngår i et 
produkt som utgjør en del av et sammensatt 
produkt, skal anses å være nytt og inneha indi-
viduell karakter bare
(a) dersom delen, når den inngår i det sam-

mensatte produktet, fortsatt er synlig under 
normal bruk av produktet, og 

(b) i den grad disse synlige trekkene ved delen 
i seg selv oppfyller kravene til nyhet og indi-
viduell karakter. 

4. For formålene i nr. 3 bokstav a) betyr «normal 
bruk» sluttbrukerens bruk unntatt vedlike-
hold, service eller reparasjon. 

Artikkel 7.28

Vernets varighet

Varigheten av den beskyttelsen som er tilgjenge-
lig for registrerte design, herunder fornyelser av 
registrerte design, skal være 25 år fra datoen da 
søknaden ble inngitt64. Partene kan fastsette en 
kortere vernetid for design for deler som brukes 
til reparasjon av et produkt. 

Artikkel 7.29

Unntak

1. Hver part kan fastsette begrensede unntak fra 
beskyttelsen av design, forutsatt at slike unn-
tak ikke i urimelig grad er i strid med normal 
utnyttelse av designene og ikke fører til urime-
lig skade for de rettmessige interessene til 
innehaveren av designet, idet det tas hensyn til 
tredjeparters rettmessige interesser.

2. Beskyttelsen skal ikke omfatte design som 
utelukkende skyldes tekniske eller funksjo-
nelle avveininger. Et design skal ikke kunne 
tilskrives ytre trekk ved et produkt som nød-
vendigvis må gjengis i akkurat denne formen 
og disse dimensjonene for at produktet som 
designet inngår i eller brukes på, skal kunne 
knyttes mekanisk til eller plasseres i, rundt 
eller mot et annet produkt, slik at produktet 

64 Hver part kan fastsette den relevante datoen for inngivelse 
av søknaden i samsvar med sin egen lovgivning.
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so that either product may perform its func-
tion.

3. By way of derogation from paragraph 2, a 
design shall, in accordance with the conditions 
set out in paragraph 1 of Article X.27 [Protec-
tion of registered designs], subsist in a design, 
which has the purpose of allowing the multiple 
assembly or connection of mutually inter-
changeable products within a modular system.

Article 7.30

Relationship to Copyright

Each Party shall ensure that designs shall also be 
eligible for protection under the copyright law of 
that Party as from the date on which the design 
was created or fixed in any form. The extent to 
which, and the conditions under which, such a 
protection is conferred, including the level of orig-
inality required, shall be determined by each 
Party.

SUB-Section 7.2.4

Geographical Indications and Traditional Terms 

Article 7.31

Effect of this Sub-Section

The provisions of this Sub-Section shall supersede 
Articles 46 and 47 of the Separation Agreement in 
its entirety.

Article 7.32

Scope

1. This Sub-Section applies to the recognition 
and protection of geographical indications for 
agricultural products and foodstuffs which 
originate in the territories of the United King-
dom and Iceland, and for wines, aromatised 
wines and spirits drinks which originate in the 
territories of the Parties65, and traditional 
terms which originate in the United King-
dom66.

65 This Sub-Section shall not apply to geographical indications 
protected by the Parties under other international agree-
ments to which the Parties are subject.

66 Without prejudice to this paragraph, the geographical indi-
cations and traditional terms of the United Kingdom listed 
in Annex [IPR&GI-I] (Geographical Indications and Tradi-
tional Terms of the United Kingdom) may include the geo-
graphical indications and traditional terms of the Bailiwicks 
of Guernsey and Jersey and the Isle of Man. 
eller produktene kan utføre sin funksjon. 

3. Som unntak fra nr. 2 skal et design i samsvar 
med vilkårene fastsatt i nr. 1 i artikkel IP.27 
[Beskyttelse av registrerte design] kunne 
bestå i et design som har som formål å gjøre 
det mulig å sette sammen eller sammenkople 
flere gjensidig utskiftbare produkter i et 
modulbasert system.

Artikkel 7.30

Forholdet til opphavsrett

Hver part skal sørge for at design også skal kunne 
omfattes av vern i henhold til partens opphavs-
rettsrettslovgivning fra den datoen designet ble 
skapt eller fastholdt i en hvilken som helst form. I 
hvilken utstrekning og på hvilke vilkår slikt vern 
gis, herunder hvilket nivå av originalitet som kre-
ves, skal fastsettes av hver part. 

Underavsnitt 7.2.4

Geografiske betegnelser og tradisjonelle 
betegnelser

Artikkel 7.31

Dette underavsnittets virkning

Bestemmelsene i dette avsnittet erstatter i sin hel-
het artikkel 46 og 47 i separasjonsavtalen. 

Artikkel 7.32

Virkeområde

1. Dette avsnittet får anvendelse på anerkjen-
nelse og beskyttelse av geografiske betegnel-
ser for landbruksprodukter og næringsmidler 
med opprinnelse i Det forente kongerikes og 
Islands territorier, og for viner, aromatiserte 
viner og alkoholsterke drikker med opprin-
nelse i partenes65 territorier samt tradisjonelle 
betegnelser med opprinnelse i Det forente 
kongerike66.

65 Dette avsnittet får ikke anvendelse på geografiske beteg-
nelser som er beskyttet av partene i henhold til andre inter-
nasjonale avtaler som partene omfattes av.

66 Uten at det berører dette nummeret, kan de geografiske 
betegnelsene og de tradisjonelle betegnelsene knyttet til 
Det forente kongerike oppført i vedlegg [] Det forente kon-
gerikes geografiske betegnelser og tradisjonelle betegnel-
ser omfatte de geografiske betegnelsene og tradisjonelle 
betegnelsene for Bailiwicks på Guernsey, Jersey og Isle of 
Man.
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2. This Sub-Section does not apply to the recogni-
tion and protection by Norway of geographical 
indications for agricultural products and food-
stuffs which originate in the territory of the 
United Kingdom.

Article 7.33

Systems for the Registration and Protection of 
Geographical Indications

The Parties shall continue to operate systems for 
the registration and protection of geographical 
indications in their territories that include at least 
the following elements:67 
(a) a register listing geographical indications pro-

tected in their respective territories; 
(b) an administrative process verifying that geo-

graphical indications identify a good as origi-
nating in a territory, region or locality where a 
given quality, reputation or other characteris-
tic of the good is essentially attributable to its 
geographical origin;  

(c) a requirement that a geographical indication 
shall correspond to a specific product or prod-
ucts for which a product specification is laid 
down which may only be amended by due 
administrative process; 

(d) control provisions applying to production;  

(e) legal provisions laying down that a geographi-
cal indication may be used by any operator 
marketing the product conforming to the cor-
responding specification; and 

(f) an objection procedure that allows the legiti-
mate interests of prior users of names, 
whether those names are protected as a form 
of intellectual property or not, to be taken into 
account.

Article 7.34

Recognition of Specific Geographical Indications 

1. In Iceland, the geographical indications of the 
United Kingdom listed in Parts A, B and D of 
Annex [IPR&GI-I] (Geographical Indications 
and Traditional Terms of the United King-
dom), shall be protected for those products 
which use these geographical indications 

67 The UK recognises that the systems for the registration 
and protection of geographical indications as applicable in 
the territories of each of Iceland and Norway at the date of 
entry into force of this agreement meet the elements laid 
down in this paragraph.
2. Dette avsnittet får ikke anvendelse på Norges 
anerkjennelse og beskyttelse av geografiske 
betegnelser for landbruksvarer og nærings-
midler med opprinnelse i Det forente kongeri-
kes territorium.

Artikkel 7.33

Systemer for registrering og beskyttelse av 
geografiske betegnelser

Partene skal fortsette å anvende systemer for 
registrering og beskyttelse av geografiske beteg-
nelser på sine territorier som omfatter minst føl-
gende:67 
(a) Et register over geografiske betegnelser som 

er beskyttet på deres respektive territorier, 
(b) en administrativ prosess der det kontrolleres 

at geografiske betegnelser identifiserer en 
vare som har sin opprinnelse i et territorium, 
en region eller et sted der en gitt kvalitet, et 
bestemt omdømme eller andre kjennetegn ved 
varen i det vesentlige kan tilskrives varens 
geografiske opprinnelse, 

(c) et krav om at en geografisk betegnelse skal til-
svare ett eller flere bestemte produkter som 
det er fastsatt en produktspesifikasjon for, og 
som bare kan endres ved en behørig adminis-
trativ prosess, 

(d) kontrollbestemmelser som får anvendelse på 
produksjonen, 

(e) lovbestemmelser som fastsetter at en geo-
grafisk betegnelse kan brukes av enhver aktør 
som markedsfører produktet i samsvar med 
tilsvarende spesifikasjon, og 

(f) en prosedyre for innsigelse som gjør det mulig 
å ta hensyn til de rettmessige interessene til 
tidligere brukere av navn, uansett om disse 
navnene er vernet som en form for immaterial-
rett eller ikke.

Artikkel 7.34

Anerkjennelse av spesifikke geografiske 
betegnelser

1. I Island skal Det forente kongerikes geo-
grafiske betegnelser oppført i del A, B og D i 
vedlegg [] Det forente kongerikes geografiske 
betegnelser og tradisjonelle betegnelser 
beskyttes for de produktene som bruker disse 
geografiske betegnelsene, i samsvar med det 

67 Det forente kongerike erkjenner at systemene for registre-
ring og beskyttelse av geografiske betegnelser som gjelder 
på hvert av territoriene til Island og Norge på datoen for 
denne avtalens ikrafttredelse, overholder det som er fast-
satt i dette nummeret.
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according to the level of protection laid down 
in this Sub-Section.

2. In Norway, the geographical indications of the 
United Kingdom listed in Parts B and D of 
Annex [IPR&GI-I] (Geographical Indications 
and Traditional Terms of the United King-
dom), shall be protected for those products 
which use these geographical indications 
according to the level of protection laid down 
in this Sub-Section.

3. In the United Kingdom, the geographical indi-
cations of Norway listed in Annex [IPR&GI-II] 
(Geographical Indications of Norway), shall 
be protected for those products which use 
these geographical indications according to 
the level of protection laid down in this Sub-
Section.

4. In the United Kingdom, the geographical indi-
cations of Iceland listed in Part A of Annex 
[IPR&GI-III] (Geographical Indications of Ice-
land), shall be protected for those products 
which use these geographical indications 
according to the level of protection laid down 
in this Sub-Section.

Article 7.35

Protection of Traditional Terms

In Iceland and Norway the traditional terms of the 
United Kingdom listed in Part C of Annex 
[IPR&GI-I] (Geographical Indications and Tradi-
tional Terms of the United Kingdom) shall be pro-
tected against:
(a) any misuse, including where it is accompanied 

by an expression such as ‘style’, ‘type’, 
‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘flavour’, 
‘like’ or similar;

(b) any other false or misleading indication in the 
marketing of a product as to its nature, charac-
teristics or essential qualities; and 

(c) any other practice likely to mislead the con-
sumer.

Article 7.36

Right of Use

A geographical indication protected under this 
Sub-Section may be used by any operator market-
ing agricultural products, foodstuffs, wines, aro-
matised wines or spirits conforming to the corre-
sponding specification.
beskyttelsesnivået som er fastsatt i dette 
avsnittet.

2. I Norge skal Det forente kongerikes geo-
grafiske betegnelser oppført i del B og D i ved-
legg [] Det forente kongerikes geografiske 
betegnelser og tradisjonelle betegnelser 
beskyttes for de produktene som bruker disse 
geografiske betegnelsene, i samsvar med det 
beskyttelsesnivået som er fastsatt i dette 
avsnittet.

3. I Det forente kongerike skal Norges geo-
grafiske betegnelser oppført i vedlegg [] Nor-
ges geografiske betegnelser beskyttes for pro-
dukter som bruker disse geografiske beteg-
nelsene, i samsvar med det beskyttelsesnivået 
som er fastsatt i dette avsnittet. 

4. I Det forente kongerike skal Islands geo-
grafiske betegnelser oppført i del A i vedlegg 
[] Islands geografiske betegnelser beskyttes 
for produkter som bruker disse geografiske 
betegnelsene, i samsvar med det beskyttelse-
snivået som er fastsatt i dette avsnittet. 

Artikkel 7.35

Beskyttelse av tradisjonelle betegnelser

I Island og Norge skal Det forente kongerikes tra-
disjonelle betegnelser oppført i del C i vedlegg [] 
Det forente kongerikes geografiske betegnelser 
og tradisjonelle betegnelser beskyttes mot 

(a) ethvert misbruk, også når den beskyttede 
betegnelsen følges av et uttrykk som «stil», 
«type», «metode», «som framstilt i», «etterlig-
ning», «smak», «som» eller tilsvarende,

(b) enhver annen uberettiget eller villedende angi-
velse i markedsføringen av et produkt med 
hensyn til dets art, kjennetegn eller vesentlige 
egenskaper, og

(c) enhver annen praksis som kan villede forbru-
keren.

Artikkel 7.36

Rett til bruk

En geografisk betegnelse som er beskyttet i hen-
hold til dette avsnittet, kan brukes av enhver aktør 
som markedsfører landbruksvarer, næringsmid-
ler, vin, aromatiserte viner eller brennevin som 
overholder den tilsvarende spesifikasjonen.
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Article 7.37

Scope of Protection

1. Geographical indications referred to in Article 
7.34 [Recognition of Specific Geographical 
Indications], including those added pursuant 
to Article 7.40 [Amending the Annexes on 
Geographical Indications] and Article 7.41 
[Processing of Specific Geographical Indica-
tions], shall be protected against:
(a) the direct or indirect commercial use of any 

means in the designation or presentation of 
a product that indicates or suggests that the 
product in question originates in a geo-
graphical area other than the true place of 
origin in a manner which misleads the pub-
lic as to the geographical origin of the prod-
uct;

(b) any misuse, imitation or evocation, even if 
the true origin of the product is indicated or 
the geographical indication is used68 in 
translation or transcription or accompanied 
by an expression such as ‘style’, ‘type’, 
‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘fla-
vour’, ‘like’ or similar; 

(c) any other false or misleading indication in 
the marketing of a product as to its origin, 
nature or essential qualities, which is liable 
to convey a false impression as to its origin; 
and

(d) any other use which constitutes an act of 
unfair competition within the meaning of 
Article 10 bis of the Paris Convention.

2. This Sub-Section shall in no way prejudice the 
right of any person to use, in the course of 
trade, that person’s name or the name of that 
person’s predecessor in business, except 
where such name is used in such a manner as 
to mislead consumers.

3. If geographical indications of the Parties are 
wholly or partially homonymous, protection 
shall be granted to each indication provided 
that it has been used in good faith. Each Party 
shall decide the practical conditions of use 
under which the wholly or partially homony-
mous geographical indications will be differen-
tiated from each other, taking into account the 
need to ensure equitable treatment of the pro-

68 For greater certainty, it is understood that this is assessed 
on a case-by-case basis. This provision does not apply 
where evidence is provided that there is no link between 
the protected name and the translated or transliterated 
term. 
Artikkel 7.37

Beskyttelsens omfang

1. Geografiske betegnelser nevnt i artikkel IP.34 
[Anerkjennelse av spesifikke geografiske 
betegnelser], herunder de som er tilføyd i hen-
hold til artikkel IP.40 [Endring av vedleggene 
om geografiske betegnelser] og artikkel IP.41 
[Behandling av spesifikke geografiske beteg-
nelser], er beskyttet mot
(a) direkte eller indirekte kommersiell bruk av 

ethvert slag i betegnelsen på eller presenta-
sjonen av et produkt som angir eller anty-
der at det aktuelle produktet har sin opprin-
nelse i et annet geografisk område enn det 
egentlige opprinnelsesstedet, på en måte 
som villeder allmennheten med hensyn til 
produktets geografiske opprinnelse,

(b) ethvert misbruk og enhver etterligning 
eller antydning, også når produktets eller 
tjenestens virkelige opprinnelse er angitt 
eller den geografiske betegnelsen er 
brukt68 i oversettelse eller transkripsjon 
eller ledsaget av uttrykk som «stil», «type», 
«metode», «som framstilt i», «etterligning», 
«smak», «som» eller tilsvarende,

(c) enhver annen uberettiget eller villedende 
angivelse i markedsføringen av et produkt 
av dets opprinnelse, art eller vesentlige 
egenskaper som kan gi et feilaktig inntrykk 
av dets opprinnelse, og

(d) enhver annen bruk som innebærer illojal 
konkurranse i henhold til Paris-konvensjo-
nens artikkel 10b.

2. Dette avsnittet berører på ingen måte en per-
sons rett til i næringsvirksomhet å bruke per-
sonens navn eller navnet på forgjengeren i 
virksomheten, med mindre et slikt navn bru-
kes på en slik måte at forbrukerne villedes. 

3. Dersom partenes geografiske betegnelser er 
helt eller delvis homonyme, skal hver beteg-
nelse beskyttes, forutsatt at den er blitt brukt i 
god tro. Hver part skal fastsette de praktiske 
bruksvilkårene for helt eller delvis å skille de 
helt eller delvis homonyme geografiske beteg-
nelsene fra hverandre, idet det tas hensyn til 
behovet for å sikre rettferdig behandling av de 
berørte produsentene og unngå at forbru-
kerne villedes.

68 For tydelighets skyld er det underforstått at dette vurderes 
i det enkelte tilfelle. Denne bestemmelsen får ikke anven-
delse dersom det kan dokumenteres at det ikke er noen 
sammenheng mellom den beskyttede betegnelsen og den 
oversatte eller translittererte betegnelsen. 
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ducers concerned and that consumers are not 
misled.

4. Nothing in this Sub-Section shall oblige a 
Party to protect a geographical indication 
which is not or ceases to be protected in its 
country of origin or which has fallen into dis-
use in that country. Each Party shall notify 
[the other Parties] if a geographical indication 
ceases to be protected in the territory of the 
Party of origin. Such notification shall take 
place in accordance with paragraph 4 of Arti-
cle 7.40 [Amending the Annexes on Geograph-
ical Indications].

5. The protection of a geographical indication 
under this Article is without prejudice to the 
continued use of a trade mark which has been 
applied for, registered or established by use, if 
that possibility is provided for by the legisla-
tion concerned, in the territory of a Party 
before the date of the application for protec-
tion of the geographical indication. Such trade 
mark may continue to be used and renewed 
for that product notwithstanding the protec-
tion of the geographical indication, provided 
that no grounds for the trade mark’s invalidity 
or revocation exist in the legislation of the 
Party concerned. The date of application for 
protection of the geographical indication is 
determined in accordance with paragraph 2 of 
Article 7.39 [Relationship with Trade Marks].

6. A name may not be registered as a geographi-
cal indication where it conflicts with the name 
of a plant variety, including a grape variety, or 
an animal breed and as a result is likely to mis-
lead the consumer as to the true origin of the 
product.

7. A Party shall not be required to protect a name 
as a geographical indication under this Sub-
Section if that name is the term customary in 
common language as the common name for 
the good concerned in the territory of that 
Party.

8. A Party shall not be required to protect a name 
as a geographical indication under this Sub-
Section if, in light of a trade mark’s reputation 
and renown and the length of time it has been 
used, that name is liable to mislead the con-
sumer as to the true identity of the product. 

Article 7.38

Enforcement of Protection

Each Party shall authorise its competent authori-
ties to take appropriate measures ex officio or on 
 
 
4.Intet i dette avsnittet skal pålegge en part å 
beskytte en geografisk betegnelse som ikke er 
eller ikke lenger er beskyttet i opprinnelses-
landet, eller som har gått ut av bruk i det lan-
det. Hver part skal underrette [de andre par-
tene] dersom en geografisk betegnelse ikke 
lenger er beskyttet på opprinnelsespartens ter-
ritorium. Slik underretning skal skje i samsvar 
med artikkel IP.40 nr. 4 [Endring av vedleg-
gene om geografiske betegnelser]. 

5. Beskyttelsen av en geografisk betegnelse i 
henhold til denne artikkelen er ikke til hinder 
for fortsatt bruk av et varemerke som det er 
søkt om, som er registrert eller som er eta-
blert ved bruk, dersom denne muligheten er 
fastsatt i den berørte lovgivningen, på en parts 
territorium før datoen for søknad om beskyt-
telse av den geografiske betegnelsen. Et slikt 
varemerke kan fortsatt brukes og fornyes for 
dette produktet selv om den geografiske 
betegnelsen er beskyttet, forutsatt at det ikke 
finnes noe grunnlag for varemerkets ugyldig-
het eller sletting i den berørte partens lovgiv-
ning. Datoen for søknad om beskyttelse av den 
geografiske betegnelsen bestemmes i samsvar 
med artikkel IP.39 [Forhold til varemerker]. 

6. Et navn kan ikke registreres som en geo-
grafisk betegnelse dersom det er i strid med 
navnet på en plantesort, herunder en drues-
ort, eller en dyrerase og dette kan villede for-
brukeren med hensyn til produktets virkelige 
opprinnelse.

7. Det kreves ikke at en part beskytter et navn 
som geografisk betegnelse i henhold til dette 
avsnittet dersom dette navnet er den betegnel-
sen som vanligvis brukes som fellesnavn på 
det felles språket for den berørte varen på 
denne partens territorium.

8. Det skal ikke kreves at en part beskytter et 
navn som en geografisk betegnelse i henhold 
til dette avsnittet dersom det i lys av vare-
merkets omdømme og anerkjennelse og det 
tidsrommet det har vært brukt i, vil kunne vil-
lede forbrukerne om produktets faktiske iden-
titet.

Artikkel 7.38

Håndheving av beskyttelse

Hver part skal bemyndige sine kompetente 
myndigheter til, på eget initiativ eller på anmod-
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request of an interested party in accordance with 
its laws and regulations to protect geographical 
indications of the other Party protected under this 
Sub-Section. 

Article 7.39

Relationship with Trade Marks

1. The registration of a trade mark that corre-
sponds to any of the situations referred to in 
paragraph 1 of Article 7.37 [Scope of Protec-
tion] in relation to a geographical indication 
protected under Article 7.34 [Recognition of 
Specific Geographical Indications] for like 
products, including those added pursuant to 
Article 7.40 [Amending the Annexes on Geo-
graphical Indications] and Article 7.41 [Pro-
cessing of Specific Geographical Indications], 
shall be refused or invalidated by the Parties, 
provided an application for registration of the 
trade mark is submitted after the date of appli-
cation for protection of the geographical indi-
cation in the territory concerned.

2. For the purposes of paragraph 1:
(a) for geographical indications referred to in 

paragraph 1 of Article 7.34 [Recognition of 
Specific Geographical Indications] and 
listed in Part A of Annex [IPR&GI-I] (Geo-
graphical Indications and Traditional 
Terms of the United Kingdom) as at the 
date of entry into force of this Agreement, 
the date of application for protection shall 
be 1 May 2018;

(b) for geographical indications referred to in 
Article 7.34 [Recognition of Specific Geo-
graphical Indications] and listed in Parts B 
and D of Annex [IPR&GI-I] (Geographical 
Indications and Traditional Terms of the 
United Kingdom) and Annex [IPR&GI-II] 
(Geographical Indications of Norway) as at 
the date of entry into force of this Agree-
ment, the date of application for protection 
shall be the date on which the application 
that resulted in the first registration of the 
geographical indication in the Union was 
submitted to the European Commission;

(c) for geographical indications referred to in 
Article 7.40 [Amending the Annexes on 
Geographical Indications], and added to an 
annex referred to in paragraph 1 of Article 
7.40 after the date of entry into force of this 
Agreement, the date of application for pro-
tection shall be the date of a Party’s receipt 
ning fra en berørt part, i samsvar med partens 
lover og forskrifter treffe hensiktsmessige tiltak 
for å beskytte geografiske betegnelser oppført i 
vedleggene [om geografiske betegnelser for Det 
forente kongerike, Norge og Island].

Artikkel 7.39

Forhold til varemerker

1. Registrering av et varemerke som tilsvarer en 
av situasjonene nevnt i artikkel IP.37 [Beskyt-
telsens omfang] i forbindelse med en geo-
grafisk betegnelse som er beskyttet i henhold 
til artikkel IP.34 [Anerkjennelse av spesifikke 
geografiske betegnelser] for lignende produk-
ter, herunder dem som er tilføyd i henhold til 
artikkel IP.40 [Endring av vedleggene om geo-
grafiske betegnelser] og artikkel IP.41 
[Behandling av spesifikke geografiske beteg-
nelser], skal avslås eller erklæres ugyldig av 
partene, forutsatt at en søknad om registre-
ring av varemerket inngis etter datoen for søk-
nad om beskyttelse av den geografiske beteg-
nelsen på det berørte territoriet.

2. For formålene i nr. 1 gjelder følgende:
(a) For geografiske betegnelser nevnt i nr. 1 i 

artikkel IP.34 [Anerkjennelse av spesifikke 
geografiske betegnelser] og oppført i del A 
i vedlegg [] Det forente kongerikes geo-
grafiske betegnelser og tradisjonelle beteg-
nelser skal datoen for søknad om beskyt-
telse være 1. mai 2018. 
 

(b) For geografiske betegnelser nevnt i artik-
kel IP.34 [Anerkjennelse av spesifikke geo-
grafiske betegnelser] og oppført i del B og 
D i vedlegg [] Det forente kongerikes geo-
grafiske betegnelser og tradisjonelle beteg-
nelser, del A i vedlegg [] Islands geo-
grafiske betegnelser og vedlegg [] Norges 
geografiske betegnelser skal datoen for 
søknad om beskyttelse være den datoen da 
søknaden som førte til den første registre-
ringen av den geografiske betegnelsen i 
Unionen, ble inngitt til Europakommisjo-
nen.

(c) For geografiske betegnelser som er nevnt i 
artikkel IP.40 [Endring av vedleggene om 
geografiske betegnelser], og som skal til-
føyes i gjeldende vedlegg, skal datoen for 
søknad om beskyttelse være den datoen da 
en part mottar en anmodning fra den andre 
parten om å beskytte en geografisk beteg-
nelse.
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of a request by the other Party to protect a 
geographical indication; and

(d) for geographical indications referred to in 
Article 7.41 [Processing of Specific Geo-
graphical Indications], and added to Part A 
of Annex [IPR&GI-I] (Geographical Indica-
tions and Traditional Terms of the United 
Kingdom) or Part A of Annex [IPR&GI-III] 
(Geographical Indications of Iceland) after 
the date of entry into force of this Agree-
ment, the date of application for protection 
shall be the date on which this Agreement 
is signed.

Article 7.40

Amending the Annexes on Geographical Indica-
tions

1. The Parties agree on the possibility of adding 
geographical indications to Parts A, B and D of 
Annex [IPR&GI-I] (Geographical Indications 
and Traditional Terms of the United King-
dom), Annex [IPR&GI-II] (Geographical Indi-
cations of Norway) and Part A of Annex 
[IPR&GI-III] (Geographical Indications of Ice-
land) in accordance with the procedure set out 
in this Article after having completed an objec-
tion procedure and after having examined the 
geographical indications to the satisfaction of 
the relevant Parties.

2. For a geographical indication to be added to an 
annex referred to in paragraph 1 each of the 
following shall occur:
(a) the Party from which the relevant geo-

graphical indication originates (“the 
Requesting Party”) shall make a request to 
the other Party (“the Receiving Party”) to 
commence an examination and objection 
procedure with a view to adding to the rele-
vant annex;

(b) the Requesting Party shall copy its request 
to the Committee on Trade in Goods estab-
lished under Article 2.19 [Committee on 
Trade in Goods];

(c) upon the receipt of a request, the Receiving 
Party shall without undue delay undertake 
any necessary examination and objection 
procedures; and

(d) upon completing those procedures the 
Receiving Party shall, as soon as reasona-
bly practicable, notify the Requesting Party 
and the Committee on Trade in Goods of 
the outcome in relation to the geographical 
indication it has considered.
 
 
(d)For geografiske betegnelser nevnt i 
artikkel IP.41 [Behandling av spesifikke 
geografiske betegnelser] skal datoen for 
søknad om beskyttelse være den datoen da 
denne avtalen undertegnes. 
 
 
 
 
 

Artikkel 7.40

Endring av vedleggene om geografiske 
betegnelser

1. Partene er enige om muligheten for å tilføye 
geografiske betegnelser i del A, B og D i ved-
legg [] Det forente kongerikes geografiske 
betegnelser og tradisjonelle betegnelser, i ved-
legg [] Norges geografiske betegnelser og i 
del A i vedlegg [] Islands geografiske beteg-
nelser i samsvar med prosedyren fastsatt i 
denne artikkelen etter fullføring av en prose-
dyre for innsigelse, og etter at de geografiske 
betegnelsene er undersøkt på en måte som de 
berørte parter er tilfreds med. 

2. For at en geografisk betegnelse skal tilføyes i 
et vedlegg nevnt i nr. 1, skal hvert av følgende 
inntreffe:
(a) Parten som den relevante geografiske 

betegnelsen kommer fra («anmodende 
part»), skal inngi en søknad til den andre 
parten («mottakende part») om å innlede 
en prosedyre for undersøkelse og innsi-
gelse med sikte på tilføyelse i dette vedleg-
get.

(b) Den anmodende parten skal sende sin 
anmodning til Komiteen for handel med 
varer nedsatt i henhold til artikkel X.19 
[Komiteen for handel med varer].

(c) Når den mottakende parten mottar en søk-
nad, skal den uten utilbørlig forsinkelse 
iverksette alle nødvendige prosedyrer for 
undersøkelse og innsigelse.

(d) Når disse prosedyrene er fullført, skal mot-
takende part så snart det er praktisk mulig, 
underrette anmodende part og Komiteen 
for handel med varer om resultatet med 
hensyn til den geografiske betegnelsen den 
har vurdert.
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3. At the first meeting of the Committee on 
Trade in Goods after receiving a notification 
referred to in sub-paragraph 2(d) confirming 
the eligibility for protection of a geographical 
indication in the territory of the Receiving 
Party, Committee on Trade in Goods shall con-
sider the request of the Requesting Party with 
a view to making a recommendation to the 
Joint Committee pursuant to paragraph 5 of 
Article 2.19 (Committee on Trade in Goods) 
that the geographical indication should be 
added to the relevant annex.

4. If a geographical indication ceases to be pro-
tected in its country of origin or has fallen into 
disuse in that country, pursuant to paragraph 4 
of Article 7.37 [Scope of Protection], the Party 
from which the geographical indication origi-
nates shall notify the other Party and the Com-
mittee on Trade in Goods. At the first meeting 
of the Committee on Trade in Goods following 
the receipt of the notification referred to in 
this paragraph, the Committee on Trade in 
Goods shall make a recommendation to the 
Joint Committee that the geographical indica-
tion should be removed from the relevant 
annex.

Article 7.41

Processing of Specific Geographical Indications 

1. Notwithstanding Article 7.40 [Amending the 
Annexes on Geographical Indications], Ice-
land shall conduct an examination and objec-
tion procedure for the geographical indica-
tions of the United Kingdom listed in Part E of 
Annex [IPR&GI-I] (Geographical Indications 
and Traditional Terms of the United Kingdom) 
as soon as possible after receipt of the corre-
sponding specifications. 

2. Notwithstanding Article 7.40 [Amending the 
Annexes on Geographical Indications], the 
United Kingdom shall conduct an examination 
and objection procedure for the geographical 
indication of Iceland listed in Part B of Annex 
[IPR&GI-III] (Geographical Indications of Ice-
land) as soon as possible after receipt of the 
corresponding specification.

3. Upon completion of the procedures referred to 
in paragraphs 1 and 2, Iceland and the United 
Kingdom shall, as soon as reasonably practica-
ble, notify the Committee on Trade in Goods 
of the outcome in relation to the geographical 
indications it has considered.
3. På det første møtet i Komiteen for handel med 
varer etter mottak av en underretning som 
nevnt i nr. 2 bokstav d) som bekrefter at en 
geografisk betegnelse er berettiget til beskyt-
telse på den mottakende partens territorium, 
skal Komiteen for handel med varer vurdere 
anmodningen fra anmodende part med sikte 
på å fremme en anbefaling til den blandede 
komiteen i henhold til [nr. 5 i artikkel X.19 
(Komiteen for handel med varer)] om at den 
geografiske betegnelsen bør tilføyes i det rele-
vante vedlegget.

4. Dersom en geografisk betegnelse ikke lenger 
er beskyttet i opprinnelseslandet eller har gått 
ut av bruk i dette landet i henhold til nr. 4 i 
artikkel IP.37 [Beskyttelsens omfang], skal 
den parten som den geografiske betegnelsen 
stammer fra, underrette den andre parten og 
Komiteen for handel med varer. På det første 
møtet i Komiteen for handel med varer etter 
mottak av underretningen nevnt i dette num-
meret skal Komiteen for handel med varer 
fremme en anbefaling til den blandede komi-
teen om at den geografiske betegnelsen skal 
fjernes fra det relevante vedlegget. 

Artikkel 7.41

Behandling av spesifikke geografiske  
betegnelser

1. Uten hensyn til artikkel IP.40 [Endring av ved-
leggene om geografiske betegnelser] skal 
Island snarest mulig etter mottak av de tilsva-
rende spesifikasjonene gjennomføre en prose-
dyre for undersøkelse og innsigelse med hen-
syn til de Det forente kongerikes geografiske 
betegnelser og tradisjonelle betegnelser opp-
ført i del E i vedlegg [] Det forente kongerikes 
geografiske betegnelser og tradisjonelle 
betegnelser.

2. Uten hensyn til artikkel IP.40 [Endring av ved-
leggene om geografiske betegnelser] skal Det 
forente kongerike snarest mulig etter mottak 
av den tilsvarende spesifikasjonen gjennom-
føre en prosedyre for undersøkelse og innsi-
gelse med hensyn til Islands geografiske 
betegnelse oppført i del B i vedlegg [] Islands 
geografiske betegnelser.

3. Ved fullføring av prosedyrene nevnt i nr. 1 og 2 
skal Island og Det forente kongerike så snart 
det er praktisk mulig underrette Komiteen for 
handel med varer om utfallet med hensyn til 
de geografiske betegnelsene som de har vur-
dert.
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4. The Committee on Trade in Goods shall make 
a recommendation to the Joint Committee pur-
suant to [paragraph 5 of Article 2.19 (Commit-
tee on Trade in Goods)] to add the geographi-
cal indications that are confirmed as eligible 
for protection to Part A of Annex [IPR&GI-I] 
(Geographical Indications and Traditional 
Terms of the United Kingdom) or Part A of 
Annex [IPR&GI-III] (Geographical Indications 
of Iceland).

Article 7.42

Individual Applications for Protection of 
Geographical Indications and Traditional Terms 

The provisions of this Sub-Section are without 
prejudice to the right to seek recognition and pro-
tection of a geographical indication under the rele-
vant legislation of a Party.

Article 7.43

Indications of Source and Country Names.

1. Each Party shall provide the legal means to 
prevent a trade mark being registered which 
includes an indication of source or a country 
name in relation to a good or service in a man-
ner that misleads consumers as to the origin of 
that good or service. This provision shall apply 
even if the geographical name is translated or 
used in a modified form if such use misleads 
the public as to the true place of origin of that 
good or service. 

2. Each Party shall, in accordance with their obli-
gations under Article 6ter of the Paris Conven-
tion, provide that armorial bearings, flags and 
other State emblems of another Party are pre-
vented from being used or registered as trade 
marks or designs without authorisation by the 
relevant competent authorities of that other 
Party where the domestic laws and regula-
tions of such Party require such authorisation. 
This paragraph shall also apply to signs that 
may be confused with armorial bearings, flags 
and other State emblems of a Party.
4. Komiteen for handel med varer skal fremme 
en anbefaling til den blandede komiteen i hen-
hold til [nr. 5 i artikkel X.19 (Komiteen for han-
del med varer)] om å tilføye de geografiske 
betegnelsene som er bekreftet å kunne beskyt-
tes, i del A i vedlegg [] Det forente kongerikes 
geografiske betegnelser og tradisjonelle 
betegnelser eller del A i vedlegg [] Islands 
geografiske betegnelser. 

Artikkel 7.42

Individuelle søknader om beskyttelse av 
geografiske betegnelser og tradisjonelle 
betegnelser

Bestemmelsene i dette avsnittet berører ikke ret-
ten til å søke om anerkjennelse og beskyttelse av 
en geografisk betegnelse i henhold til en parts 
relevante lovgivning.

Artikkel 7.43

Opprinnelsesangivelser og landsnavn

1. Hver part skal sørge for rettslige midler til å 
hindre at det registreres et varemerke som 
inneholder en opprinnelsesangivelse eller et 
landsnavn i tilknytning til en vare eller tjeneste 
på en slik måte at forbrukerne villedes med 
hensyn til varens eller tjenestens opprinnelse. 
Denne bestemmelsen får anvendelse selv om 
stedsnavnet oversettes eller brukes i endret 
form dersom slik bruk fører til at allmennhe-
ten villedes med hensyn til varens eller tjenes-
tens virkelige opprinnelsessted.

2. Hver part skal i samsvar med sine forpliktelser 
i henhold til Paris-konvensjonens artikkel 6 c 
sørge for at offentlige våpen, flagg og andre 
statsemblemer tilhørende en annen part hin-
dres i å bli brukt eller registrert som varemer-
ker eller design uten tillatelse fra relevante 
kompetente myndigheter i den andre parten, 
dersom en slik parts nasjonale lover og for-
skrifter krever slik tillatelse. Dette nummeret 
får også anvendelse på tegn som kan forveks-
les med en parts offentlige våpen, flagg og 
andre statsemblemer.
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SUB-Section 7.2.5

Patents

Article 7.44

Patents and Public Health

1. The Parties recognise the importance of the 
Declaration on the TRIPS Agreement and Pub-
lic Health, adopted on 14 November 2001 by 
the Ministerial Conference of the WTO at 
Doha (the “Doha Declaration”). In interpret-
ing and implementing the rights and obliga-
tions under this Sub-Section, each Party shall 
ensure consistency with the Doha Declaration.

2. Each Party shall implement Article 31bis of the 
TRIPS Agreement, as well as the Annex to the 
TRIPS Agreement and the Appendix to the 
Annex to the TRIPS Agreement.

Article 7.45

Extension of the Period of Protection Conferred 
by a Patent on Medicinal Products and on Plant 
Protection Products69

1. The Parties recognise that medicinal products 
and plant protection products70 protected by a 
patent in their respective territory may be sub-
ject to an administrative authorisation proce-
dure before being put on their respective mar-
kets. The Parties recognise that the period 
that elapses between the filing of the applica-
tion for a patent and the first authorisation to 
place the product on the market, as defined for 
that purpose by the relevant legislation, may 
shorten the period of effective protection 
under the patent.

2. Each Party shall provide for further protec-
tion, in accordance with its laws and regula-
tions, for a product which is protected by a pat-
ent and which has been subject to an adminis-
trative authorisation procedure referred to in 
paragraph 1 to compensate the holder of a pat-
ent for the reduction of effective patent protec-
tion. The terms and conditions for the provi-
sion of such further protection, including its 

69 Liechtenstein does not issue marketing authorisations to 
place plant protection products or pharmaceutical products 
on its market. Instead, marketing authorisations in Liech-
tenstein are granted by the relevant Swiss or Austrian aut-
horities, in accordance with the applicable Swiss and EEA 
legislation.

70 For the purposes of this Chapter, the term “plant protection 
product” shall be defined for each Party by the respective 
legislations of the Parties.
Underavsnitt 7.2.5

Patenter

Artikkel 7.44

Patenter og folkehelse

1. Partene erkjenner betydningen av erklærin-
gen om TRIPS-avtalen og folkehelsen, vedtatt 
14. november 2001 av WTOs ministerkonfe-
ranse i Doha («Doha-erklæringen»). Ved for-
tolkning og gjennomføring av rettigheter og 
forpliktelser i henhold til dette avsnittet skal 
hver av partene sikre samsvar med Doha-
erklæringen.

2. Hver part skal gjennomføre artikkel 31b i 
TRIPS-avtalen samt vedlegget til TRIPS-avta-
len og tillegget til vedlegget til TRIPS-avtalen. 

Artikkel 7.45

Forlengelse av vernetiden for legemidler og for 
plantevernmidler som et patent for legemidler 
og plantevernmidler gir69

1. Partene erkjenner at legemidler og plante-
vernmidler70 som er beskyttet av et patent på 
deres territorium, kan være underlagt en 
administrativ godkjenningsprosedyre før de 
bringes i omsetning på deres respektive mar-
keder. Partene erkjenner at tidsrommet mel-
lom inngivelsen av en søknad om et patent og 
den første tillatelsen til å bringe produktet i 
omsetning, som fastsatt for dette formålet i 
relevant regelverk, kan forkorte vernetiden for 
patentet. 

2. Hver part skal i samsvar med sine lover og for-
skrifter sørge for ytterligere beskyttelse av et 
produkt som er beskyttet av et patent og har 
vært gjenstand for en administrativ godkjen-
ningsprosedyre som nevnt i nr. 1, for å kom-
pensere innehaveren av et patent for reduksjo-
nen i den effektive patentbeskyttelsen. Vilkå-
rene for slik ytterligere beskyttelse, herunder 
lengde, skal fastsettes i samsvar med partenes 
lover og forskrifter.

69 Liechtenstein utsteder ikke markedsføringstillatelser for å 
bringe plantevernmidler eller legemidler i omsetning. I ste-
det utstedes markedsføringstillatelser i Liechtenstein av 
relevante sveitsiske eller østerrikske myndigheter i sam-
svar med gjeldende sveitsisk regelverk og EØS-regelverk. 

70 For denne avdelingens formål er «plantevernmiddel» for 
hver enkelt part definert i partenes respektive lovgivnin-
ger.
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length, shall be determined in accordance with 
the laws and regulations of the Parties.

3. For the purposes of this Chapter, “medicinal 
product” means:
(a) any substance or combination of sub-

stances presented as having properties for 
treating or preventing disease in human 
beings or animals; or 

(b) any substance or combination of sub-
stances which may be used in or adminis-
tered to human beings or animals either 
with a view to restoring, correcting or mod-
ifying physiological functions by exerting a 
pharmacological, immunological or meta-
bolic action, or to making a medical diagno-
sis.

SUB-Section 7.2.6

Protection of undisclosed information

Article 7.46

Protection of Trade Secrets

1. Each Party shall provide for appropriate civil 
judicial procedures and remedies for any trade 
secret holder to prevent, and obtain redress 
for, the acquisition, use or disclosure of a trade 
secret whenever carried out in a manner con-
trary to honest commercial practices. 

2. For the purposes of this Sub-Section:
(a) “trade secret” means information which 

meets all of the following requirements:
(i) it is secret in the sense that it is not, as a 

body or in the precise configuration and 
assembly of its components, generally 
known among or readily accessible to 
persons within the circles that normally 
deal with the kind of information in 
question;

(ii) it has commercial value because it is 
secret; and

(iii)it has been subject to reasonable steps 
under the circumstances, by the person 
lawfully in control of the information, to 
keep it secret;

(b) “trade secret holder” means any natural or 
legal person lawfully controlling a trade 
secret.

3. For the purposes of this Sub-Section, at least 
the following conduct shall be considered con-
trary to honest commercial practices:
(a) the acquisition of a trade secret without the 

consent of the trade secret holder, when-
 
 
3.I denne avdelingen menes med «legemid-
del»
(a) ethvert stoff eller enhver sammensetning 

av stoffer som presenteres som et middel 
med egenskaper til å helbrede eller fore-
bygge sykdom hos mennesker eller dyr, 
eller

(b) ethvert stoff eller enhver sammensetning 
av stoffer som kan anvendes i eller på krop-
pen eller tilføres mennesker eller dyr, enten 
med sikte på å gjenopprette, korrigere eller 
endre fysiologiske funksjoner gjennom en 
farmakologisk, immunologisk eller meta-
bolsk virkning, eller for å stille en medi-
sinsk diagnose.

Underavsnitt 7.2.6

Beskyttelse av fortrolig informasjon

Artikkel 7.46

Beskyttelse av forretningshemmeligheter

1. Hver part skal fastsette hensiktsmessige sivil-
rettslige prosedyrer og rettsmidler for alle 
innehavere av forretningshemmeligheter for å 
hindre, og få erstatning for, tilegnelse, bruk 
eller formidling av forretningshemmeligheter 
når dette skjer på en måte som er i strid med 
god forretningsskikk.

2. I dette avsnittet menes med
(a) «forretningshemmelighet» informasjon 

som oppfyller alle følgende krav:
(i) Den er hemmelig i den forstand at den 

ikke, sett som helhet eller på grunn av 
elementenes konkrete sammenstilling, 
er allment kjent eller lett tilgjengelig for 
personer i kretser der det er vanlig å 
behandle den aktuelle typen informa-
sjon.

(ii) Den har en salgsverdi fordi den er hem-
melig.

(iii)Den personen som lovlig kontrollerer 
informasjonen, har truffet tiltak som er 
rimelige under de gitte omstendighe-
tene, for å holde den hemmelig,

(b) «innehaver av en forretningshemmelighet» 
en fysisk eller juridisk person som lovlig 
kontrollerer en forretningshemmelighet.

3. For dette avsnittets formål skal minst følgende 
atferd anses å være i strid med god forret-
ningsskikk:
(a) Tilegnelse av en forretningshemmelighet 

uten samtykke fra innehaveren av forret-



242 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
ever obtained by unauthorised access to, or 
by appropriation or copying of, any docu-
ments, objects, materials, substances or 
electronic files that are lawfully under the 
control of the trade secret holder, and that 
contain the trade secret or from which the 
trade secret can be deduced; 
 

(b) the use or disclosure of a trade secret when-
ever it is carried out, without the consent of 
the trade secret holder, by a person who is 
found to meet any of the following condi-
tions:
(i) having acquired the trade secret in a 

manner referred to in point (a); 

(ii) being in breach of a confidentiality 
agreement or any other duty not to dis-
close the trade secret; or 

(iii)being in breach of a contractual or any 
other duty to limit the use of the trade 
secret;

(c) the acquisition, use or disclosure of a trade 
secret whenever carried out by a person 
who, at the time of the acquisition, use or 
disclosure, knew, or ought to have known, 
under the circumstances that the trade 
secret had been obtained directly or indi-
rectly from another person who was using 
or disclosing the trade secret unlawfully 
within the meaning of point (b).

4. Nothing in this Sub-Section shall be under-
stood as requiring either Party to consider any 
of the following conducts as contrary to honest 
commercial practices:
(a) independent discovery or creation;
(b) observation, study, disassembly or testing 

of a product that has been made available to 
the public or that is lawfully in the posses-
sion of the acquirer of the information, 
where the acquirer of the information is 
free from any legally valid duty to limit the 
acquisition of the trade secret;

(c) the acquisition, use or disclosure of a trade 
secret required or allowed by the law of 
each Party; 

(d) the exercise of the right of workers or work-
ers’ representatives to information and con-
sultation in accordance with the laws and 
regulations of that Party.

5. Nothing in this Sub-Section shall be under-
stood as affecting the exercise of freedom of 
ningshemmeligheten, når den innhentes 
ved ulovlig tilgang til eller ved tilegnelse 
eller kopiering av, dokumenter, gjenstan-
der, materialer, stoffer eller elektroniske 
filer som lovlig kontrolleres av innehaveren 
av forretningshemmeligheten, og som 
inneholder forretningshemmeligheten, 
eller som forretningshemmeligheten kan 
utledes fra.

(b) Bruk eller formidling av en forretnings-
hemmelighet uten samtykke fra innehave-
ren av forretningshemmeligheten av en 
person som har vist seg å oppfylle noen av 
følgende vilkår:
(i) Har tilegnet seg forretningshemmelig-

heten på en måte som nevnt i bokstav 
a),

(ii) har misligholdt en avtale om fortrolig-
het eller en annen forpliktelse til ikke å 
formidle forretningshemmeligheten, 
eller

(iii)har misligholdt en avtaleforpliktelse 
eller en annen forpliktelse til å begrense 
bruken av forretningshemmeligheten.

(c) Tilegnelse, bruk eller formidling av en for-
retningshemmelighet utført av en person 
som, på tidspunktet for tilegnelsen, bruken 
eller formidlingen, visste eller under de 
gitte omstendighetene burde ha visst at for-
retningshemmeligheten var mottatt direkte 
eller indirekte fra en person som brukte 
eller formidlet forretningshemmeligheten 
ulovlig i henhold til bokstav b).

4. Ingenting i dette avsnittet skal forstås som et 
krav om at noen av partene skal anse noen av 
følgende former for atferd å være i strid med 
god forretningsskikk:
(a) Uavhengig oppdagelse eller frambringelse.
(b) Observasjon, undersøkelse, demontering 

eller prøving av et produkt som er gjort til-
gjengelig for allmennheten, eller som den 
personen som tilegner seg opplysningene, 
innehar lovlig, og der denne personen ikke 
har noen rettsgyldig plikt til å begrense til-
egnelsen av forretningshemmeligheten.

(c) Tilegnelse, bruk eller formidling av en for-
retningshemmelighet som kreves eller tilla-
tes i henhold til lovgivningen til hver av par-
tene.

(d) Utøvelsen av arbeidstakeres eller arbeidsta-
kerrepresentanters rett til informasjon og 
konsultasjon i samsvar med partens lover 
og forskrifter.

5. Ingenting i dette avsnittet berører utøvelsen av 
ytrings- og informasjonsfrihet, herunder medi-
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expression and information, including the 
freedom and pluralism of the media, as pro-
tected in each Party, restricting the mobility of 
employees, or as affecting the autonomy of 
social partners and their right to enter into col-
lective agreements, in accordance with the 
laws and regulations of the Parties.

Article 7.47

Protection of Data Submitted to Obtain an 
Authorisation to Put a Medicinal Product on the 
Market71

1. Each Party shall protect commercially confi-
dential information submitted to obtain an 
authorisation to place medicinal products on 
the market (“marketing authorisation”) 
against disclosure to third parties, unless 
steps are taken to ensure that the data are pro-
tected against unfair commercial use or except 
where the disclosure is necessary for an over-
riding public interest.

2. Each Party shall ensure that for a limited 
period of time to be determined by its domes-
tic law and in accordance with any conditions 
set out in its domestic law, the authority 
responsible for the granting of a marketing 
authorisation does not accept any subsequent 
application for a marketing authorisation that 
relies on the results of pre-clinical tests or clin-
ical trials submitted in the application to that 
authority for the first marketing authorisation, 
without the explicit consent of the holder of 
the first marketing authorisation, unless inter-
national agreements to which the Parties are 
both party provide otherwise.

3. Each Party shall also ensure that, for a limited 
period of time to be determined by its domes-
tic law and in accordance with any conditions 
set out in its domestic law, a medicinal product 
subsequently authorised by that authority on 
the basis of the results of the pre-clinical tests 
and clinical trials referred to in paragraph 2 is 
not placed on the market without the explicit 
consent of the holder of the first marketing 
authorisation, unless international agreements 

71 Pursuant to the “Notenaustausch vom 11. Dezember 2001 
zwischen der Schweiz und Liechtenstein betreffend die 
Geltung der schweizerischen Heilmittelgesetzgebung in 
Liechtenstein”, Liechtenstein applies the Swiss Legislation 
on Therapeutic Products (Medicinal Products and Medical 
Devices). In case of any inconsistencies between this 
Article and the Swiss Legislation on Therapeutic Products, 
the latter shall prevail.
enes frihet og mediemangfold, slik de er ver-
net i hver av partene, eller begrenser arbeids-
takernes mobilitet eller påvirker uavhengighe-
ten til partene i arbeidslivet og deres rett til å 
inngå tariffavtaler i samsvar med partenes 
lover og forskrifter. 

Artikkel 7.47

Beskyttelse av data som er framlagt for å oppnå 
markedsføringstillatelse for et legemiddel71 

1. Hver part skal beskytte forretningsmessig for-
trolige opplysninger som framlegges for å få 
markedsføringstillatelse for legemidler («mar-
kedsføringstillatelse»), mot formidling til tred-
jeparter, med mindre det treffes tiltak for å 
sikre at dataene vernes mot urimelig kommer-
siell bruk, eller formidling er nødvendig av 
hensyn til tvingende allmenne hensyn. 

2. Hver part skal i et begrenset tidsrom som fast-
settes ut fra nasjonal rett, og i samsvar med 
eventuelle vilkår fastsatt i dens nasjonal rett, 
sikre at myndigheten med ansvar for å gi mar-
kedsføringstillatelse ikke godtar en senere 
søknad om markedsføringstillatelse som byg-
ger på resultatene av prekliniske eller kliniske 
forsøk som er framlagt i søknaden til nevnte 
myndighet om den første markedsføringstilla-
telsen, uten uttrykkelig samtykke fra inneha-
veren av den første markedsføringstillatelsen, 
med mindre internasjonale avtaler som begge 
partene er part i, fastsetter noe annet. 

3. Hver part skal i et begrenset tidsrom som fast-
settes i nasjonal rett, og i samsvar med eventu-
elle vilkår fastsatt i nasjonal rett, også sikre at 
et legemiddel som senere godkjennes av 
nevnte myndighet på grunnlag av resultatene 
av de prekliniske og kliniske forsøkene nevnt i 
nr. 2, ikke bringes i omsetning uten uttrykke-
lig samtykke fra innehaveren av den første 
markedsføringstillatelsen, med mindre inter-
nasjonale avtaler som begge partene er part i, 
fastsetter noe annet.

71  I henhold til «Notenaustausch vom 11. Dezember 2001 
zwischen der Schweiz und Liechtenstein betreffend die 
Geltung der schweizerischen Heilmittelgesetzgebung in 
Liechtenstein» anvender Liechtenstein sveitsisk lovgiv-
ning om terapeutiske produkter (legemidler og medisinsk 
utstyr). Ved eventuell motstrid mellom denne artikkelen og 
den sveitsiske lovgivningen om terapeutiske produkter har 
sistnevnte forrang.
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to which the Parties are both party provide 
otherwise.

4. This Article is without prejudice to additional 
periods of protection which each Party may 
provide in that Party’s law.

Article 7.48

Protection of Data Submitted to Obtain 
Marketing Authorisation for Plant Protection 
Products or Biocidal Products72

1. Each Party shall recognise a temporary right 
of the owner of a test or study report submit-
ted for the first time to obtain a marketing 
authorisation concerning safety and efficacy of 
an active substance, plant protection product 
or biocidal product. During such period, the 
test or study report shall not be used for the 
benefit of any other person who seeks to 
obtain a marketing authorisation for an active 
substance, plant protection product or biocidal 
product, unless the explicit consent of the first 
owner has been proved. For the purposes of 
this Article, that right is referred to as data 
protection.

2. The test or study report submitted for market-
ing authorisation of an active substance or 
plant protection product should fulfil the fol-
lowing conditions:
(a) be necessary for the authorisation or for an 

amendment of an authorisation in order to 
allow the use on other crops; and

(b) be certified as compliant with the principles 
of good laboratory practice or of good 
experimental practice.

3. The period of data protection shall be at least 
10 years from the grant of the first authorisa-
tion by a relevant authority in the territory of 
the Party.

4. Each Party shall ensure that the public bodies 
responsible for the granting of a marketing 
authorisation will not use the information 
referred to in paragraphs 1 and 2 for the bene-
fit of a subsequent applicant for any successive 
marketing authorisation, regardless whether 
or not it has been made available to the public. 

5. Each Party shall establish rules to avoid 
duplicative testing on vertebrate animals.

72 Pursuant to the Customs Union Treaty, Liechtenstein 
applies the Swiss Legislation on Plant Protection Products. 
In case of any inconsistencies between this Article and the 
Swiss Legislation on Plant Protection Products, the latter 
shall prevail.
 
 
4.Denne artikkelen berører ikke ytterligere 
vernetider som hver av partene kan fastsette i 
sin nasjonale rett.

Artikkel 7.48

Beskyttelse av data framlagt for å oppnå 
markedsføringstillatelse for plantevernmidler 
eller biocidprodukter72

1. Hver part skal anerkjenne en midlertidig rett 
for eieren av en forsøks- eller undersøkelses-
rapport som er framlagt for første gang for å 
oppnå en markedsføringstillatelse vedrørende 
sikkerheten til og effektiviteten av et aktivt 
stoff, plantevernmiddel eller biocidprodukt. I 
slike perioder skal forsøks- eller undersøkel-
sesrapporten ikke brukes til fordel for noen 
annen person som søker om en markeds-
føringstillatelse for et aktivt stoff, plantevern-
middel eller biocidprodukt, med mindre den 
første eieren uttrykkelig har gitt sitt samtykke. 
I denne artikkelen omtales denne retten som 
vern av personopplysninger.

2. Forsøks- eller undersøkelsesrapporten som 
framlegges i forbindelse med markedsførings-
tillatelse for et aktivt stoff eller plantevernmid-
del, skal oppfylle følgende vilkår:
(a) Være nødvendig for tillatelsen eller for en 

endring av tillatelsen for å tillate bruk på en 
annen vekst, og

(b) være bekreftet å være i samsvar med prin-
sippene for god laboratoriepraksis eller god 
forsøkspraksis.

3. Varigheten av vernet av personopplysninger 
skal være minst 10 år fra den første tillatelsen 
gis av en relevant myndighet på partens terri-
torium.

4. Hver part skal sikre at de offentlige organene 
som har ansvar for å utstede en markeds-
føringstillatelse, ikke bruker opplysningene 
nevnt i nr. 1 og 2 til fordel for en etterfølgende 
søker i forbindelse med en etterfølgende mar-
kedsføringstillatelse, uansett om opplysnin-
gene er gjort tilgjengelige for allmennheten 
eller ikke.

5. Hver part skal fastsette regler for å unngå 
duplisering av forsøk på virveldyr.

72 I henhold til tolltraktaten anvender Liechtenstein den sveit-
siske lovgivningen om plantevernmidler. Ved eventuell 
motstrid mellom denne artikkelen og sveitsisk lovgivning 
om plantevernmidler har sistnevnte forrang. 
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Section 7.3

Enforcement of intellectual property rights

SUB-Section 7.3.1

General provisions

Article 7.49

General Obligations

1. Each Party shall provide under its respective 
law for the measures, procedures and reme-
dies necessary to ensure the enforcement of 
intellectual property rights.

2. For the purposes of Sub-Sections 1, 2 and 4 of 
this Section, the term “intellectual property 
rights” does not include rights covered by Sub-
Section [6] of Section 2 [Protection of undis-
closed information].

3. The measures, procedures and remedies 
referred to in paragraph 1 shall:
(a) be fair and equitable;
(b) not be unnecessarily complicated or costly, 

or entail unreasonable time-limits or unwar-
ranted delays;

(c) be effective, proportionate and dissuasive; 

(d) be applied in such a manner as to avoid the 
creation of barriers to legitimate trade and 
to provide for safeguards against their 
abuse.

Article 7.50

Persons Entitled to Apply for the Application of 
the Measures, Procedures and Remedies

Each Party shall recognise as persons entitled to 
seek application of the measures, procedures and 
remedies referred to in Sub-Sections 2 and 4 of 
this Section:
(a) the holders of intellectual property rights in 

accordance with the law of a Party;
(b) all other persons authorised to use those 

rights, in particular licensees, in so far as per-
mitted by and in accordance with the law of a 
Party; and

(c) federations and associations73, in so far as per-
mitted by and in accordance with the law of a 
Party.

73 For greater certainty, and in so far as permitted by the law 
of a Party, the term “federations and associations” includes 
at least collective rights management bodies and professio-
nal defence bodies which are regularly recognised as 
having the right to represent holders of intellectual pro-
perty rights.
Avsnitt 7.3

Håndheving av immaterialrettigheter

Underavsnitt 7.3.1

Generelle bestemmelser

Artikkel 7.49

Generelle forpliktelser

1. Hver part skal i henhold til sin respektive lov-
givning fastsette nødvendige tiltak, prosedyrer 
og rettsmidler for å sikre håndheving av imma-
terialrettigheter.

2. For formålene i avsnitt 1, 2 og 4 i dette kapitlet 
omfatter «immaterialrettigheter» ikke rettig-
heter som omfattes av kapittel 2 avsnitt 6 
[Beskyttelse av fortrolig informasjon]. 

3. Tiltakene, prosedyrene og rettsmidlene nevnt 
i nr. 1 skal
(a) være rimelige og rettferdige,
(b) ikke være unødig kompliserte eller kost-

bare eller medføre urimelige frister eller 
uberettigede forsinkelser,

(c) være virkningsfulle, forholdsmessige og 
avskrekkende,

(d) anvendes på en slik måte at det unngås at 
det skapes hindringer for lovlig handel, og 
slik at det sikres vern mot misbruk av dem. 

Artikkel 7.50

Personer med rett til å søke om anvendelse av 
tiltak, prosedyrer og rettsmidler

Hver part skal anerkjenne som personer med rett 
til å søke om anvendelse av tiltakene, prosedyrene 
og rettsmidlene nevnt i avsnitt 2 og 4 i dette kapit-
let:
(a) innehavere av immaterialrettigheter i samsvar 

med en parts lovgivning,
(b) alle andre personer som har tillatelse til å 

benytte disse rettighetene, særlig lisenstakere, 
i den grad det er tillatt i henhold til og i sam-
svar med en parts lovgivning, og

(c) forbund og sammenslutninger73, i den grad 
det er tillatt i henhold til og i samsvar med en 
parts lovgivning.

73 For tydelighets skyld og i den grad det er tillatt i henhold til 
en parts lovgivning, omfatter «forbund og sammenslutnin-
ger» minst organer for kollektiv rettighetsforvaltning og 
bransjeorganisasjoner som regelmessig anerkjennes som 
organer med rett til å representere innehavere av immateri-
alrettigheter.
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SUB-Section 7.3.2

Civil and administrative enforcement

Article 7.51

Measures for Preserving Evidence

1. Each Party shall ensure that, even before the 
commencement of proceedings on the merits 
of the case, the competent judicial authorities 
may, on application by a party who has pre-
sented reasonably available evidence to sup-
port their claims that their intellectual prop-
erty right has been infringed or is about to be 
infringed, order prompt and effective provi-
sional measures to preserve relevant evidence 
in respect of the alleged infringement, subject 
to appropriate safeguards and the protection of 
confidential information.

2. Such measures may include the detailed 
description, with or without the taking of sam-
ples, or the physical seizure of the alleged 
infringing goods, and, in appropriate cases, the 
materials and implements used in the produc-
tion and/or distribution of these goods and the 
documents relating thereto.

3. The judicial authorities of the Parties shall 
have the authority to adopt provisional meas-
ures without the other party having been 
heard, in particular where delay is likely to 
cause irreparable harm to the right holder, or 
where there is a demonstrable risk of evidence 
being destroyed.

Article 7.52

Evidence

1. Each Party shall take the measures necessary 
to enable the competent judicial authorities to 
order, on application by a party which has pre-
sented reasonably available evidence suffi-
cient to support its claims and has, in substan-
tiating those claims, specified evidence which 
lies in the control of the opposing party, that 
this evidence be produced by the opposing 
party, subject to the protection of confidential 
information.

2. Each Party shall also take the necessary meas-
ures to enable the competent judicial authori-
ties to order, where appropriate, in cases of 
infringement of an intellectual property right 
committed on a commercial scale, under the 
same conditions as in paragraph 1, the com-
munication of banking, financial or commer-
cial documents under the control of the oppos-
Underavsnitt 7.3.2

Sivil og administrativ håndheving

Artikkel 7.51

Tiltak for å sikre bevis

1. Hver part skal sikre at kompetente retts-
myndigheter, også før en rettergang som fører 
til en realitetsavgjørelse, begynner, etter søk-
nad fra en part som har framlagt rimelig til-
gjengelige bevis til støtte for sine påstander 
om at det er gjort inngrep i deres immaterial-
rettigheter eller er i ferd med å bli gjort inn-
grep, kan iverksette raske og effektive midler-
tidige tiltak for å bevare relevante bevis med 
hensyn til det påståtte inngrepet, forutsatt hen-
siktsmessige beskyttelsestiltak og vern av for-
trolige opplysninger.

2. Slike tiltak kan omfatte den detaljerte beskri-
velsen, enten det tas stikkprøver eller ikke, 
eller fysisk beslaglegging av varer som påstås 
å gjøre inngrep, og, i relevante tilfeller, materi-
aler og midler som brukes i produksjonen og/
eller distribusjonen av disse varene, og doku-
menter i tilknytning til dette.

3. Partenes rettsmyndigheter skal ha myndighet 
til å vedta midlertidige tiltak uten at den andre 
parten høres, særlig dersom forsinkelse med 
sannsynlighet vil føre til uopprettelig skade for 
rettighetshaveren, eller dersom det er en påvi-
selig risiko for at bevis kan ødelegges. 

Artikkel 7.52

Bevis

1. Hver part skal treffe de tiltakene som er nød-
vendige for å gjøre det mulig for kompetente 
rettsmyndigheter å beordre, etter søknad fra 
en part som har framlagt tilstrekkelig med 
rimelig tilgjengelige bevis til støtte for sine 
påstander, og som ved dokumentasjonen av 
disse påstandene har angitt bevismateriale 
som er under motpartens kontroll, at motpar-
ten framlegger bevisene, forutsatt at fortrolige 
opplysninger beskyttes.

2. Hver part skal også treffe de tiltakene som er 
nødvendige for å gjøre det mulig for kompe-
tente rettsmyndigheter, der dette er hensikts-
messig, ved inngrep i en immaterialrettighet 
begått i kommersielt omfang, på samme vilkår 
som i nr. 1 å beordre oversendelse av bank-, 
finans- eller handelsdokumenter under mot-
partens kontroll, forutsatt at fortrolige opplys-
ninger beskyttes.
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ing party, subject to the protection of confiden-
tial information.

Article 7.53

Right of Information

1. Each Party shall ensure that, in the context of 
civil proceedings concerning an infringement 
of an intellectual property right and in 
response to a justified and proportionate 
request of the claimant, the competent judicial 
authorities may order the infringer or any 
other person to provide information on the ori-
gin and distribution networks of the goods or 
services which infringe an intellectual prop-
erty right.

2. For the purposes of paragraph 1, “any other 
person” means a person who:
(a) was found in possession of the infringing 

goods on a commercial scale;
(b) was found to be using the infringing ser-

vices on a commercial scale;
(c) was found to be providing on a commercial 

scale services used in infringing activities; 
or

(d) was indicated by the person referred to in 
points (a), (b) or (c), as being involved in 
the production, manufacture or distribution 
of the goods or the provision of the ser-
vices.

3. The information referred to in paragraph 1 
shall, as appropriate, comprise:
(a) the names and addresses of the producers, 

manufacturers, distributors, suppliers and 
other previous holders of the goods or ser-
vices, as well as the intended wholesalers 
and retailers;

(b) information on the quantities produced, 
manufactured, delivered, received or 
ordered, as well as the price obtained for 
the goods or services in question.

4. Paragraphs 1 and 2 shall apply without preju-
dice to other laws of a Party which:
(a) grant the right holder rights to receive 

fuller information;
(b) govern the use in civil proceedings of the 

information communicated pursuant to this 
Article;

(c) govern responsibility for misuse of the 
right of information;

(d) afford an opportunity for refusing to pro-
vide information which would force the per-
son referred to in paragraph 1 to admit their 
own participation or that of their close rela-
 
 
 
Artikkel 7.53

Rett til informasjon

1. Hver part skal i forbindelse med en sivil sak 
som gjelder inngrep i en immaterialrettighet, 
og som svar på en begrunnet og forholdsmes-
sig anmodning fra søkeren, sikre at kompe-
tente rettsmyndigheter kan pålegge inngripe-
ren eller enhver annen person å gi opplysnin-
ger om opprinnelses- og distribusjonsnettene 
for de varene eller tjenestene som gjør inngrep 
i en immaterialrettighet. 

2. For formålene i nr. 1 menes med «enhver 
annen person» en person som
(a) er funnet å være i besittelse av varene som 

gjør inngrep, i kommersielt omfang,
(b) er funnet å bruke tjenestene som gjør inn-

grep, i kommersielt omfang,
(c) er funnet å yte tjenester som er brukt i inn-

grepsaktiviteter, i kommersielt omfang, 
eller

(d) av personen som er nevnt i bokstav a), b) 
eller c), er angitt som involvert i produk-
sjon, framstilling eller distribusjon av 
varene eller levering av tjenestene. 

3. Opplysningene som er nevnt i nr. 1, skal etter 
relevans bestå av følgende:
(a) Navn og adresse til produsenter, tilvirkere, 

distributører, leverandører og andre tidli-
gere innehavere av varene eller tjenestene 
samt tiltenkte grossister og detaljister. 

(b) Opplysninger om mengdene som er produ-
sert, framstilt, levert, mottatt eller bestilt, 
samt prisen som er oppnådd for de aktuelle 
varene eller tjenestene.

4. Nr. 1 og 2 får anvendelse med forbehold for en 
parts annen lovgivning som
(a) gir rettighetshaveren rett til å motta mer 

fullstendige opplysninger,
(b) regulerer bruken av opplysningene som 

formidles i henhold til denne artikkelen, i 
sivile saker,

(c) regulerer ansvaret for misbruk av retten til 
informasjon,

(d) gir mulighet til å nekte å framlegge opplys-
ninger som kan tvinge personen nevnt i nr. 
1 til å innrømme sin deltakelse eller nære 
slektningers deltakelse i inngrepet i en 
immaterialrettighet,
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tives in an infringement of an intellectual 
property right;

(e) govern the protection of confidentiality of 
information sources or the processing of 
personal data.

Article 7.54

Provisional and Precautionary Measures

1. Each Party shall ensure that its judicial author-
ities may, at the request of the applicant, issue 
against the alleged infringer an interlocutory 
injunction intended to prevent any imminent 
infringement of an intellectual property right, 
or to forbid, on a provisional basis and subject, 
where appropriate, to a recurring penalty pay-
ment where provided for by the law of that 
Party, the continuation of the alleged infringe-
ments of that right, or to make such continua-
tion subject to the lodging of guarantees 
intended to ensure the compensation of the 
right holder. An interlocutory injunction may 
also be issued, under the same conditions, 
against an intermediary whose services are 
being used by a third party to infringe at least 
copyright or related rights.

2. Each Party shall ensure that its judicial author-
ities may, at the request of the applicant, order 
the seizure or delivery up of goods suspected 
of infringing an intellectual property right, so 
as to prevent their entry into or movement 
within the channels of commerce.

3. In the case of an alleged infringement commit-
ted on a commercial scale, each Party shall 
ensure that, if the applicant demonstrates cir-
cumstances likely to endanger the recovery of 
damages, the judicial authorities may order 
the precautionary seizure of the movable and 
immovable property of the alleged infringer, 
including the blocking of their bank accounts 
and other assets. To that end, the competent 
authorities may order the communication of 
bank, financial or commercial documents, or 
appropriate access to the relevant information.

4. Each Party shall ensure that its judicial author-
ities shall, in respect of the measures referred 
to in paragraphs 1, 2 and 3, have the authority 
to require the applicant to provide any reason-
ably available evidence in order to satisfy 
themselves with a sufficient degree of cer-
tainty that the applicant is the rightholder and 
that the applicant’s right is being infringed, or 
that such infringement is imminent.
 
 
(e)regulerer vernet av informasjonskilders 
fortrolighet eller behandling av personopp-
lysninger.

Artikkel 7.54

Midlertidige og forebyggende tiltak

1. Hver part skal sikre at dens rettsmyndigheter, 
på anmodning fra søkeren, overfor den 
påståtte inngriperen kan utstede en midlerti-
dig forføyning som har som formål å hindre 
ethvert overhengende inngrep i en immaterial-
rettighet, eller, på midlertidig grunnlag og 
eventuelt med tvangsmulkter dersom dette er 
fastsatt i denne partens lovgivning, å forby 
fortsettelse av de påståtte inngrepene i denne 
retten, eller til å gjøre slik fortsettelse betinget 
av at det stilles garantier for å sikre kompensa-
sjon til rettighetshaveren. En midlertidig for-
føyning kan også, på samme vilkår, utstedes 
mot en mellommann hvis tjenester brukes av 
tredjeparter til å gjøre inngrep i det minste i 
opphavsretten eller nærstående rettigheter. 

2. Hver part skal sikre at dens rettsmyndigheter 
på anmodning fra søkeren kan kreve beslag-
legging eller utlevering av varer som misten-
kes for å gjøre inngrep i en immaterialrettig-
het, for å hindre at de innføres i eller flyttes 
innenfor handelskanalene.

3. Dersom et påstått inngrep skjer i kommersielt 
omfang, skal hver part sikre at dersom søke-
ren påviser omstendigheter som kan sette inn-
drivelsen av skadeserstatning i fare, kan 
rettsmyndighetene kreve beslaglegging av 
den påståtte inngriperens løsøre og faste eien-
dom, herunder sperring av vedkommendes 
bankkontoer og andre eiendeler. For dette for-
målet kan kompetente myndigheter kreve at 
bank-, finans- eller forretningsdokumenter 
oversendes, eller at de får hensiktsmessig til-
gang til relevante opplysninger.

4. Hver part skal sikre at dens rettsmyndigheter, 
med hensyn til tiltakene nevnt i nr. 1, 2 og 3, 
har myndighet til å kreve at søkeren framleg-
ger ethvert rimelig tilgjengelig bevis, slik at de 
med tilstrekkelig sikkerhet kan forvisse seg 
om at søkeren er rettighetshaveren, og at det 
gjøres inngrep i søkerens rettighet, eller at 
faren for slikt inngrep er overhengende. 
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Article 7.55

Corrective Measures

1. Each Party shall ensure that its judicial author-
ities may order, at the request of the applicant, 
without prejudice to any damages due to the 
right holder by reason of the infringement, 
and without compensation of any sort, the 
destruction of goods that they have found to 
be infringing an intellectual property right or 
at least the definitive removal of those goods 
from the channels of commerce. If appropri-
ate, under the same conditions, the judicial 
authorities may also order destruction of mate-
rials and implements predominantly used in 
the creation or manufacture of those goods.

2. Each Party’s judicial authorities shall have the 
authority to order that those measures shall be 
carried out at the expense of the infringer, 
unless particular reasons are invoked for not 
doing so.

3. In considering a request for corrective meas-
ures, the need for proportionality between the 
seriousness of the infringement and the reme-
dies ordered as well as the interests of third 
parties shall be taken into account.

Article 7.56

Injunctions

Each Party shall ensure that, where a judicial deci-
sion is taken finding an infringement of an intellec-
tual property right, the judicial authorities may 
issue against the infringer an injunction aimed at 
prohibiting the continuation of the infringement. 
Each Party shall also ensure that the judicial 
authorities may issue an injunction against inter-
mediaries whose services are used by a third 
party to infringe at least copyrights and related 
rights.

Article 7.57

Alternative Measures

Each Party may provide that the judicial authori-
ties, in appropriate cases and at the request of the 
person liable to be subject to the measures pro-
vided for in Article X.55 [Corrective measures] or 
Article IP.56 [Injunctions], may order pecuniary 
compensation to be paid to the injured party 
instead of applying the measures provided for in 
these two Articles if that person acted unintention-
ally and without negligence, if execution of the 
measures in question would cause the person dis-
proportionate harm and if pecuniary compensa-
Artikkel 7.55

Korrigerende tiltak

1. Hver part skal sikre at dens rettsmyndigheter 
på anmodning fra søkeren kan kreve, uten at 
dette berører eventuell skadeserstatning som 
rettighetshaveren har krav på som følge av 
inngrepet, og uten noen form for kompensa-
sjon, at varer som de har konstatert gjør inn-
grep i en immaterialrettighet, destrueres, eller 
i det minste at disse varene fjernes endelig fra 
handelskanalene. Rettsmyndighetene kan 
eventuelt på samme vilkår også kreve at mate-
rialer og midler som hovedsakelig brukes til 
framstilling eller produksjon av slike varer, 
destrueres.

2. Hver parts rettsmyndigheter skal ha myndig-
het til å kreve at disse tiltakene skal gjennom-
føres på inngriperens bekostning, med mindre 
særlige grunner påberopes for ikke å gjøre 
det.

3. Ved vurdering av en anmodning om korrige-
rende tiltak skal det tas hensyn til behovet for 
forholdsmessighet mellom inngrepets alvorlig-
hetsgrad og pålagte avhjelpende tiltak samt 
tredjeparters interesser.

Artikkel 7.56

Midlertidige forføyninger

Hver part skal sikre at rettsmyndighetene når en 
rettsavgjørelse fastslår inngrep i en immaterialret-
tighet, overfor inngriperen kan utstede en midler-
tidig forføyning med sikte på å hindre fortsatt inn-
grep. Hver part skal også sikre at rettsmyndig-
hetene kan utstede en midlertidig forføyning 
overfor mellommenn hvis tjenester benyttes av 
tredjeparten ved inngrep, i det minste for opp-
havsrettigheter og nærstående rettigheter. 

Artikkel 7.57

Alternative tiltak

Hver part kan fastsette at rettsmyndighetene i 
relevante tilfeller og på anmodning fra den perso-
nen som kan bli omfattet av tiltakene fastsatt i 
artikkel IP.55 [Korrigerende tiltak] eller artikkel 
IP.56 [Midlertidige forføyninger], kan kreve at 
skadelidte får økonomisk erstatning, i stedet for å 
anvende tiltakene fastsatt i disse to artiklene, der-
som denne personen handlet utilsiktet og uten 
uaktsomhet, dersom gjennomføringen av de aktu-
elle tiltakene ville påføre vedkommende ufor-
holdsmessig stor skade, og dersom økonomisk 
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tion to the injured party appears reasonably satis-
factory.

Article 7.58

Damages

1. Each Party shall ensure that its judicial author-
ities, on application of the injured party, order 
the infringer who knowingly engaged, or had 
reasonable grounds to know it was engaging, 
in an infringing activity, to pay to the right-
holder damages appropriate to the actual prej-
udice suffered by the rightholder as a result of 
the infringement.

2. Each Party shall ensure that when its judicial 
authorities set the damages:
(a) they take into account all appropriate 

aspects, such as the negative economic con-
sequences, including lost profits, which the 
injured party has suffered, any unfair prof-
its made by the infringer and, in appropriate 
cases, elements other than economic fac-
tors, such as the moral prejudice caused to 
the right holder by the infringement; or

(b) as an alternative to point (a), they may, in 
appropriate cases, set the damages as a 
lump sum on the basis of elements such as 
at least the amount of royalties or fees 
which would have been due if the infringer 
had requested authorisation to use the 
intellectual property right in question. 

3. Where the infringer did not knowingly, or with 
reasonable grounds to know, engage in 
infringing activity, each Party may lay down 
that the judicial authorities may order the 
recovery of profits or the payment of damages 
which may be pre-established.

Article 7.59

Legal Costs

Each Party shall ensure that reasonable and pro-
portionate legal costs and other expenses 
incurred by the successful party shall, as a gen-
eral rule, be borne by the unsuccessful party, 
unless equity does not allow this.

Article 7.60

Publication of Judicial Decisions

Each Party shall ensure that, in legal proceedings 
instituted for infringement of an intellectual prop-
erty right, the judicial authorities may order, at 
the request of the applicant and at the expense of 
erstatning til skadelidte synes rimelig tilfredsstil-
lende.

Artikkel 7.58

Skadeserstatning

1. Hver part skal sikre at dens rettsmyndigheter 
på den skadelidte parts anmodning pålegger 
en inngriper som bevisst har begått, eller 
hadde rimelig grunnlag for å vite at vedkom-
mende begikk, et inngrep, å betale rettighets-
haveren skadeserstatning som står i forhold til 
den faktiske skaden som rettighetshaveren 
har lidd som følge av inngrepet.

2. Hver part skal, når dens rettsmyndigheter fast-
setter skadeserstatningen, sikre følgende:
(a) De tar hensyn til alle relevante aspekter, for 

eksempel negative økonomiske følger, her-
under tapt fortjeneste, for skadelidte, uri-
melig fortjeneste for inngriperen og, i rele-
vante tilfeller, andre faktorer enn økono-
miske, for eksempel ikke-økonomisk skade 
som inngriperen har påført rettighetshave-
ren, eller

(b) de kan som alternativ til bokstav a) i rele-
vante tilfeller fastsette skadeserstatningen 
som et engangsbeløp på grunnlag av ele-
menter som minst tilsvarer beløpet for 
vederlag eller avgifter som ville ha blitt 
betalt dersom inngriperen hadde søkt om 
tillatelse til å bruke den aktuelle immaterial-
rettigheten.

3. Dersom inngriperen ikke bevisst eller med 
rimelig grunn til å vite det begår et inngrep, 
kan hver part fastsette at rettsmyndighetene 
kan kreve inndrivelse av overskudd eller utbe-
taling av skadeserstatning som kan være for-
håndsfastsatt.

Artikkel 7.59

Saksomkostninger

Hver part skal sikre at rimelige og forholdsmes-
sige saksomkostninger og andre kostnader som 
påløper for parten som vinner fram med søksmå-
let, som hovedregel dekkes av tapende part, med 
mindre billighetsretten ikke tillater dette.

Artikkel 7.60

Offentliggjøring av rettsavgjørelser

Hver part skal sikre at rettsmyndighetene, ved 
rettergang innledet i forbindelse med inngrep i en 
immaterialrettighet, på anmodning fra saksøker 
og for inngripers regning, kan kreve at det treffes 
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the infringer, appropriate measures for the dis-
semination of the information concerning the 
decision, including displaying the decision and 
publishing it in full or in part.

Article 7.61

Presumption of Authorship or Ownership

For the purposes of applying the measures, proce-
dures and remedies provided for in Section 7.3 
[Enforcement of intellectual property rights]:
(a) for the author of a literary or artistic work, in 

the absence of proof to the contrary, to be 
regarded as such, and consequently to be enti-
tled to institute infringement proceedings, it 
shall be sufficient for the author’s name to 
appear on the work in the usual manner; and

(b) point (a) applies mutatis mutandis to the hol-
ders of rights related to copyright with regard 
to their protected subject matter. 

SUB-Section 7.3.3

Civil judicial procedures and remedies of trade 
secrets

Article 7.62

Civil Judicial Procedures and Remedies of Trade 
Secrets

1. Each Party shall ensure that any person partic-
ipating in the civil judicial proceedings 
referred to in paragraph 1 of Article 7.46 [Pro-
tection of Trade Secrets], or who has access to 
documents which form part of those proceed-
ings, is not permitted to use or disclose any 
trade secret or alleged trade secret which the 
competent judicial authorities have, in 
response to a duly reasoned application by an 
interested party, identified as confidential and 
of which they have become aware as a result of 
such participation or access.

2. Each Party shall ensure that the obligation 
referred to in paragraph 1 remains in force 
after the civil judicial proceedings have ended, 
for as long as appropriate.

3. In the civil judicial proceedings referred to in 
paragraph 1 of Article 7.46 [Protection of 
Trade Secrets], each Party shall provide that 
its judicial authorities have the authority at 
least to:
(a) order provisional measures, in accordance 

with their respective laws and regulations, 
to cease and prohibit the use or disclosure 
egnede tiltak for spredning av informasjon om 
avgjørelsen, herunder at hele eller deler av avgjø-
relsen skal offentliggjøres. 

Artikkel 7.61

Formodning om opphavsrett eller eierskap

Ved anvendelse av tiltakene, prosedyrene og retts-
midlene fastsatt i kapittel 3 [Håndheving av imma-
terialrettigheter] gjelder følgende:
(a) For at opphaveren til et litterært eller kunstne-

risk verk, i mangel av bevis på det motsatte, 
skal anses som sådan og derfor ha rett til å 
innlede inngrepssøksmål, er det tilstrekkelig 
at opphaverens navn står på verket på vanlig 
måte, og

(b) bokstav a) gjelder tilsvarende med nødvendige 
endringer for innehavere av rettigheter knyttet 
til opphavsrett med hensyn til deres beskyt-
tede materiale.

Underavsnitt 7.3.3:

Sivilrettslige prosedyrer og rettsmidler for 
forretningshemmeligheter

Artikkel 7.62

Sivilrettslige prosedyrer og rettsmidler for 
forretningshemmeligheter

1. Hver part skal sikre at enhver person som del-
tar i sivil rettergang som nevnt i nr. 1 i artikkel 
IP.46 [Beskyttelse av forretningshemmelighe-
ter], eller som har tilgang til dokumenter som 
inngår i slik rettergang, ikke tillates å bruke 
eller formidle forretningshemmeligheter eller 
påståtte forretningshemmeligheter som kom-
petente rettsmyndigheter, etter en behørig 
begrunnet anmodning fra en berørt part, har 
identifisert som fortrolige, og som de har fått 
kjennskap til som følge av en slik deltakelse 
eller tilgang.

2. Hver part skal sørge for at forpliktelsen nevnt i 
nr. 1 opprettholdes så lenge det er relevant, 
etter at den sivile rettergangen er avsluttet. 

3. I forbindelse med den sivile rettergangen 
nevnt i nr. 1 i artikkel IP.46 [Beskyttelse av for-
retningshemmeligheter] skal hver part fast-
sette at dens rettsmyndigheter minst har myn-
dighet til å
(a) pålegge midlertidige tiltak, i samsvar med 

deres respektive lover og forskrifter, for å 
stanse og forby bruken eller formidlingen 
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of the trade secret in a manner contrary to 
honest commercial practices;

(b) order measures, in accordance with their 
respective laws and regulations, ordering 
the cessation of, or as the case may be, the 
prohibition of the use or disclosure of the 
trade secret in a manner contrary to honest 
commercial practices;

(c) order, in accordance with their respective 
laws and regulations, any person who has 
acquired, used or disclosed a trade secret in 
a manner contrary to honest commercial 
practices and that knew or ought to have 
known that he or she or it was acquiring, 
using or disclosing a trade secret in a man-
ner contrary to honest commercial prac-
tices to pay the trade secret holder dam-
ages appropriate to the actual prejudice suf-
fered as a result of such acquisition, use or 
disclosure of the trade secret; 
 

(d) take specific measures necessary to pre-
serve the confidentiality of any trade secret 
or alleged trade secret used or referred to 
in proceedings as referred to in paragraph 
1 of Article 7.46 [Protection of Trade 
Secrets]. Such specific measures may 
include, in accordance with each Party’s 
respective laws and regulations, including 
the rights of defence, the possibility of 
restricting access to certain documents in 
whole or in part; of restricting access to 
hearings and their corresponding records 
or transcript; and of making available a non-
confidential version of judicial decision in 
which the passages containing trade 
secrets have been removed or redacted. 

(e) impose sanctions on any person participat-
ing in the legal proceedings who fail or 
refuse to comply with the court orders con-
cerning the protection of the trade secret or 
alleged trade secret. 

4. Each Party shall ensure that an application for 
the measure, procedures or remedies pro-
vided for in this Article is dismissed where the 
alleged acquisition, use or disclosure of a trade 
secret contrary to honest commercial prac-
tices was carried out, in accordance with its 
laws and regulations:
(a) to reveal misconduct, wrongdoing or illegal 

activity for the purpose of protecting the 
general public interest;
av forretningshemmeligheten på en måte 
som strider mot god forretningsskikk,

(b) pålegge tiltak i samsvar med deres respek-
tive lover og forskrifter, som krever opphør 
av eller eventuelt forbud mot bruk eller for-
midling av forretningshemmeligheten på 
en måte som strider mot god forretnings-
skikk,

(c) kreve, i samsvar med deres respektive 
lover og forskrifter, at enhver person som 
har tilegnet seg, brukt eller formidlet en 
forretningshemmelighet på en måte som 
strider mot god forretningsskikk, og som 
visste eller burde ha visst at han eller hun 
tilegnet seg, brukte eller formidlet en for-
retningshemmelighet på en måte som stri-
der mot god forretningsskikk, betaler inne-
haveren av forretningshemmeligheten ska-
deserstatning som står i forhold til den fak-
tiske skaden som er påført som følge av en 
slik tilegnelse, bruk eller formidling av for-
retningshemmeligheten,

(d) treffe særlige tiltak som er nødvendige for 
å bevare fortroligheten til enhver forret-
ningshemmelighet eller påstått forretnings-
hemmelighet som brukes eller vises til i en 
rettergang som nevnt i nr. 1 i artikkel IP.46 
[Beskyttelse av forretningshemmelighe-
ter]. Slike særlige tiltak kan, i samsvar med 
den enkelte parts lover og forskrifter, her-
under retten til å forsvare seg, omfatte 
muligheten til helt eller delvis å begrense 
tilgangen til visse dokumenter, til å 
begrense adgangen til rettsmøter og tilhø-
rende dokumentasjon eller utskrift og til å 
gjøre en ikke-fortrolig versjon av rettsavgjø-
relsen tilgjengelig der de passusene som 
inneholder forretningshemmeligheter, er 
fjernet eller redigert,

(e) ilegge sanksjoner for enhver person som 
deltar i en rettergang og ikke overholder 
eller nekter å etterkomme rettsavgjørelser 
om beskyttelse av forretningshemmelighe-
ten eller den påståtte forretningshemmelig-
heten.

4. Hver part skal sikre at en søknad om tiltak, 
prosedyrer eller rettsmidler som fastsatt i 
denne artikkelen avvises dersom den påståtte 
tilegnelsen, bruken eller formidlingen av en 
forretningshemmelighet i strid med god for-
retningsskikk fant sted i samsvar med partens 
lover og forskrifter
(a) for å avdekke en forsømmelse, forseelse 

eller ulovlig virksomhet, med henblikk på å 
beskytte allmennhetens interesse,
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(b) as a disclosure by employees to their repre-
sentatives as part of, and necessary for, the 
legitimate exercise by those representa-
tives of their functions;

(c) to protect a legitimate interest recognised 
by the laws and regulations of that Party. 

SUB-Section 7.3.4

Border enforcement

Article 7.63

Border Measures

1. With respect to goods under customs control, 
each Party shall adopt or maintain procedures 
under which a right holder may submit appli-
cations to a competent authority to suspend 
the release of or detain suspected goods. For 
the purposes of this Sub-Section, “suspected 
goods” means goods suspected of infringing 
trade marks, copyrights and related rights, 
geographical indications, patents, utility 
models, industrial designs, topographies of 
integrated circuits and plant variety rights. 

2. Each Party shall endeavour to have in place 
electronic systems for the management by 
customs of the applications granted or 
recorded.

3. If a Party establishes or assesses, in connec-
tion with the procedures described in this Arti-
cle, an application fee, storage fee or destruc-
tion fee, that fee shall not be set at an amount 
that unreasonably deters recourse to these 
procedures. 

4. Each Party shall ensure that its competent 
authorities decide about granting or recording 
applications within a reasonable period of 
time.

5. Each Party shall provide for the applications 
referred to in paragraph 1 to apply to multiple 
shipments.

6. With respect to goods under customs control, 
each Party shall ensure that its customs 
authorities may act upon their own initiative to 
suspend the release of or detain suspected 
goods.

7. Each Party may encourage that its customs 
authorities use risk analysis to identify sus-
pected goods.

8. Each Party may authorise its customs author-
ity to provide a right holder, upon request, 
with information about goods, including a 
(b) som ansattes formidling til sine represen-
tanter som en del av, og med nødvendighet 
for, disse representantenes utførelse av 
sine oppgaver,

(c) for å beskytte en rettmessig interesse som 
anerkjennes i denne partens lover og for-
skrifter.

Uunderavsnitt 7.3.4

Grensekontroll

Artikkel 7.63

Grensetiltak

1. For varer under tollkontroll skal hver part inn-
føre eller opprettholde prosedyrer som gjør 
det mulig for en rettighetshaver å inngi søkna-
der til en kompetent myndighet om å utsette 
klareringen eller holde tilbake mistenkte 
varer. I dette avsnittet menes med «mistenkte 
varer» varer som mistenkes for å gjøre inn-
grep i varemerker, opphavsrett og nærstående 
rettigheter, geografiske betegnelser, patenter, 
bruksmønstre, industridesign, topografier i 
integrerte kretser og planteforedlerrettighe-
ter.

2. Hver part skal bestrebe seg på å innføre elek-
troniske systemer for tollmyndighetenes for-
valtning av søknader som innvilges eller 
registreres.

3. Dersom en part i forbindelse med prosedy-
rene beskrevet i denne artikkelen fastsetter 
eller vurderer et gebyr for en søknad, et lag-
ringsgebyr eller en destrueringsavgift, skal 
gebyret eller avgiften ikke fastsettes til et 
beløp som i urimelig grad avskrekker fra å 
benytte disse prosedyrene.

4. Hver part skal sikre at dens kompetente 
myndigheter treffer beslutning om å innvilge 
eller registrere søknader innen en rimelig 
frist.

5. Hver part skal fastsette at søknadene nevnt i 
nr. 1 får anvendelse på flere overføringer. 

6. For varer under tollkontroll skal hver part 
sørge for at dens tollmyndigheter på eget initi-
ativ kan treffe tiltak for å utsette klareringen 
eller holde tilbake mistenkte varer. 

7. Hver part kan oppmuntre sine tollmyndig-
heter til å bruke risikoanalyse for å identifisere 
mistenkte varer.

8. Hver part kan på anmodning gi sin tollmyndig-
het myndighet til å gi en rettighetshaver opp-
lysninger om varer, herunder en beskrivelse 



254 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
description and the actual or estimated quanti-
ties thereof, and if known, the name and 
address of the consignor, importer, exporter 
or consignee, and the country of origin or 
provenance of the goods, whose release has 
been suspended, or which have been detained.

9. Each Party shall have in place procedures 
allowing for the destruction of suspected 
goods, without there being any need for prior 
administrative or judicial proceedings for the 
formal determination of the infringements, 
where the persons concerned agree or do not 
oppose the destruction. In case suspected 
goods are not destroyed, each Party shall 
ensure that, except in exceptional circum-
stances, such goods are disposed of outside 
the commercial channel in a manner which 
avoids any harm to the right holder.

10. Each Party shall have in place procedures 
allowing for the swift destruction of counter-
feit trade mark and pirated goods sent in 
postal or express couriers’ consignments.

11. Each Party shall provide that, where 
requested by the customs authorities, the 
holder of the granted or recorded application 
shall be obliged to reimburse the costs 
incurred by the customs authorities, or other 
parties acting on behalf of customs authorities, 
from the moment of detention or suspension 
of the release of the goods, including storage, 
handling, and any costs relating to the destruc-
tion or disposal of the goods.

12. Each Party may decide not to apply this Arti-
cle to the import of goods put on the market in 
another country by or with the consent of the 
right holders. A Party may exclude from the 
application of this Article goods of a non-com-
mercial nature contained in travellers’ per-
sonal luggage.

13. Each Party shall allow its customs authorities 
to maintain a regular dialogue and promote 
cooperation with the relevant stakeholders 
and with other authorities involved in the 
enforcement of intellectual property rights.

14. The Parties shall cooperate in respect of inter-
national trade in suspected goods. In particu-
lar, the Parties shall, as far as possible, share 
relevant information on trade in suspected 
goods affecting the other Party.
og faktiske eller anslåtte mengder av dem, og 
dersom de er kjent, navn og adresse til avsen-
deren, importøren, eksportøren eller mottake-
ren samt opprinnelses- eller avsenderlandet 
for de varene som klareringen er utsatt for, 
eller som er holdt tilbake.

9. Hver part skal ha innført prosedyrer som gjør 
det mulig å destruere mistenkte varer, uten at 
det er behov for forutgående forvaltningssa-
ker eller retterganger for formelt å fastslå inn-
grepene, dersom de berørte personene sam-
tykker i eller ikke motsetter seg destruerin-
gen. Dersom mistenkte varer ikke destrueres, 
skal hver part, unntatt under særlige 
omstendigheter, sørge for at slike varer dispo-
neres utenfor den kommersielle kanalen på en 
måte som ikke er til skade for rettighetshave-
ren.

10. Hver part skal ha innført prosedyrer som gjør 
det mulig raskt å destruere varer med forfal-
sket varemerke og piratvarer som sendes i 
post- eller budforsendelser.

11. Hver part skal fastsette at innehaveren av den 
innvilgede eller registrerte søknaden på 
anmodning fra tollmyndighetene skal ha plikt 
til å refundere kostnader påløpt av tollmyndig-
hetene, eller andre parter som opptrer på 
vegne av tollmyndighetene, fra tidspunktet for 
tilbakeholding eller utsettelse av klareringen 
av varene, herunder lagring, håndtering og 
eventuelle kostnader knyttet til destruering 
eller disponering av varene.

12. Hver part kan beslutte ikke å anvende denne 
artikkelen på import av varer som bringes i 
omsetning i et annet land av rettighetshavere 
eller med samtykke fra disse. En part kan 
unnta fra anvendelsen av denne artikkelen 
varer av ikke-kommersiell art som inngår i rei-
sendes personlige bagasje.

13. Hver part skal tillate sine tollmyndigheter å 
føre en regelmessig dialog og fremme samar-
beid med relevante berørte parter og med 
andre myndigheter som deltar i håndhevingen 
av immaterialrettigheter.

14. Partene skal samarbeide med hensyn til inter-
nasjonal handel med mistenkte varer. Særlig 
skal partene, så langt det er mulig, dele rele-
vante opplysninger om handelen med mis-
tenkte varer som berører den andre parten.
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Article 7.64

Consistency with GATT 1994 and the TRIPS 
Agreement

In implementing border measures for the enforce-
ment of intellectual property rights by customs, 
whether or not covered by this Sub-Section, the 
Parties shall ensure consistency with their obliga-
tions under GATT 1994 and the TRIPS Agreement 
and, in particular, with Article V of GATT 1994 
and Article 41 and Section 4 of Part III of the 
TRIPS Agreement.

Section 7.4

Other provisions

Article 7.65

Cooperation

Cooperation activities undertaken under this Sec-
tion are subject to the availability of resources, 
and on request, and on terms and conditions 
mutually decided upon between the Parties. The 
Parties affirm that cooperation under this Section 
is additional to and without prejudice to other 
past, ongoing, and future cooperation activities, 
both bilateral and multilateral, between the Par-
ties, including between their respective intellec-
tual property offices.

Chapter 8

Competition policy

Article 8.1

Definitions

For the purposes of this Chapter:
(a) “anticompetitive business conduct” means:

(i) agreements between enterprises, con-
certed practices or decisions by associa-
tions of enterprises, which have as their 
object or effect the prevention, restriction 
or distortion of competition;

(ii) abuses by one or more enterprises that are 
dominant in a market; and

(iii)mergers between enterprises with substan-
tial anti-competitive effects.

(b) “enterprise” means an entity constituted or 
organised under applicable law, whether or not 
for profit, and whether privately or govern-
mentally owned or controlled, including a cor-
poration, trust, partnership, sole proprietor-
ship, joint venture or other association; and 
 

Artikkel 7.64

Samsvar med GATT 1994 og TRIPS-avtalen 

Ved gjennomføring av grensetiltak for tollmyndig-
hetenes håndheving av immaterialrettigheter, 
enten de omfattes av dette avsnittet eller ikke, skal 
partene sikre samsvar med sine forpliktelser i 
henhold til GATT 1994 og TRIPS-avtalen, og sær-
lig med artikkel V i GATT 1994 og artikkel 41 og 
avsnitt 4 i del III i TRIPS-avtalen 

Avsnitt 7.4

Andre bestemmelser

Artikkel 7.65

Samarbeid

Samarbeidsaktiviteter som utføres i henhold til 
dette kapitlet, forutsetter tilgjengelige ressurser, 
og på anmodning, gjensidig avtalte vilkår som par-
tene enes om. Partene bekrefter at samarbeidet i 
henhold til dette avsnittet kommer i tillegg til og 
ikke berører andre tidligere, pågående og framti-
dige samarbeidsaktiviteter, både bilaterale og mul-
tilaterale, mellom partene, herunder deres 
respektive kontorer for immaterialrett. 

Kapittel 8

Konkurransepolitikk

Artikkel 8.1

Definisjoner

I dette kapitlet menes med
(a) «konkurransebegrensende forretningsførsel»

(i) avtaler mellom foretak, samordnet opptre-
den mellom foretak eller beslutninger truf-
fet av sammenslutninger av foretak som har 
som formål eller virkning å hindre, inn-
skrenke eller vri konkurransen,

(ii) ett eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse 
av sin dominerende stilling i et marked, og

(iii)foretakssammenslutninger med betydelig 
konkurransebegrensende virkning.

(b) «foretak» et rettssubjekt som er opprettet eller 
organisert i henhold til gjeldende lovgivning, 
uansett om det har et økonomisk formål eller 
ikke, og uansett om det er privat eller offentlig 
eid, herunder et selskap, forvaltningsselskap 
(«trust»), kompaniskap, enkeltpersonforetak, 
fellesforetak («joint venture») eller en annen 
sammenslutning.
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(c) “competent authority” means an authority 
responsible for the enforcement of competi-
tion law.

Article 8.2

Competition Law

1. The Parties recognise the importance of free 
and undistorted competition in their trade 
relations. The Parties acknowledge that anti-
competitive business conduct has the potential 
to distort the proper functioning of markets 
and undermine the benefits of trade liberalisa-
tion.

2. The Parties shall take appropriate measures to 
proscribe anticompetitive business conduct, 
recognising that such measures will enhance 
the fulfilment of the objectives of this Agree-
ment.

3. The measures referred to in paragraph 2 shall 
be consistent with the principles of transpar-
ency, non-discrimination and procedural fair-
ness.

4. Each Party may provide for certain exemp-
tions from the application of its competition 
law provided that those exemptions are trans-
parent and are based on public policy grounds 
or public interest grounds. A Party shall make 
available to another Party public information 
concerning such exemptions provided under 
its competition law.

Article 8.3

Application of Competition Law to Public  
Enterprises

Each Party shall ensure that the measures 
referred to in paragraph 2 of Article [XX].2 (Com-
petition Law) apply to its publicly owned or con-
trolled enterprises to the extent required by its 
law.

Article 8.4

Cooperation

1. The Parties recognise the importance of coop-
eration and coordination to further enhance 
effective competition law enforcement. 

2. The Parties’ respective competent authorities 
shall endeavour to coordinate and cooperate in 
the enforcement of their respective competi-
tion law to fulfil the objectives of this Agree-
ment. The Parties shall take such steps as they 
consider appropriate to minimize direct or 
(c) «kompetent myndighet» en myndighet med 
ansvar for håndheving av konkurranselovgiv-
ningen.

Artikkel 8.2

Konkurranselovgivning

1. Partene anerkjenner betydningen av fri kon-
kurranse uten forstyrrelser i sine handelsfor-
bindelser. Partene anerkjenner at konkurran-
sebegrensende forretningsførsel kan være til 
hinder for velfungerende markeder og kan 
undergrave fordelene ved handelsliberalise-
ring.

2. Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å 
forby konkurransebegrensende forretnings-
førsel, idet de anerkjenner at slike tiltak vil for-
bedre mulighetene for å nå målene med denne 
avtalen.

3. Tiltakene nevnt i nr. 2 skal være forenlige med 
prinsippene om åpenhet, ikke-diskriminering 
og rettferdig rettergang. 

4. Hver part kan gi visse unntak fra anvendelsen 
av sin konkurranselovgivning, forutsatt at unn-
takene er åpne for innsyn og bygger på hensy-
net til offentlig orden eller offentlighetens 
interesse. En part skal stille offentlig informa-
sjon om slike unntak som er gitt etter dens 
konkurranselovgivning, til rådighet for en 
annen part.

Artikkel 8.3

Anvendelse av konkurranselovgivning på 
offentlige foretak

Hver part skal sikre at tiltakene nevnt i nr. 2 i 
artikkel [XX].2 (Konkurranselovgivning) anven-
des på dens offentlig eide eller offentlig kontrol-
lerte foretak i den utstrekning dette kreves etter 
dens lovgivning.

Artikkel 8.4

Samarbeid

1. Partene anerkjenner betydningen av samar-
beid og samordning for ytterligere å styrke en 
effektiv håndheving av konkurranselovgivnin-
gen.

2. Partenes respektive kompetente myndigheter 
skal tilstrebe samordning og samarbeid i 
håndhevingen av partenes respektive konkur-
ranselovgivning for å nå målene med denne 
avtalen. Partene skal treffe de tiltakene som 
de anser hensiktsmessige for å minimere 
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indirect obstacles or restrictions to effective 
enforcement cooperation between the compe-
tent authorities of the Parties. 

3. The interested Parties may enter into a sepa-
rate agreement on cooperation and coordina-
tion between their competent authorities, 
which may include conditions for the 
exchange and use of confidential information.

4. Nothing in this Article shall require a Party, or 
its competent authorities, to take any action 
which would be contrary to that Party’s public 
policy or important interests.

Article 8.5

Dispute Settlement

This Chapter shall not be subject to dispute settle-
ment under Chapter 16.

Chapter 9

Subsidies74

Article 9.1

Principles

The Parties recognise that subsidies may be 
granted by a Party when they are necessary to 
achieve public policy objectives. However, certain 
subsidies have the potential to distort the proper 
functioning of markets and undermine the bene-
fits of trade liberalisation. In principle, subsidies 
should not be granted by a Party when it finds that 
they have or could have a significant negative 
effect on trade between the Parties.

Article 9.2

Relationship with the WTO Agreement

Nothing in this Chapter shall affect the rights and 
obligations of the Parties under Article VI of the 
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 
(GATT 1994), Article XV of General Agreement 
on Trade in Services (GATS) and the Agreement 
on Subsidies and Countervailing Measures (SCM 
Agreement.)

74 Pursuant to Article 1.4 [Trade and Economic Relations 
Governed by this Agreement], this Chapter shall not apply 
to Liechtenstein with respect to subsidies related to trade 
in goods.
direkte eller indirekte hindringer for eller 
begrensninger av et effektivt håndhevings-
samarbeid mellom partenes kompetente 
myndigheter.

3. De berørte partene kan inngå en separat 
avtale om samarbeid og samordning mellom 
sine kompetente myndigheter, som kan 
omfatte vilkår for utveksling og bruk av fortro-
lig informasjon.

4. Ingenting i denne artikkelen skal pålegge en 
part, eller dens kompetente myndigheter, å 
treffe noe tiltak som strider mot den partens 
offentlige orden eller viktige interesser.

Artikkel 8.5

Tvisteløsning

Dette kapitlet skal ikke være gjenstand for tviste-
løsning i henhold til kapittel 16.

Kapittel 9:

Subsidier74

Artikkel 9.1

Prinsipper

Partene anerkjenner at en part kan gi subsidier 
når de er nødvendige for å nå politiske mål. Visse 
subsidier kan imidlertid være til hinder for velfun-
gerende markeder og kan undergrave fordelene 
ved handelsliberalisering. I prinsippet bør en part 
ikke gi subsidier dersom den finner at subsidiene 
har eller kan få en betydelig negativ innvirkning 
på handelen mellom partene. 

Artikkel 9.2

Forholdet til WTO-avtalen

Ingenting i dette kapitlet berører partenes rettig-
heter og forpliktelser i henhold til artikkel VI i 
generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 
(GATT 1994), artikkel XV i generalavtalen om 
handel med tjenester (GATS) og avtalen om subsi-
dier og utjevningsavgifter (SCM-avtalen). 

74 I henhold til artikkel XX [Handel og økonomiske forbindel-
ser som omfattes av denne avtalen] får dette kapitlet ikke 
anvendelse for Liechtenstein med hensyn til subsidier 
knyttet til handel med varer.
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Article 9.3

Definition and Scope

1. For the purposes of this Chapter, a “subsidy” 
means a measure related to trade which fulfils 
the conditions set out in Article 1.1 of the SCM 
Agreement, irrespective of whether the recipi-
ents of the subsidy deal in goods or services.

2. A subsidy is subject to this Chapter only if it is 
specific within the meaning of Article 2 of the 
SCM Agreement.

3. This Chapter does not apply to subsides 
granted to enterprises entrusted by the gov-
ernment with the provision of services to the 
general public for public policy objectives. 
Such exceptions from the rules on subsidies 
shall be transparent and shall not go beyond 
their targeted public policy objectives.

4. This Chapter does not apply to subsidies 
granted to compensate the damage caused by 
natural disasters or other exceptional non-eco-
nomic occurrences.

5. This Chapter does not apply to subsidies 
granted temporarily to respond to a national or 
global economic emergency.75 Such subsidies 
shall be targeted, economical, effective and 
efficient in order to remedy the identified tem-
porary national or global economic emer-
gency.

6. This Chapter applies only to specific subsidies 
of which the amount per beneficiary over a 
period of three years is above 450,000 Special 
Drawing Rights.

7. This Chapter does not apply to subsidies 
related to products covered by Annex 1 of the 
WTO Agreement on Agriculture and other 
subsidies covered by the WTO Agreement on 
Agriculture.

8. This Chapter does not apply to fisheries subsi-
dies. The Parties share the objective of work-
ing jointly to develop a global, multilateral 
approach to the provision of subsidies to the 
fisheries sector, with the objective of prohibit-
ing certain forms of fisheries subsidies which 
contribute to overfishing and overcapacity and 
eliminating subsidies that contribute to IUU 
fishing.

9. This Chapter does not apply to subsidies 
related to the audio-visual sector.

75 For greater certainty, an emergency shall be understood as 
one that affects the whole economy of a Party.
Artikkel 9.3

Definisjoner og virkeområde

1. I dette kapitlet menes med «subsidie» et tiltak 
knyttet til handel som oppfyller vilkårene i 
artikkel 1.1 i SCM-avtalen, uansett om motta-
kerne av en subsidie handler med varer eller 
tjenester.

2. En subsidie omfattes av dette kapitlet bare der-
som den er spesifikk i henhold til artikkel 2 i 
SCM-avtalen.

3. Dette kapitlet får ikke anvendelse på subsidier 
til foretak som offentlige myndigheter har gitt 
i oppdrag å yte tjenester til allmennheten med 
henblikk på å nå offentlige politiske mål. Slike 
unntak fra reglene om subsidier skal være 
transparente og skal ikke gå lenger enn de 
fastsatte offentlige politiske målene.

4. Dette kapitlet får ikke anvendelse på subsidier 
som gis for å kompensere for skader forår-
saket av naturkatastrofer eller andre ekstra-
ordinære ikke-økonomiske hendelser.

5. Dette kapitlet får ikke anvendelse på subsidier 
som gis midlertidig for å håndtere en nasjonal 
eller global økonomisk nødssituasjon75. Slike 
subsidier skal være målrettede, økonomisk 
forsvarlige, effektive og egnet til å avhjelpe 
den påviste midlertidige nasjonale eller glo-
bale økonomiske nødssituasjonen.

6. Dette kapitlet får anvendelse bare på spesi-
fikke subsidier der beløpet per mottaker over-
stiger 45.000 spesielle trekkrettigheter i et 
tidsrom på tre år.

7. Dette kapitlet får verken anvendelse på subsi-
dier knyttet til produkter som omfattes av ved-
legg 1 til WTO-avtalen om landbruk, eller på 
andre subsidier som omfattes av WTO-avtalen 
om landbruk.

8. Dette kapitlet får ikke anvendelse på fiske-
risubsidier. Partene har som felles mål å sam-
arbeide om å utvikle en global, multilateral til-
nærming til subsidiering av fiskerisektoren, 
med sikte på å forby visse former for fiske-
risubsidier som bidrar til overfiske og over-
kapasitet, og til å fjerne subsidier som bidrar 
til ulovlig, urapportert og uregulert fiske. 

9. Dette kapitlet får ikke anvendelse på subsidier 
knyttet til den audiovisuelle sektoren.

75 Det presiseres at en nødssituasjon skal forstås som en som 
påvirker hele økonomien til en part.
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Article 9.4

Transparency

1. Every two years, each Party shall notify the 
other Party of the following with respect to any 
subsidy granted or maintained:
(a) the legal basis of the subsidy;
(b) the form of the subsidy; and
(c) the amount of the subsidy or the amount 

budgeted for the subsidy.
2. If a Party makes publicly available on an offi-

cial website the information specified in para-
graph 1, the notification pursuant to paragraph 
1 shall be deemed to have been made. Notifica-
tions provided to the WTO under Article 25.1 
of the SCM Agreement are deemed to meet 
the requirement set out in paragraph 1.

Article 9.5

Consultations

1. If a Party considers that a subsidy granted by 
another Party negatively affects or may nega-
tively affect its trade interests, it may express 
its concerns to that Party (the responding 
Party) in writing and request consultations on 
the matter. The responding Party shall accord 
full and sympathetic consideration to that 
request.

2. During consultations, a Party may seek addi-
tional information on a subsidy provided by 
the responding Party, including:
(a) its policy objective;
(b) its amount; and
(c) any measures taken to limit the potential 

distortive effect on trade. 

3. The responding Party shall provide the 
requested information in writing no later than 
60 days of the receipt of the request. If any 
requested information cannot be provided, 
that Party shall explain the absence of such 
information in its written response.

4. On the basis of the consultations, the respond-
ing Party shall endeavour to eliminate or mini-
mise, as appropriate, any negative effects of 
the subsidy on the requesting Party’s inter-
ests.

Article 9.6

Use of Subsidies

Each Party shall ensure that enterprises use sub-
sidies only for the specific purpose for which the 
subsidies were granted.
Artikkel 9.4

Åpenhet

1. Hvert andre år skal hver part underrette den 
andre parten om følgende med hensyn til alle 
subsidier som er tildelt eller eller opprettholdt:
(a) Det juridiske grunnlaget for en subsidie.
(b) Subsidiens form.
(c) Størrelsen på subsidien eller beløpet som 

er budsjettert til subsidien.
2. Dersom en part offentliggjør opplysningene 

angitt i nr. 1 på et offisielt nettsted, skal det 
anses som underretning i samsvar med nr. 1. 
Meldinger som sendes til WTO i henhold til 
artikkel 25 nr. 1 i SCM-avtalen, anses for å opp-
fylle kravet i nr. 1. 

Artikkel 9.5

Konsultasjoner

1. Dersom en part anser at en subsidie tildelt av 
en annen part påvirker eller kan påvirke dens 
handelsinteresser negativt, kan den meddele 
dette skriftlig til den parten (den svarende par-
ten) og anmode om konsultasjoner om saken. 
Den svarende parten skal gi anmodningen 
grundig og velvillig behandling. 

2. Under konsultasjonene kan en part anmode 
om ytterligere opplysninger om en subsidie 
som den svarende parten har tildelt, herunder
(a) dens politiske mål,
(b) dens størrelse og
(c) eventuelle tiltak som er truffet for å 

begrense dens mulige handelsvridende 
virkning.

3. Den svarende parten skal framlegge de 
ønskede opplysningene skriftlig senest 60 
dager etter å ha mottatt anmodningen. Der-
som noen av de ønskede opplysningene ikke 
kan framlegges, skal parten i sitt skriftlige svar 
forklare fraværet av disse opplysningene.

4. På grunnlag av konsultasjonene skal den sva-
rende parten bestrebe seg på å fjerne eller 
minimere, alt etter hva som er relevant, even-
tuelle negative virkninger av en subsidie på 
den anmodende partens interesser.

Artikkel 9.6

Bruk av subsidier

Hver part skal sikre at foretak bare bruker subsi-
dier til det særskilte formålet de ble tildelt for. 
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Article 9.7

Confidentiality

When providing information under this Chapter, a 
Party is not required to disclose confidential infor-
mation.

Article 9.8

Dispute Settlement

Article 9.5 (Consultations) of this Chapter shall 
not be subject to dispute settlement under Chap-
ter 16.

Chapter 10

Small and medium-sized enterprises

Article 10.1

General Principles

The Parties recognise the importance of the pro-
visions of this Chapter as well as other provisions 
in this Agreement that seek to enhance the ability 
of small and medium-sized enterprises, including 
micro-sized enterprises, (SMEs) to take advan-
tage of this Agreement.

Article 10.2

Information Sharing

1. Each Party shall make information regarding 
this Agreement publicly and freely available 
online, including:
(a) the text of this Agreement;
(b) a summary of this Agreement; and
(c) information that it considers as useful for 

SMEs of the Parties.
2. Each Party shall include in the information 

referred to under paragraph 1 links to:
(a) the relevant websites of the other Parties; 

and
(b) the websites of its own government agen-

cies or authorities and/or other appropriate 
entities that provide information the Party 
considers as useful to SMEs of the other 
Parties.

Article 10.3

SME Contact Points

1. Each Party shall, upon entry into force of this 
Agreement, promptly designate an SME con-
tact point and notify the other Parties of the 
contact details.
Artikkel 9.7

Fortrolighet

Når en part gir opplysninger i henhold til dette 
kapitlet, er den ikke pålagt å røpe fortrolige opp-
lysninger.

Artikkel 9.8

Tvisteløsning

Artikkel 9.5 (Konsultasjoner) i dette kapitlet skal 
ikke være gjenstand for tvisteløsning i henhold til 
kapittel 16.

Kapittel 10

Små og mellomstore bedrifter

Artikkel 10.1

Generelle prinsipper

Partene anerkjenner betydningen av bestemmel-
sene i dette kapitlet og andre bestemmelser i 
denne avtalen som har til formål å gi små og mel-
lomstore bedrifter (SMB-er), herunder svært små 
bedrifter, bedre muligheter til å dra nytte av denne 
avtalen.

Artikkel 10.2

Informasjonsutveksling

1. Hver part skal gjøre informasjon om denne 
avtalen offentlig og fritt tilgjengelig på inter-
nett, herunder
(a) teksten til denne avtalen,
(b) et sammendrag av denne avtalen og
(c) informasjon som den anser nyttig for parte-

nes små og mellomstore bedrifter.
2. Hver part skal i informasjonen nevnt i nr. 1 

inkludere lenker til:
(a) de andre partenes relevante nettsteder og 

(b) nettstedene til egne offentlige organer eller 
myndigheter og/eller andre relevante 
enheter som gir informasjon som parten 
anser nyttig for de andre partenes SMB-er. 

Artikkel 10.3

SMB-kontaktpunkter

1. Hver part skal ved ikrafttredelsen av denne 
avtalen umiddelbart utpeke et SMB-kontakt-
punkt og underrette de andre partene om kon-
taktopplysningene.
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2. Each Party shall promptly notify the other Par-
ties of any change to its SME contact point. 

3. Taking into account SMEs’ needs in the imple-
mentation of this Agreement, the SME contact 
points jointly or individually shall seek to: 

(a) exchange SME-related information, includ-
ing any matter brought to their attention by 
SMEs in their trade and investment activi-
ties with another Party; 

(b) consider ways to increase trade and invest-
ment opportunities for the SMEs of all of 
the Parties, regardless of their size and 
including SMEs owned by under-repre-
sented groups;

(c) ensure that the information referred to in 
Article [XX].2 (Information Sharing) is up-
to-date and relevant for SMEs, and recom-
mend any additional information that the 
other Parties’ SME contact points may pub-
lish;

(d) encourage, where appropriate, efforts of 
other bodies established under this Agree-
ment to integrate SME-related considera-
tions in their work; and

(e) consider any other matters of interest to 
SMEs as appropriate.

4. The SME contact points may, individually or 
jointly, raise any matter arising in their activi-
ties with the Joint Committee.

5. The SME contact points may cooperate with 
experts, external organisations and SME 
stakeholders, as appropriate, in carrying out 
their activities.

Article 10.4

Dispute Settlement 

The provisions of this Chapter shall not be subject 
to dispute settlement under Chapter 16 [DIS-
PUTE SETTLEMENT].
2. Hver part skal umiddelbart underrette de 
andre partene om eventuelle endringer i sitt 
SMB-kontaktpunkt.

3. Under hensyn til SMB-enes behov i forbin-
delse med gjennomføringen av denne avtalen 
skal SMB-kontaktpunktene i fellesskap eller 
hver for seg søke å
(a) utveksle informasjon av betydning for 

SMB-er, herunder ethvert spørsmål som de 
blir gjort oppmerksom på av SMB-er i deres 
handels- og investeringsvirksomhet med 
en annen part,

(b) vurdere metoder for å øke handels- og 
investeringsmulighetene for SMB-ene hos 
alle partene, uansett størrelse, og inkludert 
SMB-er som eies av underrepresenterte 
grupper,

(c) sikre at informasjonen nevnt i artikkel 
[XX].2 (Informasjonsutveksling) er oppda-
tert og relevant for SMB-er, og anbefale 
eventuell ytterligere informasjon som de 
andre partenes SMB-kontaktpunkter måtte 
offentliggjøre,

(d) oppfordre eventuelle andre organer som er 
opprettet i henhold til denne avtalen, til å 
innlemme hensynet til SMB-er i sitt arbeid 
og

(e) vurdere eventuelle andre saker som er av 
interesse for SMB-er.

4. SMB-kontaktpunktene kan, enkeltvis eller i 
fellesskap, ta opp ethvert spørsmål som opp-
står i deres virksomhet, med blandet komite.

5. SMB-kontaktpunktene kan samarbeide med 
sakkyndige, eksterne organisasjoner og SMB-
interessenter, alt etter hva som er relevant, i 
utøvelsen av sin virksomhet.

Artikkel 10.4

Tvisteløsning 

Bestemmelsene i dette kapitlet skal ikke være 
gjenstand for tvisteløsning i henhold til kapittel 16 
[TVISTELØSNING].
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Chapter 11

Good regulatory practices and regulatory coop-
eration

Section 11.1

General provisions

Article 11.1

Objectives and General Principles

1. The objectives of this Chapter are to promote 
good regulatory practices and regulatory 
cooperation between the Parties with the aim 
of enhancing trade and investment between 
the Parties by:
(a) promoting an effective, transparent and 

predictable regulatory environment; and
(b) discussing regulatory measures, practices 

or approaches of interested Parties, includ-
ing how to enhance their efficient applica-
tion.

2. Nothing in this Chapter shall affect the right of 
a Party to regulate in pursuit or furtherance of 
its public policy objectives.

3. Nothing in this Chapter shall be construed as 
preventing a Party from adopting, maintaining 
and applying regulatory measures in accord-
ance with its legal framework, principles and 
deadlines, in order to achieve its public policy 
objectives.

4. Nothing in this Chapter shall be construed as 
obliging a Party to achieve any particular regu-
latory outcome.

Article 11.2

Definitions

For the purposes of this Chapter, unless other-
wise specified:
(a) “regulatory authority” means:

(i) in the case of Iceland, Liechtenstein and 
Norway, the Government of that Party; and

(ii) in the case of the United Kingdom, Her 
Majesty’s Government of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland, 
and the devolved administrations of the 
United Kingdom; and

(b) “regulatory measures” means legislation as 
set out in Annex [Annex]. For Iceland, Liech-
tenstein and Norway, regulatory measures 
under this Chapter do not include measures 
following from obligations under the EEA 
Agreement.
Kapittel 11

God regelverkspraksis og regelverkssamarbeid 

Avsnitt 11.1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 11.1

Mål og generelle prinsipper

1. Målene med dette kapitlet er å fremme god 
regelverkspraksis og regelverkssamarbeid 
mellom partene for å øke handel og investerin-
ger mellom partene, ved å 

(a) fremme effektivitet, åpenhet og forutsig-
barhet i regelverksutviklingen og

(b) drøfte berørte parters regelverkstiltak, 
regelverkspraksis eller regelvekstilnær-
ming, herunder hvordan de kan anvendes 
mer effektivt.

2. Ingenting i dette kapitlet berører en parts rett 
til å fastsette regler for å fremme målene for 
sin offentlige politikk.

3. Ingenting i dette kapitlet skal tolkes slik at det 
hindrer en part i å vedta, opprettholde eller 
anvende regelverkstiltak i samsvar med sin 
rettslige ramme, sine prinsipper og sine frister 
for å nå målene for sin offentlige politikk. 

4. Ingenting i dette kapitlet skal tolkes slik at det 
pålegger en part å oppnå et bestemt regel-
verksmessig resultat.

Artikkel 11.2

Definisjoner

I dette kapitlet, med mindre annet er angitt, 
menes med
(a) «reguleringsmyndighet»

(i) for Island, Liechtenstein og Norge, denne 
partens regjering, og

(ii) for Det forente kongerike, Hennes Majes-
tets regjering i Det forente kongerike Stor-
britannia og Nord-Irland samt Det forente 
kongerikes desentraliserte forvaltninger, 

(b) «regelverkstiltak» lovgivning som angitt i ved-
legg [Vedlegg]. For Island, Liechtenstein og 
Norge omfatter regelverkstiltak i henhold til 
dette kapitlet ikke tiltak som følger av forplik-
telser etter EØS-avtalen. 
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Article 11.3

Scope

1. Section 11.2 applies to all regulatory measures 
issued by the regulatory authority of a Party in 
respect of any matter covered by this Agree-
ment.

2. Sections 11.3 and 11.4 apply to other measures 
of general application issued by the regulatory 
authority of a Party which are relevant to regu-
latory cooperation activities, such as guide-
lines, policy documents or recommendations, 
in addition to the regulatory measures 
referred to in paragraph 1.

3. Any specific provisions in other Chapters of 
this Agreement shall prevail over the provi-
sions of this Chapter to the extent necessary 
for the application of the specific provisions 

Section 11.2

Good regulatory practices

Article 11.4

Internal Coordination

Each Party shall endeavour to maintain internal 
processes or mechanisms to foster good regula-
tory practices, including those provided for in this 
Section.

Article 11.5

Regulatory Processes and Mechanisms

Each Party shall ensure that their regulatory 
authority provides public access to descriptions of 
the processes and mechanisms under which its 
regulatory measures are prepared, evaluated and 
reviewed. Where practicable, this information 
should be made available online. Those descrip-
tions should refer to relevant guidelines, rules or 
procedures.

Article 11.6

Public Consultations

1. When preparing significant76 regulatory meas-
ures, the regulatory authority of each Party 
should, to the extent practicable and in a man-
ner consistent with its legal system for adopt-
ing new measures:

76 The regulatory authority of each Party may determine 
what constitutes “significant” regulatory measures for the 
purpose of its obligations under this Section.
Artikkel 11.3

Virkeområde

1. Avsnitt II får anvendelse på alle regelverkstil-
tak som er utarbeidet av en parts regulerings-
myndighet på ethvert område som omfattes av 
denne avtalen.

2. Avsnitt III og IV gjelder andre tiltak med gene-
rell anvendelse utarbeidet av en parts regule-
ringsmyndighet som er relevante for regel-
verkssamarbeidet, for eksempel retningslinjer, 
politiske dokumenter eller anbefalinger, i til-
legg til regelverkstiltakene nevnt i nr. 1. 

3. Eventuelle særlige bestemmelser i andre 
kapitler i denne avtalen skal ha forrang for 
bestemmelsene i dette kapitlet i den utstrek-
ning det er nødvendig for anvendelsen av de 
særlige bestemmelsene.

Avsnitt 11.2

God regelverkspraksis

Artikkel 11.4

Intern samordning

Hver part skal bestrebe seg på å opprettholde 
interne prosesser eller ordninger for å fremme 
god regelverkspraksis, herunder de som er fast-
satt i dette avsnittet.

Artikkel 11.5

Regelverksprosesser og -ordninger

Hver part skal sikre at dens reguleringsmyndig-
het gir offentlig tilgang til beskrivelser av proses-
sene og ordningene for utarbeiding, evaluering og 
gjennomgang av sine regelverkstiltak. Dersom 
det er praktisk mulig, bør disse opplysningene 
gjøres tilgjengelige på internett. Disse beskrivel-
sene bør vise til relevante retningslinjer, regler 
eller prosedyrer.

Artikkel 11.6

Offentlig høring

1. Når hver parts reguleringsmyndighet forbere-
der vesentlige76 regelverkstiltak, bør den i den 
grad det er mulig, og på en måte som er foren-
lig med partenes rettsorden for å vedta nye til-
tak,

76 Hver parts reguleringsmyndighet kan fastsette hva som 
utgjør «vesentlige» regelverkstiltak i forbindelse med dens 
forpliktelser i henhold til dette avsnittet.
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(a) publish either the draft regulatory meas-
ures or consultation documents providing 
sufficient details about regulatory meas-
ures under preparation to allow any person 
to assess whether and how the person’s 
interests might be significantly affected;

(b) offer, on a non-discriminatory basis, rea-
sonable opportunities for any person to pro-
vide comments77; and

(c) consider the comments received.
2. The regulatory authority of each Party should 

make use of electronic means of communica-
tion and seek to maintain online services that 
are freely and publicly available for the pur-
pose of providing information and receiving 
comments related to public consultations.

3. The regulatory authority of each Party shall 
make publicly available any comment received 
or a summary of the results of the consulta-
tions. This obligation does not apply to the 
extent necessary for the protection of confi-
dential or sensitive information, for withhold-
ing personal data or inappropriate content or 
for other justified grounds such as the risk of 
harm to the interests of a third party. 

Article 11.7

Proportionate Analyses

1. The regulatory authority of each Party shall 
endeavour to carry out, in accordance with the 
relevant rules and procedures, a proportionate 
analysis of significant regulatory measures 
under preparation.

2. When carrying out a proportionate analysis, 
the regulatory authority of each Party shall 
establish and maintain processes and mecha-
nisms under which the following factors 
should be taken into consideration:
(a) the need for the regulatory measure, 

including the nature and the significance of 
the issue that the regulatory measure 
intends to address;

(b) any feasible and appropriate regulatory or 
non-regulatory alternatives, including the 
option of not regulating, if available, that 
would achieve the Party’s public policy 
objectives. 

77 For clarity, this does not create any obligation to provide 
consultation documents in any other languages than nor-
mally used in the Party.
(a) offentliggjøre enten utkastene til regelverk-
stiltak eller høringsdokumenter som gir til-
strekkelige opplysninger om regelverkstil-
tak som er under utarbeiding, slik at enhver 
person kan vurdere om og hvordan perso-
nens interesser kan bli betydelig berørt,

(b) på ikke-diskriminerende grunnlag gi 
enhver person rimelige muligheter til å 
komme med merknader77 og

(c) ta hensyn til de mottatte merknadene.
2. Hver parts reguleringsmyndighet bør benytte 

elektroniske kommunikasjonsmidler og søke 
å opprettholde nettbaserte tjenester som er 
gratis og offentlig tilgjengelige, for å gi opplys-
ninger og motta merknader i forbindelse med 
offentlige høringer.

3. Hver parts reguleringsmyndighet skal offent-
liggjøre eventuelle kommentarer som er mot-
tatt, eller et sammendrag av resultatene av 
høringen. Denne forpliktelsen gjelder ikke når 
det er nødvendig å verne fortrolige eller sensi-
tive opplysninger eller å holde tilbake person-
opplysninger eller upassende innhold, eller 
når det foreligger andre berettigede grunner, 
for eksempel risiko for å skade en tredjeparts 
interesser.

Artikkel 11.7

Forholdsmessige analyser

1. Hver parts reguleringsmyndighet skal i sam-
svar med de relevante reglene og prosedyrene 
bestrebe seg på å gjennomføre en forholds-
messig analyse av viktige regelverkstiltak som 
er under forberedelse.

2. Ved gjennomføringen av en forholdsmessig 
analyse skal hver parts reguleringsmyndighet 
fastsette og opprettholde prosesser og ordnin-
ger som skal ta hensyn til følgende faktorer: 

(a) Behovet for regelverkstiltaket, herunder 
arten og betydningen av det forholdet som 
regelverkstiltaket er ment å regulere. 

(b) Eventuelle mulige og passende regelverks-
messige eller ikke-regelverksmessige alter-
nativer, herunder muligheten for ikke å 
regulere, dersom den foreligger, som kan 
bidra til å nå partens mål for den offentlige 
politikken.

77 Dette innebærer ingen forpliktelse til å framlegge hørings-
dokumenter på noe annet språk enn det som vanligvis bru-
kes hos parten.
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3. The regulatory authority of each Party shall 
provide public access to the findings of its pro-
portionate analyses consistent with their rules 
and procedures. Where practicable, this infor-
mation should be made available online and in 
a timely manner.

Article 11.8

Retrospective Evaluation

The regulatory authority of each Party should 
maintain processes or mechanisms for the pur-
pose of carrying out retrospective evaluation of 
regulatory measures in force where appropriate.

Article 11.9

Exchange of Information on Good Regulatory 
Practices

The regulatory authorities may exchange infor-
mation on their good regulatory practices as 
referred to in this Section, such as practices 
regarding proportionate analyses or those regard-
ing retrospective evaluations

Section 11.3

Regulatory cooperation

Article 11.10

Regulatory Cooperation Activities

1. A Party may propose a regulatory cooperation 
activity to another Party. It shall present that 
proposal via the contact point designated in 
accordance with Article [XX].11. 

2. The other Party shall review the proposal in 
due course and shall inform the proposing 
Party whether it considers the proposed activ-
ity suitable for regulatory cooperation. 

3. If the Parties concerned decide to engage in a 
regulatory cooperation activity, the regulatory 
authority of each Party shall:
(a) inform the regulatory authority of the other 

Party about the development of new or the 
revision of existing measures that are rele-
vant for the regulatory cooperation activity; 

(b) on request, provide information and dis-
cuss measures that are relevant for the reg-
ulatory cooperation activity; and

(c) when developing new or revising existing 
regulatory or other measures, consider, to 
the extent feasible, any regulatory 
3. Hver parts reguleringsmyndighet skal gi 
offentlig tilgang til resultatene av sine for-
holdsmessige analyser i samsvar med sine 
regler og prosedyrer. Dersom det er praktisk 
mulig, bør disse opplysningene gjøres tilgjen-
gelige på internett og så snart som mulig.

Artikkel 11.8

Retrospektiv evaluering

Hver parts reguleringsmyndighet bør opprett-
holde prosesser eller ordninger for å gjennomføre 
en retrospektiv evaluering av regelverkstiltak som 
er i kraft, dersom dette er relevant.

Artikkel 11.9

Utveksling av opplysninger om god regelverks-
praksis

Reguleringsmyndighetene kan utveksle opplys-
ninger om sin gode regelverkspraksis som 
omhandlet i dette avsnittet, for eksempel praksis i 
forbindelse med forholdsmessige analyser eller 
retrospektive evalueringer.

Avsnitt 11.3

Regelverkssamarbeid

Artikkel 11.10

Aktiviteter knyttet til regelverkssamarbeid

1. En part kan foreslå en aktivitet knyttet til 
regelverkssamarbeid for en annen part. Den 
skal framlegge dette forslaget via kontakt-
punktet utpekt i samsvar med artikkel 
[XX].11.

2. Den andre parten skal gjennomgå forslaget så 
snart som mulig og underrette parten som har 
fremmet forslaget, om hvorvidt den anser den 
foreslåtte aktiviteten som egnet for regelverks-
samarbeid.

3. Dersom de berørte partene beslutter å delta i 
en aktivitet knyttet til regelverkssamarbeid, 
skal hver av partene
(a) underrette den andre partens regulerings-

myndighet om utarbeiding av nye eller revi-
sjon av eksisterende tiltak som er relevante 
for aktiviteten knyttet til regelverkssamar-
beidet,

(b) på anmodning gi opplysninger og drøfte til-
tak som er relevante for aktiviteten knyttet 
til regelverkssamarbeidet, og

(c) når den utarbeider nye eller reviderer 
eksisterende regelverkstiltak eller andre 
tiltak, ta i betraktning, i den grad det er 
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approach by the other Party on the same or 
a related matter. 

4. The Parties may engage in regulatory cooper-
ation activities on a voluntary basis. A Party 
may refuse to engage in or withdraw from reg-
ulatory cooperation activities. A Party that 
refuses to engage in or withdraws from regula-
tory cooperation activities should explain the 
reasons for its decision to the other Party. 

5. Where appropriate, the regulatory authorities 
may, by mutual consent, entrust the imple-
mentation of a regulatory cooperation activity 
to the relevant bodies in the Parties. 

Section 11.4

Institutional provisions

Article 11.11

Contact Points

Each Party shall, upon the entry into force of this 
Agreement, designate a contact point for the 
implementation of this Section and for exchange 
of information in accordance with Article [XX].12 
and notify the other Parties of the contact. The 
Parties shall promptly notify each other of any 
change of those contact details.

Article 11.12

Exchange of Information on Planned or Existing 
Regulatory Measures

1. A Party may submit to another Party a request 
for information and clarifications regarding 
planned or existing regulatory measures of 
the other Party. The Party to whom the 
request is addressed shall endeavour to 
respond promptly.

2. The Parties shall not be required to disclose 
confidential or sensitive information or data.

Article 11.13

Dispute Settlement

The provisions of this Chapter shall not be subject 
to dispute settlement under Chapter 16 [DIS-
PUTE SETTLEMENT].
mulig, den andre partens eventuelle regel-
verkstilnærming til det samme spørsmålet 
eller et relatert spørsmål.

4. Partene kan delta i aktiviteter knyttet til regel-
verkssamarbeid på frivillig grunnlag. En part 
kan avstå fra å delta i eller trekke seg fra aktivi-
teter knyttet til regelverkssamarbeid. En part 
som avstår fra å delta i eller trekker seg fra 
aktiviteter knyttet til regelverkssamarbeid, bør 
begrunne sin beslutning overfor den andre 
parten.

5. Dersom det er hensiktsmessig, kan regule-
ringsmyndighetene ved gjensidig enighet 
overlate gjennomføringen av en aktivitet knyt-
tet til regelverkssamarbeid til partenes rele-
vante organer.

Avsnitt 11.4

Institusjonelle bestemmelser

Artikkel 11.11

Kontaktpunkter

Hver part skal ved ikrafttredelse av denne avtalen 
utpeke et kontaktpunkt for gjennomføring av 
dette avsnittet og for utveksling av opplysninger i 
samsvar med artikkel [XX].12 og underrette de 
andre partene om kontakten. Partene skal umid-
delbart underrette hverandre om eventuelle 
endringer i disse kontaktopplysningene.

Artikkel 11.12

Utveksling av opplysninger om planlagte eller 
eksisterende regelverkstiltak

1. En part kan anmode en annen part om opplys-
ninger og presiseringer med hensyn til den 
andre partens planlagte eller eksisterende 
regelverkstiltak. Den parten som anmodnin-
gen er rettet til, skal bestrebe seg på å svare 
raskt.

2. Partene skal ikke være pålagt å røpe fortrolige 
eller sensitive opplysninger eller data.

Artikkel 11.13

Tvisteløsning

Bestemmelsene i dette kapitlet skal ikke være 
gjenstand for tvisteløsning i henhold til kapittel 16 
[TVISTELØSNING].
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Chapter 12

Recognition of professional qualifications

Article 12.1

Definitions

For the purposes of this Chapter:
(a) adaptation period means a period of supervi-

sed practice, subject to an assessment and pos-
sibly accompanied by further training, of a 
regulated profession in the host jurisdiction 
under the responsibility of a qualified member 
of that profession;

(b) aptitude test means a test limited to the profes-
sional knowledge of professionals, made by 
the relevant authorities of the host jurisdiction 
with the aim of assessing the ability of the pro-
fessional to pursue a regulated profession in 
that jurisdiction;

(c) compensatory measures means an adaptation 
period or an aptitude test;

(d) evidence of formal qualifications means diplo-
mas, certificates and other evidence issued by 
an authority in the jurisdiction of one of the 
Parties and certifying successful completion of 
professional training obtained mainly in that 
jurisdiction;

(e) home jurisdiction means the jurisdiction of 
the Party in which the professional qualificati-
ons were obtained;

(f) host jurisdiction means the jurisdiction of the 
Party in which a professional wants to access 
and pursue a regulated profession;

(g) measure means any measure by a Party, whet-
her in the form of a law, regulation, rule proce-
dure, decision, administrative action, require-
ment, practice or in any other form78;

(h) measures of a Party means measures adopted 
or maintained by:
(i) central, regional or local governments and 

authorities; and
(ii) non-governmental bodies in the exercise of 

powers delegated by central, regional or 
local governments or authorities;

(i) profession means an occupation or trade, or 
any subdivision of, or distinct specialism wit-
hin, a profession;

(j) professional means a natural person who has 
obtained their professional qualifications in 
one of the Parties and seeks to access and pur-
sue a regulated profession in a host juris-
diction;

78 For greater certainty, the term “measure” includes failures 
to act.
Kapittel 12

Anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Artikkel 12.1

Definisjoner

I dette kapitlet menes med
(a) prøveperiode en periode med praksis under til-

syn, som er gjenstand for vurdering og eventu-
elt skal følges av tilleggsutdanning i et lovregu-
lert yrke i vertsjurisdiksjonen under ansvar av 
en kvalifisert utøver av dette yrket, 

(b) egnethetsprøve en prøve avgrenset til yrkesutø-
vernes faglige kunnskaper som gjennomføres 
av relevante myndigheter i vertsjurisdiksjonen 
med sikte på å vurdere yrkesutøverens evne til 
å utøve et lovregulert yrke i denne jurisdiksjo-
nen,

(c) utjevningstiltak en prøveperiode eller en egnet-
hetsprøve,

(d) kvalifikasjonsbevis diplomer, eksamensbevis 
og andre bevis utstedt av en myndighet i en av 
partenes jurisdiksjon, og som bekrefter bestått 
yrkesutdanning som hovedsakelig er gjen-
nomført i denne jurisdiksjonen, 
 

(e) hjemmejurisdiksjon jurisdiksjonen til den par-
ten der yrkeskvalifikasjonene er oppnådd, 

(f) vertsjurisdiksjon jurisdiksjonen til den parten 
der en yrkesutøver ønsker å få adgang til og å 
utøve et lovregulert yrke,

(g) tiltak ethvert tiltak en part treffer i form av lov, 
forskrift, regel, prosedyre, vedtak, administra-
tiv avgjørelse, krav, sedvane eller i enhver 
annen form78,

(h) tiltak som en part tref fer tiltak som vedtas eller 
opprettholdes av
(i) sentrale, regionale eller lokale myndig-

heter, og
(ii) ikke-statlige organer som utøver myndig-

het som er delegert av sentrale, regionale 
eller lokale myndigheter,

(i) yrke et yrke eller fag eller en underinndeling av 
eller en tydelig spesialisering innenfor et yrke, 

(j) yrkesutøver en fysisk person som har oppnådd 
sine yrkeskvalifikasjoner i en av partene og 
søker om å få adgang til og å utøve et lovregu-
lert yrke i en vertsjurisdiksjon,

78 For tydelighets skyld påpekes det at begrepet «tiltak» også 
omfatter manglende handling.
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(k) professional activity means an activity which 
forms part of a regulated profession;

(l) professional experience means the lawful and 
effective practice of the relevant profession;

(m)professional qualifications means qualifications 
attested by evidence of formal qualifications or 
professional experience;

(n) regulated profession means a profession, the 
practice of which, including the use of a title or 
designation, is subject to the possession of 
specific professional qualifications by virtue of 
a measure of a Party;

(o) relevant authority means an authority or body, 
designated pursuant to a measure of a Party to 
recognise qualifications and authorise the 
practice of a regulated profession in a juris-
diction;

Article 12.2

Objectives and scope

1. This Chapter establishes a framework to facili-
tate a transparent and consistent regime for 
the recognition of professional qualifications 
by the Parties. This Chapter applies where: 

(a) a professional with a professional qualifica-
tion obtained in the United Kingdom makes 
an application to a relevant authority in Ice-
land, Liechtenstein or Norway for permis-
sion to access and pursue a regulated pro-
fession; or

(b) a professional with a professional qualifica-
tion obtained in Iceland, Liechtenstein or 
Norway makes an application to a relevant 
authority in the United Kingdom for per-
mission to access and pursue a regulated 
profession.

2. For the avoidance of doubt, this Chapter 
applies where the profession is regulated both 
in the home and host jurisdictions, and equally 
where the profession is only regulated in the 
host jurisdiction.

Article 12.3

Domestic regulation

Any specific provisions in this Chapter shall pre-
vail over the provisions of the Sub-sections [V.1]: 
Domestic Regulation and [V.2]: Provisions of Gen-
eral Application of Chapter [X] (Services and 
Investment) to the extent necessary to give effect 
to the specific provision. 
(k) yrkesvirksomhet en virksomhet som utgjør en 
del av et lovregulert yrke,

(l) yrkeserfaring lovlig og faktisk utøvelse av det 
relevante yrket,

(m)faglig kvalifikasjon kvalifikasjon som bekreftes 
av et kvalifikasjonsbevis eller av yrkeserfaring, 

(n) lovregulert yrke et yrke der utøvelsen, her-
under bruken av en tittel eller en betegnelse, 
er omfattet av et krav om besittelse av 
bestemte yrkeskvalifikasjoner i henhold til et 
tiltak truffet av en part,

(o) relevant myndighet en myndighet eller et organ 
som er utpekt i henhold til et tiltak truffet av 
en part til å anerkjenne kvalifikasjoner og til-
late utøvelse av et lovregulert yrke i en juris-
diksjon.

Artikkel 12.2

Mål og virkeområde

1. Dette kapitlet fastsetter en ramme for å legge 
til rette for en transparent og ensartet ordning 
for at partene skal kunne anerkjenne yrkes-
kvalifikasjoner. Dette kapitlet får anvendelse 
når
(a) en yrkesutøver med en yrkeskvalifikasjon 

som er oppnådd i Det forente kongerike, 
inngir en søknad til en relevant myndighet i 
Island, Liechtenstein eller Norge om tilla-
telse til å få adgang til og å utøve et lovregu-
lert yrke, eller

(b) en yrkesutøver med en yrkeskvalifikasjon 
som er oppnådd i Island, Liechtenstein eller 
Norge, inngir en søknad til en relevant 
myndighet i Det forente kongerike om tilla-
telse til å få adgang til og å utøve et lovregu-
lert yrke.

2. For å unngå tvil får dette kapitlet anvendelse 
når yrket er lovregulert både i hjemmejuris-
diksjonen og vertsjurisdiksjonen, og på 
samme måte når yrket bare er lovregulert i 
vertsjurisdiksjonen.

Artikkel 12.3

Innenlandsk regulering

Enhver særskilt bestemmelse i dette kapitlet skal 
gjelde foran bestemmelsene i underavsnitt [V.1]: 
Innenlandsk regulering og [V.2]: Bestemmelser 
med generell anvendelse og i kapittel [X] (Tje-
nester og investering) i den grad som er nødven-
dig for å gjennomføre den særskilte bestemmel-
sen.
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Article 12.4

Recognition of professional qualifications

1. Subject to Article 12.5, recognition of a profes-
sional’s professional qualifications by the host 
jurisdiction shall permit access to and the pur-
suit of the regulated profession in that jurisdic-
tion by that professional79.

2. Upon recognition, the host jurisdiction shall 
accord treatment no less favourable in respect 
of access to or pursuit of the regulated profes-
sion to that professional than that it accords, in 
like situations, to natural persons who have 
obtained their qualifications in the host juris-
diction.

3. Each Party shall adopt, where applicable, and 
maintain the necessary measures that require 
relevant authorities to establish or operate a 
system for recognition which complies with 
Articles 12.5 to 12.8.

4. Each Party shall ensure that it has in effect the 
measures referred to in paragraph 3 within 24 
months of the date of entry into force of the 
Agreement.

Article 12.5

Conditions for Recognition

1. If access to or pursuit of a regulated profession 
in the host jurisdiction is contingent upon pos-
session of specific professional qualifications, 
the relevant authority shall recognise the pro-
fessional qualifications of a professional who 
applies for recognition in the host jurisdiction 
and possesses comparable professional qualifi-
cations for the same profession in the home 
jurisdiction.

2. A relevant authority may only refuse to recog-
nise professional qualifications for the same 
profession where Conditions 1, 2, 3 or 4 are 
met.

3. Condition 1 is met where — 
(a) there exists a substantial difference 

between the professional’s professional 
qualifications and the essential knowledge 
or skills required to practise the profession 
in the host jurisdiction; and  

79 The Parties understand that the provisions of this Chapter 
are without prejudice to any provisions on market access or 
movement of natural persons, and only regulate issues rela-
ting to recognition of professional qualifications. The Par-
ties also understand that this Chapter applies notwithstan-
ding the legal grounds for which the right to access and 
pursue the regulated profession in the host Party are based 
on.
Artikkel 12.4

Anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

1. Med forbehold for artikkel X.5 skal vertsjuris-
diksjonens anerkjennelse av en yrkesutøvers 
yrkeskvalifikasjoner tillate yrkesutøveren 
adgang til og utøvelse av det lovregulerte 
yrket i denne jurisdiksjonen79.

2. Ved anerkjennelse skal vertsjurisdiksjonen gi 
vedkommende yrkesutøver en behandling 
som ikke er mindre gunstig når det gjelder 
adgang til eller utøvelse av det lovregulerte 
yrket, enn den i tilsvarende situasjoner gir 
fysiske personer som har oppnådd sine kvalifi-
kasjoner i vertsjurisdiksjonen.

3. Hver part skal vedta, når det er relevant, og 
opprettholde de nødvendige tiltakene som kre-
ver at relevante myndigheter oppretter eller 
driver en anerkjennelsesordning som er i sam-
svar med artikkel X.5–X.8.

4. Hver part skal påse at den har iverksatt tilta-
kene nevnt i nr. 3 innen 24 måneder etter avta-
lens ikrafttredelsesdato. 

Artikkel 12.5

Vilkår for anerkjennelse

1. Dersom adgang til eller utøvelse av et lovregu-
lert yrke i vertsjurisdiksjonen forutsetter 
besittelse av bestemte yrkeskvalifikasjoner, 
skal den relevante myndigheten anerkjenne 
yrkeskvalifikasjonene til en yrkesutøver som 
søker om anerkjennelse i vertsjurisdiksjonen 
og besitter tilsvarende yrkeskvalifikasjoner for 
samme yrke i hjemmejurisdiksjonen. 

2. En relevant myndighet kan bare nekte å aner-
kjenne yrkeskvalifikasjoner for samme yrke 
dersom vilkår 1, 2, 3 eller 4 er oppfylt. 

3. Vilkår 1 er oppfylt når 
(a) det er en vesentlig forskjell mellom yrkesut-

øverens yrkeskvalifikasjoner og de grunn-
leggende kunnskapene eller ferdighetene 
som kreves for å utøve yrket i vertsjurisdik-
sjonen, og  

79 Partene er innforstått med at bestemmelsene i dette kapit-
let ikke berører noen bestemmelser om markedsadgang 
eller bevegelsesfrihet for fysiske personer, og bare regule-
rer spørsmål om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner. 
Partene er også innforstått med at dette kapitlet får anven-
delse uten hensyn til de rettslige grunnlagene som retten 
til adgang til og utøvelse av det lovregulerte yrket i verts-
parten bygger på.
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(b) the professional fails or refuses to take an 
aptitude test or an adaptation period under 
Article 12.6. 

4. Condition 2 is met where — 
(a) the regulated profession in the host juris-

diction comprises one or more professional 
activities that cover substantially different 
matters from those covered by the profes-
sional’s professional qualifications; and  

(b) the professional fails or refuses to take an 
aptitude test or an adaptation period under 
Article 12.6. 

5. Condition 3 is met where requiring the profes-
sional to take an aptitude test or to complete 
the adaptation period under Article 12.6 would 
amount to requiring the professional to 
acquire the professional qualifications 
required to practise the regulated profession 
in the host jurisdiction.

6. Condition 4 is met where access to and pursuit 
of a regulated profession by a natural person 
whose professional qualifications were 
obtained in the host jurisdiction is subject to 
conditions other than the possession of spe-
cific professional qualifications and the profes-
sional fails to meet those conditions. 

Article 12.6

Compensatory measures

1. A relevant authority may require a profes-
sional to take an aptitude test, standardised or 
otherwise, or to complete an adaptation period 
where: 
(a) there exists a substantial difference 

between the professional’s professional 
qualifications and the essential knowledge 
or skills required to practise the regulated 
profession in the host jurisdiction; or  

(b) the regulated profession in the host juris-
diction comprises one or more professional 
activities that cover substantially different 
matters from those covered by the profes-
sional’s professional qualifications. 

2. The relevant authority may decide between an 
adaptation period or an aptitude test. 

3. Relevant authorities are encouraged to apply 
compensatory measures in a manner propor-
tionate to the difference they seek to address. 

4. To the extent possible and at the professional’s 
request, relevant authorities shall provide 
(b) yrkesutøveren unnlater eller nekter å 
avlegge en egnethetsprøve eller gjennom-
føre en prøveperiode i henhold til artikkel 
X.6.

4. Vilkår 2 er oppfylt når 
(a) det lovregulerte yrket i vertsjurisdiksjonen 

omfatter en eller flere former for yrkesvirk-
somhet som omfatter fagområder som er 
vesentlig forskjellige fra dem som omfattes 
av yrkesutøverens yrkeskvalifikasjoner, og  

(b) yrkesutøveren unnlater eller nekter å 
avlegge en egnethetsprøve eller gjennom-
føre en prøveperiode i henhold til artikkel 
X.6.

5. Vilkår 3 er oppfylt dersom kravet om at yrkes-
utøveren skal avlegge en egnethetsprøve eller 
gjennomføre en prøveperiode i henhold til 
artikkel X.6 vil innebære å kreve at yrkesutø-
veren oppnår de yrkeskvalifikasjonene som 
kreves for å utøve det lovregulerte yrket i 
vertsjurisdiksjonen.

6. Vilkår 4 er oppfylt dersom adgang til og utø-
velse av et lovregulert yrke av en fysisk person 
hvis yrkeskvalifikasjoner er oppnådd i vertsju-
risdiksjonen, er omfattet av andre vilkår enn 
besittelse av bestemte yrkeskvalifikasjoner, og 
yrkesutøveren ikke oppfyller disse vilkårene.  

Artikkel 12.6

Utjevningstiltak

1. En relevant myndighet kan kreve at en yrkes-
utøver avlegger en egnethetsprøve, standardi-
sert eller på annen måte, eller at vedkom-
mende gjennomfører en prøveperiode dersom 
(a) det er en vesentlig forskjell mellom yrkesut-

øverens yrkeskvalifikasjoner og de grunn-
leggende kunnskapene eller ferdighetene 
som kreves for å utøve det lovregulerte 
yrket i vertsjurisdiksjonen, eller

(b) det lovregulerte yrket i vertsjurisdiksjonen 
omfatter en eller flere former for yrkesvirk-
somhet som omfatter fagområder som er 
vesentlig forskjellige fra dem som omfattes 
av yrkesutøverens yrkeskvalifikasjoner. 

2. Den relevante myndigheten kan beslutte om 
det skal brukes en prøveperiode eller en 
egnethetsprøve.

3. Relevante myndigheter oppfordres til å 
anvende utjevningstiltak på en måte som står i 
forhold til den forskjellen de har som formål å 
avhjelpe.

4. I den grad det er mulig og på anmodning fra 
yrkesutøveren skal de relevante myndighe-
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their reasons for requiring that professional to 
undertake compensatory measures in writing. 

5. Each Party shall ensure that, where a relevant 
authority requires the professional to take an 
aptitude test, that relevant authority schedules 
aptitude tests with reasonable frequency and 
at least once a year, where applicable. 

Article 12.7

Procedure for applications

1. The relevant authority shall:
(a) acknowledge receipt of the professional’s 

application within one month of receipt and 
inform the professional of any missing doc-
ument;

(b) grant the professional adequate time to 
complete the requirements and procedures 
of the application process;

(c) deal promptly with the professional’s appli-
cation; and

(d) issue a decision no later than four months 
after the date on which the complete appli-
cation was submitted.

2. The relevant authority may require the profes-
sional to provide evidence of professional qual-
ifications. The evidence requested shall be no 
more than is necessary to demonstrate the 
professional holds comparable professional 
qualifications.

3. Where access to and pursuit of a regulated 
profession by a natural person whose profes-
sional qualifications were obtained in the host 
jurisdiction is subject to conditions other than 
the possession of specific professional qualifi-
cations, the relevant authority may require the 
professional to provide evidence that they sat-
isfy those conditions. The evidence that is 
requested shall be no more than is necessary 
to demonstrate that the professional satisfies 
those conditions.

4. A relevant authority shall accept copies of doc-
uments that are authenticated in accordance 
with the Party’s domestic law, in place of origi-
nal documents, unless the relevant authority 
requires original documents to protect the 
integrity of the recognition process.

5. The relevant authority80 of the host jurisdic-
tion and of the home jurisdiction shall work in 
close collaboration and shall exchange infor-
mation to facilitate the professional’s applica-
tion, where applicable.
tene skriftlig begrunne hvorfor de krever at 
yrkesutøveren skal gjennomføre utjevningstil-
tak.

5. Dersom en relevant myndighet krever at 
yrkesutøveren skal avlegge en egnethets-
prøve, skal hver part sikre at den relevante 
myndigheten avholder egnethetsprøver med 
en rimelig hyppighet og eventuelt minst en 
gang i året.

Artikkel 12.7

Søknadsprosedyre

1. Den relevante myndigheten skal
(a) bekrefte mottak av yrkesutøverens søknad 

innen én måned etter mottak og underrette 
yrkesutøveren om eventuelle dokumenter 
som mangler,

(b) gi yrkesutøveren tilstrekkelig tid til å gjen-
nomføre kravene og prosedyrene i søk-
nadsprosessen,

(c) behandle yrkesutøverens søknad omgå-
ende, og

(d) treffe en beslutning senest fire måneder 
etter datoen da den fullstendige søknaden 
ble inngitt.

2. Vedkommende myndighet kan kreve at yrkes-
utøveren dokumenterer yrkeskvalifikasjoner. 
Dokumentasjonen det bes om skal ikke være 
mer enn det som er nødvendig for å godtgjøre 
at yrkesutøveren besitter tilsvarende yrkes-
kvalifikasjoner.

3. Dersom adgang til og utøvelse av et lovregu-
lert yrke av en fysisk person hvis yrkeskvalifi-
kasjoner er oppnådd i vertsjurisdiksjonen, er 
omfattet av andre vilkår enn besittelse av 
bestemte yrkeskvalifikasjoner, kan den rele-
vante myndigheten kreve at yrkesutøveren 
dokumenterer at vedkommende oppfyller 
disse vilkårene. Dokumentasjonen det bes om 
skal ikke være mer enn det som er nødvendig 
for å godtgjøre at yrkesutøveren oppfyller 
disse vilkårene.

4. En relevant myndighet skal godta kopier av 
dokumenter som er bekreftet i samsvar med 
partens nasjonale rett, i stedet for originaldo-
kumenter, med mindre den relevante myndig-
heten krever originaldokumenter for å 
beskytte anerkjennelsesprosessens integritet.

5. Den relevante myndigheten80 i vertsjurisdik-
sjonen og hjemmejurisdiksjonen skal samar-
beide nært og utveksle opplysninger for å lette 
yrkesutøverens søknad, dersom det er rele-
vant.
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6. Where applicable, the relevant authority81 of 
the host jurisdiction and of the home jurisdic-
tion shall, notwithstanding any duty of confi-
dentiality, exchange information regarding dis-
ciplinary action taken or criminal sanctions 
imposed or any other serious, specific circum-
stances which are likely to have consequences 
for the pursuit of the regulated professions by 
the professional. The Parties acknowledge this 
is particularly important for the following pro-
fessionals:
(a) health professionals exercising activities 

that have patient safety implications; or 

(b) professionals exercising activities relating 
to the education of minors, including in 
childcare and early childhood education, 
where the professional is pursuing a profes-
sion regulated in that Party. 

7. Any exchange of information between relevant 
authorities pursuant to this Article shall be 
subject to the data protection law of each of the 
Parties.82

Article 12.8

Licensing and other provisions

1. The relevant authority shall make available to 
professionals information about the profes-
sional qualifications required to practise the 
regulated profession.

2. The relevant authority shall make available to 
professionals information that explains any 
other conditions that apply to the practice of 
the regulated profession including:

80 For the purposes of this paragraph, in Iceland, Liechten-
stein and Norway, authorities other than those falling wit-
hin the definition of “relevant authority” under Article 
X.1(o) may be involved in the governance of regulated pro-
fessions. In the case of such involvement of other authori-
ties in Iceland, Liechtenstein or Norway, the Parties agree 
that information shall be exchanged between those authori-
ties and the relevant authorities of another Party, where 
applicable, for compliance with this paragraph.

81 For the purposes of this paragraph, in Iceland, Liechten-
stein and Norway, authorities other than those falling wit-
hin the definition of “relevant authority” under Article 
X.1(o) may be involved in the governance of regulated pro-
fessions. In the case of such involvement of other authori-
ties in Iceland, Liechtenstein or Norway, the Parties agree 
that information shall be exchanged between those authori-
ties and the relevant authorities of another Party, where 
applicable, for compliance with this paragraph.

82 The Parties understand that the obligation under this para-
graph extends to any other authorities working in collabo-
ration or exchanging information for the purposes of para-
graphs 5 and 6.
6. Dersom det er relevant, skal den relevante 
myndigheten81 i vertsjurisdiksjonen og hjem-
mejurisdiksjonen, med forbehold for enhver 
taushetplikt, utveksle opplysninger om disipli-
nære tiltak som er truffet, eller ilagte straffe-
rettslige sanksjoner eller andre alvorlige, sær-
lige omstendigheter som sannsynligvis vi få 
konsekvenser for yrkesutøverens utøvelse av 
lovregulerte yrker. Partene anerkjenner at 
dette er særlig viktig for følgende yrkesutø-
vere:
(a) Helsepersonell som utøver virksomhet som 

har sammenheng med pasientsikkerhet, 
eller

(b) yrkesutøvere som utøver virksomhet i for-
bindelse med undervisning av mindreå-
rige, herunder barneomsorg og førskole-
undervisning, dersom yrkesutøveren utø-
ver et yrke som er lovregulert i den aktuelle 
parten.

7. All utveksling av opplysninger mellom rele-
vante myndigheter i henhold til denne artikke-
len være underlagt hver av partenes person-
vernlovgivning82.

Artikkel 12.8

Lisensiering og andre bestemmelser

1. Den relevante myndigheten skal gjøre tilgjen-
gelig for yrkesutøvere opplysninger om de 
yrkeskvalifikasjonene som kreves for å utøve 
det lovregulerte yrket.

2. Den relevante myndigheten skal gjøre tilgjen-
gelig for yrkesutøvere opplysninger som for-
klarer eventuelle andre vilkår som gjelder for 
utøvelsen av det lovregulerte yrket, herunder

80 Ved anvendelse av dette nummeret, i Island, Liechtenstein 
og Norge, kan andre myndigheter enn dem som omfattes 
av definisjonen av «relevant myndighet» i henhold til artik-
kel X.1 bokstav o), være involvert i styringen av lovregu-
lerte yrker. I tilfelle av slik involvering fra andre myndig-
heter i Island, Liechtenstein eller Norge er partene enige 
om at opplysninger skal utveksles mellom disse myndighe-
tene og eventuelt de relevante myndighetene i en annen 
part, for å overholde dette nummeret.

81 Ved anvendelse av dette nummeret, i Island, Liechtenstein 
og Norge, kan andre myndigheter enn dem som omfattes 
av definisjonen av «relevant myndighet» i henhold til artik-
kel X.1 bokstav o), være involvert i styringen av lovregu-
lerte yrker. I tilfelle av slik involvering fra andre myndig-
heter i Island, Liechtenstein eller Norge er partene enige 
om at opplysninger skal utveksles mellom disse myndighe-
tene og eventuelt de relevante myndighetene i en annen 
part, for å overholde dette nummeret.

82 Partene er innforstått med at forpliktelsen i henhold til 
dette nummeret omfatter enhver annen myndighet som 
samarbeider eller utveksler opplysninger med henblikk på 
nr. 5 og 6.
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(a) where a licence to practise is required, the 
conditions under which a licence is 
obtained following the determination of eli-
gibility and what that licence entails;

(b) membership of a professional body;
(c) use of professional or academic titles;
(d) having an office address, maintaining an 

establishment or being a resident;
(e) language skills;
(f) proof of good character;
(g) professional indemnity insurance;
(h) compliance with the host jurisdiction’s 

requirements for the use of trade or firm 
names; and

(i) compliance with host jurisdiction’s ethics, 
for example, independence and good con-
duct. 

3. The relevant authority shall make available to 
professionals information about:
(a) the relevant laws to be applied regarding, 

for example, disciplinary action, financial 
responsibility or liability;

(b) the principles of discipline and enforcement 
of professional standards, including disci-
plinary jurisdiction and any consequential 
effects on practising professional activities;

(c) the process and procedures for the ongoing 
verification of competence; and

(d) the criteria for, and procedures relating to, 
revocation of the registration.

4. The relevant authority shall make available to 
professionals information about:
(a) the documentation required of profession-

als and the form in which it should be pre-
sented; and

(b) the acceptance of documents and certifi-
cates issued in relation to professional qual-
ifications and other conditions that apply to 
the practice of the regulated profession.

5. The relevant authority shall deal promptly 
with enquiries from professionals about the 
professional qualifications required to practise 
the regulated profession and any other condi-
tions that apply to the practice of the regulated 
profession.

Article 12.9

Knowledge of languages

Relevant authorities may require that profession-
als demonstrate they possess the language skills 
necessary to the practice of the relevant profes-
sion. If the regulated profession has patient safety 
implications, language skills may be controlled. 
(a) om det kreves en lisens for å utøve yrket, 
vilkårene for å få utstedt lisens etter at 
berettigelse er fastslått, og hva lisensen 
innebærer,

(b) medlemskap i et bransjeorgan,
(c) bruk av yrkestitler eller akademiske titler,
(d) å ha en kontoradresse, opprettholde en 

virksomhet eller være bosatt,
(e) språkkunnskaper,
(f) bevis for god vandel,
(g) yrkesansvarsforsikring,
(h) oppfyllelse av vertsjurisdiksjonens krav til 

bruk av handelsnavn eller foretaksnavn, og 

(i) overholdelse av vertsjurisdiksjonens etiske 
regler, for eksempel uavhengighet og god 
atferd. 

3. Den relevante myndigheten skal gjøre tilgjen-
gelig for yrkesutøvere opplysninger om
(a) relevant lovgivning som skal anvendes med 

hensyn til for eksempel disiplinære tiltak, 
finansielt ansvar eller finansiell forpliktelse,

(b) prinsippene om disiplin og håndheving av 
faglige standarder, herunder disiplinærju-
risdiksjon og eventuelle konsekvenser for 
utøvelsen av yrkesvirksomhet,

(c) prosessen og prosedyrene for løpende veri-
fisering av kompetanse, og

(d) kriteriene og prosedyrene for tilbakekal-
ling av registreringen.

4. Den relevante myndigheten skal gjøre tilgjen-
gelig for yrkesutøvere opplysninger om
(a) hvilken dokumentasjon som kreves av 

yrkesutøvere, og i hvilken form den bør leg-
ges fram, og

(b) godtaking av dokumenter og sertifikater 
som er utstedt i forbindelse med yrkeskva-
lifikasjoner, samt andre vilkår som gjelder 
utøvelsen av det lovregulerte yrket.

5. Den relevante myndigheten skal umiddelbart 
behandle forespørsler fra yrkesutøvere om de 
yrkeskvalifikasjonene som kreves for å utøve 
det lovregulerte yrket, samt alle andre vilkår 
som gjelder for utøvelsen av det lovregulerte 
yrket.

Artikkel 12.9

Språkkunnskaper

Relevante myndigheter kan kreve at yrkesutøvere 
godtgjør at de besitter de språkkunnskapene som 
er nødvendige for å utøve det relevante yrket. Der-
som det lovregulerte yrket har sammenheng med 
pasientsikkerhet, kan språkferdighetene kontrol-
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Any language test shall be proportionate to the 
activity to be pursued.

Article 12.10

Appeals

Each Party shall adopt measures granting profes-
sionals a right of appeal against:
(a) a relevant authority’s decision to refuse a pro-

fessional access to and pursuit of the regulated 
profession; and

(b) a relevant authority’s failure to make a deci-
sion about a professional’s access to and pur-
suit of the regulated profession.

Article 12.11

Fees

Each Party shall ensure fees charged by its rele-
vant authorities in relation to measures under 
Article X.5.3 are:
(a) reasonable and proportionate to the cost of the 

professional’s application;
(b) transparent, including in relation to fee struc-

tures, and made public in advance; and 

(c) payable by electronic means through the rele-
vant authority’s own website.

Article 12.12

Implementation of this Chapter by the 
[Committee on Services and Investment]

1. The Committee on Services and Investment, 
established under Article [X.X (XXX) of Chap-
ter X (XXX)] (hereinafter referred to as “the 
Committee”), shall be responsible for the 
effective implementation and operation of this 
Chapter.

2. The Parties may decide to invite representa-
tives of relevant entities other than the Parties, 
including representatives of relevant authori-
ties, having the necessary expertise relevant 
to the issues to be discussed, to attend meet-
ings of the Committee.

3. The Committee shall have the following func-
tions:
(a) reporting to the Joint Committee, estab-

lished under Article 15.1 (Joint Committee) 
of Chapter 15, as required;

(b) reviewing and monitoring the implementa-
tion and operation of this Chapter, includ-
ing having regard to how relevant authori-
ties apply the measures adopted under this 
Chapter;
leres. Alle språktester skal stå i rimelig forhold til 
virksomheten som skal utøves.

Artikkel 12.10

Klageadgang

Hver part skal vedta tiltak som gir yrkesutøvere 
klageadgang når det gjelder
(a) en relevant myndighets beslutning om å nekte 

en yrkesutøver adgang til og utøvelse av det 
lovregulerte yrket, og

(b) en relevant myndighets manglende beslutning 
om en yrkesutøvers adgang til og utøvelse av 
det lovregulerte yrket.

Artikkel 12.11

Gebyrer

Hver part skal sikre at gebyrer som ilegges av 
dens relevante myndigheter i forbindelse med til-
tak i henhold til artikkel X.5.3,
(a) er rimelige og står i forhold til kostnaden ved 

yrkesutøverens søknad,
(b) er transparente, herunder i forbindelse med 

gebyrstrukturer, og er offentliggjort på for-
hånd, og

(c) kan betales elektronisk via den relevante myn-
dighetens eget nettsted.

Artikkel 12.12

Gjennomføring av dette kapitlet av  
[Komiteen for tjenester og investering]

1. Komiteen for tjenester og investering oppret-
tet i henhold til artikkel [X.X (XXX) i kapittel X 
(XXX)] (heretter kalt «komiteen») skal ha 
ansvar for en effektiv gjennomføring og anven-
delse av dette kapitlet. 

2. Partene kan beslutte å invitere representanter 
fra andre relevante enheter enn partene, her-
under representanter for relevante myndig-
heter som har den nødvendige ekspertisen 
som er relevant for de spørsmålene som skal 
drøftes, til å delta på komiteens møter.

3. Komiteen skal ha følgende funksjoner: 

(a) Rapportere til den blandede komiteen opp-
rettet i henhold til artikkel 15.1 (Blandet 
komité) i kapittel 15, etter behov.

(b) Gjennomgå og overvåke gjennomføringen 
og anvendelsen av dette kapitlet, herunder 
ta hensyn til hvordan relevante myndig-
heter anvender tiltakene som er vedtatt i 
henhold til dette kapitlet.
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(c) identifying areas for improvement in the 
implementation and operation of this Chap-
ter;

(d) exchanging information on any matters 
relating to this Chapter, including facilitat-
ing the sharing of good practice on the 
implementation and operation of this Chap-
ter between the Parties;

(e) issuing guidance to the Parties on best 
practices in relation to the implementation 
and operation of this Chapter;

(f) formulating recommendations which it 
considers necessary for the effective imple-
mentation and operation of this Chapter. 
These recommendations shall be made to 
the Joint Committee, which may, in turn, 
decide to adopt those recommendations;

4. The Committee may develop guidelines for 
the development of the mutual recognition 
arrangements referred to in Article 12.13;
(a) discussing issues related to this Chapter 

and other issues relevant to the recognition 
of professional qualifications; and

(b) carrying out any other functions delegated 
to it by the Joint Committee.

5. The Parties shall have regard to any guidance 
issued by the Committee in accordance with 
paragraph 3.

Article 12.13

Establishment of mutual recognition arrange-
ments

1. The United Kingdom, on the one hand, and 
Iceland, Liechtenstein and Norway, acting 
together or independently, on the other 
hand83, may establish mutual recognition 
arrangements (hereinafter referred to as 
“MRAs”) to facilitate recognition of profes-
sional qualifications.

2. A MRA may build on the provisions of this 
Chapter. A MRA may provide for partial access 
to a profession and recognition may be condi-
tional upon completing any compensatory 
measures.

3. The Parties may agree to use the [Committee 
on Services and Investment] to facilitate dis-
cussions on MRAs.

4. The Parties may agree by consensus that a 
MRA established pursuant to this Article shall 
be considered to form an integral part of this 

83 For the purposes of this Article, MRAs may be concluded 
between the Parties or between their relevant authorities, 
in accordance with each Party’s domestic law.
(c) Identifisere forbedringsområder i gjennom-
føringen og anvendelsen av dette kapitlet. 

(d) Utveksle opplysninger om eventuelle spørs-
mål i tilknytning til dette kapitlet, herunder 
legge til rette for deling av god praksis 
mellom partene når det gjelder gjennom-
føringen og anvendelsen av dette kapitlet.

(e) Gi partene retningslinjer om beste praksis i 
forbindelse med gjennomføringen og 
anvendelsen av dette kapitlet.

(f) Utarbeide anbefalinger som den anser som 
nødvendige for en effektiv gjennomføring 
og anvendelse av dette kapitlet. Disse anbe-
falingene skal framlegges for den blandede 
komiteen, som i sin tur kan beslutte å vedta 
disse anbefalingene.

4. Komiteen kan utarbeide retningslinjer for utar-
beiding av ordningene for gjensidig anerkjen-
nelse nevnt i artikkel X.13.
(a) Drøfte spørsmål i forbindelse med dette 

kapitlet og andre spørsmål som er relevante 
for anerkjennelsen av yrkeskvalifikasjoner.

(b) Utføre eventuelle andre funksjoner som 
den blandede komiteen har delegert til den.

5. Partene skal ta hensyn til eventuelle retnings-
linjer fra komiteen i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 12.13

Opprettelse av ordninger for gjensidig anerkjen-
nelse

1. Det forente kongerike på den ene side og 
Island, Liechtenstein og Norge, sammen eller 
hver for seg, på den andre siden83 kan opp-
rette ordninger for gjensidig anerkjennelse 
(heretter kalt «MRA-er») for å legge til rette 
for anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner. 

2. En MRA kan bygge på bestemmelsene i dette 
kapitlet. En MRA kan fastsette delvis adgang 
til et yrke, og at anerkjennelse kan være betin-
get av at eventuelle utjevningstiltak er gjen-
nomført.

3. Partene kan avtale å bruke [Komiteen for tje-
nester og investering] til å legge til rette for 
drøftinger om MRA-er.

4. Partene kan gjennom enighet avtale at en 
MRA som er opprettet i henhold til denne 
artikkelen, skal anses som en integrert del av 

83 Ved anvendelse av denne artikkelen kan det inngås MRA-
er mellom partene eller mellom deres relevante myndig-
heter i samsvar med hver parts nasjonale rett.



276 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
Agreement84, by means of an Annex or other-
wise.

Chapter 13

Trade and sustainable development

Section 13.1

General provisions

Article 13.1

Context and Objectives 

1. The Parties recall the Rio Declaration on Envi-
ronment and Development of 1992, the 
Agenda 21 on Environment and Development 
of 1992, the Johannesburg Declaration on Sus-
tainable Development of 2002 and the Plan of 
Implementation of the World Summit on Sus-
tainable Development of 2002, the ILO Decla-
ration on Fundamental Principles and Rights 
at Work and its Follow-up of 1998, the Ministe-
rial Declaration of the United Nations Eco-
nomic and Social Council on Creating an envi-
ronment at the national and international lev-
els conducive to generating full and productive 
employment and decent work for all, and its 
impact on sustainable development of 2006, 
the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalisation of 2008, the ILO Centenary Dec-
laration for the Future of Work of 2019, the 
Rio+20 Outcome Document “The Future We 
Want” of 2012,The Convention on the Elimina-
tion of all Forms of Discrimination Against 
Women, and the UN 2030 Agenda for Sustaina-
ble Development of 2015.

2. The Parties shall promote sustainable develop-
ment which encompasses economic develop-
ment, social development and environmental 
protection, all three being interdependent and 
mutually reinforcing components. The Parties 
underline the benefit of cooperation on trade 
and investment related aspects of labour and 
environmental issues as part of a global 
approach to trade and sustainable develop-
ment.

3. The Parties reaffirm their commitments to 
promote the development of international 
trade and investment as well as commit to pro-
mote their preferential economic relationship 
in a manner that is beneficial to all and that 
contributes to sustainable development. The 
Parties are therefore determined to maintain 

84 For the avoidance of doubt, notwithstanding that agree-
ment, the MRA shall only bind the parties thereto.
denne avtalen84, gjennom et vedlegg eller på 
annen måte.

Kapittel 13

Handel og bærekraftig utvikling

Avsnitt 13.1

Generelle bestemmelser

Artikkel 13.1

Kontekst og formål

1. Partene minner om Rio-erklæringen om miljø 
og utvikling fra 1992, Agenda 21 om miljø og 
utvikling fra 1992, Johannesburg-erklæringen 
om bærekraftig utvikling fra 2002 og gjennom-
føringsplanen fra verdenstoppmøtet om bære-
kraftig utvikling i 2002, ILOs erklæring om 
grunnleggende prinsipper og rettigheter i 
arbeidslivet og oppfølgingen av erklæringen 
fra 1998, ministererklæringen vedtatt av De 
forente nasjoners økonomiske og sosiale råd i 
2006 om utvikling av et miljø på nasjonalt og 
internasjonalt plan som bidrar til å skape full 
og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid 
for alle, og dens innvirkning på bærekraftig 
utvikling, ILOs erklæring fra 2008 om sosial 
rettferdighet for en rettferdig globalisering, 
ILOs hundreårserklæring fra 2019 om framti-
dens arbeidsliv, sluttdokumentet fra Rio+20 i 
2012 med tittelen «The Future We Want», kon-
vensjonen om å avskaffe alle former for diskri-
minering mot kvinner, og FNs Agenda 2030 
for bærekraftig utvikling, fra 2015. 

2. Partene skal fremme bærekraftig utvikling 
som omfatter økonomisk utvikling, sosial 
utvikling og miljøvern, som er gjensidig avhen-
gige og gjensidig støttende faktorer. Partene 
understreker nytten av å samarbeide om han-
dels- og investeringsrelaterte aspekter ved 
arbeids- og miljøspørsmål som ledd i en global 
tilnærming til handel og bærekraftig utvikling. 
 

3. Partene bekrefter på nytt at de forplikter seg 
til å fremme utviklingen av internasjonal han-
del og investering og til å fremme sine priori-
terte økonomiske forbindelser på en måte som 
gagner alle og bidrar til en bærekraftig utvik-
ling. Partene har derfor bestemt seg for å opp-
rettholde og forbedre sine respektive høye 

84 For å unngå tvil, uten hensyn til det som avtales, skal MRA-
en bare være bindende for partene i den.
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and improve their respective high standards 
within the areas covered by this Chapter.

Article 13.2

Definitions

1. For the purposes of this Chapter, “labour laws, 
regulations and standards” means a Party’s 
laws, regulations and standards that are 
directly related to the following rights, princi-
ples and protections: 
(a) the fundamental principles and rights at 

work as referred to in paragraph 2 of article 
[International Labour Standards and 
Agreements].

(b) labour protections in respect of wages, 
employment standards, information and 
consultation rights at company level, hours 
of work and health and safety at work which 
are consistent with the ILO Decent Work 
Agenda, as set out in the ILO Declaration 
on Social Justice for a Fair Globalisation. 

2. For the purposes of this Chapter, “environ-
mental laws and regulations” means a law, 
including a statutory or regulatory provision, 
or other legally binding measure of a Party, 
the purpose of which is the protection of the 
environment (which is taken to include the 
mitigation of climate change), including the 
prevention of a danger to human life or health 
from environmental impacts, such as those 
that aim at:
(a) the prevention, abatement or control of the 

release, discharge, or emission of pollut-
ants or environmental contaminants includ-
ing greenhouse gases;

(b) the management of chemicals and waste or 
the dissemination of information related 
thereto; or

(c) the conservation and protection of wild 
flora or fauna, including endangered spe-
cies and their habitats, as well as protected 
areas,

but does not include a measure of a 
Party solely related to worker health and 
safety.

Article 13.3

Right to Regulate and Levels of Protection

1. The Parties affirm the right of each Party to 
set its own policies and priorities in the areas 
covered by this Chapter, to establish its own 
levels of protection relating to labour and the 
standarder på de områdene som omfattes av 
dette kapitlet.

Artikkel 13.2

Definisjoner

1. I dette kapitlet menes med «arbeidslivslover, -
forskrifter og -standarder» en parts lover, for-
skrifter og standarder som er direkte knyttet 
til følgende rettigheter, prinsipper og vern: 

a) De grunnleggende prinsippene og rettighe-
tene i arbeidslivet som omhandlet i nr. 2 i 
artikkel [Internasjonale arbeidslivsstandar-
der og avtaler].

b) Arbeidervern med hensyn til lønn, arbeids-
livsstandarder, informasjons- og konsultas-
jonsrett på foretaksnivå, arbeidstid og helse 
og sikkerhet på arbeidsplassen som er i 
samsvar med ILOs agenda for anstendig 
arbeid, som fastsatt i ILOs erklæring om 
sosial rettferdighet for en rettferdig globali-
sering.

2. I dette kapitlet menes med «miljølover og -for-
skrifter» en lov, herunder en forskrift, eller et 
annet rettslig bindende tiltak vedtatt av en 
part, som har som formål å verne miljøet (og å 
begrense klimaendringene), blant annet for å 
hindre en fare for menneskers liv eller helse 
som skyldes miljøvirkninger, for eksempel 
slike som er rettet mot 
 

a) å hindre, redusere eller kontrollere frigi-
velse eller utslipp av forurensende stoffer 
eller miljøforurensende stoffer, inkludert 
klimagasser,

b) håndtering av kjemikalier og avfall eller 
spredning av informasjon knyttet til dette, 
eller

c) bevaring og vern av ville planter eller dyr, 
herunder truede arter og deres habitater, 
samt verneområder,

men dette omfatter ikke en parts tiltak 
som utelukkende er knyttet til arbeidstake-
res helse og sikkerhet. 

Artikkel 13.3

Rett til regulering og beskyttelsesnivåer

1. Partene anerkjenner hverandres rett til å fast-
sette sin egen politikk og sine prioriteringer på 
de områdene som omfattes av dette kapitlet, til 
å fastsette nivået for sitt eget arbeider- og mil-
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environment (including resource efficiency, 
mitigation of and adaptation to climate 
change), and to adopt or modify its laws, regu-
lations and policies in a manner consistent 
with its international commitments and with 
this Agreement.

2. Each Party shall seek to ensure that those 
laws and policies provide for and encourage 
high levels of labour and environmental pro-
tection, and shall strive to continue to improve 
in a manner consistent with its international 
commitments those laws , regulations and pol-
icies and their underlying levels of protection, 
with the goal of providing high levels of labour 
and environmental protection.

Article 13.4

Upholding Levels of Protection

1. The Parties shall not encourage trade or 
investment between the Parties by relaxing or 
lowering the level of protection provided by 
their respective environmental laws and regu-
lations or labour laws, regulations and stand-
ards.

2. A Party shall not waive or otherwise derogate 
from, or offer to waive or otherwise derogate 
from, its environmental laws and regulations 
or its labour laws, regulations or standards in 
order to encourage trade or investment 
between the Parties.

3. A Party shall not, through a sustained or 
recurring course of action or inaction, fail to 
effectively enforce its labour or environmental 
laws and regulations or its labour laws, regula-
tions and standards to encourage trade or 
investment between the Parties.  

Article 13.5

Transparency 

The Parties stress the importance of ensuring 
transparency as a necessary element to promote 
public participation and making information pub-
lic within the context of this Chapter and in 
accordance with their laws, regulations and prac-
tices.   

Article 13.6

Public Information and Awareness 

1. In addition to article 13.5 [Transparency], 
each Party shall encourage public debate with 
and among non-state actors as regards the 
jøvern (herunder ressurseffektivitet, begrens-
ning av og tilpasning til klimaendringer), og til 
å vedta eller endre sine lover, forskrifter og 
politikk på en måte som er i samsvar med par-
tens internasjonale forpliktelser og med denne 
avtalen.

2. Hver part skal arbeide for å sikre at denne lov-
givningen og politikken medfører og stimule-
rer til et høyt nivå for arbeider- og miljøvern, 
og skal i samsvar med sine internasjonale for-
pliktelser fortsette å forbedre disse lovene og 
forskriftene og deres tilknyttede vernenivåer, 
med sikte på å oppnå et høyt nivå for arbeider- 
og miljøvern. 

Artikkel 13.4

Opprettholdelse av beskyttelsesnivåer

1. Partene skal ikke stimulere til handel eller 
investering mellom partene ved å svekke eller 
senke det vernenivået som følger av deres 
respektive miljølover og -forskrifter eller 
arbeidslivslover, -forskrifter og -standarder. 

2. En part skal ikke gi avkall på eller på annen 
måte avvike fra, eller tilby å gi avkall på eller 
på annen måte avvike fra, sine miljølover og -
forskrifter eller sine arbeidslivslover, -forskrif-
ter eller -standarder i den hensikt å stimulere 
til handel eller investering mellom partene.

3. En part skal ikke, gjennom en vedvarende 
eller gjentatt handling eller manglende hand-
ling, unnlate å håndheve sine arbeidslivs- eller 
miljølover og -forskrifter eller sine arbeidslivs-
lover, -forskrifter og -standarder med sikte på å 
stimulere til handel eller investering mellom 
partene.

Artikkel 13.5

Åpenhet

Partene understreker betydningen av å sikre 
åpenhet som en nødvendig faktor for å fremme all-
mennhetens deltakelse og offentliggjøre informa-
sjon innenfor rammen for dette kapitlet og i sam-
svar med deres lover, forskrifter og praksiser. 

Artikkel 13.6

Informasjon til og bevissthet blant allmennheten

1. I tillegg til artikkel [Åpenhet] skal hver part 
oppmuntre til offentlig debatt med og mellom 
ikke-statlige aktører om utarbeidingen av 
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development laws, regulations and policies 
covered by this Chapter.

2. Each Party shall promote public awareness of 
its laws and standards covered by this Chap-
ter, as well as enforcement and compliance 
procedures, by ensuring the availability of 
information to stakeholders, and by taking 
steps to further the knowledge and under-
standing of workers, employers and their rep-
resentatives. 

3. Each Party shall ensure that access to relevant 
environmental information held by or for pub-
lic authorities is provided to the public upon 
request, and shall take the necessary meas-
ures to actively disseminate such information 
to the public by electronic means.

4. Each Party shall be open to receive and shall 
give due consideration to submissions from 
the public on matters related to this Chapter, 
including communications on implementation 
concerns. Each Party shall inform its respec-
tive civil society organisations, in accordance 
with their laws, regulations and practices, of 
those submissions it considers relevant 
through the consultative mechanisms referred 
to in Article [Sub-Committee].

Article 13.7

Scientific and Technical Information

1. When preparing and implementing measures 
related to the environment or labour condi-
tions that affect trade or investment between 
them, the Parties shall take account of rele-
vant and available scientific, technical and 
other information such as traditional knowl-
edge, and relevant international standards, 
guidelines and recommendations.

2. The Parties acknowledge that where there are 
threats of serious or irreversible damage, the 
lack of full scientific certainty shall not be used 
as a reason for postponing cost-effective meas-
ures to prevent environmental degradation.

Article 13.8

Cooperation

1. The Parties recognise the importance of coop-
eration on trade-related and investment-
related aspects of labour and environmental 
issues in order to achieve the objectives of this 
Chapter. Therefore, the Parties agree to dia-
logue and to consult with each other with 
regard to trade-related sustainable develop-
ment issues of mutual interest. Each Party 
lover, forskrifter og politikk som omfattes av 
dette kapitlet.

2. Hver part skal fremme allmennhetens bevisst-
het om lover og standarder som omfattes av 
dette kapitlet, samt om håndhevings- og etter-
levelsesprosedyrer, ved å sikre at informasjon 
er tilgjengelig for berørte parter, og ved å 
treffe tiltak for å øke arbeidstakeres, arbeidsgi-
veres og deres representanters kunnskap og 
forståelse.

3. Hver part skal sikre at allmennheten på 
anmodning får tilgang til relevant miljøinfor-
masjon som oppbevares av eller for offentlige 
myndigheter, og skal treffe de tiltakene som er 
nødvendige for aktivt å spre slik informasjon 
elektronisk til allmennheten.

4. Hver part skal være åpen for å motta, og skal 
ta behørig hensyn til, synspunkter fra allmenn-
heten i forbindelse med dette kapitlet, her-
under henvendelser som gjelder gjennom-
føringen. Hver part skal i samsvar med sine 
lover, forskrifter og praksiser underrette sine 
respektive organisasjoner i det sivile samfunn 
om de henvendelsene den anser som rele-
vante, gjennom samrådsordningene nevnt i 
artikkel [Underkomité].

Artikkel 13.7

Vitenskapelig og teknisk informasjon

1. Når partene utarbeider og gjennomfører tiltak 
knyttet til miljø- eller arbeidsforhold som 
påvirker handelen og investeringsvirksomhe-
ten dem imellom, skal de ta hensyn til relevant 
og tilgjengelig vitenskapelig, teknisk og annen 
informasjon, for eksempel tradisjonell kunn-
skap, samt relevante internasjonale standar-
der, retningslinjer og anbefalinger.

2. Partene anerkjenner at når det foreligger trus-
ler om alvorlig eller uopprettelig skade, skal 
mangelen på full vitenskapelig sikkerhet ikke 
brukes som grunn for å utsette kostnadseffek-
tive tiltak for å hindre forringelse av miljøet.

Artikkel 13.8

Samarbeid

1. Partene erkjenner at det er viktig å samar-
beide om handelsrelaterte og investeringsrela-
terte aspekter ved arbeids- og miljøspørsmål 
for å nå målene i dette kapitlet. Partene er der-
for enige om å snakke sammen og rådføre seg 
med hverandre om handelsrelaterte spørsmål 
knyttet til bærekraftig utvikling som er av fel-
les interesse. Hver part kan eventuelt invitere 
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may, as appropriate, invite the participation of 
its social partners or other relevant stakehold-
ers in relevant cooperation projects and in 
identifying potential areas of cooperation.

2. Accordingly, the Parties may cooperate on 
issues of mutual interest in areas such as:
(a) improved understanding of the effects of 

economic activity and market forces on the 
environment and labour conditions;

(b) the international promotion and the effec-
tive application of fundamental principles 
and rights at work referred to in Article 
[International Labour Standards and 
Agreements], and the ILO Decent Work 
Agenda, including on the interlinkages 
between trade and full and productive 
employment, core labour standards, decent 
work in global supply chains, social protec-
tion and, social dialogue and gender equal-
ity;

(c) dialogue and information-sharing on the 
labour, gender equality and environmental 
provisions their respective trade agree-
ments, and the implementation thereof; and

(d) monitoring and reviewing the impact of the 
implementation of this Agreement on sus-
tainable development and women’s eco-
nomic empowerment.

3. The Parties shall strive to strengthen their 
cooperation on trade and investment related 
labour and environmental issues of mutual 
interest in relevant bilateral and multilateral 
fora in which they participate such as ILO, 
WTO, the OECD, the United Nations Environ-
ment Programme and multilateral environ-
mental agreements. They may, as appropriate, 
establish cooperative arrangements with such 
organisations to draw on their expertise and 
resources.

Article 13.9

Means of Cooperation

1. The Parties shall strive to cooperate on issues 
of mutual interest to promote the objectives of 
this Chapter through actions such as:
(a) the exchange of information on best prac-

tices, events, activities, and initiatives;
(b) the exploration of collaboration in initia-

tives regarding third parties;
(c) technical exchanges, research projects, 

studies, reports, conferences and work-
shops; and

(d) any other form of cooperation deemed 
appropriate.
partene i arbeidslivet eller andre berørte par-
ter til å delta i relevante samarbeidsprosjekter 
og til å identifisere mulige samarbeidsområ-
der.

2. Partene kan derfor samarbeide i saker av fel-
les interesse på områder som
(a) bedre forståelse av den økonomiske virk-

somhetens og markedskreftenes innvirk-
ning på miljøet og arbeidsvilkårene,

(b) internasjonal fremming og effektiv anven-
delse av de grunnleggende prinsippene og 
rettighetene i arbeidslivet som nevnt i artik-
kel [Internasjonale arbeidslivsstandarder 
og -avtaler], og ILOs agenda for anstendig 
arbeid, herunder om forbindelsene mellom 
handel og full og produktiv sysselsetting, 
grunnleggende arbeidslivsstandarder, 
anstendig arbeid i globale forsyningskje-
der, sosial trygghet og sosial dialog og like-
stilling mellom kjønnene,

(c) dialog og utveksling av informasjon om 
arbeidslivs-, likestillings- og miljøbestem-
melsene i deres respektive handelsavtaler, 
og gjennomføringen av disse, og

(d) overvåking og vurdering av hvilken virk-
ning gjennomføringen av denne avtalen har 
på bærekraftig utvikling og kvinners øko-
nomiske stilling.

3. Partene skal arbeide for å styrke sitt samar-
beid om handels- og investeringsrelaterte 
arbeids- og miljøspørsmål av felles interesse, i 
relevante bilaterale og multilaterale fora som 
de deltar i, for eksempel ILO, WTO, OECD, 
De forente nasjoners miljøprogram og multila-
terale miljøavtaler. De kan eventuelt inngå 
samarbeidsavtaler med slike organisasjoner 
for å dra nytte av deres sakkunnskap og res-
surser. 

Artikkel 13.9

Samarbeidsmetoder

1. Partene skal bestrebe seg på å samarbeide i 
saker av felles interesse for å fremme målene i 
dette kapitlet gjennom tiltak som
(a) utveksling av informasjon om beste prak-

sis, arrangementer, aktiviteter og initiativer,
(b) utforsking av samarbeid om initiativer som 

gjelder tredjeparter,
(c) teknisk utveksling, forskningsprosjekter, 

undersøkelser, rapporter, konferanser og 
seminarer, og

(d) enhver annen form for samarbeid som 
anses som hensiktsmessig.
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2. Cooperation under this Chapter shall be sub-
ject to the availability of funds and resources of 
each Party. Costs of cooperation under this 
Chapter shall be borne by the Parties con-
cerned, in a manner to be agreed between 
them.

Article 13.10

Promotion of Trade and Investment Favouring 
Sustainable Development

1. The Parties recognise the important role of 
trade and investment in promoting sustainable 
development in all its dimensions. 

2. Pursuant to paragraph 1, the Parties under-
take to continue to:
(a) promote and facilitate foreign investment, 

and trade in and dissemination of goods and 
services that contribute to sustainable 
development, including those subject to 
ecological, fair or ethical trade schemes; 

(b) promote and encourage the development 
and use of sustainability certification 
schemes that enhance transparency and 
traceability throughout the supply chain in 
line with domestic priorities;

(c) promote trade and investment policies that 
support the objectives of employment, 
social dialogue, and rights at work;

(d) promote trade and investment in goods and 
services that contribute to sustainable 
development, such as renewable energy 
and energy efficient products and services, 
including through addressing related non-
tariff barriers, or the adoption of policy 
frameworks which will support the use of 
the best practicable environmental options, 
as appropriate;

(e) recognise the importance of trade and 
investment to a more resource efficient and 
circular economy, promote life-cycle man-
agement of goods and the promotion of sus-
tainable product value chains, including 
carbon accounting and end-of-life manage-
ment, extended producer-responsibility, 
recycling and reduction of waste;

(f) promote sustainable procurement prac-
tices;

(g) encourage cooperation between enter-
prises in relation to goods, services and 
technologies that contribute to sustainable 
development;
2. Samarbeid i henhold til dette kapitlet forutset-
ter at hver part har tilgang til midler og ressur-
ser. Kostnader for samarbeid i henhold til 
dette kapitlet skal dekkes av de berørte par-
tene på den måten de blir enige om. 

Artikkel 13.10

Fremming av handel og investeringer som bidrar 
til bærekraftig utvikling

1. Partene anerkjenner den viktige rollen handel 
og investering spiller når det gjelder å fremme 
en bærekraftig utvikling i alle dens dimensjo-
ner.

2. I henhold til nr. 1 forplikter partene seg til fort-
satt å
(a) fremme og legge til rette for investeringer 

i/fra utlandet og handel med og spredning 
av varer og tjenester som bidrar til en bære-
kraftig utvikling, herunder varer og tjenes-
ter som omfattes av ordninger for økolo-
gisk, rettferdig eller etisk handel,

(b) fremme og stimulere til utvikling og bruk 
av sertifiseringsordninger for bærekraftig 
utvikling som gir økt åpenhet og sporbar-
het i hele forsyningskjeden i samsvar med 
nasjonale prioriteringer,

(c) fremme handels- og investeringspolitikk 
som støtter målene for sysselsetting, sosial 
dialog og rettigheter i arbeidslivet,

(d) fremme handel med og investering i varer 
og tjenester som bidrar til bærekraftig 
utvikling, for eksempel produkter og tjenes-
ter basert på fornybar energi og energief-
fektivitet, blant annet ved å håndtere til-
knyttede ikke-tollbaserte hindringer, eller 
ved å vedta politiske rammer som vil støtte 
bruken av de beste gjennomførbare miljøal-
ternativene, alt etter hva som er relevant,

(e) erkjenne den betydningen handel og inves-
tering har for en mer ressurseffektiv og sir-
kulær økonomi, fremme livssyklushåndte-
ring av varer og fremme bærekraftige pro-
duktverdikjeder, herunder karbonregn-
skap og sluttbehandling, utvidet produsen-
tansvar, resirkulering og reduksjon av 
avfall,

(f) fremme bærekraftig innkjøpspraksis, 

(g) oppmuntre til samarbeid mellom foretak i 
forbindelse med varer, tjenester og tekno-
logi som bidrar til en bærekraftig utvikling, 
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(h) encourage the integration of sustainability 
considerations in private and public con-
sumption decisions; and

(i) promote the development, establishment, 
maintenance or improvement of environ-
mental performance goals and standards.

Article 13.11

Responsible Business Conduct

The Parties commit to promote responsible busi-
ness conduct, including by encouraging relevant 
practices such as responsible management of sup-
ply chains by businesses, as well as providing sup-
portive policy frameworks to encourage the 
uptake of relevant practices by businesses. In this 
regard, the Parties acknowledge the importance 
of dissemination, adherence, implementation and 
follow-up of internationally recognised principles 
and guidelines, such as the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, the ILO Tripartite Dec-
laration of Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy, the UN Global Com-
pact and the UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights.

Article 13.12

Anti-Corruption

Recognising the need to build accountability, 
transparency and integrity within both the public 
and private sectors and that each sector has com-
plementary responsibilities in this regard, the Par-
ties affirm their resolve to eliminate bribery and 
corruption in international trade and investment 
and their commitment to implement their respec-
tive obligations of the Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Officials in Interna-
tional Business Transactions, with its Annex, done 
at Paris on 17 December 1997, and the United 
Nations Convention against Corruption, done at 
New York on 31 October 2003. The Parties shall 
consult with a view to identifying and agreeing 
measures or areas of cooperation to prevent and 
combat bribery and corruption in matters affect-
ing international trade and investment. 
 

(h) oppmuntre til å integrere bærekrafthensyn 
i private og offentlige beslutninger om for-
bruk, og

(i) fremme utvikling, fastsettelse, oppretthol-
delse eller forbedring av mål og standarder 
for miljøprestasjon.

Artikkel 13.11

Ansvarlig forretningsførsel

Partene forplikter seg til å fremme ansvarlig for-
retningsførsel, herunder ved å oppmuntre til rele-
vante praksiser, for eksempel ansvarlig forvalt-
ning av forsyningskjeder i foretak, og til å tilby 
støttende politiske rammer for å oppmuntre fore-
takene til å ta i bruk relevante praksiser. Partene 
anerkjenner i denne forbindelse at det er viktig å 
formidle, slutte seg til, gjennomføre og følge inter-
nasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer, 
som OECDs retningslinjer for flernasjonale sel-
skaper, ILOs trepartserklæring om prinsipper for 
flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, FNs Glo-
bal Compact-initiativ og FNs veiledende prinsip-
per for næringsliv og menneskerettigheter. 

Artikkel 13.12

Bekjempelse av korrupsjon

Partene erkjenner behovet for økt ansvarlighet, 
åpenhet og integritet i både offentlig og privat sek-
tor, og at hver sektor har utfyllende ansvar i den 
forbindelse, partene bekrefter at de står fast på sin 
beslutning om å bekjempe bestikkelser og kor-
rupsjon i internasjonal handel og investering, og 
på at de skal oppfylle sine respektive forpliktelser i 
henhold til konvensjonen om bekjempelse av kor-
rupsjon og bestikkelser av utenlandske offentlige 
tjenestemenn i forbindelse med internasjonale for-
retningstransaksjoner, med dens vedlegg, utferdi-
get i Paris 17. desember 1997, og De forente 
nasjoners konvensjon mot korrupsjon, utferdiget i 
New York 31. oktober 2003.

Partene skal rådføre seg med hverandre med 
sikte på å identifisere og bli enige om tiltak eller 
samarbeidsområder for å forebygge og bekjempe 
bestikkelser og korrupsjon i saker som påvirker 
internasjonal handel og investering.
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Section 13.2

Trade and labour

Article 13.13

International Labour Standards and Agreements

1. The Parties shall continue to promote the 
development of international trade and invest-
ment in a way that is conducive to full and pro-
ductive employment and decent work for all.

2. Each Party shall ensure that its labour laws, 
regulations and practices embody and provide 
protection for the fundamental principles and 
rights at work. In this respect the Parties 
recall the obligations deriving from member-
ship of the ILO and affirm their respective 
commitments to respect, promote and realise 
the principles concerning the fundamental 
rights as reflected in the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work 
and its Follow-up of 1998, namely: 

(a) freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bar-
gaining;

(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.
3. Each Party who is a member of the ILO:

(a) shall make continued and sustained efforts 
towards ratifying the fundamental ILO Con-
ventions and related Protocols;

(b) reaffirms its commitments under Article 
5(1)(c) of ILO Convention 144 to the re-
examination at appropriate intervals of 
unratified Conventions and of Recommen-
dations to which effect has not yet been 
given.

(c) shall exchange information on their respec-
tive situations and advances regarding the 
ratification of the fundamental as well as pri-
ority and other ILO Conventions that are 
classified as up to date by the ILO.

4. Each Party reaffirms its commitments to effec-
tively implement in its laws, regulations and 
practices the ILO Conventions which each 
Party has ratified.
Avsnitt 13.2

Handel og arbeid

Artikkel 13.13

Internasjonale arbeidslivsstandarder og avtaler

1. Partene skal fortsatt fremme utviklingen av 
internasjonal handel og investering på en måte 
som fører til full og produktiv sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle.

2. Hver part skal sørge for at dens arbeidslivslo-
ver, -forskrifter og -praksiser omfatter og ver-
ner om de grunnleggende prinsippene og ret-
tighetene i arbeidslivet. Partene minner i 
denne forbindelse om forpliktelsene som føl-
ger av medlemskap i ILO, og bekrefter at de 
forplikter seg til å anerkjenne, fremme og rea-
lisere prinsippene om de grunnleggende ret-
tighetene som gjenspeiles i ILOs erklæring 
om grunnleggende prinsipper og rettigheter i 
arbeidslivet og oppfølgingen av erklæringen 
fra 1998, det vil si
(a) foreningsfrihet og faktisk anerkjennelse av 

retten til å føre kollektive forhandlinger, 

(b) avskaffelse av alle former for tvangsarbeid, 

(c) effektiv avskaffelse av barnearbeid, og
(d) avskaffelse av forskjellsbehandling i forbin-

delse med ansettelse og i yrke.
3. Hver part som er medlem av ILO,

(a) skal kontinuerlig og konsekvent arbeide for 
at de grunnleggende ILO-konvensjonene 
og tilknyttede protokoller blir ratifisert,

(b) bekrefter på nytt at de i henhold til artikkel 
5 nr. 1 bokstav c) i ILO-konvensjon nr. 144 
forplikter seg til med egnede mellomrom 
på nytt å gjennomgå ikke-ratifiserte kon-
vensjoner og anbefalinger som ennå ikke 
har trådt i kraft,

(c) skal utveksle opplysninger om sine respek-
tive situasjoner og framskritt med hensyn 
til ratifiseringen av de grunnleggende og 
prioriterte samt andre ILO-konvensjoner 
som ILO har klassifisert som ajourførte.

4. Hver part bekrefter på nytt at de forplikter seg 
til i sine lover, forskrifter og praksiser effektivt 
å gjennomføre de ILO-konvensjonene som 
hver part har ratifisert.
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5. Each Party reaffirms its commitments to effec-
tively implement in its laws, regulations and 
practices the different provisions of the Euro-
pean Social Charter85 that, as members of the 
Council of Europe, each Party has accepted 
respectively.

6. The Parties recognise the importance of the 
strategic objectives of the ILO Decent Work 
Agenda, as reflected in the ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization of 2008. 

7. The Parties commit to:
(a) promote the development and enhance-

ment of measures for decent working con-
ditions for all and related employment 
rights, including with regard to wages and 
earnings, hours, health and safety at work 
and other conditions of work;

(b) promote social dialogue on labour matters 
among workers and employers, and their 
respective organisations, and govern-
ments;

(c) the maintenance of a well-functioning 
labour enforcement system; and 

(d) ensure non-discrimination in respect of 
working conditions;

and each Party that is a member of the 
ILO shall do so in accordance with the ILO 
Declaration on Social Justice for a Fair Glo-
balisation of 2008.

8. The Parties note, as set out in the ILO Declara-
tion on Social Justice for a Fair Globalization, 
that the violation of fundamental principles 
and rights at work shall not be invoked or oth-
erwise used as a legitimate comparative advan-
tage and that labour standards shall not be 
used for protectionist trade purposes. 

9. The Parties recognise the value of interna-
tional cooperation and agreements on labour 
affairs as a response of the international com-
munity to economic, employment and social 
challenges and opportunities resulting from 
globalisation.

10. Affirming the value of policy coherence in 
decent work, including core labour standards, 
and high levels of labour protection, coupled 
with their effective enforcement, the Parties 
recognise the beneficial role that those areas 

85 The Council of Europe, established in 1949, adopted the 
European Social Charter in 1961, which was revised in 
1996. For the United Kingdom, the reference to the Euro-
pean Social Charter in paragraph 5 refers to the original 
1961 version.
5. Hver part bekrefter på nytt at de forplikter seg 
til i sine lover, forskrifter og praksiser effektivt 
å gjennomføre de ulike bestemmelsene i Den 
europeiske sosialpakt85 som hver part, i kraft 
av sitt medlemskap i Europarådet, har aksep-
tert.

6. Partene erkjenner også viktigheten av de stra-
tegiske målene i ILOs agenda for anstendig 
arbeid, som gjenspeiles i ILOs erklæring fra 
2008 om sosial rettferdighet for en rettferdig 
globalisering.

7. Partene forplikter seg til å
(a) fremme utvikling og forbedring av tiltak for 

å oppnå anstendige arbeidsvilkår for alle og 
tilknyttede arbeidsrettigheter, herunder 
med hensyn til lønn og inntekt, arbeidstid, 
helse og sikkerhet på arbeidsplassen og 
andre arbeidsvilkår,

(b) fremme den sosiale dialogen om arbeids-
forhold mellom arbeidstakere og arbeidsgi-
vere og deres respektive organisasjoner og 
myndigheter,

(c) opprettholde et velfungerende system for 
håndheving av arbeidslivsbestemmelser, 
og

(d) sikre likebehandling med hensyn til 
arbeidsvilkår,

og hver part som er medlem av ILO, 
skal gjøre dette i samsvar med ILOs erklæ-
ring fra 2008 om sosial rettferdighet for en 
rettferdig globalisering.

8. Partene merker seg, slik det er fastsatt i ILOs 
erklæring om sosial rettferdighet for en rett-
ferdig globalisering, at brudd på grunnleg-
gende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet 
ikke skal kunne påberopes eller på annet vis 
benyttes som et legitimt komparativt fortrinn, 
og at arbeidslivsstandarder ikke skal benyttes 
til handelspolitisk proteksjonisme.

9. Partene erkjenner verdien av internasjonalt 
samarbeid og avtaler på arbeidslivsområdet 
som det internasjonale samfunnets svar på 
økonomiske, sysselsettingsmessige og sosiale 
utfordringer og muligheter som følger av glo-
baliseringen.

10. Partene innser verdien av sammenheng i poli-
tikken knyttet til anstendig arbeid, herunder 
grunnleggende arbeidslivsstandarder, og av et 
høyt arbeidervernnivå samt effektiv håndhe-
ving, og anerkjenner at disse områdene kan ha 

85 Europarådet, som ble etablert i 1949, vedtok i 1961 Den 
europeiske sosialpakt, som ble revidert i 1996. For Det for-
ente kongerike viser henvisningen til Den europeiske sosi-
alpakt i nr. 5 til den opprinnelige versjonen fra 1961. 
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can have on economic efficiency, innovation 
and productivity, including export perfor-
mance.

Article 13.14

Non- Discrimination and Equality in the  
Workplace

1. The Parties support the goals of eliminating 
discrimination in employment and occupation, 
and of promoting gender equality in relation to 
trade and the workplace.

2. Each Party affirms its commitments to effec-
tively implement in its laws, policies and prac-
tices the international agreements pertaining 
to inclusive economic development, gender 
equality or non-discrimination to which they 
are a party.

3. The Parties commit to:
(a) promote policies that aim to ensure an 

inclusive labour market, equal rights and 
opportunities and address unlawful dis-
crimination in relation to trade and the 
workplace.

(b) implement policies and measures to protect 
workers against employment discrimina-
tion on the basis of sex or gender, preg-
nancy, or sexual orientation;

(c) provide for job-protected leave for parents 
following birth or adoption of a child; 

(d) work towards the elimination of gender 
wage gaps by promoting equal pay laws and 
policies with the aim to achieve equal pay.

(e) promote policies that aim to eliminate all 
forms of gender-based violence and sexual 
harassment in the workplace.

Article 13.15

Access to Remedies and Procedural Guarantees 

Pursuant to Article [Upholding levels of protec-
tion] each Party shall promote compliance with 
and shall effectively enforce its labour law, includ-
ing by:
(a) maintaining a system of labour enforcement in 

accordance with its international obligations 
aimed at securing the enforcement of legal 
provisions relating to working conditions and 
the protection of workers; and

(b) ensuring that administrative and judicial pro-
ceedings are available to persons with a legally 
recognised interest in a particular matter who 
maintain that a right is infringed under its law, 
gunstig innvirkning på økonomisk effektivitet, 
nyskaping og produktivitet, herunder ekspor-
tresultater.

Artikkel 13.14

Ikke-diskriminering og likestilling på arbeids-
plassen

1. Partene støtter målene om å avskaffe diskrimi-
nering med hensyn til arbeid og yrke, og å 
fremme likestilling mellom kjønnene i forbin-
delse med handel og arbeidsplassen.

2. Hver part bekrefter at de forplikter seg til i 
sine lover, politikker og praksiser effektivt å 
gjennomføre de internasjonale avtalene om 
inkluderende økonomisk utvikling, likestilling 
mellom kjønnene eller likebehandling som de 
er part i.

3. Partene forplikter seg til å
(a) fremme politikk som har som mål å sikre et 

inkluderende arbeidsmarked, like rettighe-
ter og muligheter og å håndtere ulovlig for-
skjellsbehandling i forbindelse med handel 
og arbeidsplassen,

(b) gjennomføre politikk og tiltak for å verne 
arbeidstakere mot forskjellsbehandling på 
grunnlag av kjønn, graviditet eller seksuell 
legning,

(c) innføre foreldrepermisjon med oppsigel-
sesvern etter fødsel eller adopsjon av et 
barn,

(d) arbeide for å fjerne kjønnsbaserte lønnsfor-
skjeller ved å fremme likelønnslover og 
politikk med sikte på å oppnå lik lønn,

(e) fremme politikk som har som mål å fjerne 
alle former for kjønnsbasert vold og seksu-
ell trakassering på arbeidsplassen.

Artikkel 13.15

Tilgang til rettsmidler og garantier for rett saks-
behandling

I henhold til artikkel [Opprettholdelse av ver-
nenivå] skal hver part fremme overholdelse av og 
effektivt håndheve sin arbeidsrett, blant annet ved 
å
(a) opprettholde et system for håndheving av 

arbeidslivsbestemmelser i samsvar med sine 
internasjonale forpliktelser med sikte på å 
sikre håndheving av lovbestemmelser om 
arbeidsvilkår og vern av arbeidstakere, og

(b) sikre at personer som har en rettslig anerkjent 
interesse i en bestemt sak, og som oppretthol-
der en rettighet i henhold til sin lovgivning, 
kan benytte forvaltningssak og rettergang, 
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in order to permit effective action against 
infringements of its labour law, including 
appropriate remedies for violations of such 
law.

Section 13.3

Women’s economic empowerment and trade

Article 13.16

Objectives

1. The Parties acknowledge the importance of 
incorporating a gender perspective in the pro-
motion of inclusive economic development 
and that gender-responsive policies are key 
elements to ensure more equitable participa-
tion of all in the domestic, regional and global 
economy and international trade, in order to 
achieve sustainable economic growth.

2. The Parties recognise that women’s participa-
tion in international trade can contribute to 
advancing their economic empowerment and 
economic independence. As such the Parties 
agree to advance women’s economic empow-
erment across this Agreement, and incorpo-
rate a gender perspective in their trade and 
investment relationship.

3. The Parties further recognise the importance 
of enhancing opportunities for women, includ-
ing in their roles as workers, business owners 
and entrepreneurs, and appreciate the benefits 
of sharing their different experiences in and 
best practices for addressing the systemic bar-
riers which may exist for women in interna-
tional trade.

Article 13.17

International Commitments

1. The Parties recognise the importance of inter-
national agreements relating to inclusive eco-
nomic development, gender equality and 
women’s economic empowerment

2. Each Party affirms its commitments to effec-
tively implement in its laws, policies and prac-
tices the international agreements pertaining 
to inclusive economic development, gender 
equality and women’s economic empower-
ment to which they are a party.

3. The Parties recognise the commitments made 
in the Joint Declaration on Trade and Women’s 
Economic Empowerment on the occasion of 
the WTO Ministerial Conference in Buenos 
Aires in December 2017, including acknowl-
edgment of the need to develop evidence-
med sikte på å muliggjøre effektive tiltak mot 
overtredelser av arbeidsretten, herunder 
egnede rettsmidler ved overtredelse av denne 
retten.

Avsnitt 13.3

Kvinners økonomiske stilling og handel

Artikkel 13.16

Formål

1. Partene erkjenner at det er viktig å integrere 
et likestillingsperspektiv når en inkluderende 
økonomisk utvikling fremmes, og at politikk 
som tar hensyn til kjønnsbalanse, er viktig for 
å sikre mer rettferdig deltakelse for alle i den 
innenlandske, regionale og globale økonomien 
og internasjonal handel, med sikte på å oppnå 
bærekraftig økonomisk vekst.

2. Partene erkjenner at kvinners deltakelse i 
internasjonal handel kan bidra til å fremme 
deres økonomiske stilling og uavhengighet. 
Partene er derfor enige om å fremme kvinners 
økonomiske stilling i denne avtalen, og å inte-
grere et kjønnsperspektiv i partenes handels- 
og investeringsforbindelser. 

3. Partene erkjenner videre at det er viktig å øke 
kvinners muligheter, blant annet i deres roller 
som arbeidstakere, bedriftseiere og entrepre-
nører, og innser fordelene ved å utveksle erfa-
ringer med og beste praksis for å håndtere 
eventuelle systemhindringer for kvinner i 
internasjonal handel. 

Artikkel 13.17

Internasjonale forpliktelser

1. Partene erkjenner viktigheten av internasjo-
nale avtaler om inkluderende økonomisk 
utvikling, likestilling mellom kjønnene og 
kvinners økonomiske stilling.

2. Hver part bekrefter at de forplikter seg til i 
sine lover, politikker og praksiser effektivt å 
gjennomføre de internasjonale avtalene om 
inkluderende økonomisk utvikling, likestilling 
mellom kjønnene og kvinners økonomiske stil-
ling som de er part i.

3. Partene anerkjenner de forpliktelsene som ble 
inngått i den felles erklæringen om handel og 
kvinners økonomiske stilling under WTOs 
ministerkonferanse i Buenos Aires i desember 
2017, herunder behovet for å utarbeide fakta-
baserte tiltak for å håndtere de hindringene 
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based interventions to address the barriers 
that limit opportunities for women in the econ-
omy.

Article 13.18

Cooperative Activities

The Parties may carry out cooperate activities to 
support the achievement of the objectives in Arti-
cle [Objectives]] on issues of mutual interests. 
Cooperative activities shall be carried out with the 
inclusive participation of women. Areas of cooper-
ation may include sharing experiences and best 
practices relating to:
(a) improving access to trade for women including 

in their roles as workers, business owners and 
entrepreneurs through addressing specific 
barriers, including access to skills, technology 
and leadership or business networks, and 
addressing discrimination. 

(b) promoting labour practices that facilitate the 
integration, retention, and progression of 
women in the labour market, as well as capac-
ity-building and skill enhancement;

(c) advancing and implementing policies and pro-
grammes which ensure equal pay for work of 
equal value;

(d) recognising unpaid care work including par-
enting and other family co-responsibilities, and 
promoting access to work-life balance [UK: 
and] flexible working arrangements, leave, 
and affordable childcare; 

(e) promoting financial inclusion as well as access 
to loans, financing and financial assistance;

(f) increasing women’s access to, participation 
and leadership in science, technology and 
innovation, including education in science, 
technology, engineering, mathematics and 
business insofar as they are related to trade;

(g) conducting gender-based analysis, both quan-
titative and qualitative, of trade policies and for 
the monitoring of their effects on women as 
workers, entrepreneurs and business-owners; 

(h) improving methods and procedures for the 
development of sex or gender disaggregated 
data, the use of indicators, monitoring and 
evaluation methodologies, and the analysis, of 
gender-focused statistics related to trade; and

(i) promoting gender balance in trade missions 
and developing programmes which support 
women entrepreneurs to access markets. 
som begrenser kvinners muligheter i økono-
mien. 

Artikkel 13.18

Samarbeidsaktiviteter

Partene kan gjennomføre samarbeidsaktiviteter 
for å bidra til at målene i artikkel [Formål] nås i 
forbindelse med saker av felles interesse. Samar-
beidsaktiviteter skal utføres med inkluderende 
kvinnedeltakelse. Samarbeidsområdene kan 
omfatte utveksling av erfaringer og beste praksis 
knyttet til:
(a) forbedring av kvinners adgang til handel, blant 

annet i deres roller som arbeidstakere, 
bedriftseiere og entreprenører, ved å fjerne 
spesifikke hindringer, herunder for deres til-
gang til ferdigheter, teknologi og lederskap 
eller adgang til forretningsnettverk, og ved å 
treffe tiltak mot forskjellsbehandling,

(b) fremming av arbeidslivspraksiser som gjør det 
lettere å integrere, beholde og videreutvikle 
kvinner i arbeidsmarkedet, samt kapasitets-
bygging og kompetanseutvikling,

(c) fremming og gjennomføring av politikk og pro-
grammer som sikrer lik lønn for arbeid av lik 
verdi,

(d) anerkjennelse av ulønnet omsorgsarbeid, blant 
annet foreldreansvar og annet medansvar for 
familien, og fremming av en god balanse mel-
lom arbeid og fritid, fleksible arbeidstidsord-
ninger, permisjon og barnepass til overkom-
melig pris,

(e) fremming av økonomisk integrasjon samt til-
gang til lån, finansiering og finansiell støtte,

(f) økt tilgang for kvinner til deltakelse i og leder-
skap innenfor vitenskap, teknologi og innova-
sjon, herunder utdanning innenfor vitenskap, 
teknologi, teknikk, matematikk og næringsliv i 
den utstrekning den er knyttet til handel,

(g) gjennomføring av kvantitative og kvalitative 
kjønnsbaserte analyser av handelspolitikk og 
for å overvåke hvordan den påvirker kvinner 
som arbeidstakere, entreprenører og bedrifts-
eiere,

(h) forbedring av metodene og framgangsmåtene 
for utvikling av data fordelt på kjønn, bruken 
av indikatorer, overvåkings- og vurderingsme-
toder samt analyser av statistikk som viser 
kjønnsfordeling knyttet til handel, og

(i) fremming av kjønnsbalanse i handelsdelega-
sjoner og utviklingsprogrammer som støtter 
kvinnelige entreprenører som vil ha adgang til 
markedene.
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Article 13.19

Non-Application of Dispute Settlement

Neither Party shall have recourse to dispute set-
tlement under Articles [Implementation and dis-
pute resolution], [Consultations] and [Panel of 
experts] of this Chapter [Trade and Sustainable 
Development] or Chapter [Dispute Settlement] 
for any matter arising under this Section [Section 
C Women Economic Empowerment and Trade].

Section 13.4

Trade and environment

Article 13.20

Multilateral Environmental Agreements and 
Principles

1. The Parties recognise the importance of inter-
national environmental governance and agree-
ments as a response of the international com-
munity to global or regional environmental 
challenges and stress the need to enhance the 
mutual supportiveness between trade and 
environment policies.

2. Each Party reaffirms its commitment to effec-
tively implement in its law, policies and prac-
tices, the multilateral environmental agree-
ments to which they are a party, and their 
adherence to environmental principles 
reflected in the international instruments 
referred to in Article (Context and Objec-
tives).

3. Action by the Parties relating to the environ-
ment shall be based on the following princi-
ples, as set out in the agreements referred to 
in paragraph 2, namely that environmental 
protection should be integrated into the mak-
ing of policies, , the principles that precaution-
ary and preventive action should be taken, that 
environmental damage should as a priority be 
rectified at source, and that the polluter should 
pay.

4. The Parties commit to consult and cooperate 
as appropriate with respect to environmental 
issues of mutual interest related to multilateral 
environmental agreements, and in particular, 
trade-related issues. This includes exchanging 
information on:
(a) the implementation of multilateral environ-

mental agreements to which a Party is 
party;

(b) on-going negotiations of new multilateral 
environmental agreements; and
Artikkel 13.19

Ikke-anvendelse av tvisteløsning

Ingen av partene skal benytte tvisteløsning i hen-
hold til artikkel [Gjennomføring og tvisteløsning], 
[Konsultasjoner] og [Ekspertpanelet] i dette 
kapitlet [Handel og bærekraftig utvikling] eller 
kapittel [Tvisteløsning] i saker som oppstår i for-
bindelse med dette avsnittet [Avsnitt C ? Kvinners 
økonomiske stilling og handel].

Avsnitt 13.4

Handel og miljø

Artikkel 13.20

Multilaterale miljøavtaler og -prinsipper 

1. Partene erkjenner at det internasjonale miljø-
styresettet og internasjonale miljøavtaler er 
viktig som det internasjonale samfunnets svar 
på globale eller regionale miljøutfordringer, og 
understreker behovet for økt gjensidig støt-
tende handels- og miljøpolitikk. 

2. Hver part bekrefter på nytt at de forplikter seg 
til i sine lover, politikker og praksiser effektivt 
å gjennomføre de multilaterale miljøavtalene 
som de er part i, og at de følger miljøprinsip-
per som gjenspeiles i de internasjonale doku-
mentene nevnt i artikkel (Kontekst og formål). 
 

3. Partenes tiltak på miljøområdet skal bygge på 
prinsippene nedenfor, som fastsatt i avtalene 
nevnt i nr. 2, det vil si at miljøvern bør integre-
res i politikkutformingen, og på føre-var-prin-
sippet og på prinsippene om at det bør treffes 
forebyggende tiltak, at miljøskader fortrinns-
vis bør rettes opp ved kilden og at forurense-
ren bør betale. 
 

4. Partene forplikter seg til ved behov å rådføre 
seg med hverandre og samarbeide om miljø-
spørsmål av felles interesse knyttet til multila-
terale miljøavtaler, og særlig handelsrelaterte 
spørsmål. Dette omfatter utveksling av infor-
masjon om
(a) gjennomføringen av multilaterale miljøavta-

ler som en part er part i, 

(b) pågående forhandlinger om nye multilate-
rale miljøavtaler, og
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(c) each Party’s respective views on becoming 
a party to additional multilateral environ-
mental agreements.

Article 13.21

Access to Remedies and Procedural Guarantees 

Pursuant to the obligations in Article [Upholding 
standards of protection] each Party shall promote 
compliance with its environmental law, including 
by ensuring that:
(a) in accordance with its laws and regulations, its 

authorities competent to enforce environmen-
tal law give due consideration to alleged viola-
tions of environmental law brought to its atten-
tion; and

(b) administrative or judicial proceedings are 
available to persons with a legally recognised 
interest in a particular matter or who maintain 
that a right is infringed under its law, in order 
to permit effective action against infringe-
ments of its environmental law, including 
appropriate remedies for violations of such 
law.

Article 13.22

Trade and Climate Change

1. The Parties recognise the importance of 
achieving the ultimate objective of the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (the “UNFCCC”) done at New York 
on 9 May 1992 and the Paris Agreement done 
at Paris on 12 December 2015 (hereinafter 
referred to as the “Paris Agreement”) in order 
to address the urgent threat of climate change, 
and the role of trade and investment in pursu-
ing this objective. The Parties affirm their 
understanding that actions taken to meet this 
ultimate objective are consistent with this 
Agreement, and commit to working together 
to take actions to address climate change. 

2. Pursuant to paragraph 1, the Parties:
(a) affirm their commitment to effectively 

implement the Paris Agreement and to take 
action to reduce greenhouse gas emissions 
with the aim of strengthening the global 
response to climate change and holding the 
increase in global average temperature to 
well below 2oC above pre-industrial levels 
and pursuing efforts to limit the tempera-
ture increase to 1.5oC above pre-industrial 
levels, and
(c) hver parts respektive synspunkter på å bli 
part i flere multilaterale miljøavtaler. 

Artikkel 13.21

Tilgang til rettsmidler og garantier for riktig 
saksbehandling

I henhold til forpliktelsene i artikkel [Oppretthol-
delse av beskyttelsesnivå] skal hver part fremme 
overholdelse av sin miljølovgivning, blant annet 
ved å sikre
(a) at dens myndigheter som har ansvar for å 

håndheve miljølovgivningen, i samsvar med 
sine lover og forskrifter tar behørig hensyn til 
påståtte overtredelser av miljølovgivningen 
som de får kjennskap til, og

(b) at personer som har en rettslig anerkjent 
interesse i en bestemt sak, eller som hevder at 
en rettighet er overtrådt i henhold til partens 
lovgivning, kan benytte forvaltningssak eller 
rettergang for å muliggjøre effektive tiltak mot 
overtredelser av miljølovgivningen, herunder 
egnede rettsmidler ved brudd på denne lovgiv-
ningen.

Artikkel 13.22

Handel og klimaendringer

1. Partene erkjenner at det er viktig å nå det ulti-
mate målet for De forente nasjoners ramme-
konvensjon om klimaendring (heretter kalt 
«Klimakonvensjonen») , som ble vedtatt i New 
York 9. mai 1992, og Paris-avtalen som ble ved-
tatt i Paris 12. desember 2015 (heretter kalt 
«Paris-avtalen»), med sikte på å håndtere den 
presserende trusselen fra klimaendringene, 
og at handel og investering spiller en viktig 
rolle når det gjelder å nå dette målet. Partene 
bekrefter at de forstår at tiltak som treffes for å 
nå dette endelige målet, skal være forenlige 
med denne avtalen, og forplikter seg til å sam-
arbeide for å treffe tiltak for å håndtere klima-
endringer.

2. Partene skal i henhold til nr. 1
(a) bekrefte at de forplikter seg til effektivt å 

gjennomføre Paris-avtalen og å treffe tiltak 
for å redusere klimagassutslippene med 
sikte på å styrke den globale innsatsen mot 
klimaendringer og holde økningen i den 
globale gjennomsnittstemperaturen godt 
under 2 oC over det førindustrielle nivået 
og tilstrebe å begrense temperaturøknin-
gen til 1,5 oC over det førindustrielle nivået, 
og
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(b) shall promote and facilitate the contribution 
of trade and investment in goods and ser-
vices that are of particular relevance for cli-
mate change mitigation and adaptation and 
to the transition to a low carbon economy.

(c) reaffirm their respective climate change 
commitments under the Paris Agreement 
and their long-term climate objectives to 
achieve net zero emissions or to become a 
low-emission society in accordance with 
their laws and regulations.

3. The Parties recognise that enhanced coopera-
tion is an important element to advance the 
objectives of this Article, and shall cooperate 
on issues of mutual interest, including at the 
UNFCCC and at the WTO in areas such as:
(a) trade and climate policies, rules and meas-

ures contributing to the purpose and goals 
of the Paris Agreement and the transition to 
low greenhouse gas emissions and climate-
resilient development;

(b) trade-related aspects of the current and 
future international climate change regime, 
as well as domestic climate policies and pro-
grammes relating to mitigation and adapta-
tion, including issues relating to carbon 
markets, ways to address the adverse 
effects of trade on climate as well as means 
to promote energy efficiency and the devel-
opment and deployment of low carbon and 
other climate-friendly technologies; 

(c) trade and investment in renewable energy 
technologies and energy efficient goods 
and services;

(d) the cost-effective deployment of renewable 
energy, including offshore energy and in 
particular offshore wind generation in the 
North seas; and

(e) the development of decarbonisation tech-
nologies, such as for hydrogen, including 
markets for hydrogen and the development 
and promotion of carbon capture, utilisation 
and storage, including but not limited to the 
North Sea.

(f) supporting the development and adoption 
of ambitious and effective greenhouse gas 
emissions reduction measures by the IMO 
to be implemented by ships engaged in 
international trade;

(g) supporting the development and adoption 
of ambitious and effective greenhouse gas 
emissions reduction measures by the 
ICAO; and
(b) fremme og legge til rette for bidraget fra 
handel med og investering i varer og tjenes-
ter som er av særlig betydning for begrens-
ning av og tilpasning til klimaendringer og 
for overgangen til en lavutslippsøkonomi,

(c) på nytt bekrefte sine respektive klimafor-
pliktelser i henhold til Paris-avtalen og sine 
langsiktige klimamål for å oppnå netto nul-
lutslipp eller bli et lavutslippssamfunn i 
samsvar med deres lover og forskrifter. 

3. Partene anerkjenner at styrket samarbeid er 
viktig for å fremme målene i denne artikkelen, 
og skal samarbeide i saker av gjensidig 
interesse, herunder innenfor Klimakonvensjo-
nen og WTO, på områder som
(a) handels- og klimapolitikk, regler og tiltak 

som bidrar til formålet for og målene i Paris-
avtalen og overgangen til lave klimagassut-
slipp og en utvikling som er motstandsdyk-
tig mot klimaendringer,

(b) handelsrelaterte aspekter ved det nåvæ-
rende og framtidige internasjonale klimare-
gimet, så vel som nasjonal klimapolitikk og 
nasjonale klimaprogrammer knyttet til 
utslippsreduserende tiltak og tilpasning, 
herunder spørsmål knyttet til karbonmar-
keder, metoder for å håndtere de negative 
virkningene som handelen har på klimaet, 
og midler til å fremme energieffektivitet og 
utvikling og innføring av lavutslippstekno-
logi og annen klimavennlig teknologi,

(c) handel med og investering i teknologi for 
fornybar energi og energieffektive varer og 
tjenester,

(d) kostnadseffektiv utnytting av fornybar 
energi, herunder havenergi, særlig hav-
vindproduksjon i Nordsjøen, og 

(e) utvikling av avkarboniseringsteknologi, for 
eksempel for hydrogen, herunder marke-
der for hydrogen og utvikling og fremming 
av karbonfangst, -bruk og -lagring, inklu-
dert, men ikke begrenset til, Nordsjøen, 

(f) støtte til IMOs utvikling og vedtakelse av 
ambisiøse og effektive tiltak for reduksjon 
av klimagassutslipp, som skal gjennomfø-
res av skip i utenriksfart, 

(g) støtte til ICAOs utvikling og vedtakelse av 
ambisiøse og effektive tiltak for reduksjon 
av klimagassutslipp, og 
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(h) the global phase-out of inefficient fossil fuel 
subsidies.

4. The Parties shall encourage cooperation 
between their respective regulatory authori-
ties and other competent authorities on issues 
of mutual interest relating to the matters 
referred to in subparagraphs (d) and (e) of 
paragraph 3, including information exchange, 
sharing of expertise and other such measures.

Article 13.23

Air Quality

1. The Parties recognise that air pollution is a 
serious threat to public health, ecosystem 
integrity, and sustainable development and 
note that reducing air pollution can help 
reduce emissions of greenhouse gases and 
contribute to addressing climate change and 
other environmental problems. Accordingly, 
the Parties recognise the value of an inte-
grated approach in addressing air pollution 
and climate change.

2. Noting that production, consumption and 
transport can cause air pollution and that air 
pollution can travel long distances, the Parties 
recognise the importance of reducing domes-
tic and transboundary air pollution, and that 
cooperation can be beneficial in achieving 
these objectives. To that end, the Parties shall 
endeavour to reduce air pollution. 

3. The Parties further recognise the importance 
of public participation and consultation in 
accordance with their respective law or policy 
in the development and implementation of 
measures to reduce air pollution and in ensur-
ing access to air quality data. Accordingly, 
each Party shall make air quality data and 
information about its associated programs and 
activities publicly available and shall seek to 
ensure that data and information are easily 
accessible and understandable to the public.

4. The Parties may cooperate on matters of 
mutual interest with respect to air quality, 
which may include:
(a) ambient air quality planning;
(b) modelling and monitoring, including spatial 

distribution of main sources and their emis-
sions;

(c) measurement and inventory methodolo-
gies for air quality and emissions’ measure-
ments; and

(d) reduction, control, and prevention technol-
ogies and practices.
(h) den globale utfasingen av ineffektive fossile 
subsidier.

4. Partene skal oppmuntre til samarbeid mellom 
sine respektive reguleringsmyndigheter og 
andre kompetente myndigheter om saker av 
gjensidig interesse knyttet til temaene i nr. 3 
bokstav d) og e), blant annet utveksling av 
informasjon og ekspertise og lignende tiltak. 

Artikkel 13.23

Luftkvalitet

1. Partene erkjenner at luftforurensning er en 
alvorlig trussel mot folkehelsen, økosystemets 
integritet og en bærekraftig utvikling, og mer-
ker seg at en reduksjon av luftforurensningen 
kan bidra til å redusere klimagassutslippene 
og dermed til å håndtere klimaendringer og 
andre miljøproblemer. Partene erkjenner der-
for verdien av en integrert tilnærming for å 
håndtere luftforurensning og klimaendringer. 

2. Partene merker seg at produksjon, forbruk og 
transport kan forårsake luftforurensning, og at 
luftforurensning kan bevege seg langt, og de 
erkjenner at det er viktig å redusere luftforu-
rensning innenlands og over landegrensene, 
og at samarbeid kan være gunstig for å nå 
disse målene. For dette formålet skal partene 
bestrebe seg på å redusere luftforurensnin-
gen.

3. Partene erkjenner videre viktigheten av offent-
lig deltakelse og samråd i samsvar med deres 
respektive lovgivning eller politikk i forbin-
delse med utarbeiding og gjennomføring av til-
tak for å redusere luftforurensning og sikre til-
gang til luftkvalitetsdata. Hver part skal derfor 
gjøre data og informasjon om sine tilknyttede 
programmer og aktiviteter offentlig tilgjenge-
lig, og skal bestrebe seg på å sikre at data og 
informasjon er lett tilgjengelig og forståelig for 
allmennheten.

4. Partene kan samarbeide i saker av felles 
interesse som gjelder luftkvalitet, som kan 
omfatte
(a) planlegging av kvaliteten på omgivelsesluft,
(b) modellering og overvåking, som omfatter 

geografisk fordeling av de viktigste kildene 
og utslippene fra dem,

(c) måle- og inventeringsmetoder for måling av 
luftkvalitet og utslipp, og 

(d) teknologier og praksiser for reduksjon, 
kontroll og forebygging.
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Article 13.24

Ozone Depleting Substances and their Alterna-
tives

1. The Parties recognise that emissions of cer-
tain substances can significantly deplete and 
otherwise modify the ozone layer in a manner 
that is likely to result in adverse effects on 
human health and the environment. The Par-
ties further recognise that the continued con-
sumption and emission of certain substances 
can undermine efforts to address global envi-
ronmental challenges including climate 
change. Accordingly, each Party shall take 
measures to control the production and con-
sumption of, and trade in, substances con-
trolled by the Montreal Protocol86 and shall 
support an ambitious phase-down of hydro-
fluorocarbons according to the Kigali Amend-
ment, including by reducing the use of pre-
charged equipment containing hydrofluoro-
carbons.

2. The Parties also recognise the importance of 
public participation and consultation, in 
accordance with their respective law or policy, 
in the development and implementation of 
measures concerning the protection of the 
ozone layer. Each Party shall make publicly 
available relevant information about its pro-
grammes and activities, including cooperative 
programmes, that are related to ozone deplet-
ing substances and their alternatives.

3. The Parties may cooperate on matters of 
mutual interest related to ozone-depleting sub-
stances and their alternatives including:
(a) promoting the production and trade of envi-

ronmentally friendly alternatives to ozone-
depleting substances and hydrofluorocar-
bons;

(b) refrigerant management practices, policies 
and programmes including lifecycle man-
agement of coolants and refrigerants; 

(c) methodologies for stratospheric ozone 
measurements;

(d) combating illegal trade in ozone-depleting 
substances and hydrofluorocarbons;

86 For greater certainty, this provision pertains to substances 
controlled by the Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer, done at Montreal, September 16, 
1987 (Montreal Protocol) and any existing amendments or 
adjustments to the Montreal Protocol (including the Kigali 
amendment, done at Kigali, October 15, 2016), and any 
future amendments or adjustments to which a Party is a 
party.
Artikkel 13.24

Ozonnedbrytende stoffer og deres erstatninger 

1. Partene erkjenner at utslipp av visse stoffer i 
betydelig grad kan bryte ned og på annet vis 
endre ozonlaget på en måte som kan gi skade-
virkninger på menneskers helse og miljøet. 
Partene erkjenner videre at fortsatt forbruk og 
utslipp av visse stoffer kan undergrave innsat-
sen for å håndtere globale miljøutfordringer, 
inkludert klimaendringer. Hver part skal der-
for treffe tiltak for å kontrollere produksjon og 
forbruk av samt handel med stoffer som 
omfattes av Montreal-protokollen86, og skal 
støtte en ambisiøs utfasing av hydrofluorkar-
boner i samsvar med Kigali-endringen, blant 
annet ved å redusere bruken av forhåndsfylte 
anlegg eller produkter som inneholder hydro-
fluorkarboner. 
 

2. Partene erkjenner også viktigheten av offent-
lig deltakelse og samråd i samsvar med deres 
respektive lovgivning eller politikk i forbin-
delse med utarbeiding og gjennomføring av til-
tak som gjelder beskyttelse av ozonlaget. Hver 
part skal offentliggjøre relevante opplysninger 
om sine programmer og aktiviteter, inkludert 
samarbeidsprogrammer, som er knyttet til 
ozonnedbrytende stoffer og deres alternativer. 

3. Partene kan samarbeide i saker av felles 
interesse knyttet til ozonnedbrytende stoffer 
og deres alternativer, herunder
(a) fremming av produksjon av og handel med 

miljøvennlige alternativer til ozonnedbry-
tende stoffer og hydrofluorkarboner, 

(b) praksiser, retningslinjer og programmer for 
håndtering av kjølemidler, herunder livs-
syklushåndtering av kjølevæsker og kjøle-
midler,

(c) metoder for måling av ozon i stratosfæren, 

(d) bekjempelse av ulovlig handel med ozonned-
brytende stoffer og hydrofluorkarboner,

86 For tydelighets skyld påpekes det at denne bestemmelsen 
gjelder stoffer som omfattes av Montreal-protokollen om 
stoffer som bryter ned ozonlaget, vedtatt i Montreal 16. 
september 1987 (heretter kalt «Montreal-protokollen»), og 
eventuelle eksisterende endringer eller tilpasninger av 
Montreal-protokollen (herunder Kigali-endringen, vedtatt i 
Kigali 15. oktober 2016) samt eventuelle framtidige 
endringer eller tilpasninger som en part er part i. 
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(e) emerging technologies for sustainable, cli-
mate friendly cooling, refrigeration and 
heat pumps; and

(f) barriers to trade in, and uptake of sustaina-
ble, climate friendly cooling, refrigeration 
and heat pump technologies.

Article 13.25

Trade and Biological Diversity87

1. The Parties recognise the importance of con-
serving and sustainably using biological diver-
sity and the role of trade in pursuing these 
objectives, including by promoting sustainable 
trade or controlling or restricting trade in 
endangered species, in line with the relevant 
multilateral environmental agreements to 
which they are a party, and the decisions 
adopted thereunder, notably the Convention 
on Biological Diversity, done at Rio de Janeiro 
on 5 June 1992 (“Convention on Biological 
Diversity”), and its protocols, and the Conven-
tion on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora, done at 
Washington D.C. on 3 March 1973 (“CITES”). 
The Parties also recognise the importance of 
nature-based solutions and ecosystem ser-
vices provided by biodiversity, that climate 
change can contribute to biodiversity loss, and 
that biologically diverse ecosystems can adapt 
better to the impacts of climate change and 
help to mitigate climate change through car-
bon sequestration and storage.

2. Pursuant to paragraph 1, each Party shall:
(a) implement effective measures, including, 

where appropriate, consideration of the use 
of criminal sanctions, to combat illegal wild-
life trade, poaching and trafficking in wild-
life and wildlife products (including tim-
ber), as appropriate. 

(b) continue efforts to combat the illegal trade 
in ivory, including through domestic 
restrictions on commercial activities con-
cerning ivory and goods containing ivory; 

(c) promote the inclusion of animal and plant 
species in the appendices to CITES where a 
species is threatened with extinction or 
may become threatened with extinction 
because of international trade;

87 This article shall apply to Liechtenstein to the extent of its 
competences under the bilateral treaty establishing its 
customs union with Switzerland.
(e) nye teknologier til bærekraftige, klima-
vennlige kjøle- og varmepumper, og 

(f) hindringer for handel med og bruk av 
bærekraftige, klimavennlige teknologier 
for kjøle- og varmepumper.

Artikkel 13.25

Handel og biologisk mangfold87

1. Partene erkjenner at det er viktig med bevaring 
og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og 
at handel spiller en viktig rolle for å nå disse 
målene, blant annet ved å fremme bærekraftig 
handel eller kontrollere eller begrense hande-
len med truede arter, i samsvar med de rele-
vante multilaterale miljøavtalene som de er part 
i, og beslutninger vedtatt i henhold til disse, 
særlig konvensjonen om biologisk mangfold, 
vedtatt i Rio de Janeiro 5. juni 1992 (heretter 
kalt «konvensjonen om biologisk mangfold»), 
med tilhørende protokoller, og konvensjonen 
om internasjonal handel med truede dyre- og 
plantearter, vedtatt i Washington D.C. 3. mars 
1973 (heretter kalt «CITES»). Partene erkjen-
ner også at naturbaserte løsninger og økosys-
temtjenester som skapes gjennom biologisk 
mangfold, er viktige, at klimaendringer kan 
bidra til tap av biologisk mangfold, og at øko-
systemer med rikt biologisk mangfold bedre 
kan tilpasse seg virkningene av klimaendringer 
og bidra til å redusere klimaendringene gjen-
nom karbonbinding og -lagring.

2. I henhold til nr. 1 skal hver av partene
(a) gjennomføre effektive tiltak, herunder ved 

behov vurdere bruk av sanksjoner, for å 
bekjempe ulovlig handel med ville dyr og 
planter, ulovlig fangst og handel med ville 
dyr og planter og produkter av slike (her-
under tømmer), alt etter hva som er rele-
vant,

(b) fortsette innsatsen for å bekjempe ulovlig 
handel med elfenbein, blant annet gjennom 
nasjonale restriksjoner på forretningsvirk-
somhet knyttet til elfenbein og varer som 
inneholder elfenbein,

(c) fremme oppføring av dyre- og plantearter i 
vedleggene til CITES når en art er utryd-
ningstruet eller kan bli utrydningstruet på 
grunn av internasjonal handel,

87 Denne artikkelen får anvendelse for Liechtenstein innenfor 
rammen av den bilaterale traktaten om etableringen av lan-
dets tollunion med Sveits.
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(d) encourage trade in products derived from a 
sustainable use of biological resources and 
contributing to the conservation of biodi-
versity; and

(e) continue to take measures to conserve bio-
logical diversity when it is subject to pres-
sures linked to trade and investment, in par-
ticular through measures to prevent or con-
trol the introduction and spread of invasive 
alien species;

3. The Parties shall work together on trade-
related matters of matter of mutual interest rel-
evant to this Article, including in multilateral 
fora, such as CITES and the Convention on 
Biological Diversity, FAO, as appropriate. 
Such cooperation may cover inter alia: 

(a) tackling illegal wildlife trade, including initi-
atives to reduce demand for illegal wildlife 
products and initiatives to enhance informa-
tion sharing and cooperation; 

(b) supporting third country efforts to close 
their domestic ivory markets;

(c) trade in natural resource-based products; 

(d) the valuation and assessment of ecosys-
tems and related services; and

(e) the access to genetic resources and the fair 
and equitable sharing of benefits arising 
from their utilisation consistent with the 
Nagoya Protocol on Access to Genetic 
Resources and the Fair and Equitable Shar-
ing of Benefits Arising from their Utilization 
to the Convention on Biological Diversity, 
adopted in Nagoya on 29 October 2010. 

Article 13.26

Conservation of Marine Ecosystems and Species

1. The Parties recognise the important role 
played by marine ecosystems in the natural 
sequestration and storage of carbon and the 
adverse impact of climate change on those 
ecosystems.

2. The Parties shall promote the conservation 
and sustainable use of marine ecosystems and 
species, including those in the areas beyond 
national jurisdiction.

3. The Parties may cooperate on matters of 
mutual interest with respect to the conserva-
tion of marine ecosystems and species.
(d) oppmuntre til handel med produkter som 
er framstilt gjennom bærekraftig bruk av 
biologiske ressurser og bidrar til å bevare 
det biologiske mangfoldet, og

(e) fortsette å treffe tiltak for å bevare biologisk 
mangfold når det utsettes for press knyttet 
til handel og investering, særlig gjennom 
tiltak for å forebygge eller kontrollere innfø-
ring og spredning av invaderende frem-
mede arter.

3. Partene skal samarbeide om handelsrelaterte 
spørsmål av felles interesse som er relevante 
for denne artikkelen, blant annet i multilate-
rale fora, som CITES og konvensjonen om bio-
logisk mangfold, FAO, alt etter hva som er 
relevant. Et slikt samarbeid kan omfatte blant 
annet
(a) håndtering av ulovlig handel med ville dyr 

og planter, blant annet initiativer for å redu-
sere etterspørselen etter produkter av 
slike, og initiativer for å forbedre informa-
sjonsutvekslingen og samarbeidet,

(b) støtte til tredjelands innsats for å stenge 
sine lands elfenbeinsmarkeder,

(c) handel med naturressursbaserte produk-
ter,

(d) verdsetting og vurdering av økosystemer 
og tilknyttede tjenester, og

(e) tilgang til genetiske ressurser og en rimelig 
og rettferdig fordeling av fordeler som føl-
ger av bruken av dem, i samsvar med 
Nagoya-protokollen om tilgang til gene-
tiske ressurser og en rimelig og likeverdig 
fordeling av fordeler som følge av utnyttin-
gen av disse, knyttet til konvensjonen om 
biologisk mangfold, vedtatt i Nagoya 29. 
oktober 2010.

Artikkel 13.26

Bevaring av marine økosystemer og arter

1. Partene erkjenner at økosystemene i havet 
spiller en viktig rolle i den naturlige bindingen 
og lagringen av karbon, og at klimaendringer 
gir skadelige virkninger på disse økosys-
temene.

2. Partene skal fremme bevaring og bærekraftig 
bruk av økosystemer og arter i havet, her-
under i områder som ligger utenfor nasjonal 
jurisdiksjon.

3. Partene kan samarbeide i saker av felles 
interesse som gjelder bevaring av øko-
systemer og arter i havet.
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Article 13.27

Sustainable Forest Management and Associated 
Trade88

1. The Parties recognise the importance of 
ensuring the conservation and sustainable 
management of forests and related ecosys-
tems and the sustainable production of forest 
products and forest risk commodities in pro-
viding environmental, economic and social 
benefits for present and future generations, 
including by tackling climate change and 
reducing biodiversity loss resulting from 
deforestation and forest degradation, includ-
ing from land use and land-use change for agri-
cultural and mining activities.

2. The Parties acknowledge their role as major 
consumers, producers and traders of forest 
products and forest risk commodities. The 
Parties recognise the importance of sustaina-
ble supply chains in addressing greenhouse 
gas emissions, climate change and biodiver-
sity loss and reducing the risk of the emer-
gence of new diseases. The Parties further 
recognise the critical role of forests in provid-
ing numerous ecosystem services, including 
carbon storage, maintaining water quantity 
and quality, stabilising soils, and providing 
habitats for wild fauna and flora. Accordingly, 
and pursuant to paragraph 1, each Party shall: 

(a) support effective forest law enforcement 
and governance, including by maintaining 
or strengthening government capacity and 
institutional frameworks in order to pro-
mote sustainable forest management and 
sustainable production of forest products 
and forest risk commodities;

(b) take measures to support the transition to 
sustainable production of forest products 
and forest risk commodities;

(c) promote trade in forest products that have 
been legally harvested, and trade in forest 
risk commodities that have been produced 
on legally owned and used land, including 
promoting such trade with respect to third 
countries as appropriate;

(d) implement measures to prevent and com-
bat illegal logging, illegal deforestation and 
forest degradation, and associated trade, 
throughout the entire value chain;

88 This article shall apply to Liechtenstein to the extent of its 
competences under the bilateral treaty establishing its 
customs union with Switzerland.
Artikkel 13.27

Bærekraftig skogforvaltning og tilknyttet 
handel88

1. Partene erkjenner at det er viktig å sikre beva-
ring og bærekraftig forvaltning av skoger og 
tilknyttede økosystemer og en bærekraftig 
produksjon av skogprodukter og varer med 
avskogingsrisiko for å skape miljømessige, 
økonomiske og sosiale fordeler for nåværende 
og framtidige generasjoner, blant annet ved å 
håndtere klimaendringer og redusere tap av 
biologisk mangfold som følge av avskoging og 
skogforringelse, herunder som følge av areal-
bruk og arealbruksendring på grunn av land-
bruks- og gruvevirksomhet.

2. Partene anerkjenner den rollen de har som 
viktige forbrukere, produsenter og forhand-
lere av skogprodukter og varer med avsko-
gingsrisiko. Partene erkjenner at bærekraftige 
forsyningskjeder er viktige for å håndtere kli-
magassutslipp, klimaendringer og tap av biolo-
gisk mangfold og for å redusere risikoen for at 
nye sykdommer oppstår. Partene erkjenner 
videre at skogene spiller en avgjørende rolle 
når det gjelder å skape en rekke økosystemtje-
nester, herunder lagring av karbon, opprett-
holde vannmengden og -kvaliteten, stabilisere 
jordsmonnene og skape habitater for ville dyr 
og planter. Derfor, og i henhold til nr. 1, skal 
hver part
(a) støtte effektiv rettshåndheving og forvalt-

ningspraksis i skogsektoren, blant annet 
ved å opprettholde eller styrke offentlig 
kapasitet og institusjonelle rammer med 
sikte på å fremme bærekraftig skogforvalt-
ning og bærekraftig produksjon av skog-
produkter og varer med avskogingsrisiko

(b) treffe tiltak for å støtte overgangen til bære-
kraftig produksjon av skogprodukter og 
varer med avskogingsrisiko

(c) fremme handel med produkter fra skog 
som er lovlig avvirket, og handel med varer 
med avskogingsrisiko som er produsert på 
lovlig eid og brukt land, herunder fremme 
slik handel med tredjeland dersom det er 
relevant,

(d) gjennomføre tiltak for å forebygge og 
bekjempe ulovlig hogst, ulovlig avskoging 
og skogforringelse samt tilknyttet handel, i 
hele verdikjeden,

88 Denne artikkelen får anvendelse for Liechtenstein innenfor 
rammen av den bilaterale traktaten om etableringen av lan-
dets tollunion med Sveits.
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(e) promote the development and use of timber 
legality assurance instruments, also in third 
countries as appropriate, to ensure that 
only legally sourced timber and products 
thereof is traded between the Parties; 

(f) promote or support initiatives to reduce 
demand for products resulting from illegal 
logging, illegal deforestation and forest 
degradation, and associated trade, as well 
as information sharing and cross-border 
cooperation;

(g) promote the effective use of the CITES with 
particular regard to timber species; and

(h) cooperate on issues pertaining to conserva-
tion and sustainable management of for-
ests, mangroves and peatlands where rele-
vant through existing bilateral arrange-
ments if applicable and in the relevant mul-
tilateral fora in which they participate, in 
particular through the UN collaborative ini-
tiative on Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation 
(REDD+) as encouraged by the Paris 
Agreement.

3. The Parties shall cooperate and exchange 
information on issues of mutual interest, such 
as on ways to promote sustainable forest man-
agement and land use practices in support of 
the UN Sustainable Development Goals, 
including through:
(a) initiatives designed to combat illegal log-

ging, illegal deforestation and forest degra-
dation, and associated trade, including 
third country assurance schemes;

(b) the encouragement of sustainable supply 
chains for forest products and forest risk 
commodities;

(c) methodologies for the assessment and 
monitoring of supply chains for forest prod-
ucts and forest risk commodities; and

(d) policy coherence on sustainable supply 
chains. This includes the development, 
introduction and implementation of consist-
ent laws and regulation, including due dili-
gence requirements for forest products and 
forest risk commodities and through 
exchange of information and engagement 
in international fora, as appropriate. 
(e) fremme utvikling og bruk av dokumenter 
som viser at tømmeret er lovlig, eventuelt 
også i tredjeland, for å sikre at bare tømmer 
som kommer fra en lovlig kilde, og produk-
ter framstilt av dette, omsettes mellom par-
tene,

(f) fremme eller støtte initiativer for å redusere 
etterspørselen etter produkter som er 
resultat av ulovlig hogst, ulovlig avskoging 
og skogforringelse samt tilknyttet handel, 
og fremme deling av informasjon og samar-
beid over landegrensene,

(g) fremme effektiv bruk av CITES, særlig med 
hensyn til trearter, og

(h) samarbeide i saker som gjelder bevaring og 
bærekraftig forvaltning av skoger, man-
grove og torvmark, når det er relevant, 
eventuelt gjennom eksisterende bilaterale 
avtaler, og i de relevante multilaterale foru-
mene som de deltar i, særlig gjennom FNs 
samarbeidsinitiativ om reduksjon av utslipp 
fra avskoging og skogforringelse 
(REDD+), som Paris-avtalen oppmuntret 
til. 

3. Partene skal samarbeide og utveksle informa-
sjon om saker av felles interesse, for eksempel 
om metoder for å fremme bærekraftig skogfor-
valtning og praksis for arealbruk til støtte for 
FNs mål for bærekraftig utvikling, blant annet 
gjennom
(a) initiativer med sikte på å bekjempe ulovlig 

hogst, ulovlig avskoging og skogforrin-
gelse samt tilknyttet handel, herunder ord-
ninger for å sikre lovlighet i tredjeland,

(b) fremming av bærekraftige forsyningskje-
der for skogprodukter og varer med avsko-
gingsrisiko,

(c) metoder for vurdering og overvåking av 
forsyningskjeder for skogprodukter og 
varer med avskogingsrisiko, og

(d) sammenheng i politikken for bærekraftige 
forsyningskjeder. Dette omfatter utvikling, 
innføring og gjennomføring av ensartede 
lover og forskrifter, blant annet krav om 
behørig aktsomhet med hensyn til skogpro-
dukter og varer med avskogingsrisiko, og 
gjennom utveksling av informasjon og del-
takelse i internasjonale fora, alt etter hva 
som er relevant.
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Article 13.28

Trade and Sustainable Management of Fisheries 
and Aquaculture

1. The Parties recognise the importance of 
ensuring the conservation and sustainable 
management of living marine resources and 
marine ecosystems and the role of trade in 
pursuing these objectives.

2. Pursuant to paragraph 1, the Parties commit 
to:
(a) implement comprehensive, effective and 

transparent policies and measures to com-
bat illegal, unreported and unregulated 
(IUU) fishing and aim to exclude IUU prod-
ucts from trade flows;

(b) implement in its laws, regulations and poli-
cies their obligations under the interna-
tional agreements to which they are a party;

(c) promote the use of relevant international 
guidelines including the Food and Agricul-
ture Organization’s (FAO) Voluntary 
Guidelines for Catch Documentation 
Schemes;

(d) cooperate bilaterally and in relevant inter-
national fora in the fight against IUU fishing 
by, inter alia, facilitating the exchange of 
information on IUU fishing activities; 

(e) continuing to pursue the objectives set out 
in the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development regarding fisheries subsi-
dies; and

(f) promote the development of sustainable 
and responsible aquaculture.

Article 13.29

Trade in Waste and Chemicals and Prevention of 
Pollution

The Parties shall cooperate on issues of mutual 
interest on trade-related aspects of resource use, 
waste, chemicals and pollution policies and mea-
sures bilaterally, regionally and in international 
fora, as appropriate and support a transition to a 
more circular economy. Such cooperation may 
cover inter alia:
(a) promoting the environmentally-sound man-

agement of all types of waste;
(b) reducing waste generation for example 

through reuse, repair, remanufacture, and 
recycling and encouraging the use of waste as 
a resource and as a result reducing land and 
sea-based sources of marine litter and micro 
plastics;
Artikkel 13.28

Handel og bærekraftig forvaltning av fiskeri og 
akvakultur

1. Partene erkjenner at det er viktig å sikre beva-
ring og bærekraftig forvaltning av levende res-
surser og økosystemer i havet, og at handel 
spiller en viktig rolle når det gjelder å nå disse 
målene.

2. I henhold til nr. 1 forplikter partene seg til 

(a) å gjennomføre omfattende, effektive og 
transparente politikker og tiltak for å 
bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert 
fiske, og å ha som mål å utelukke produkter 
fra slikt fiske fra handelsstrømmer,

(b) å gjennomføre i sine lover, forskrifter og 
politikker sine forpliktelser i henhold til de 
internasjonale avtalene som de er part i,

(c) å fremme bruk av relevante internasjonale 
retningslinjer, herunder frivillige retnings-
linjer for ordninger for fangstdokumenta-
sjon fra FNs organisasjon for ernæring og 
landbruk (FAO),

(d) å samarbeide bilateralt og i relevante inter-
nasjonale fora i kampen mot ulovlig, urap-
portert og uregulert fiske, blant annet ved å 
lette utvekslingen av informasjon om slikt 
fiske,

(e) å fortsette å etterstrebe målene i FNs 
Agenda 2030 for bærekraftig utvikling med 
hensyn til fiskerisubsidier, og 

(f) å fremme utviklingen av bærekraftig og 
ansvarlig akvakultur.

Artikkel 13.29

Handel med avfall og kjemikalier og forebygging 
av forurensning

Partene skal samarbeide i saker av gjensidig 
interesse knyttet til handelsrelaterte aspekter ved 
ressursbruk, avfall og kjemikalier samt politikk og 
tiltak mot forurensning bilateralt, regionalt og i 
internasjonale fora, alt etter hva som er relevant, 
og skal støtte overgang til en mer sirkulær øko-
nomi. Et slikt samarbeid kan omfatte blant annet
(a) fremming av miljømessig forsvarlig håndte-

ring av alle typer avfall,
(b) reduksjon av avfallsproduksjonen, for eksem-

pel gjennom ombruk, reparasjon, gjenproduk-
sjon og resirkulering, og oppmuntring til bruk 
av avfall som en ressurs slik at land- og hav-
baserte kilder til havavfall og mikroplast redu-
seres,
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(c) promoting the sound management of chemi-
cals;

(d) combatting the illegal trade in waste and 
chemicals, in particular the illegal trade in 
electronic and plastic wastes in accordance 
with the Basel Convention on Control of 
Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and Their Disposal;

(e) combatting illegal shipments of all types of 
waste; and

(f) the prevention and control of pollution, includ-
ing pollution of a transboundary nature.

Article 13.30

Trade and Sustainable Agriculture and Food 
Systems

1. The Parties recognise the importance of sus-
tainable agriculture and food systems and the 
role of trade in achieving this objective. The 
Parties reiterate their shared commitment to 
achieve the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development and its Sustainable Development 
Goals.

2. Pursuant to paragraph 1, the Parties commit 
to:
(a) promote sustainable agriculture and associ-

ated trade;
(b) promote sustainable food systems; and 

(c) cooperate, as appropriate, on issues con-
cerning trade and sustainable agriculture 
and food systems, including through 
exchanging information, experience and 
good practices, conducting a dialogue on 
their respective priorities, and reporting on 
progress made in achieving sustainable 
agriculture and food systems. 

Section 13.5

Institutional mechanisms 

Article 13.31

Subcommittee on Trade and Sustainable  
Development

1. The Parties hereby establish a Subcommittee 
on Trade and Sustainable Development (here-
inafter referred to in this Article as the “Sub-
committee”) comprising government repre-
sentatives of the Parties. Each Party shall 
ensure that its representatives in the Commit-
tee have the appropriate expertise with 
respect to the issues to be discussed.
(c) fremming av forsvarlig håndtering av kjemika-
lier,

(d) bekjempelse av ulovlig handel med avfall og 
kjemikalier, særlig ulovlig handel med elektro-
nisk avfall og plastavfall, i samsvar med Basel-
konvensjonen om kontroll av grensekrys-
sende transport av farlig avfall og dets dispo-
nering,

(e) bekjempelse av ulovlige overføringer av alle 
typer avfall, og

(f) forebygging og begrensning av forurensning, 
herunder forurensning over landegrenser.

Artikkel 13.30

Handel og bærekraftige landbruks- og nærings-
middelsystemer

1. Partene erkjenner viktigheten av bærekraftige 
landbruks- og næringsmiddelsystemer og han-
delens rolle når det gjelder å nå dette målet. 
Partene gjentar at de har en felles forpliktelse 
til å rette seg etter FNs Agenda 2030 for bære-
kraftig utvikling og dens mål for bærekraftig 
utvikling.

2. I henhold til nr. 1 forplikter partene seg til 

(a) å fremme bærekraftig landbruk og tilknyt-
tet handel,

(b) å fremme bærekraftige næringsmiddel-
systemer og

(c) ved behov å samarbeide i saker knyttet til 
handel og bærekraftige landbruks- og 
næringsmiddelsystemer, blant annet gjen-
nom utveksling av informasjon, erfaringer 
og god praksis, gjennom en dialog om 
deres respektive prioriteringer, og gjennom 
rapportering om framskritt som er gjort 
med hensyn til å skape bærekraftige land-
bruks- og næringsmiddelsystemer.

Avsnitt 13.5

Institusjonelle ordninger

Artikkel 13.31

Underkomité for handel og bærekraftig  
utvikling

1. Partene nedsetter herved en underkomité for 
handel og bærekraftig utvikling (heretter kalt 
«underkomiteen») med representanter fra par-
tenes myndigheter. Hver part skal sikre at 
dens representanter i komiteen innehar den 
sakkunnskapen som er nødvendig med hen-
syn til spørsmålene som skal drøftes. 
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2. Meetings of the Subcommittee shall be 
chaired jointly by one of the EEA EFTA States 
and the United Kingdom.

3. The Subcommittee shall meet within one year 
of the entry into force of this Agreement. 
Thereafter, the Subcommittee shall convene 
directly before or after the meetings of the 
Joint Committee unless the Parties decide oth-
erwise. Meetings may take place physically or 
by any means of communication agreed by the 
Parties.

4. Each Party shall establish new, or convene 
existing, domestic groups, to seek views and 
advice on issues relating to this Chapter. 
Those groups shall include relevant independ-
ent representative organisations of civil soci-
ety. Through such consultative mechanisms, 
stakeholders may submit opinions and make 
recommendations on any matter related to this 
Chapter on their own initiative.

5. The Subcommittee may consider any matter 
arising under this Chapter. Its functions shall 
include;
(a) overseeing the implementation of this 

Chapter, including cooperative activities;
(b) taking stock of the progress achieved 

under this Chapter, including its operation 
and effectiveness;

(c) addressing in an integrated manner any 
matter of common interest relating to the 
interface between economic development, 
social development including gender equal-
ity, and environmental protection;

(d) exchanging information, discussing best 
practices and sharing implementation expe-
rience; and

(e) establishing and reviewing priorities for 
cooperation undertaken pursuant to this 
Chapter.

6. The Parties shall take into account the activi-
ties of relevant international organisations or 
bodies so as to promote greater cooperation 
and coherence between the work of the Par-
ties and these organisations or bodies, and 
cooperate with any other subcommittee or 
body established under this Agreement on any 
matter related to this Chapter. 

7. The Subcommittee shall prepare a report on 
the results of each meeting. Reports of the 
Subcommittee shall be made public, unless 
the Parties concerned decide otherwise.

8. Each regular meeting or dedicated session of 
the Subcommittee on Trade and Sustainable 
Development may include a session with the 
2. Møtene i underkomiteen skal ledes av en av 
EØS-EFTA-statene og Det forente kongerike i 
fellesskap.

3. Underkomiteen skal møtes innen ett år etter at 
denne avtalen har trådt i kraft. Deretter skal 
underkomiteen møtes rett før eller etter 
møtene i den blandede komiteen, med mindre 
partene beslutter noe annet. Møtene kan finne 
sted fysisk eller ved hjelp av et hvilket som 
helst kommunikasjonsmiddel som partene har 
avtalt.

4. Hver part skal etablere nye eller innkalle 
eksisterende innenlandske grupper for å inn-
hente synspunkter og råd i forbindelse med 
dette kapitlet. Disse gruppene skal omfatte 
relevante uavhengige representative organisa-
sjoner fra sivilsamfunnet. Gjennom slike sam-
rådsordninger kan berørte parter på eget initi-
ativ avgi uttalelser og gi anbefalinger i ethvert 
spørsmål knyttet til dette kapitlet.

5. Underkomiteen kan behandle alle spørsmål 
som oppstår i forbindelse med dette kapitlet. 
Dens oppgaver skal omfatte
(a) tilsyn med gjennomføringen av dette kapit-

let, herunder samarbeidsaktiviteter,
(b) å gjøre rede for de framskrittene som er 

gjort i henhold til dette kapitlet, herunder 
dets virkemåte og effektivitet,

(c) en integrert håndtering av alle saker av fel-
les interesse som gjelder grensesnittet mel-
lom økonomisk utvikling, sosial utvikling, 
inkludert likestilling mellom kjønnene, og 
miljøvern,

(d) utveksling av informasjon, drøfting av beste 
praksis og utveksling av erfaringer med 
gjennomføringen, og

(e) fastsettelse og gjennomgåelse av priorite-
ringer for samarbeid som skjer i henhold til 
dette kapitlet.

6. Partene skal ta hensyn til virksomheten til 
relevante internasjonale organisasjoner eller 
organer med sikte på å fremme økt samarbeid 
og sammenheng mellom partenes og disse 
organisasjonenes eller organenes arbeid, og 
samarbeide med andre underkomiteer eller 
organer som er opprettet i henhold til denne 
avtalen, om ethvert spørsmål knyttet til dette 
kapitlet.

7. Underkomiteen skal utarbeide en rapport om 
resultatene av hvert møte. Underkomiteens 
rapporter skal offentliggjøres, med mindre de 
berørte partene beslutter noe annet.

8. Hvert regelmessige eller ekstraordinære møte 
i underkomiteen for handel og bærekraftig 
utvikling kan omfatte et møte med offentlighe-
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public to discuss matters relating to the imple-
mentation of this Chapter.

Article 13.32

Implementation and Dispute Resolution

1. The Parties shall designate contact points for 
the implementation of this Chapter. Parties 
shall inform each other of their respective con-
tact point in writing. The contact points are 
responsible for the communication between 
the United Kingdom and each of the EEA 
EFTA States regarding: the scheduling and 
the organisation of the Subcommittee meet-
ings described in Article [Subcommittee on 
trade and sustainable development]; and the 
cooperative activities under the Chapter.

2. The Parties shall designate women’s eco-
nomic empowerment and trade contact points. 
The women’s economic empowerment and 
trade contact points shall be responsible for 
communication between each of the EEA 
EFTA States and the United Kingdom on mat-
ters relating to the objectives of Section C 
[WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT 
AND TRADE].The Parties shall inform each 
other in writing of their respective contact 
points for women’s economic empowerment 
and trade and promptly notify each other of 
any subsequent changes.

3. The Parties shall at all times endeavour to 
agree on the interpretation and application of 
this Chapter. Should any dispute or other mat-
ter arise under this chapter, the Parties con-
cerned shall make every attempt to reach a 
mutually satisfactory resolution of the matter. 

4. For any dispute or other matter that arises 
under this Chapter, the Parties shall only have 
recourse to the rules and procedures provided 
in this Chapter. The Parties concerned may 
nevertheless and if they so agree, have access 
to good offices, conciliation and mediation pro-
cedures. Such procedures may begin and be 
terminated at any time and shall be confiden-
tial and without prejudice to the rights of the 
parties concerned in any other proceedings. 
They may continue while proceedings of a 
panel of experts established in accordance 
with this Chapter are in progress.

5. The Parties shall provide their stakeholders 
with the opportunity to share comments and 
make recommendations regarding the imple-
mentation of this Chapter.
ten for å drøfte spørsmål knyttet til gjennomfø-
ringen av dette kapitlet.

Artikkel 13.32

Gjennomføring og tvisteløsning

1. Partene skal utpeke kontaktpunkter for gjen-
nomføringen av dette kapitlet. Partene skal 
skriftlig underrette hverandre om sine respek-
tive kontaktpunkter. Kontaktpunktene er 
ansvarlige for kommunikasjonen mellom Det 
forente kongerike og hver av EØS-EFTA-sta-
tene om planleggingen og organiseringen av 
underkomiteens møter beskrevet i artikkel 
[Underkomité for handel og bærekraftig utvik-
ling] og samarbeidsaktivitetene i henhold til 
kapitlet.

2. Partene skal utpeke kontaktpunkter for kvin-
ners økonomiske selvstendighet og handel. 
Kontaktpunktene for kvinners økonomiske 
selvstendighet og handel skal være ansvarlige 
for kommunikasjonen mellom EØS-EFTA-sta-
tene og Det forente kongerike i saker som 
gjelder målene i avsnitt C [Kvinners økono-
miske selvstendighet og handel]. Partene skal 
skriftlig underrette hverandre om sine respek-
tive kontaktpunkter for kvinners økonomiske 
selvstendighet og handel, og skal umiddelbart 
underrette hverandre om eventuelle senere 
endringer.

3. Partene skal til enhver tid bestrebe seg på å 
oppnå enighet om fortolkningen og anvendel-
sen av dette kapitlet. Dersom det oppstår en 
tvist eller et annet spørsmål i forbindelse med 
dette kapitlet, skal de berørte partene gjøre alt 
de kan for å komme fram til en gjensidig til-
fredsstillende løsning.

4. For tvister eller andre spørsmål som oppstår i 
forbindelse med dette kapitlet, skal partene 
bare benytte de reglene og framgangsmåtene 
som er fastsatt i dette kapitlet. De berørte par-
tene kan likevel, dersom de blir enige om det, 
benytte velvillig mellomkomst, forlik og mek-
ling. Slike framgangsmåter kan innledes og 
avsluttes når som helst, og de skal være fortro-
lige og skal ikke berøre rettighetene til de 
berørte partene ved en eventuell annen 
behandling av saken. De kan gå sin gang mens 
forhandlingene i et ekspertpanel opprettet i 
samsvar med dette kapitlet pågår.

5. Partene skal gi sine respektive berørte parter 
mulighet til å utveksle synspunkter og komme 
med anbefalinger om gjennomføringen av 
dette kapitlet.
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Article 13.33

Consultations

1. A Party may through the contact points 
referred to in Article [Implementation and Dis-
pute Resolution] request consultations with 
another Party regarding any matter arising 
under this Chapter by delivering a written 
request to the contact point of the other Party. 
The Party requesting consultations shall at the 
same time notify the other Parties in writing of 
the request.

2. The Party to which the request is made shall 
reply within ten days from the receipt of the 
request. Consultations shall take place in the 
Subcommittee on Trade and Sustainable 
Development, unless the Parties making and 
receiving the request for consultations agree 
otherwise.

3. The requesting Party shall present the matter 
clearly in its request, identify the question or 
specific measure at issue and provide a brief 
summary of the legal and factual basis of the 
complaint.

4. The Parties concerned shall provide sufficient 
information to enable a full examination of 
whether the measure is inconsistent with this 
Agreement or not and treat any confidential 
information exchanged in the course of con-
sultations in the same manner as the Party 
providing the information.

5. If both the requesting Party and the respond-
ing Party consent, the Parties may seek advice 
from relevant international organisations, bod-
ies or experts.

6. If relevant, the Parties concerned may seek 
the advice of their stakeholders. 

7. The Parties concerned shall enter into consul-
tations no later than 30 days after the date of 
receipt of the request. Consultations shall be 
deemed to be concluded no later than 60 days 
after the date of receipt of the request unless 
the Parties concerned agree otherwise.

8. Consultations may be held in person or by any 
other means of communication agreed by the 
Parties concerned. 

9. The parties concerned shall inform the other 
Parties of any mutually agreed resolution of 
the matter.

10. Any solution or decision reached by the Par-
ties concerned shall be made publicly availa-
ble.
Artikkel 13.33

Konsultasjoner

1. En part kan gjennom kontaktpunktene nevnt i 
artikkel [Gjennomføring og tvisteløsning] 
anmode om konsultasjoner med en annen part 
i forbindelse med ethvert spørsmål som opp-
står i forbindelse med dette kapitlet, ved å 
sende en skriftlig anmodning til den andre par-
tens kontaktpunkt. Parten som anmoder om 
konsultasjoner, skal samtidig skriftlig under-
rette de andre partene om anmodningen.

2. Parten som anmodningen er rettet til, skal 
besvare anmodningen innen ti dager etter at 
den er mottatt. Konsultasjoner skal finne sted i 
underkomiteen for handel og bærekraftig 
utvikling, med mindre partene som framsetter 
og mottar anmodningen om konsultasjoner, 
avtaler noe annet.

3. I sin anmodning skal den anmodende parten 
beskrive saken tydelig, angi det spørsmålet 
eller det konkrete tiltaket som anmodningen 
gjelder, og gi et kort sammendrag av klagens 
rettslige og faktiske grunnlag.

4. De berørte partene skal gi tilstrekkelige opp-
lysninger til at det kan foretas en fullstendig 
undersøkelse for å avklare om tiltaket er i strid 
med denne avtalen eller ikke, og skal behandle 
eventuelle fortrolige opplysninger som utveks-
les i løpet av konsultasjonene, på samme måte 
som den parten som gir opplysningene.

5. Dersom både den anmodende parten og den 
svarende parten samtykker, kan partene inn-
hente råd fra relevante internasjonale organi-
sasjoner, organer eller sakkyndige.

6. Dersom det er relevant, kan de berørte par-
tene innhente råd fra sine respektive berørte 
parter.

7. De berørte partene skal innlede konsultasjo-
ner senest 30 dager etter at anmodningen ble 
mottatt. Konsultasjonene skal anses som 
avsluttet senest 60 dager etter at anmodningen 
ble mottatt, med mindre de berørte partene 
avtaler noe annet.

8. Konsultasjoner kan holdes ved personlig opp-
møte eller ved hjelp av andre kommunika-
sjonsmidler som avtales mellom de berørte 
partene.

9. De berørte partene skal underrette de andre 
partene om en eventuell omforent løsning av 
saken.

10. Enhver løsning eller beslutning som de 
berørte partene blir enige om, skal offentlig-
gjøres.
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Article 13.34

Panel of Experts

1. If the Parties concerned fail to reach a mutu-
ally satisfactory resolution of a matter arising 
under this Chapter through consultations 
under Article (Consultations), a Party con-
cerned may 90 days after the receipt of a 
request for consultations under Article (Con-
sultations) request that a panel of experts be 
convened to examine the matter by delivering 
a written request to the contact point of the 
other Party concerned Articles (Establish-
ment of Panel) and (Panel Proceedings)89, 
(Composition of Panel), (Time Period), (Mutu-
ally Agreed Solution) and (Expenses) of Chap-
ter (Dispute Settlement) shall apply mutatis 
mutandis, except as otherwise provided for in 
this Article.] 
 

2. Subject to the provisions of this Chapter, the 
Parties shall apply the Rules of Procedure and 
Code of Conduct set out in Article [Rules of 
Procedure and the Code of Conduct], unless 
the Parties decide otherwise.

3. The panellists shall have relevant expertise, 
including in international trade law and inter-
national labour law or environmental law. They 
shall be independent, serve in their individual 
capacities and shall not take instructions from 
any organisation or Government with regard 
to issues related to the disagreement, or be 
affiliated with the Government of a Party. They 
must comply with the Rules of Procedures and 
Code of Conduct referred to in paragraph 2.

4. Unless the Parties concerned decide other-
wise, within ten working days of the date of the 
selection of the panellists, the terms of refer-
ence of the Panel of Experts are as follows: to 
examine, in the light of the relevant provisions 
of this Chapter, the matter or matters referred 
to in the request for the establishment of the 
Panel of Experts, to make findings on the con-
formity of the measure with the relevant provi-
sions, together with the reasons, as well as rec-
ommendations, if any, for the resolution of the 
matter and to issue a report, in accordance 
with Article [Panel of Experts].

5. The panel of experts should seek information 
or advice from relevant international organisa-

89 For greater certainty paragraph (9) of Article X.15 does not 
apply to the report of the Panel, including any recommen-
dations in the report.
Artikkel 13.33

Ekspertpanel

1. Dersom de berørte partene ikke kommer fram 
til en gjensidig tilfredsstillende løsning på et 
spørsmål som oppstår i forbindelse med dette 
kapitlet, gjennom konsultasjoner i henhold til 
artikkel («Konsultasjoner»), kan en berørt 
part 90 dager etter at den har mottatt en 
anmodning om konsultasjoner i henhold til 
artikkel («Konsultasjoner»), anmode om at et 
ekspertpanel innkalles for å undersøke saken, 
ved å sende en skriftlig anmodning til kontakt-
punktet for den andre berørte parten. Arti-
klene («Opprettelse av et ekspertpanel») og 
(«Panelprosedyrer»)89, («Panelets sammen-
setning»), («Frister»), («Omforent løsning») 
og («Utgifter») i kapittel («Tvisteløsning») 
gjelder tilsvarende med nødvendige endringer, 
med mindre annet er fastsatt i denne artikke-
len.]

2. Med forbehold for bestemmelsene i dette 
kapitlet skal partene anvende forretningsorde-
nen og atferdsreglene fastsatt i artikkel [For-
retningsorden og atferdsregler], med mindre 
partene beslutter noe annet.

3. Paneldeltakerne skal ha relevant sakkunn-
skap, blant annet innenfor internasjonal han-
delsrett og arbeidsrett eller miljørett. De skal 
være uavhengige, handle etter sin egen over-
bevisning og ikke motta instruksjoner fra noen 
organisasjon eller regjering i spørsmål som 
gjelder konflikten, eller være tilknyttet en 
parts regjering. De skal overholde forretnings-
ordenen og atferdsreglene nevnt i nr. 2. 

4. Med mindre de berørte partene beslutter noe 
annet innen ti virkedager fra datoen for utvel-
gingen av paneldeltakerne, er ekspertpane-
lets mandat som følger: å undersøke, i lys av 
de relevante bestemmelsene i dette kapitlet, 
den saken eller de sakene det vises til i anmod-
ningen om opprettelse av ekspertpanelet, å 
fastslå om tiltaket er i samsvar med de rele-
vante bestemmelsene, med en begrunnelse og 
eventuelle anbefalinger om hvordan saken kan 
løses, og å framlegge en rapport i samsvar 
med artikkel [Ekspertpanel]. 

5. Ekspertpanelet bør innhente opplysninger 
eller råd fra relevante internasjonale organisa-

89 For tydelighets skyld påpekes det at artikkel X.15 nr. 9 ikke 
får anvendelse på panelets rapport, inkludert eventuelle 
anbefalinger i rapporten.
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tions or bodies including any pertinent applica-
ble interpretative guidance, findings or deci-
sions adopted by those international organisa-
tions or bodies. Any information obtained shall 
be submitted to the Parties concerned for 
their comments.

6. The panel may request written submissions or 
any other information from persons with spe-
cialised knowledge of the matter. Any informa-
tion obtained shall be submitted to the Parties 
concerned for their comments.

7. The panel of experts shall submit an interim 
report containing its findings and recommen-
dations to the Parties concerned within 90 
days from the date of establishment of the 
panel of experts. A Party concerned may sub-
mit written comments to the panel of experts 
on its interim report within 45 days from the 
date of the issuance of the interim report. After 
considering any such written comments, the 
panel of experts may modify the interim report 
and make any further examination it considers 
appropriate. The panel of experts shall present 
to the Parties concerned a final report within 
60 days after the date of issuance of the 
interim report. The Parties concerned shall 
make the final report publicly available within 
30 days of its delivery.

8. If the final report of the Panel of Experts deter-
mines that a Party has not conformed with its 
obligations under this Chapter, the Parties 
concerned shall discuss appropriate measures 
or, if appropriate, to decide upon a mutually 
satisfactory action plan to implement the final 
report of the panel of experts. Such measures 
shall be communicated to the other Parties 
within three months from the date of issuance 
of the final report and shall be monitored by 
the Subcommittee on Trade and Sustainable 
Development.

9. The responding Party shall inform in a timely 
manner the requesting Party of its decision on 
any actions or measure to be implemented. 
Furthermore the requesting party shall 
inform in a timely manner the responding 
Party of any other action or measure it may 
decide to take, as a follow-up to the final 
report, to encourage the resolution of the mat-
ter in a manner consistent with this Agree-
ment.

10. Each Party concerned shall in a timely manner 
inform the stakeholders it deems relevant of 
their decisions on any actions or measures to 
be implemented. This shall be done in accord-
ance with existing mechanisms or through 
sjoner eller organer, inkludert eventuelle rele-
vante gjeldende tolkningsveiledninger, resulta-
ter eller beslutninger vedtatt av disse interna-
sjonale organisasjonene eller organene. Alle 
innhentede opplysninger skal framlegges for 
de berørte partene slik at de kan uttale seg.

6. Panelet kan anmode om skriftlige merknader 
eller andre opplysninger fra personer med spe-
sialkunnskap om saken. Alle innhentede opp-
lysninger skal framlegges for de berørte par-
tene slik at de kan uttale seg.

7. Ekspertpanelet skal framlegge en foreløpig 
rapport med sine resultater og anbefalinger 
for de berørte partene senest 90 dager etter at 
ekspertpanelet er opprettet. En berørt part 
kan sende skriftlige merknader til ekspertpa-
nelet om dennes foreløpige rapport innen 45 
dager etter at den foreløpige rapporten ble 
framlagt. Etter å ha vurdert slike skriftlige 
merknader kan ekspertpanelet endre den fore-
løpige rapporten og foreta eventuelle ytterli-
gere undersøkelser som det finner hensikts-
messig. Ekspertpanelet skal framlegge en slut-
trapport for de berørte partene innen 60 dager 
etter at den foreløpige rapporten ble framlagt. 
De berørte partene skal offentliggjøre slut-
trapporten innen 30 dager etter at den ble 
framlagt.

8. Dersom ekspertpanelets sluttrapport fastslår 
at en part ikke har oppfylt sine forpliktelser i 
henhold til dette kapitlet, skal de berørte par-
tene drøfte hensiktsmessige tiltak eller, der-
som det er relevant, fastsette en gjensidig til-
fredsstillende handlingsplan for å gjennomføre 
sluttrapporten fra ekspertpanelet. Slike tiltak 
skal meddeles de andre partene innen tre 
måneder etter at sluttrapporten ble framlagt, 
og skal overvåkes av underkomiteen for han-
del og bærekraftig utvikling. 

9. Den svarende parten skal i rett tid underrette 
den anmodende parten om sin beslutning om 
eventuelle tiltak som skal gjennomføres. Den 
anmodende parten skal dessuten i rett tid 
underrette den svarende parten om eventuelle 
andre tiltak den kan beslutte å treffe, som en 
oppfølging av sluttrapporten, for å oppmuntre 
til en løsning av saken på en måte som er i 
samsvar med denne avtalen. 

10. Hver part skal i rett tid underrette de berørte 
partene den anser som relevante, om sine 
beslutninger om tiltak som skal gjennomføres. 
Dette skal skje i samsvar med gjeldende ord-
ninger eller gjennom andre ordninger som 
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other mechanisms deemed appropriate by 
each Party.

11. Where a procedural question arises, the panel 
of experts may, after consultation with the Par-
ties concerned, adopt an appropriate proce-
dure.

Chapter 14

Exceptions

Article 14.1

General Exceptions

1. For the purposes of Chapter XX [National Tre-
atment and Market Access], Chapter XX 
[Rules of Origin], Chapter XX [Customs Admi-
nistration and Trade Facilitation], Chapter XX 
[Sanitary and Phytosanitary Measures], Chap-
ter XX [Technical Barriers to Trade], and 
Section II of Chapter [X] [Investment Liberali-
sation], Article XX of the GATT 1994 shall 
apply and is hereby incorporated into and 
made part of this Agreement, mutatis mutan-
dis.

2. For the purposes of Chapter XX [Services & 
Investment], Chapter XX [Mutual Recognition 
of Professional Qualifications], Chapter XX 
[Capital movements, payments and transfers] 
and Chapter XX [Digital Trade] paragraphs 
(a), (b) and (c) of Article XIV of GATS shall 
apply and are hereby incorporated into and 
made part of this Agreement, mutatis mutan-
dis.

3. For greater certainty, the Parties understand 
that, to the extent that such measures are oth-
erwise inconsistent with the provisions 
referred to under 1 and 2 in this Article:
(a) the measures referred to in point (b) of 

Article XX of GATT 1994 and in point (b) of 
Article XIV of GATS include environmental 
measures, which are necessary to protect 
human, animal or plant life and health;

(b) environmental measures include climate 
change mitigation measures;

(c) point (g) of Article XX of GATT 1994 applies 
to measures relating to the conservation of 
living and non-living exhaustible natural 
resources90; and

(d) measures taken to implement multilateral 
environmental agreements can fall under 

90 ‘Non-living exhaustible natural resources’ includes clean 
air and a global atmosphere with safe levels of greenhouse 
gases.
hver part anser som hensiktsmessige. 

11. Dersom det oppstår et prosedyrespørsmål, 
kan ekspertpanelet etter samråd med de 
berørte partene vedta en egnet framgangs-
måte.

Kapittel 14

Unntak

Artikkel 14.1

Generelle unntak

1. Med hensyn til kapittel XX [Nasjonal behand-
ling og markedsadgang], kapittel XX [Opprin-
nelsesregler], kapittel XX [Tollprosedyrer og 
handelsfasilitering], kapittel XX [Veterinære 
og plantesanitære tiltak], kapittel XX [Tek-
niske handelshindringer] og avsnitt II i kapit-
tel [X] [Liberalisering av investeringer] får 
artikkel XX i GATT 1994 anvendelse og innar-
beides herved i og gjøres til del av denne avta-
len, med de nødvendige tilpasningene. 

2. Med hensyn til kapittel XX [Tjenester og 
investeringer], kapittel XX [Gjensidig godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjoner], kapittel XX 
[Kapitalbevegelser, betalinger, overføringer og 
midlertidige beskyttelsestiltak] og kapittel XX 
[Digital handel] får artikkel XIV bokstav a), b) 
og c) i GATS anvendelse og innarbeides her-
ved i og gjøres til del av denne avtalen, med de 
nødvendige tilpasningene.

3. Det presiseres at partene er innforstått med at, 
i den grad slike tiltak ellers er uforenlige med 
bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artik-
kelen,
(a) omfatter tiltakene nevnt i artikkel XX bok-

stav b) i GATT 1994 og i artikkel XIV bok-
stav b) i GATS miljøtiltak som er nødven-
dige for å verne menneskers, dyrs eller 
planters liv og helse,

(b) omfatter miljøtiltak tiltak for å redusere kli-
maendringene,

(c) får artikkel XX bokstav g) i GATT 1994 
anvendelse på tiltak knyttet til bevaring av 
levende og ikke-levende uttømmelige 
naturressurser90, og

(d) kan tiltak som treffes for å gjennomføre 
multilaterale miljøavtaler, falle inn under 

90 «Ikke-levende uttømmelige naturressurser» omfatter ren 
luft og en global atmosfære med sikre nivåer av klimagas-
ser.
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points (b) or (g) of Article XX of GATT 1994 
or under point (b) of Article XIV of GATS.

Article 14.2

Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) as requiring a Party to provide any information 

the disclosure of which it considers contrary 
to its essential security interests;

(b) as preventing a Party from taking any action, 
which it considers necessary for the protec-
tion of its essential security interests, includ-
ing action:
(i) relating to fissionable and fusionable mate-

rials or the materials from which they are 
derived;

(ii) relating to the production of or trade in 
arms, ammunition and implements of war 
as well as to the production of or trade in 
other goods and materials as carried out 
directly or indirectly for the purpose of sup-
plying military and other security establish-
ments;

(iii)relating to the supply of services as carried 
out directly or indirectly for the purpose of 
provisioning military and other security 
establishments; or

(iv)taken in time of war or other emergency in 
international relations; or

(v) as preventing a Party from taking any 
action in pursuance of its obligations under 
the United Nations Charter for the purpose 
of maintaining international peace and 
security.

Article 14.3

Taxation

1. For the purposes of this Article:
(a) “direct taxes” means all taxes on income or 

capital, including taxes on gains from the 
alienation of property, on estates, inher-
itances and gifts, on wages or salaries paid 
by enterprises, and on capital appreciation; 

(b) “tax convention” means a convention for 
the avoidance of double taxation or any 
other international agreement or arrange-
ment relating wholly or mainly to taxation. 

(c) “taxes” and “taxation measures” include 
excise duties,91 but do not include:
artikkel XX bokstav b) eller g) i GATT 1994 
eller artikkel XIV bokstav b) i GATS.

Artikkel 14.2

Sikkerhetsunntak

Ingenting i denne avtalen skal forstås slik at den
(a) pålegger en part å gi opplysninger når den 

anser at det vil være i strid med dens grunn-
leggende sikkerhetsinteresser,

(b) hindrer en part i å treffe tiltak som den anser 
som nødvendige for å trygge sine grunnleg-
gende sikkerhetsinteresser, herunder tiltak 

(i) i forbindelse med spaltbare eller fusjoner-
bare stoffer eller stoffene de framstilles av, 

(ii) i forbindelse med produksjon av eller han-
del med våpen, ammunisjon og krigsmate-
riell samt produksjon av eller handel med 
andre varer og materiell som direkte eller 
indirekte skjer for å forsyne militære virk-
somheter og andre sikkerhetsvirksomhe-
ter,

(iii)i forbindelse med yting av tjenester som 
direkte eller indirekte skjer for forsyne mili-
tære virksomheter og andre sikkerhets-
virksomheter,

(iv)Som treffes i krigstid eller i en annen krise-
situasjon i internasjonale forbindelser, eller

(v) hindrer en part i å treffe tiltak som den er 
forpliktet til for å opprettholde internasjonal 
fred og sikkerhet i henhold til De forente 
nasjoners pakt. 

Artikkel 14.3

Beskatning

1. I denne artikkelen
(a) menes med «direkte skatter» all skatt på 

inntekt, herunder skatt på gevinst ved over-
dragelse av eiendom, skatt på boet, arveav-
gift, skatt på gaver, skatt på lønnsutbetalin-
ger fra foretak samt skatt på verdistigning 
på formue,

(b) menes med «skatteavtale» en avtale om å 
unngå dobbeltbeskatning eller enhver 
annen internasjonal avtale eller ordning 
som utelukkende eller hovedsakelig er 
knyttet til beskatning,

(c) omfatter «skatter» og «skattemessige til-
tak» særavgifter91, men omfatter ikke
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(i) a “customs duty” as defined in Article 
2.3 of Section 2.1 (General Provisions) 
of Chapter 2 (Trade in Goods); or

(ii) the measures listed in subparagraphs 
(ii) or (iii) of that definition.

2. Except as provided in this Article, nothing in 
this Agreement applies to taxation meas-
ures.92

3. Nothing in this Agreement shall affect the 
rights and obligations of any Party under any 
tax convention. In the event of any inconsist-
ency between this Agreement and any such 
tax convention, the tax convention shall prevail 
to the extent of the inconsistency.

4. If an issue arises as to whether any inconsist-
ency exists between this Agreement and a tax 
convention between two or more Parties, the 
issue shall be referred by those Parties to the 
competent authorities under, or in respect of, 
that tax convention. Those competent authori-
ties shall have 12 months beginning with the 
date of that referral to make a determination 
as to the existence and extent of any inconsist-
ency. If those competent authorities agree, 
that period may be extended by no more than 
a further 6 months. Only upon expiry of the 12 
months, or other agreed time period (or where 
the competent authorities determine that no 
such inconsistency exists), can a panel be 
established under this Agreement to consider 
a dispute related to the measure. A panel 
established under this Agreement shall accept 
as binding a determination made by those 
competent authorities under this paragraph. 
 
 

5. Notwithstanding paragraph 3:
(a) Article XX (National Treatment – Trade in 

Goods), and such other measures as are 
necessary to give effect to that Article, 
apply to taxation measures to the same 
extent as does Article III of GATT 1994 
including its interpretative notes; and

(b) Article XX (Export Duties, Taxes or other 
Charges) and Article XX (Fees and 
Charges) applies to taxation measures.

91 Pursuant to Article XX [Trade and Economic Relations 
Governed by this Agreement], this Article shall not apply 
to Liechtenstein with respect to excise duties. 

92 For greater certainty, this Article does not preclude the 
adoption or enforcement by a Party of taxation measures 
under Article [General exceptions] and Article [Security 
Exceptions].
(i) en «tollsats» som definert i artikkel XX 
eller 

(ii) tiltakene angitt i punkt ii) eller iii) i den 
definisjonen.

2. Unntatt som fastsatt i denne artikkelen får 
ingenting i denne avtalen anvendelse på skat-
temessige tiltak.92

3. Ingenting i denne avtalen berører noen parts 
rettigheter og forpliktelser i henhold til noen 
skatteavtale. Dersom det er uoverensstem-
melse mellom denne avtalen og en slik skatte-
avtale, skal skatteavtalen ha forrang i den 
utstrekning uoverensstemmelsen foreligger.

4. Dersom det oppstår spørsmål om hvorvidt det 
foreligger en uoverensstemmelse mellom 
denne avtalen og en skatteavtale mellom to 
eller flere parter, skal disse partene henvise 
saken til de kompetente myndighetene i hen-
hold til, eller for så vidt angår, den skatteavta-
len. De kompetente myndighetene skal ha en 
frist på 12 måneder fra datoen for henvisnin-
gen til å treffe en avgjørelse om hvorvidt det 
foreligger en uoverensstemmelse, og i så fall 
om hvilket omfang den har. Dersom de kom-
petente myndighetene samtykker, kan denne 
fristen forlenges med høyst seks måneder. 
Først etter utløpet av de 12 månedene eller en 
annen avtalt frist (eller dersom de kompetente 
myndighetene finner at det ikke foreligger 
noen slik uoverensstemmelse) kan det oppret-
tes et panel i henhold til denne avtalen for å 
behandle en tvist om tiltaket. Et panel oppret-
tet i henhold til denne avtalen skal godta som 
bindende en avgjørelse truffet av de kompe-
tente myndighetene i henhold til dette num-
meret.

5. Uansett nr. 3
(a) får artikkel XX (Nasjonal behandling – Han-

del med varer) og andre tiltak som er nød-
vendige for å gjennomføre den artikkelen, 
anvendelse på skattemessige tiltak i samme 
utstrekning som artikkel III i gatt 1994, her-
under dens fortolkningsnoter, og

(b) får artikkel XX (Eksportavgifter, skatter og 
andre avgifter) og artikkel XX (Gebyrer og 

91 I henhold til artikkel XX [Handel og økonomiske forbindel-
ser som omfattes av denne avtalen] får denne artikkelen 
ikke anvendelse for Liechtenstein med hensyn til særavgif-
ter.

92 For tydelighets skyld påpekes det at denne artikkelen ikke 
er til hinder for en parts vedtakelse eller håndheving av 
skattemessige tiltak som angitt i artikkel [generelle unn-
tak] og artikkel [sikkerhetsunntak]
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6.Subject to paragraph 3, the following provi-
sions apply to taxation measures:
(a) Article [XX (Cross-Border Trade in Ser-

vices – National Treatment)];
(b) Article [XX (Financial Services – National 

Treatment)];
(c) Article [XX (Investment – National Treat-

ment)];
(d) Article [XX (Investment – Most Favoured-

Nation Treatment)];
(e) Article [XX (Cross-Border Trade in Ser-

vices – Most-Favoured-Nation Treatment)];
(f) Article [XX (Financial Services – Most-

Favoured-Nation Treatment)];
(g) Without prejudice to the rights and obliga-

tions of the Parties under paragraph 5, Arti-
cle XX (Performance Requirements).

7. But nothing in the Articles referred to in para-
graph 6 applies to:
(a) any most-favoured-nation obligation with 

respect to an advantage accorded by a 
Party pursuant to a tax convention; or

(b) the adoption, maintenance or enforcement 
of any taxation measure aimed at ensuring 
the equitable or effective93 imposition or 
collection of direct taxes, subject to the 
requirement that the taxation measure is 
not applied in a manner which would consti-
tute a means of arbitrary or unjustifiable 
discrimination between countries where 
like conditions prevail, or a disguised 
restriction on trade and investment; or

(c) the adoption, maintenance or enforcement 
of any taxation measure that differentiates 
between persons based on their place of 
residence for tax purposes, provided that 
the taxation measure does not arbitrarily 
discriminate between persons, goods or 
services of the Parties.

Chapter 15

Institutional provisions

Article 15.1

Joint Committee

1. The Parties hereby establish a Joint Commit-
tee (hereinafter referred to as the “Joint Com-

93 The footnote to Article XIV(d) of GATS shall apply and is 
hereby incorporated into and made part of this Agreement 
mutatis mutandis
avgifter) anvendelse på skattemessige til-
tak.

6. Med forbehold for nr. 3 får følgende bestem-
melser anvendelse på skattemessige tiltak:
(a) Artikkel [XX (Handel med tjenester over 

landegrensene – Nasjonal behandling)].
(b) Artikkel [XX (Finansielle tjenester – Nasjo-

nal behandling)].
(c) Artikkel [XX (Investeringer – Nasjonal 

behandling)].
(d) Artikkel [XX (Investeringer – Bestevilkårs-

behandling)].
(e) Artikkel [XX (Handel med tjenester over 

landegrensene – Bestevilkårsbehandling)].
(f) Artikkel [XX (Finansielle tjenester – Beste-

vilkårsbehandling)].
(g) Uten at det berører partenes rettigheter og 

forpliktelser i henhold til nr. 5, artikkel [XX 
(Ytelseskrav)].

7. Imidlertid får ingenting nevnt i nr. 6 anven-
delse på
(a) noen bestevilkårsbehandling med hensyn 

til en fordel som innrømmes av en part i 
henhold til en skatteavtale, eller

(b) vedtakelse, opprettholdelse eller håndhe-
ving av noe skattemessig tiltak som har 
som formål å sikre en rettferdig eller effek-
tiv93 ilegging eller innkreving av direkte 
skatter, på det vilkåret at det skattemessige 
tiltaket ikke anvendes på en måte som vil 
utgjøre et middel til vilkårlig eller uberetti-
get forskjellsbehandling av land der lig-
nende vilkår gjelder, eller en skjult begrens-
ning av handelen og investeringene, eller

(c) vedtakelse, opprettholdelse eller håndhe-
ving av noe skattemessig tiltak som skiller 
mellom personer på grunnlag av skatte-
messig bosted, forutsatt at det skattemes-
sige tiltaket ikke utgjør vilkårlig forskjells-
behandling av personer, varer eller tjenes-
ter fra partene.

Kapittel 15

Institusjonelle bestemmelser

Artikkel 15.1

Blandet komité

1. Partene etablerer med dette en blandet komité 
(heretter kalt «den blandede komiteen») som 

93 Fotnoten til artikkel XIV bokstav d) i GATS får anvendelse 
og innarbeides herved og gjøres til en del av denne avtalen 
med de nødvendige tilpasningene.
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mittee”) comprising senior representatives of 
each Party.

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

and operation of this Agreement;
(b) keep under review the possibility of further 

removal of barriers to trade and other 
restrictive measures concerning trade 
between the Parties; 

(c) oversee and monitor the implementation of 
objectives relating to advancing women’s 
economic empowerment in accordance 
with this Agreement;

(d) oversee any further development of this 
Agreement; 

(e) supervise the work of all sub-committees 
and working groups established under this 
Agreement. Except where otherwise pro-
vided for in this Agreement, sub-commit-
tees and working groups shall work under 
a mandate agreed by the Joint Committee; 

(f) endeavour to solve problems and resolve 
disputes that may arise regarding the inter-
pretation or application of this Agreement; 
and

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

3. The Joint Committee may: 
(a) consider amending this Agreement in the 

event of developments in the relations 
between  the EEA EFTA States and the 
United Kingdom as well as between each of 
them and third parties relevant to this 
Agreement, in order where appropriate to 
align it with the relevant developments;

(b) decide to set up sub-committees and work-
ing groups to assist it in carrying out its 
tasks, and merge or dissolve any such sub-
committees or working groups. 

(c) recommend to the Parties any amend-
ments to this Agreement or adopt decisions 
to amend this Agreement, as provided for in 
this Agreement;

(d) adopt interpretations of the provisions of 
this Agreement, which shall be binding on 
the Parties and all subsidiary bodies estab-
lished by the Joint Committee, including 
panels established under Chapter 16: (Dis-
pute Settlement).

4. The Joint Committee may take decisions as 
provided for in this Agreement. On other mat-
ters the Joint Committee may make recom-
mendations.  The decisions taken shall be 
består av representanter på ledelsesnivå for 
hver part.

2. Den blandede komiteen skal 
(a) overvåke og gjennomgå gjennomføringen 

og anvendelsen av denne avtalen,
(b) løpende vurdere muligheten for å fjerne 

handelshindringer og andre begrensende 
tiltak når det gjelder handel mellom par-
tene, 

(c) føre tilsyn med og overvåke gjennomførin-
gen av mål knyttet til fremming av kvinners 
økonomiske selvstendighet i samsvar med 
denne avtalen,

(d) overvåke en videre utvikling av denne avta-
len, 

(e) føre tilsyn med arbeidet til alle underkomi-
teer og arbeidsgrupper som er etablert i 
henhold til denne avtalen. Med mindre 
annet er fastsatt i denne avtalen, skal under-
komiteer og arbeidsgrupper arbeide innen-
for rammen av et mandat som den blandede 
komiteen har godkjent,

(f) bestrebe seg på å løse problemer og tvister 
som kan oppstå i forbindelse med tolknin-
gen eller anvendelsen av denne avtalen, og 

(g) vurdere saker som kan ha betydning for 
hvordan denne avtalen virker.

3. Den blandede komiteen kan 
(a) vurdere å endre denne avtalen dersom det 

skjer en utvikling i forholdet mellom EØS-
EFTA-statene og Det forente kongerike, 
samt mellom hver av dem og tredjeparter 
som er relevante for denne avtalen, for 
eventuelt å tilpasse den til den relevante 
utviklingen,

(b) beslutte å etablere underkomiteer og 
arbeidsgrupper som skal bistå den i utførel-
sen av dens oppgaver, og slå sammen eller 
oppløse slike underkomiteer eller arbeids-
grupper,

(c) anbefale eventuelle endringer av denne 
avtalen for partene eller treffe beslutninger 
for å endre denne avtalen, som fastsatt i 
denne avtalen,

(d) vedta tolkninger av bestemmelsene i denne 
avtalen, som skal være bindende for par-
tene og alle organer opprettet av den blan-
dede komiteen, herunder paneler opprettet 
i henhold til [kapittel X: Tvisteløsning]. 

4. Den blandede komiteen kan treffe beslutnin-
ger som fastsatt i denne avtalen. I andre saker 
kan den blandede komiteen gi anbefalinger. 
Beslutningene som treffes, er bindende for 
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binding on the Parties. Each Party shall take 
the measures necessary to implement the 
decisions taken.

5. The Joint Committee shall take decisions and 
make recommendations by consensus and 
may adopt these either by meeting in person 
or in writing. The Joint Committee may adopt 
decisions and make recommendations regard-
ing issues related to only one or several EEA 
EFTA States and the United Kingdom. In this 
case, consensus shall only involve, and the 
decision or recommendation shall only apply 
to, those Parties.  

6. The Joint Committee shall meet within one 
year of the entry into force of this Agreement. 
Thereafter, it shall meet whenever necessary 
but normally once a year. Its meetings shall be 
chaired jointly by one of the EEA EFTA States 
and the United Kingdom. The Joint Committee 
may meet in person or by other means, as 
agreed by the Parties.

7. Each Party may request at any time, through a 
notice in writing to the other Parties, that a 
special meeting of the Joint Committee be 
held. Such a meeting shall take place within 30 
days from the receipt of the request, unless 
the Parties agree otherwise.  

8. If a representative of a Party in the Joint Com-
mittee has accepted a decision subject to the 
fulfilment of domestic legal requirements, the 
decision shall enter into force on the date that 
the last Party notifies that its internal require-
ments have been fulfilled, unless otherwise 
agreed. The Joint Committee may decide that 
the decision enters into force for those Parties 
that have fulfilled their internal requirements, 
provided that the United Kingdom is one of 
those Parties. 

9. The Joint Committee shall adopt its own rules 
of procedure. 

10. The following sub-committees are established 
under this Agreement:
(a) Committee on Trade in Goods;
(b) Technical Barriers to Trade Committee; 

(c) Joint Management Committee for Sanitary 
and Phytosanitary Measures;

(d) Committee on Services and Investment; 
and

(e) Sub-committee on Trade and Sustainable 
Development.

They shall act by consensus.
partene. Hver part skal treffe de tiltakene som 
er nødvendige for å gjennomføre de beslutnin-
gene som treffes.

5. Den blandede komiteen skal treffe beslutnin-
ger og gi anbefalinger ved enighet og kan 
vedta disse enten ved fysisk møte eller skrift-
lig. Den blandede komiteen kan vedta beslut-
ninger og gi anbefalinger om saker som gjel-
der bare en eller flere av EØS-EFTA-statene og 
Det forente kongerike. I dette tilfellet skal 
enighet omfatte bare disse partene, og beslut-
ningen eller anbefalingen skal gjelde bare for 
dem.  

6. Den blandede komiteen skal møtes innen ett 
år etter at denne avtalen har trådt i kraft. Der-
etter skal den møtes når det er nødvendig, 
men vanligvis én gang i året. Møtene skal 
ledes av en av EØS-EFTA-statene og Det for-
ente kongerike i fellesskap. Den blandede 
komiteen kan møtes fysisk eller på en annen 
måte som partene er blitt enige om.

7. Hver av partene kan på et hvilket som helst 
tidspunkt, ved skriftlig meddelelse til de 
øvrige partene, anmode om at det avholdes et 
ekstraordinært møte i den blandede komiteen. 
Et slikt møte skal finne sted innen 30 dager fra 
mottak av anmodningen, med mindre partene 
blir enige om noe annet. 

8. Dersom en representant for en part i den blan-
dede komiteen har godtatt en beslutning med 
forbehold om oppfyllelse av partens intern-
rettslige krav, skal beslutningen tre i kraft på 
den dagen den siste parten meddeler at dens 
interne krav er oppfylt, med mindre annet er 
avtalt. Den blandede komiteen kan bestemme 
at beslutningen skal tre i kraft for de partene 
som har oppfylt sine interne krav, forutsatt at 
Det forente kongerike er en av disse partene. 
 

9. Den blandede komiteen skal fastsette sin for-
retningsorden. 

10. Følgende underkomiteer er etablert i henhold 
til denne avtalen:
a. En underkomité for varehandel
b. En underkomité for tjenester og investerin-

ger
c. En underkomité for handel og bærekraftig 

utvikling
d. En underkomité for helse- og plantehelsetil-

tak
e. En underkomité for tekniske handelshind-

ringer
De skal treffe beslutning ved enighet.
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Chapter 16

Dispute settlement

Article 16.1

Objective

The objective of this Chapter is to establish an 
effective and efficient mechanism for settling dis-
putes between the Parties94 concerning the inter-
pretation and application of the provisions of this 
Agreement with a view to reaching a mutually 
agreed solution.

Article 16.2

Scope

Unless otherwise provided for in this Agreement, 
this Chapter applies with respect to the settlement 
of any dispute between the Parties concerning the 
interpretation and application of the provisions of 
this Agreement.

Article 16.3

Request for Information

Before a request for consultations, good offices, 
conciliation or mediation is made pursuant to Arti-
cles 16.4 or 16.5 respectively, a Party may request 
in writing any relevant information with respect to 
a measure at issue. The Party to which that 
request is made shall make all efforts to provide 
the requested information in a written response to 
be submitted no later than 20 days after the date 
of receipt of the request.

Article 16.4

Consultations

1. The Parties shall at all times endeavour to 
agree on the interpretation and application of 
this Agreement and shall make every attempt 
through cooperation and consultations to 
reach a mutually satisfactory solution of any 
matter raised in accordance with this Article. 

2. A Party may request in writing consultations 
with another Party if it considers that a meas-
ure is inconsistent with this Agreement. The 
Party requesting consultations shall at the 
same time notify the other Parties in writing of 
the request. The Party to which the request is 

94 For the purposes of this Chapter, the terms “Party”, “party 
to the dispute”, “complaining Party” and “Party complained 
against” can denote one or more Parties.
Kapittel 16

Tvisteløsning

Artikkel 16.1

Mål

Målet med dette kapitlet er å opprette en effektiv 
og formålstjenlig ordning for å løse tvister mellom 
partene94 om fortolkningen og anvendelsen av 
bestemmelsene i denne avtalen med sikte på å 
oppnå en omforent løsning. 

Artikkel 16.2

Virkeområde

Med mindre noe annet er fastsatt i denne avtalen, 
får bestemmelsene i dette kapitlet anvendelse ved 
løsning av tvister om fortolkningen eller anvendel-
sen av bestemmelsene i denne avtalen. 

Artikkel 16.3

Anmodning om opplysninger

Før det framsettes en anmodning om konsultasjo-
ner, velvillig mellomkomst, forlik eller mekling i 
henhold til henholdsvis artikkel [XX].4 eller 
[XX].5, kan en part skriftlig anmode om alle rele-
vante opplysninger om det aktuelle tiltaket. Par-
ten som anmodningen framsettes til, skal gjøre 
sitt ytterste for å gi de ønskede opplysningene i et 
skriftlig svar som skal sendes senest 20 dager 
etter at anmodningen ble mottatt.

Artikkel 16.4

Konsultasjoner

1. Partene skal til enhver tid bestrebe seg på å bli 
enige om hvordan denne avtalen skal fortolkes 
og anvendes, og skal gjennom samarbeid og 
konsultasjoner gjøre alt de kan for omgående å 
komme fram til en gjensidig tilfredsstillende 
løsning på ethvert spørsmål som reises i sam-
svar med denne artikkelen.

2. En part kan skriftlig anmode en annen part om 
konsultasjoner dersom den anser at et tiltak er 
i strid med denne avtalen. Parten som ber om 
konsultasjoner, skal samtidig gi de andre par-
tene skriftlig underretning om anmodningen. 
Parten som anmodningen er rettet til, skal 

94 I dette kapitlet kan betegnelsene «part», «part i tvisten», 
«part som klager» og «innklaget part» vise til en eller flere 
parter.
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made shall reply within ten days from the 
receipt of the request. Consultations shall take 
place in the Joint Committee, unless the Par-
ties making and receiving the request for con-
sultations agree otherwise.

3. The parties to the dispute shall provide suffi-
cient information to enable a full examination 
of whether the measure is inconsistent with 
this Agreement or not and treat any confiden-
tial information exchanged in the course of 
consultations in the same manner as the Party 
providing the information.

4. The parties to the dispute shall enter into con-
sultations no later than 30 days, and 15 days 
for urgent matters, after the date of receipt of 
the request. Consultations shall be deemed to 
be concluded no later than 45 days after the 
date of receipt of the request unless the par-
ties to the dispute agree otherwise. Where 
both parties to the dispute consider that the 
case concerns matters of urgency, consulta-
tions shall be deemed to be concluded no later 
than 25 days after the date of receipt of the 
request unless the parties to the dispute agree 
otherwise.

5. Consultations may be held in person or by any 
other means of communication agreed by the 
parties to the dispute. 

6. Consultations shall be confidential and without 
prejudice to the rights of the parties to the dis-
pute in any other proceedings.

7. The parties to the dispute shall inform the 
other Parties of any mutually agreed resolu-
tion of the matter.

Article 16.5

Good Offices, Conciliation and Mediation

1. Good offices, conciliation and mediation are 
procedures that are undertaken voluntarily if 
the parties to the dispute so agree. They may 
begin and be terminated at any time. They 
may continue while proceedings of a panel 
established in accordance with this Chapter 
are in progress.

2. Proceedings involving good offices, concilia-
tion and mediation shall be confidential and 
without prejudice to the rights of the parties to 
the dispute in any other proceedings. 
besvare anmodningen innen 10 dager etter at 
den er mottatt. Konsultasjoner skal finne sted i 
den blandede komiteen med mindre partene 
som framsetter og mottar anmodningen om 
konsultasjoner, avtaler noe annet.

3. Partene i tvisten skal gi tilstrekkelige opplys-
ninger til at det kan foretas en fullstendig 
undersøkelse for å avklare om tiltaket er i strid 
med denne avtalen eller ikke, og skal behandle 
eventuelle fortrolige opplysninger som utveks-
les i løpet av konsultasjonene, på samme måte 
som den parten som gir opplysningene.

4. Partene i tvisten skal innlede konsultasjoner 
senest 30 dager, og senest 15 dager i hastesa-
ker, etter at anmodningen ble mottatt. Konsul-
tasjonene skal anses som avsluttet senest 45 
dager etter at anmodningen ble mottatt, med 
mindre partene i tvisten avtaler noe annet. 
Dersom begge parter i tvisten anser at det 
dreier seg om en hastesak, skal konsultasjo-
nene anses som avsluttet senest 25 dager etter 
at anmodningen ble mottatt, med mindre par-
tene i tvisten avtaler noe annet. 
 

5. Konsultasjoner kan holdes ved personlig opp-
møte eller ved hjelp av andre kommunika-
sjonsmidler som avtales mellom partene i tvis-
ten.

6. Konsultasjoner skal være fortrolige og skal 
ikke berøre rettighetene til partene i tvisten 
ved en eventuell annen behandling av saken.

7. Partene i tvisten skal underrette de andre par-
tene om en eventuell omforent løsning av 
saken.

Artikkel 16.5

Velvillig mellomkomst, forlik og mekling

1. Velvillig mellomkomst, forlik og mekling er fri-
villige prosedyrer som anvendes dersom par-
tene i tvisten er enige om det. De kan innledes 
og avsluttes på et hvilket som helst tidspunkt. 
De kan gå sin gang mens forhandlingene i et 
panel opprettet i samsvar med dette kapitlet 
pågår.

2. Forhandlinger som omfatter velvillig mellom-
komst, forlik og mekling, skal være fortrolige 
og skal ikke berøre rettighetene til partene i 
tvisten ved en eventuell annen behandling av 
saken.



312 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
Article 16.6

Establishment of a Panel

1. The Party that sought consultations pursuant 
to Article 16.4 may request the establishment 
of a panel if:
(a) the other Party does not respond to the 

request for consultations within 10 days 
after the date of its receipt, or does not 
enter into consultations within 30 days after 
the date of receipt of the request;

(b) the parties to the dispute agree not to enter 
into consultations; or

(c) the parties to the dispute fail to resolve the 
dispute through consultations within 45 
days, or within 25 days in cases of urgency, 
after the date of receipt of the request for 
consultations, unless the parties to the dis-
pute agree otherwise.

2. The request for the establishment of a panel 
pursuant to paragraph 1 shall be made in writ-
ing to the Party complained against. In its 
complaint, the complaining Party shall explic-
itly identify the specific measure at issue and 
provide a brief summary of the legal and fac-
tual basis of the complaint.

3. A copy of any request to establish a panel 
made under paragraph 1 shall be communi-
cated to the other Parties.

4. Where more than one Party requests the 
establishment of a panel relating to the same 
matter or where the request involves more 
than one Party complained against, and when-
ever feasible, a single panel should be estab-
lished to examine complaints relating to the 
same matter.

Article 16.7

Composition of a Panel

1. The panel shall be composed of three arbitra-
tors. One of the arbitrators shall chair the 
panel. The chair of the panel shall not be a 
national or permanent resident of either party 
to the dispute.

2. On receipt of the request for the establishment 
of a panel by the Party complained against, the 
parties to the dispute shall consult with a view 
to agreeing on the composition of the panel.

3. If the parties to the dispute do not reach agree-
ment on the arbitrators other than the chair of 
the panel within 10 days of receipt of the 
request to establish a panel, or any extension 
agreed in writing, each party to the dispute 
shall appoint an arbitrator to the panel. The 
Artikkel 16.6

Opprettelse av et panel

1. Parten som har anmodet om konsultasjoner i 
henhold til artikkel [XX].4, kan anmode om at 
det opprettes et panel dersom
(a) den andre parten ikke besvarer anmodnin-

gen om konsultasjoner innen 10 dager etter 
at anmodningen ble mottatt, eller ikke inn-
leder konsultasjoner innen 30 dager etter at 
anmodningen ble mottatt,

(b) partene i tvisten er enige om ikke å innlede 
konsultasjoner, eller

(c) partene i tvisten ikke får løst tvisten gjen-
nom konsultasjoner innen 45 dager, eller 
innen 25 dager ved hastesaker, etter at 
anmodningen om konsultasjoner ble mot-
tatt, med mindre partene i tvisten avtaler 
noe annet.

2. Anmodningen om opprettelse av et panel i 
henhold til nr. 1 skal framsettes skriftlig til den 
innklagede parten. I sin klage skal parten som 
klager, uttrykkelig angi det konkrete tiltaket 
som klagen gjelder, og gi et kort sammendrag 
av det rettslige og faktiske grunnlaget for kla-
gen.

3. En kopi av en eventuell anmodning om å opp-
rette et panel i henhold til nr. 1 skal oversen-
des de andre partene.

4. Dersom flere enn én part anmoder om at det 
opprettes et panel i tilknytning til samme sak, 
eller dersom anmodningen omfatter flere enn 
én innklaget part, bør det dersom lar seg 
gjøre, opprettes ett enkelt panel for å behandle 
klager som gjelder samme sak. 

Artikkel 16.7

Panelets sammensetning

1. Et panel skal bestå av tre voldgiftsmenn. En av 
voldgiftsmennene skal lede panelet. Panelets 
leder skal ikke være statsborger i eller fast 
bosatt i noen av partene i tvisten. 

2. Når de mottar anmodningen om opprettelse av 
et panel fra den innklagede parten, skal par-
tene i tvisten konsultere hverandre med sikte 
på å bli enige om panelets sammensetning.

3. Dersom partene i tvisten ikke kommer til enig-
het om andre voldgiftsmenn enn panellederen 
innen 10 dager etter å ha mottatt anmodningen 
om opprettelse av et panel, eller innen en even-
tuell forlengelse som er avtalt skriftlig, skal 
hver part i tvisten utnevne en voldgiftsmann til 
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arbitrators shall be appointed within 10 days of 
the expiry of the first time period mentioned in 
this paragraph (as extended, if so agreed). 

4. If the complaining Party fails to appoint its 
arbitrator in accordance with paragraph 3, the 
dispute settlement proceedings shall lapse.

5. If the Party complained against fails to appoint 
its arbitrator in accordance with paragraph 3, 
the complaining Party shall be entitled, within 
10 days of the expiry of the second time period 
mentioned in that paragraph, to request that 
the appointing authority appoint an arbitrator 
within 15 days of receiving the request. If the 
complaining Party fails to make such a 
request, the dispute settlement proceedings 
shall lapse.

6. If the parties to the dispute do not reach agree-
ment on the chair of the panel within 50 days 
of receipt of the request to establish a panel, or 
any extension agreed in writing, the two arbi-
trators appointed in accordance with para-
graphs 2 to 5 shall, within 10 days of the 
appointment of the second of them, appoint 
the third arbitrator who shall chair the panel. 

7. If the chair has not been appointed within the 
second time period specified in paragraph 6, 
either party to the dispute shall be entitled, 
within 10 days, to request that the appointing 
authority appoint the arbitrator that shall chair 
the panel within 15 days of receiving the 
request. If no such request is made, the dis-
pute settlement proceedings shall lapse.

8. A person being approached in connection with 
a possible appointment as an arbitrator, shall 
disclose any circumstances likely to give rise 
to justifiable doubts as to his or her impartial-
ity or independence. An arbitrator, from the 
time of appointment and throughout the arbi-
tral proceedings, shall without delay disclose 
such circumstances to the parties to the dis-
pute and the other arbitrators unless they have 
already been informed.

9. Any arbitrator may be challenged if a party 
considers that there are circumstances that 
give rise to justifiable doubts as to the mem-
ber’s independence or impartiality or the 
member has otherwise not complied with any 
Code of Conduct. If a party to the dispute does 
not agree with the challenge or the challenged 
member of the panel does not withdraw, the 
party making the challenge may request the 
appointing authority to decide on the chal-
lenge. In the event of a successful challenge, 
panelet. Voldgiftsmennene skal utnevnes 
innen 10 dager etter utløpet av den første fris-
ten nevnt i dette nummeret (som forlenget, 
dersom dette er avtalt).

4. Dersom parten som klager, ikke utnevner sin 
voldgiftsmann i samsvar med nr. 3, skal tviste-
løsningsprosedyren avsluttes.

5. Dersom den innklagede parten ikke utnevner 
sin voldgiftsmann i samsvar med nr. 3, skal 
parten som klager, ha rett til innen 10 dager 
etter utløpet av den andre fristen nevnt i 
samme nummer å anmode om at utnevnelses-
myndigheten utnevner en voldgiftsmann innen 
15 dager etter at anmodningen er mottatt. Der-
som parten som klager, ikke framsetter en slik 
anmodning, skal tvisteløsningsprosedyren 
avsluttes.

6. Dersom partene i tvisten ikke kommer til enig-
het om hvem som skal være leder av panelet, 
innen 50 dager etter at at anmodningen om å 
opprette et panel er mottatt, eller innen en 
eventuell forlengelse som er avtalt skriftlig, 
skal de to voldgiftsmennene som er utnevnt i 
samsvar med nr. 2 til 5, innen 10 dager etter 
utnevnelsen av den andre av dem, utnevne den 
tredje voldgiftsmannen, som skal lede panelet.

7. Dersom lederen ikke er utnevnt innen den 
andre fristen angitt i nr. 6, skal hver av partene 
i tvisten ha rett til innen 10 dager å anmode om 
at utnevnelsesmyndigheten utnevner voldgifts-
mannen som skal lede panelet, innen 15 dager 
etter at anmodningen er mottatt. Dersom det 
ikke framsettes noen slik anmodning, skal tvis-
teløsningsprosedyren avsluttes.

8. En person som blir kontaktet i forbindelse 
med en mulig utnevnelse til voldgiftsmann, 
skal opplyse om alle omstendigheter som kan 
føre til berettiget tvil om vedkommendes upar-
tiskhet eller uavhengighet. En voldgiftsmann 
skal fra tidspunktet for utnevnelsen og gjen-
nom voldgiftsbehandlingen, straks underrette 
partene i tvisten og de andre voldgiftsmen-
nene om slike omstendigheter, med mindre de 
allerede er blitt underrettet.

9. Det kan gjøres innsigelse mot enhver vold-
giftsmann dersom en part anser at det fore-
ligger omstendigheter som gir grunn til beret-
tiget tvil om medlemmets uavhengighet eller 
upartiskhet, eller dersom medlemmet på 
annen måte har brutt atferdsreglene. Dersom 
en part i tvisten ikke er enig i innsigelsen, eller 
dersom medlemmet som innsigelsen er rettet 
mot, ikke trekker seg, kan parten som gjør 
innsigelsen, be utnevnelsesmyndigheten om å 
treffe beslutning om innsigelsen. Dersom inn-
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the member in question shall be replaced. 

10. If any arbitrator is unavailable, withdraws, or 
needs to be replaced, the replacement shall be 
selected in accordance with the procedure set 
out in this Article.

11. The date of establishment of the panel shall be 
the date on which the last arbitrator is 
appointed.

12. The Secretary-General of the Permanent 
Court of Arbitration shall act as the appointing 
authority.

Article 16.8

Qualifications of Arbitrators

All arbitrators shall:
(a) have expertise in international law, interna-

tional trade, other matters covered by this 
Agreement, or the resolution of disputes aris-
ing under international trade agreements; 

(b) be independent of, and not be affiliated with or 
take instructions from, any Party, nor have 
dealt with the case in any capacity; 

(c) serve in their individual capacities and not 
take instructions from any organisation or gov-
ernment with regard to matters related to the 
dispute; and

(d) comply with any Code of Conduct.

Article 16.9

Terms of Reference

1. Unless the parties to the dispute agree other-
wise, no later than 10 days after the date of the 
establishment of the panel, the terms of refer-
ence of the panel shall be to:
(a) examine, in the light of the relevant provi-

sions of this Agreement, the matter or mat-
ters referred to in the request for the estab-
lishment of the panel;

(b) make findings of law and fact and determi-
nations on the conformity of the measure or 
measures at issue with the relevant provi-
sions of this Agreement, together with the 
reasons therefor. The panel may suggest 
ways in which the Party complained against 
could implement the determinations; and 

(c) issue a written report in accordance with 
Article 16.14.

2. If the parties to the dispute agree on other 
terms of reference than those referred to in 
sigelsen tas til følge, skal vedkommende med-
lem erstattes.

10. Dersom en voldgiftsmann er utilgjengelig, 
trekker seg eller må erstattes, skal erstatteren 
velges i samsvar med prosedyren i denne 
artikkelen.

11. Panelet skal regnes som opprettet samme dag 
som den siste voldgiftsmannen utnevnes. 

12. Generalsekretæren for den faste voldgiftsdom-
stolen skal fungere som utnevnelsesmyndig-
het.

Artikkel 16.8

Voldgiftsmennenes kvalifikasjoner

Alle voldgiftsmenn skal
(a) ha ekspertkunnskap eller erfaring innen juss, 

internasjonal handel, andre områder som 
omfattes av denne avtalen, eller løsning av tvis-
ter som oppstår i forbindelse med internasjo-
nale handelsavtaler,

(b) være uavhengig av og ikke være tilknyttet 
eller motta instruksjoner fra noen av partene 
og heller ikke ha hatt befatning med saken i 
noen egenskap,

(c) handle etter sin egen overbevisning og ikke 
motta instruksjoner fra noen organisasjon 
eller regjering i spørsmål som gjelder tvisten, 
og

(d) overholde atferdsreglene.

Artikkel 16.9

Mandat

1. Med mindre noe annet er avtalt mellom par-
tene i tvisten, og senest 10 dager etter at pane-
let ble opprettet, skal panelets mandat være å 

(a) i lys av de relevante bestemmelsene i denne 
avtalen undersøke saken eller sakene det 
vises til i anmodningen om opprettelse av 
panelet,

(b) avsi kjennelse om juridiske og faktiske for-
hold og treffe avgjørelse om hvorvidt det 
eller de aktuelle tiltakene er i samsvar med 
de relevante bestemmelsene i denne avta-
len, og gi en begrunnelse for sine avgjørel-
ser. Panelet kan foreslå måter den innkla-
gede parten kan gjennomføre avgjørelsene 
på, og

(c) framlegge en skriftlig rapport i samsvar 
med artikkel [XX].14.

2. Dersom partene i tvisten blir enige om et 
annet mandat enn det som er nevnt i nr. 1, skal 
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paragraph 1, they shall notify the agreed terms 
of reference to the panel no later than three 
days after their agreement.

Article 16.10

Urgent Cases

In cases of urgency, including those related to per-
ishable goods, the panel and the parties to the dis-
pute shall make every effort to accelerate the pro-
ceedings to the greatest extent possible. If a party 
to the dispute so requests, the panel shall decide, 
no later than 10 days after the date of its establish-
ment, whether the dispute contains matters of 
urgency.

Article 16.11

Panel Proceedings

1. The panel should consult regularly with the 
parties to the dispute and provide adequate 
opportunities for achieving a mutually agreed 
solution. In doing so, the panel shall always 
ensure that it shares information or makes 
requests of all parties to the dispute simultane-
ously.

2. Any hearing of the panel shall be open to the 
public unless the parties to the dispute agree 
otherwise or the arbitration panel decides to 
close the hearing for the duration of any dis-
cussion of confidential information. Hearings 
held in closed session shall be confidential.

3. The parties to the dispute shall mutually deter-
mine the location of the hearing. If the parties 
to the dispute are unable to so agree the hear-
ings shall be held in Geneva, Switzerland. 

4. The panel and the parties to the dispute shall 
treat as confidential any information submitted 
by a Party to the panel which that Party has 
designated as confidential. Where that Party 
submits a confidential version of its written 
submissions to the panel, it shall also, on 
request of any other Party, provide a non-confi-
dential summary of the information contained 
in its submissions that could be disclosed to 
the public with an explanation as to why the 
non-disclosed information is confidential.

5. The deliberations of the panel shall be kept 
confidential.

6. The parties to the dispute shall be given the 
opportunity to attend any of the presentations, 
statements, arguments or rebuttals in the pro-
ceedings. All documents or information sub-
mitted by a Party to the panel, shall, at the 
de underrette panelet om det avtalte mandatet 
senest tre dager etter at de er blitt enige om 
det.

Artikkel 16.10

Hastesaker

I hastesaker, herunder i forbindelse med lett 
bedervelige varer, skal panelet og partene i tvis-
ten gjøre sitt ytterste for i størst mulig grad å 
påskynde saksbehandlingen. Dersom en part i 
tvisten anmoder om det, skal panelet senest 10 
dager etter at det ble opprettet, avgjøre om tvisten 
omfatter hastesaker. 

Artikkel 16.11

Panelprosedyrer

1. Panelet bør regelmessig konsultere med par-
tene i tvisten og sørge for tilstrekkelige mulig-
heter til å oppnå en omforent løsning. Panelet 
skal i den forbindelse alltid sikre at det deler 
opplysninger med eller retter anmodninger til 
alle parter i tvisten samtidig. 

2. Alle forhandlinger i panelet skal være åpne for 
allmennheten med mindre partene i tvisten 
blir enige om noe annet eller panelet beslutter 
å lukke forhandlingene så lenge fortrolige 
opplysninger drøftes. Forhandlinger som hol-
des for lukkede dører, skal være fortrolige.

3. Partene i tvisten skal i fellesskap avgjøre hvor 
forhandlingene skal finne sted. Dersom par-
tene i tvisten ikke er i stand til å bli enige om 
sted, skal forhandlingene avholdes i Genève i 
Sveits.

4. Panelet og partene i tvisten skal behandle som 
fortrolige alle opplysninger framlagt for pane-
let av en part som den parten har betegnet 
som fortrolige. Dersom denne parten sender 
en fortrolig utgave av sine skriftlige merkna-
der til panelet, skal den også, på anmodning 
fra enhver annen part, stille til rådighet et 
ikke-fortrolig sammendrag av opplysningene i 
sine merknader som kan offentliggjøres, med 
en forklaring på hvorfor de ikke-offentlig-
gjorte opplysningene er fortrolige.

5. Panelets drøftelser skal holdes fortrolige. 

6. Partene i tvisten skal gis mulighet til å være til 
stede under framstillinger, uttalelser, innlegg 
eller motinnlegg i saken. Alle dokumenter 
eller opplysninger som en part legger fram for 
panelet, skal samtidig sendes av denne parten 
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same time, be transmitted by that Party to the 
other party to the dispute. A written submis-
sion, request, notice or other document shall 
be considered received when it has been deliv-
ered to the addressee through diplomatic 
channels.

7. The interim report and the final report shall be 
drafted without the presence of the Parties, 
and in light of the information provided and 
the statements made. The arbitrators shall 
assume full responsibility for the drafting of 
the reports and shall not delegate this respon-
sibility to any other person.

8. The panel shall attempt to make its decisions, 
including its final report, by consensus. It may 
also make its decisions, including its final 
report, by majority vote where a decision can-
not be arrived at by consensus. Dissenting 
opinions of arbitrators shall not be published. 

9. The decisions of the panel shall be final and 
binding on the parties to the dispute. They 
shall be unconditionally accepted by the par-
ties to the dispute. They shall not add to or 
diminish the rights and obligations of any 
Party under this Agreement.

10. A Party which is not a party to the dispute 
shall be entitled, on delivery of a written notice 
to the parties to the dispute, to make written 
submissions to the panel, receive written sub-
missions, including annexes, from the parties 
to the dispute, attend hearings and make oral 
statements.

Article 16.12

Rules of Interpretation

The panel shall interpret the relevant provisions of 
this Agreement in accordance with customary 
rules of interpretation of public international law 
including those codified in the Vienna Convention 
on the Law of Treaties. The panel shall also take 
into account relevant interpretations in panel and 
Appellate Body reports adopted by the Dispute 
Settlement Body of the WTO.

Article 16.13

Receipt of Information

1. On request of a party to the dispute, or on its 
own initiative, the panel may seek from the 
parties to the dispute relevant information it 
considers necessary and appropriate. The par-
ties to the dispute shall respond promptly and 
til den andre parten i tvisten. Et skriftlig inn-
legg, en anmodning, en underretning eller et 
annet dokument skal anses som mottatt når 
det er levert til mottakeren gjennom diploma-
tiske kanaler. 

7. Den foreløpige rapporten og sluttrapporten 
skal utarbeides uten at partene er til stede, og i 
lys av de opplysningene som er framlagt og 
uttalelsene som er gitt. Voldgiftsmennene 
påtar seg det fulle ansvaret for utarbeidingen 
av rapportene og skal ikke delegere dette 
ansvaret til noen annen person.

8. Panelet skal forsøke å treffe sine beslutninger, 
herunder om sin sluttrapport, ved enstemmig-
het. Den kan også treffe sine beslutninger, 
herunder om sin sluttrapport, ved flertallsav-
gjørelse dersom det ikke kan treffes en beslut-
ning ved enstemmighet. Dissens mellom vold-
giftsmenn skal ikke offentliggjøres.

9. Panelets beslutninger skal være endelige og 
bindende for partene i tvisten. De skal godtas 
uten vilkår av partene i tvisten. De skal ikke 
utvide eller innskrenke partenes rettigheter 
og forpliktelser i henhold til denne avtalen. 

10. En part som ikke er part i tvisten, skal ved 
skriftlig underretning til partene i tvisten ha 
rett til å legge fram skriftlige innlegg for pane-
let, motta skriftlige innlegg, herunder vedlegg, 
fra partene i tvisten, møte i forhandlinger og 
avgi muntlige innlegg. 

Artikkel 16.12

Fortolkningsregler

Panelet skal fortolke de relevante bestemmelsene 
i denne avtalen i samsvar med alminnelige regler 
for fortolkning av folkeretten, herunder reglene 
som er nedfelt i Wien-konvensjonen om traktatret-
ten. Panelet skal også ta hensyn til relevante for-
tolkninger i rapporter fra paneler og fra appellor-
ganet som er vedtatt av WTOs tvisteløsningsor-
gan.

Artikkel 16.13

Mottak av opplysninger

1. På anmodning fra en part i tvisten eller på eget 
initiativ kan panelet anmode partene i tvisten 
om relevante opplysninger som den anser som 
nødvendige og hensiktsmessige. Partene i 
tvisten skal svare raskt og fullstendig på 
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fully to any request by the panel for informa-
tion.

2. On request of a party to the dispute, or on its 
own initiative, the panel may seek from any 
source any information, including confidential 
information, it considers appropriate. The 
panel also has the right to seek the opinion of 
experts as it considers appropriate. 

3. Natural persons of a Party or legal persons 
established in a Party may submit amicus 
curiae briefs to the panel.

4. Any information obtained by the panel under 
this Article shall be made available to the par-
ties to the dispute and the parties to the dis-
pute may submit comments on that informa-
tion to the panel.

Article 16.14

Panel Reports

1. The panel shall issue an interim report to the 
parties to the dispute setting out its findings 
and determinations, together with the reasons 
therefor, no later than 100 days after the date 
of its establishment.

2. Each party to the dispute may submit to the 
panel written comments and request the panel 
to review precise aspects of the interim report 
no later than 15 days after the date of issuance 
of the interim report. After considering any 
written comments and requests by each party 
to the dispute on the interim report, the panel 
may modify the interim report and make any 
further examination it considers appropriate. 
 

3. In cases of urgency,
(a) the panel shall make every effort to issue 

its interim report no later than 60 days after 
the date of its establishment; and

(b) each party to the dispute shall make every 
effort to submit to the panel any written 
comments or requests for it to review pre-
cise aspects of the interim report no later 
than 10 days after the date of issuance of the 
interim report. 
 

4. The panel shall issue its final report to the par-
ties to the dispute no later than 30 days after 
the date of issuance of the interim report.

5. In cases of urgency, the panel shall make 
every effort to issue its final report no later 
enhver anmodning fra panelet om opplysnin-
ger.

2. På anmodning fra en part i tvisten eller på eget 
initiativ kan panelet fra enhver kilde be om alle 
opplysninger, herunder fortrolige opplysnin-
ger, som det finner hensiktsmessig. Panelet 
har også rett til å innhente en uttalelse fra 
sakkyndige dersom det finner det hensikts-
messig.

3. En parts fysiske personer eller juridiske perso-
ner som er etablert i en part, kan inngi amicus 
curiae-innlegg til panelet.

4. Alle opplysninger som panelet innhenter i hen-
hold til denne artikkelen, skal gjøres tilgjenge-
lige for partene i tvisten, og partene i tvisten 
kan sende merknader til disse opplysningene 
til panelet.

Artikkel 16.14

Panelets rapporter

1. Panelet skal framlegge en foreløpig rapport for 
partene i tvisten som angir panelets kjennelser 
og avgjørelser og begrunnelsene for dem, 
senest 100 dager at det ble opprettet. 

2. Hver part i tvisten kan sende skriftlige 
merknader til panelet og anmode om at pane-
let behandler bestemte punkter i den forelø-
pige rapporten på nytt, senest 15 dager etter at 
den foreløpige rapporten ble framlagt. Etter å 
ha vurdert eventuelle skriftlige merknader og 
anmodninger fra hver part i tvisten med hen-
syn til den foreløpige rapporten kan panelet 
endre den foreløpige rapporten og foreta even-
tuelle ytterligere undersøkelser som det finner 
hensiktsmessig.

3. I hastesaker
(a) skal panelet gjøre sitt ytterste for å fram-

legge sin foreløpige rapport senest 60 
dager etter at det ble opprettet, og

(b) skal hver part i tvisten gjøre sitt ytterste for 
å sende panelet eventuelle skriftlige 
merknader eller anmodninger om at det 
skal behandle bestemte punkter i den fore-
løpige rapporten på nytt, senest 10 dager 
etter at den foreløpige rapporten ble fram-
lagt. 

4. Panelet skal framlegge sin sluttrapport for par-
tene i tvisten senest 30 dager etter at den fore-
løpige rapporten ble framlagt.

5. I hastesaker skal panelet gjøre sitt ytterste for 
å framlegge sin sluttrapport senest 15 dager 
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than 15 days after the date of issuance of the 
interim report.

6. The final report shall address any written com-
ments and requests made by the parties to the 
dispute on the interim report.

7. The parties to the dispute shall make the final 
report publicly available in its entirety no later 
than 10 days after the date of its issuance sub-
ject to the protection of confidential informa-
tion.

Article 16.15

Compliance with the Final Report

1. The Party complained against shall take any 
measure necessary to comply promptly and in 
good faith with the final report issued pursu-
ant to Article 16.14.

2. If it is impracticable to comply immediately, 
the Party complained against shall, no later 
than 30 days after the date of issuance of the 
final report, notify the complaining Party of 
the length of the reasonable period of time for 
compliance with the final report and the par-
ties to the dispute shall endeavour to agree on 
the reasonable period of time required for 
compliance. If there is disagreement between 
the parties to the dispute on the length of the 
reasonable period of time, the complaining 
Party may, no later than 20 days after the date 
of receipt of the notification made in accord-
ance with the first sentence of this paragraph 
by the Party complained against, request in 
writing the original panel95 to determine the 
length of the reasonable period of time. Such 
request shall be notified simultaneously to the 
Party complained against. The original panel 
shall notify its determination to the parties to 
the dispute no later than 30 days after the date 
of submission of the request.

Article 16.16

Compliance Review

1. The Party complained against shall, no later 
than the date of expiry of the reasonable 
period of time for compliance with the final 
report, notify the complaining Party of any 
measures taken to comply with the final 
report.

95 For greater certainty, references in this Chapter to the ori-
ginal panel shall include any replacement arbitrators that 
have been designated pursuant to paragraph 10 of Article 
16.7. 
etter at den foreløpige rapporten ble framlagt. 

6. Sluttrapporten skal inneholde alle skriftlige 
merknader og anmodninger fra partene i tvis-
ten med hensyn til den foreløpige rapporten.

7. Partene i tvisten skal offentliggjøre sluttrap-
porten i sin helhet senest 10 dager etter at den 
ble framlagt, med forbehold for at fortrolige 
opplysninger skal beskyttes. 

Artikkel 16.15

Overholdelse av sluttrapporten

1. Den innklagede parten skal treffe alle nødven-
dige tiltak for raskt og i god tro å overholde 
sluttrapporten framlagt i samsvar med artikkel 
[XX].14.

2. Dersom det ikke er praktisk mulig å overholde 
sluttrapporten umiddelbart, skal den innkla-
gede parten senest 30 dager etter at sluttrap-
porten ble framlagt, underrette parten som 
klager, om lengden på den rimelige fristen for 
å overholde sluttrapporten, og partene i tvis-
ten skal bestrebe seg på å bli enige om hvilken 
rimelig frist som er nødvendig for å overholde 
sluttrapporten. Dersom partene i tvisten er 
uenige om lengen på den rimelige fristen, kan 
parten som klager, senest 20 dager etter at den 
mottar underretning fra den innklagede par-
ten i samsvar med første punktum i dette num-
meret, skriftlig anmode det opprinnelige pane-
let95 om å fastsette lengden på den rimelige 
fristen. En slik anmodning skal meddeles sam-
tidig til den innklagede parten. Det opprinne-
lige panelet skal underrette partene i tvisten 
om sin avgjørelse senest 30 dager etter at 
anmodningen ble sendt. 
 

Artikkel 16.16

Kontroll av overholdelse

1. Den innklagede parten skal senest på utløps-
datoen for den rimelige fristen for å overholde 
sluttrapporten underrette parten som klager, 
om eventuelle tiltak som er truffet for å over-
holde den endelige rapporten. 

95 For tydelighets skyld påpekes det at henvisninger i dette 
kapitlet til det opprinnelige panelet omfatter eventuelle 
erstatningsvoldgiftsmenn utpekt i henhold til artikkel 
[XX].7. 
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2. Where there is disagreement on the existence 
of measures taken to comply with the final 
report, or their consistency with the final 
report, the complaining Party may request in 
writing the original panel to examine the mat-
ter. That request shall be notified simultane-
ously to the Party complained against.

3. The request referred to in paragraph 2 shall 
provide the factual and legal basis for the com-
plaint, including the specific measures at 
issue, in such a manner as to clearly present 
how such measures do not comply with the 
final report.

4. The panel shall notify its decision to the par-
ties to the dispute no later than 90 days after 
the date of referral of the matter referred to in 
paragraph 2.

Article 16.17

Temporary Remedies in Case of Non-Compliance 

1. The Party complained against shall, on 
request of the complaining Party, enter into 
consultations with a view to agreeing on a 
mutually satisfactory compensation or any 
alternative arrangement if:
(a) in accordance with Article 16.16 the origi-

nal panel finds that the Party complained 
against has not complied with the final 
report;

(b) the Party complained against fails to notify 
any measure taken to comply with the final 
report before the expiry of the reasonable 
period of time; or

(c) the Party complained against notifies the 
complaining Party that it does not intend to 
or it is impracticable to comply with the 
final report within the reasonable period of 
time determined in accordance with para-
graph 2 of Article 16.15.

2. If the complaining Party decides not to make a 
request in accordance with paragraph 1 in the 
case where any of the conditions in para-
graphs 1(a)-(c) are met or if a request is made 
and no mutually satisfactory compensation nor 
any alternative arrangement has been agreed 
within 20 days after the date of receipt of the 
request made in accordance with paragraph 1, 
the complaining Party may notify the Party 
complained against in writing that they intend 
to suspend the application to the Party com-
plained against of concessions or other obliga-
tions granted under this Agreement. The noti-
2. Dersom det er uenighet om det foreligger til-
tak som er truffet for å overholde sluttrappor-
ten, eller om tiltakene er i samsvar med slut-
trapporten, kan parten som klager, skriftlig 
anmode det opprinnelige panelet om å under-
søke saken. Anmodningen skal meddeles sam-
tidig til den innklagede parten.

3. Anmodningen nevnt i nr. 2 skal angi det fak-
tiske og rettslige grunnlaget for klagen, her-
under hvilke spesifikke tiltak det dreier seg 
om, på en slik måte at det klart framgår på hvil-
ken måte tiltakene er i strid med sluttrappor-
ten.

4. Panelet skal underrette partene i tvisten om 
sin beslutning senest 90 dager etter at saken 
nevnt i nr. 2 ble forelagt det. 

Artikkel 16.17

Midlertidige korrigerende tiltak ved manglende 
overholdelse

1. Den innklagede parten skal på anmodning fra 
parten som klager, innlede konsultasjoner 
med sikte på å oppnå enighet om en gjensidig 
tilfredsstillende kompensasjonsordning eller 
alternativ ordning dersom
(a) det opprinnelige panelet i samsvar med 

artikkel [XX].16 finner at den innklagede 
parten ikke har overholdt sluttrapporten, 

(b) den innklagede parten unnlater å under-
rette om noe tiltak som er truffet for å over-
holde sluttrapporten, før utløpet av den 
rimelig fristen, eller

(c) den innklagede parten underretter parten 
som klager, om at den ikke har til hensikt 
eller at det ikke er praktisk mulig å over-
holde sluttrapporten innen den rimelige 
fristen fastsatt i samsvar med artikkel 
[XX].15 nr. 2.

2. Dersom parten som klager, beslutter å ikke 
framsette en anmodning i samsvar med nr. 1 i 
en sak der vilkårene i nr. 1 bokstav a)–c) er 
oppfylt, eller dersom det framsettes en anmod-
ning, og det ikke er avtalt en gjensidig tilfreds-
stillende erstatning eller alternativ ordning 
innen 20 dager etter at anmodningen ble mot-
tatt i samsvar med nr. 1, kan parten som kla-
ger, skriftlig underrette den innklagede parten 
om at den har til hensikt å suspendere anven-
delsen overfor den innklagede parten av kon-
sesjoner eller andre forpliktelser gitt i henhold 
til denne avtalen. Underretningen skal angi 
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fication shall specify the level of intended sus-
pension of concessions or other obligations.

3. The complaining Party shall have the right to 
implement the suspension of concessions or 
other obligations 15 days after the date of 
receipt of the notification by the Party com-
plained against, unless the Party complained 
against has requested arbitration in accord-
ance with paragraph 6.

4. In considering what concessions or other obli-
gations to suspend, the complaining Party 
shall apply the following principles and proce-
dures:
(a) the general principle is that the complain-

ing Party should first seek to suspend con-
cessions or other obligations in the same 
sector or sectors as that in which the panel 
has found an inconsistency with this Agree-
ment;

(b) if it considers that it is not practicable or 
effective to suspend concessions or other 
obligations in the same sector or sectors, it 
may seek to suspend concessions or other 
obligations in other sectors that are subject 
to dispute settlement in accordance with 
Article 16.2 (Scope); and 

(c) concessions or other obligations under 
Chapter 3 [Investment and Services] in 
respect of financial services may not be sus-
pended under this Article unless the final 
report referred to in Article 16.14 (Panel 
reports) concerns the interpretation and 
application of concessions or other obliga-
tions under Chapter 3 [Investment and Ser-
vices] in respect of financial services. 
 

5. The suspension of concessions or other obliga-
tions or the compensation or any alternative 
arrangement shall be temporary and shall 
only apply until the measure found to be incon-
sistent with this Agreement in the final report 
has been removed or the parties to the dispute 
have solved the dispute otherwise.

6. If the Party complained against considers that 
the suspension of concessions or other obliga-
tions does not comply with paragraph 4, that 
Party may request in writing the original panel 
to examine the matter no later than 15 days 
after the date of receipt of the notification 
referred to in paragraph 2. That request shall 
be notified simultaneously to the complaining 
Party. The original panel shall notify the par-
ties to the dispute of its decision on the matter 
omfanget av suspensjonen av konsesjoner 
eller andre forpliktelser.

3. Parten som klager, skal ha rett til å gjennom-
føre suspensjonen av konsesjoner eller andre 
forpliktelser 15 dager etter at den innklagede 
parten har mottatt underretningen, med min-
dre den innklagede parten har anmodet om 
voldgift i samsvar med nr. 6. 

4. Når parten som klager, vurderer hvilke konse-
sjoner eller andre forpliktelser den skal sus-
pendere, skal den anvende følgende prinsipper 
og prosedyrer:
(a) Det generelle prinsippet er at parten som 

klager, først skal søke å suspendere anven-
delsen av konsesjoner eller andre forpliktel-
ser i samme sektor eller sektorer som den 
der panelet har funnet manglende overhol-
delse av denne avtalen.

(b) Dersom den anser at det ikke lar seg gjøre 
eller ikke har den tiltenkte virkningen å 
suspendere konsesjoner eller andre forplik-
telser i samme sektor eller sektorer, kan 
den søke å suspendere konsesjoner eller 
andre forpliktelser i andre sektorer som er 
gjenstand for tvisteløsning i samsvar med 
artikkel [XX].2 (Virkeområde).

(c) Konsesjoner eller andre forpliktelser i hen-
hold til kapittel XX [Tjenester og investerin-
ger] i forbindelse med finansielle tjenester 
kan ikke suspenderes i henhold til denne 
artikkelen med mindre sluttrapporten 
omhandlet i artikkel [XX].14 (Panelets rap-
porter) gjelder fortolkningen og anvendel-
sen av konsesjoner eller andre forpliktelser 
i henhold til kapittel XX [Tjenester og inves-
teringer] med hensyn til finansielle tjenes-
ter.

5. Suspensjonen av konsesjoner eller andre for-
pliktelser eller av kompensasjonen eller en 
alternativ ordning skal være midlertidig og 
skal bare gjelde inntil tiltaket som i sluttrap-
porten er funnet å være i strid med denne avta-
len, er fjernet, eller inntil partene i tvisten har 
løst tvisten på annen måte.

6. Dersom den innklagede parten anser at sus-
pensjonen av konsesjoner eller andre forplik-
telser ikke er i samsvar med nr. 4, kan den 
skriftlig anmode det opprinnelige panelet om å 
undersøke saken senest 15 dager etter at 
underretningen nevnt i nr. 2 ble mottatt. 
Anmodningen skal samtidig meddeles parten 
som klager. Det opprinnelige panelet skal 
underrette partene i tvisten om sin beslutning 
i saken senest 30 dager etter at anmodningen 
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no later than 30 days after the date of submis-
sion of the request. Concessions or other obli-
gations shall not be suspended until the origi-
nal panel has notified its decision. The suspen-
sion of concessions or other obligations shall 
be consistent with the decision.

Article 16.18

Compliance Review After the Adoption of 
Temporary Remedies

At the request of a party to the dispute, the origi-
nal panel shall rule on the conformity with the 
final report of any measures taken to comply with 
the final report adopted after the suspension of 
concessions or other obligations or the compensa-
tion or any alternative arrangement and, in light of 
such ruling, whether the suspension of conces-
sions or other obligations or the compensation or 
any alternative arrangement should be terminated 
or modified. The ruling of the panel should be 
given within 30 days from the receipt of that 
request.

Article 16.19

Suspension and Termination of Proceedings

1. Where the parties to the dispute agree, a panel 
may suspend its work at any time for a period 
not exceeding 12 months. The panel shall 
resume the proceedings at any time upon the 
joint request of the parties to the dispute or at 
the end of the agreed suspension period on 
the written request of one of them. If the work 
of a panel has been suspended for more than 
12 months, the panel’s authority for consider-
ing the dispute shall lapse, unless the parties 
to the dispute agree otherwise.

2. The parties to the dispute may agree at any 
time to terminate the proceedings of the panel. 
The parties to the dispute shall jointly notify 
such agreement to the chair of the panel.

Article 16.20

Administration of the Dispute Settlement  
Procedure

The parties to the dispute may agree to jointly 
entrust an external body with providing support 
for certain administrative tasks for the dispute set-
tlement procedure under this Chapter.
ble framsatt. Ingen konsesjoner eller andre 
forpliktelser skal suspenderes før panelets 
beslutning foreligger. Suspensjonen av konse-
sjoner eller andre forpliktelser skal være i sam-
svar med beslutningen. 

Artikkel 16.18

Kontroll av overholdelse etter vedtakelse av 
midlertidige korrigerende tiltak

På anmodning fra en av partene i tvisten skal det 
opprinnelige panelet avgjøre om eventuelle tiltak 
truffet for å overholde sluttrapporten som er ved-
tatt etter suspensjonen av konsesjoner eller andre 
forpliktelser eller av kompensasjonen eller alter-
native ordninger, er i samsvar med sluttrapporten, 
og, på bakgrunn av denne avgjørelsen, om sus-
pensjonen av konsesjoner eller andre forpliktelser 
eller av kompensasjonen eller en alternativ ord-
ning bør avsluttes eller endres. Panelet bør treffe 
sin avgjørelse senest 30 dager etter at anmodnin-
gen er mottatt.

Artikkel 16.19

Suspensjon og avslutning av behandlingen

1. Dersom partene i tvisten er enige om det, kan 
panelet når som helst suspendere sitt arbeid 
for et tidsrom på høyst 12 måneder. Panelet 
skal gjenoppta behandlingen når som helst på 
felles anmodning fra partene i tvisten, eller 
etter utløpet av den avtalte suspensjonsperio-
den på skriftlig anmodning fra en av dem. Der-
som et panels arbeid har vært suspendert i 
mer enn 12 måneder, opphører panelets myn-
dighet til å behandle tvisten, med mindre par-
tene i tvisten avtaler noe annet.

2. Partene i tvisten kan når som helst avtale å 
avslutte panelets behandling. Partene i tvisten 
skal i fellesskap underrette panelets leder om 
en slik avtale.

Artikkel 16.20

Administrasjon av tvisteløsningsprosedyren 

Partene i tvisten kan avtale i fellesskap å overlate 
til et eksternt organ å gi støtte til visse administra-
tive oppgaver i forbindelse med tvisteløsnings-
prosedyren i henhold til dette kapitlet.
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Article 16.21

Mutually Agreed Solution

1. The parties to the dispute may reach a mutu-
ally agreed solution at any time with respect to 
any dispute referred to in Article 16.2.

2. If a mutually agreed solution is reached during 
panel proceedings or a mediation procedure, 
the parties to the dispute shall jointly notify 
the agreed solution to the chair of the panel or 
the mediator and the other Parties. Upon such 
notification, the panel proceedings or the 
mediation procedure shall be terminated. 

Article 16.22

Choice of Forum

1. If a dispute regarding the same matter arises 
under both this Agreement and under another 
international trade agreement to which the 
parties to the dispute are party, including the 
WTO Agreement, the complaining Party may 
select the forum in which to settle the dispute.

2. Once a Party has selected the forum and initi-
ated dispute settlement proceedings, that 
Party shall not initiate dispute settlement pro-
ceedings under this Chapter or under another 
international agreement referred to in para-
graph 1 unless the forum selected first fails to 
make findings for jurisdictional or procedural 
reasons.

3. For the purpose of paragraph 2:
(a) dispute settlement proceedings under this 

Chapter are deemed to be initiated when a 
Party requests the establishment of a panel 
in accordance with paragraph 1 of Article 
16.6;

(b) dispute settlement proceedings under the 
WTO Agreement are deemed to be initiated 
when a Party requests the establishment of 
a panel in accordance with Article 6 of the 
Dispute Settlement Understanding; and

(c) dispute settlement proceedings under any 
other trade agreement are deemed to be 
initiated when a Party requests the estab-
lishment of a dispute settlement panel in 
accordance with the relevant provisions of 
that agreement.

Article 16.23

Time Period

1. All time limits laid down in this Chapter, 
including the limits for panels to notify their 
Artikkel 16.21

Omforent løsning

1. Partene i tvisten kan når som helst nå fram til 
en omforent løsning på enhver tvist som nevnt 
i artikkel [XX].2.

2. Dersom det nås fram til en omforent løsning 
under panelets behandling eller under en mek-
lingsprosedyre, skal partene i tvisten i felles-
skap underrette lederen for panelet eller 
mekleren og de andre partene om løsningen. 
Etter en slik underretning skal panelets 
behandling eller meklingsprosedyren avslut-
tes.

Artikkel 16.22

Valg av instans

1. Dersom det oppstår en tvist om samme sak 
både i henhold til denne avtalen og en annen 
internasjonal handelsavtale som partene i tvis-
ten er parter i, herunder WTO-avtalen, kan 
parten som klager, velge i hvilken instans tvis-
ten skal løses.

2. Når en part har valgt instans og innledet en 
tvisteløsningsprosedyre, skal denne parten 
ikke innlede en tvisteløsningsprosedyre i hen-
hold til dette kapitlet eller i henhold til en 
annen internasjonal avtale som nevnt i nr. 1, 
med mindre den først valgte instansen av juris-
diksjonsmessige eller prosedyremessige grun-
ner ikke når fram til en avgjørelse.

3. Ved anvendelse av nr. 2 gjelder følgende:
(a) Tvisteløsningsprosedyren i henhold til 

dette kapitlet anses som innledet når en 
part anmoder om opprettelse av et panel i 
samsvar med artikkel 16.6 nr. 1. 

(b) Tvisteløsning i henhold til WTO-avtalen 
anses som innledet når en part anmoder om 
opprettelse av et panel i samsvar med artik-
kel 6 i tvisteløsningsavtalen. 

(c) Tvisteløsning i henhold til enhver annen 
handelsavtale anses som innledet når en 
part anmoder om at det opprettes et tviste-
løsningspanel i samsvar med de relevante 
bestemmelsene i den avtalen. 

Artikkel 16.23

Frister

1. Alle frister fastsatt i dette kapitlet, herunder 
fristene for panelene til å underrette om sine 
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rulings, shall be counted in calendar days, the 
first day being the day following the act or fact 
to which they refer.

2. Any time period referred to in this Chapter 
may be modified for a particular dispute by 
agreement of the parties to that dispute. The 
panel may at any time propose to the parties to 
the dispute to modify any time period referred 
to in this Chapter, stating the reasons for the 
proposal.

3. If a panel considers that it cannot comply with 
a timeframe imposed on it under this Chapter, 
it shall inform the parties to the dispute in writ-
ing and provide an estimate of the additional 
time required. Any additional time required 
should not exceed 30 days.

Article 16.24

Expenses

Unless the parties to the dispute agree otherwise, 
the expenses of the panel, including the remuner-
ation of its arbitrators, shall be borne by the par-
ties to the dispute in equal shares.

Article 16.25

Rules of Procedure and Code of Conduct

The panel proceedings provided for in this Chap-
ter shall be conducted in accordance with the 
Rules of Procedure of a Panel and any Code of 
Conduct for Arbitrators, to be adopted by the Joint 
Committee at its first meeting.

Chapter 17

Final provisions

Article 17.1

Annexes and Appendices

The Annexes and Appendices to this Agreement 
constitute an integral part of this Agreement.

Article 17.2

Amendments

1. The Parties may agree, in writing, to amend 
this Agreement.

2. Unless otherwise agreed, amendments shall 
enter into force on the first day of the third 
month following the date on which at least one 
EEA EFTA State and the United Kingdom 
have notified the Depositary certifying that 
they have completed their respective internal 
requirements and procedures.
avgjørelser, skal regnes i kalenderdager, og 
som første dag regnes dagen etter det tiltaket 
eller faktumet som de viser til.

2. Alle frister nevnt i dette kapitlet kan endres for 
en bestemt tvist ved avtale mellom partene i 
den tvisten. Panelet kan når som helst foreslå 
for partene i tvisten å endre enhver frist nevnt i 
dette kapitlet, med angivelse av begrunnelsen 
for forslaget. 

3. Dersom et panel anser at det ikke er i stand til 
å overholde en frist det er pålagt etter dette 
kapitlet, skal det underrette partene i tvisten 
skriftlig og angi hvor mye ekstra tid det tren-
ger. Nødvendig tilleggstid bør ikke overstige 
30 dager.

Artikkel 16.24

Utgifter

Med mindre partene i tvisten avtaler noe annet, 
skal panelets utgifter, herunder vederlaget til vold-
giftsmennene, dekkes av partene i tvisten med 
like store andeler.

Artikkel 16.25

Forretningsorden og atferdsregler

Panelprosedyren omhandlet i dette kapitlet skal 
gjennomføres i samsvar med forretningsordenen 
for et panel og atferdsreglene for voldgiftsmenn, 
som skal vedtas av den blandede komiteen på 
dens første møte.

Kapittel 17

Sluttbestemmelser

Artikkel 17.1

Vedlegg og tillegg

Vedleggene og tilleggene til denne avtalen utgjør 
en integrert del av avtalen.

Artikkel 17.2

Endringer

1. Partene kan avtale, skriftlig, å endre denne 
avtalen.

2. Med mindre annet er avtalt trer endringene i 
kraft den første dagen i den tredje måneden 
etter den datoen da minst én EØS-EFTA-stat 
og Det forente kongerike underrettet deposi-
taren om at de har gjennomført sine respek-
tive interne krav og prosedyrer. 



324 Prop. 210 S 2020–2021
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
3. In relation to an EEA EFTA State notifying the 
Depositary certifying that they have com-
pleted their respective internal requirements 
and procedures  after the date on which at 
least one EEA EFTA State and the United 
Kingdom have notified the Depositary, the 
amendment shall enter into force on the first 
day of the third month following the notifica-
tion of its completion of their internal require-
ments and procedures.

4. Notwithstanding paragraphs 1 to 3, the Joint 
Committee may decide to amend the Annexes 
and Appendices to this Agreement. The deci-
sion shall enter into force on the first day of 
the third month following the date on which at 
least one EEA EFTA State and the United 
Kingdom have notified the Depositary certify-
ing that they have completed their respective 
internal requirements and procedures, unless 
otherwise specified in the decision. In relation 
to an EEA EFTA State notifying the Deposi-
tary of such completion  after the date on 
which at least one EEA EFTA State and the 
United Kingdom have notified the Depositary, 
the decision shall enter into force on the first 
day of the third month following its notifica-
tion.

5. Amendments regarding issues related only to 
one or several EEA EFTA States and the 
United Kingdom shall be agreed upon by the 
Parties concerned.

6. The text of the amendments and the notices of 
completion of internal requirements and pro-
cedures shall be deposited with the Deposi-
tary.

7. Any Party may agree to apply an amendment 
provisionally, subject to its internal require-
ments for provisional application. Provisional 
application of amendments shall be notified to 
the Depositary.  Such provisional application 
shall take effect between the United Kingdom 
and an EEA EFTA State on the date on which 
they have both deposited their respective noti-
fications with the Depositary.

8. Any Party may terminate the provisional appli-
cation of an amendment of this Agreement by 
means of a written notification to the Deposi-
tary. Such termination shall take effect:
(a) between the United Kingdom and an EEA 

EFTA State on the first day of the second 
month following the date of such notifica-
tion by an EEA EFTA State; or

(b) between all Parties who have provisionally 
applied the amendment on the first day of 
3. Dersom en EØS-EFTA-stat underretter depo-
sitaren om at den har gjennomført sine 
respektive interne krav og prosedyrer etter at 
minst én EØS-EFTA-stat og Det forente konge-
rike har underrettet depositaren, trer end-
ringen i kraft den første dagen i den tredje 
måneden etter underretningen om at de 
interne kravene og prosedyrene er gjennom-
ført. 

4. Uten hensyn til nr. 1–3 kan den blandede 
komiteen beslutte å endre vedleggene og til-
leggene til denne avtalen. Beslutningen trer i 
kraft den første dagen i den tredje måneden 
etter den datoen da minst én EØS-EFTA-stat 
og Det forente kongerike underrettet deposi-
taren om at de har gjennomført sine respek-
tive interne krav og prosedyrer, med mindre 
noe annet er fastsatt i beslutningen. Dersom 
en EØS-EFTA-stat underretter depositaren om 
slik gjennomføring etter den datoen da minst 
én EØS-EFTA-stat og Det forente kongerike 
underrettet depositaren, trer beslutningen i 
kraft den første dagen i den tredje måneden 
etter at den ga sin underretning. 
 

5. Ved endringer i spørsmål som gjelder bare én 
eller flere EØS-EFTA-stater og Det forente 
kongerike, skal de berørte partene bli enige 
seg imellom.

6. Endringstekstene og underretningene om 
gjennomføring av interne krav og prosedyrer 
skal deponeres hos depositaren. 

7. Enhver part kan avtale å anvende en endring 
midlertidig med forbehold for partens interne 
krav med hensyn til midlertidig anvendelse. 
Depositaren skal underrettes om midlertidig 
anvendelse av endringer.  En slik midlertidig 
anvendelse får virkning mellom Det forente 
kongerike og en EØS-EFTA-stat den datoen de 
begge har deponert sine respektive underret-
ninger hos depositaren.

8. Enhver part kan avslutte den midlertidige 
anvendelsen av en endring av denne avtalen 
ved skriftlig underretning til depositaren. Slikt 
opphør får virkning
(a) mellom Det forente kongerike og en EØS-

EFTA-stat den første dagen i den andre 
måneden etter datoen for slik underretning 
fra en EØS-EFTA-stat, eller

(b) mellom alle parter som midlertidig har 
anvendt endringen, den første dagen i den 
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the second month following such notifica-
tion by the United Kingdom.

Article 17.3

Withdrawal and Expiration

1. Each Party may withdraw from this Agree-
ment by means of a written notification to the 
Depositary. The withdrawal shall take effect 
12 months after the date on which the notifica-
tion is received by the Depositary unless the 
Parties agree otherwise.

2. If the United Kingdom withdraws, this Agree-
ment shall expire when its withdrawal 
becomes effective.

Article 17.4

Review

1. The Parties shall undertake a general review 
of the implementation and operation of this 
Agreement in the 10th year following the date 
of entry into force of this Agreement, or at 
such times as may be agreed by the Parties.

2. This Article shall be without prejudice to any 
other review provision in this Agreement.

Article 17.5

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force, in rela-
tion to those Parties which by then have noti-
fied the Depositary certifying that they have 
completed their respective internal require-
ments and procedures, and provided that at 
least one EEA EFTA State and the United 
Kingdom are among the States that have noti-
fied the Depositary certifying that they have 
completed their respective internal require-
ments and procedures, on the first day of the 
month following the date the Parties have noti-
fied the Depositary their written notifications.

2. In relation to an EEA EFTA State notifying the 
Depositary certifying that they have com-
pleted their respective internal requirements 
and procedures for entry into force of this 
Agreement after the date on which at least one 
EEA EFTA State and the United Kingdom 
have notified the Depositary, this Agreement 
shall enter into force in relation to such EEA 
EFTA State on the first day of the month fol-
lowing the date the Depositary received its 
notification.

3. Any Party may agree to the provisional appli-
cation of this Agreement, subject to its internal 
andre måneden etter slik underretning fra 
Det forente kongerike.

Artikkel 17.3

Uttreden og opphør

1. Hver part kan tre ut av denne avtalen ved 
skriftlig underretning til depositaren. Slik 
uttreden får virkning tolv måneder etter den 
datoen da depositaren mottok underretningen, 
med mindre partene er enige om noe annet. 

2. Dersom Det forente kongerike trer ut av avta-
len, opphører avtalen å gjelde samme dag som 
nevnte uttreden trer i kraft.

Artikkel 17.4

Revisjon

1. Partene skal foreta en generell revisjon av 
gjennomføringen og anvendelsen av denne 
avtalen i løpet av det tiende året etter datoen 
for ikrafttredelse av denne avtalen, eller på de 
tidspunktene som partene avtaler.

2. Denne artikkelen berører ikke andre revi-
sjonsbestemmelser i denne avtalen.

Artikkel 17.5

Ikrafttredelse

1. Dersom partene har underrettet depositaren 
om at de har gjennomført sine respektive 
interne krav og prosedyrer, og forutsatt at 
minst én EØS-EFTA-stat og Det forente konge-
rike er blant statene som har underrettet depo-
sitaren om at de har gjennomført sine respek-
tive interne krav og prosedyrer, trer denne 
avtalen i kraft den første dagen i måneden 
etter den datoen da depositaren mottok skrift-
lig underretning fra partene. 
 

2. Dersom en EØS-EFTA-stat underretter depo-
sitaren om at den har gjennomført sine 
respektive interne krav og prosedyrer for 
ikrafttredelse av denne avtalen etter at minst 
én EØS-EFTA-stat og Det forente kongerike 
har underrettet depositaren, trer denne avta-
len i kraft den første dagen i måneden etter 
den datoen da depositaren mottok underret-
ningen fra EØS-EFTA-staten. 
 

3. Enhver part kan godta den midlertidige anven-
delsen av denne avtalen med forbehold for par-
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requirements and procedures for provisional 
application. Provisional application of this 
Agreement shall be notified to the Depositary. 
Such provisional application shall take effect 
as between the United Kingdom and an EEA 
EFTA State on the date on which they have 
both deposited their respective notifications 
with the Depositary.

4. Any Party may terminate its provisional appli-
cation of this Agreement by means of a written 
notification to the Depositary. Such termina-
tion shall take effect:
(a) as between the United Kingdom and an 

EEA EFTA State on the first day of the sec-
ond month following the date of such notifi-
cation by an EEA EFTA State; or

(b) as between all Parties who have provision-
ally applied the Agreement on the first day 
of the second month following such notifi-
cation by the United Kingdom.

Article 17.6

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 [PLACE], this […] day of [DATE], 
in one original in English, which shall be depo-

sited with the Depositary, who shall transmit cer-
tified copies to all the Parties. 

For Iceland For the United King-
dom of Great Britain 
and Northern Ireland

………………………… …………………………

For the Principality  
of Liechtenstein

For the Kingdom  
of Norway

………………………… …………………………
tens interne krav og prosedyrer med hensyn 
til midlertidig anvendelse. Depositaren skal 
underrettes om midlertidig anvendelse av 
denne avtalen. En slik midlertidig anvendelse 
får virkning mellom Det forente kongerike og 
en EØS-EFTA-stat den datoen de begge har 
deponert sine respektive underretninger hos 
depositaren.

4. Enhver part kan avslutte den midlertidige 
anvendelse av denne avtalen ved skriftlig 
underretning til depositaren. Slikt opphør får 
virkning
(a) mellom Det forente kongerike og en EØS-

EFTA-stat den første dagen i den andre 
måneden etter datoen for slik underretning 
fra en EØS-EFTA-stat, eller

(b) mellom alle parter som midlertidig har 
anvendt avtalen, den første dagen i den 
andre måneden etter slik underretning fra 
Det forente kongerike.

Artikkel 17.6

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 [STED], denne [...] dag, 
i ett originaleksemplar på engelsk, som skal 

deponeres hos depositaren, som skal oversende 
bekreftede kopier til samtlige parter. 

For Island For Det forente konge-
rike Storbritannia og 
Nord-Irland

………………………… …………………………

For Fyrstedømmet  
Liechtenstein

For Kongeriket Norge

………………………… …………………………
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