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Artikkel 1
Denne avtalen skal anvendes for produkter oppført i tabell 1.

Artikkel 2
1.
For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksråvarer som inngår i
produkter som er spesifisert i tabellene omtalt i artikkel 3 i denne protokoll, er denne
avtale ikke til hinder for:
(a)
(b)

at det ved innførsel blir pålagt en fast tollsats;
at det anvendes tiltak ved utførselen.

2.
Den faste tollsatsen som innkreves ved import skal være basert på, men ikke
overskride, forskjellen mellom pris innenlands og prisen på verdensmarkedet for de
landbruksråvarer som inngår i de berørte produkter.

Artikkel 3
For produkter oppført i tabell II, III og IV med opprinnelse i Libanon, skal
henholdsvis Island, Liechtenstein/Sveits og Norge tilstå de innrømmelser som er listet i
nevnte tabeller.

Artikkel 4
For produkter oppført i tabell V med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Libanon
tilstå de innrømmelser som er listet deri.

Artikkel 5
Under henvisning til de tiltak som fremgår av artikkel 2 i denne protokoll, skal
partene for produkter oppført i henholdsvis tabellene II til V tilstå en behandling som
ikke er mindre gunstig enn den som tilstås Det europeiske fellesskap, unntatt for
produktene med HS-nummer 0403.10, 0710.40, 2004.10, 2004.90, 2005.20, 2005.80,
2008.91, 2008.99, 2103.20, 2105.00, 2201.10 og 2203.
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Artikkel 6
Ikke senere enn fem år etter ikrafttredelsen av denne avtalen, skal partene foreta
en gjennomgang av unntakene omtalt i artikkel 5, med mål om å eliminere slike unntak.

Artikkel 7
1.
EFTA-statene skal underrette Libanon, og Libanon skal underrette EFTA-statene
på et tidlig tidspunkt, senest før ikrafttredelse, om alle tiltak som blir iverksatt i henhold
til artikkel 2 i denne protokoll.
2.
Libanon og EFTA-statene skal underrette hverandre om alle endringer med
hensyn til den behandling som tilstås Det europeiske fellesskap.

Artikkel 8
EFTA-statene og Libanon skal periodisk gjennomgå utviklingen i handelen med
produkter som omfattes av denne protokoll. EFTA-statene og Libanon skal, i lys av
disse gjennomganger og idet det tas hensyn til ordninger mellom partene og Det
europeiske felleskap på dette området og i WTO, ta stilling til eventuelle endringer i
produktomfanget i denne protokoll, samt til en eventuell utvikling av tiltakene iverksatt
i henhold til artikkel 2 i denne protokoll.

