
 
 
 
 
 
 

FRIHANDELSAVTALE 
 

MELLOM 
 

EFTA-STATENE 
 

OG 
 

MONTENEGRO 
 
 

 
 



 

III 

FORTALE 
 
 
Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket Norge og Det sveitsiske edsforbund 
(heretter kalt «EFTA-statene») på den ene siden 
 
og Montenegro på den andre siden, 
 
hver for seg heretter kalt «part» eller samlet kalt «partene», 
 
SOM ERKJENNER at det er et felles ønske å styrke båndene mellom EFTA-statene på 
den ene siden og Montenegro på den andre siden ved å etablere nære og varige 
forbindelser, 
 
SOM MINNER OM at de har til hensikt å delta aktivt i den økonomiske 
integrasjonsprosessen for Europa og statene ved Middelhavet, og som sier seg rede til å 
samarbeide om å finne muligheter og midler til å styrke denne prosessen, 
 
SOM PÅ NYTT BEKREFTER sin oppslutning om demokratiet, rettsstaten, 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter i samsvar med sine forpliktelser 
etter folkeretten, slik de er nedfelt blant annet i De forente nasjoners pakt og 
Verdenserklæringen om menneskerettighetene, 
 
SOM ØNSKER å skape gunstige vilkår for å utvikle og diversifisere handelen seg 
imellom 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 
handelssystemet ved å bygge på sine respektive rettigheter og forpliktelser etter 
Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (heretter kalt 
«WTO-avtalen») og de øvrige avtalene som er forhandlet fram innenfor rammen av den, 
og derved medvirke til en harmonisk utvikling og utvidelse av verdenshandelen, 
 
SOM PÅ NYTT BEKREFTER at de forplikter seg til å søke å nå målet om en 
bærekraftig utvikling, og som i den forbindelse er oppmerksom på betydningen av at 
handels-, miljø- og arbeidslivspolitikk er samstemt og gjensidig støttende,  
 
SOM MINNER OM sine rettigheter og forpliktelser i henhold til multilaterale 
miljøavtaler de er part i, og om respekt for grunnleggende prinsipper og rettigheter på 
arbeidsplassen, herunder prinsippene fastsatt i de relevante konvensjoner fra Den 
internasjonale arbeidsorganisasjon (heretter kalt «ILO») som de er part i, 
 
SOM HAR SOM MÅL å skape nye arbeidsplasser og å heve levestandarden, parallelt 
med et godt vern av helse, miljø og sikkerhet,  
 
SOM ER FAST BESTEMT PÅ å gjennomføre denne avtale i tråd med målsettingen om 
å bevare og verne om miljøet gjennom god miljøstyring og å fremme en best mulig 
utnyttelse av verdens ressurser i samsvar med målsettingen om en bærekraftig utvikling, 
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SOM BEKREFTER at de forplikter seg til å forebygge og bekjempe korrupsjon i 
internasjonal handel og internasjonale investeringer og å fremme prinsippene om 
åpenhet og god offentlig styring, 
 
SOM ERKJENNER at god foretaksledelse og samfunnsansvar er viktig for en 
bærekraftig utvikling, og som bekrefter at de har som mål å stimulere foretak til å følge 
internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper i så måte, som OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper, OECDs prinsipper for foretaksledelse og De 
forente nasjoners «Global Compact», 
 
SOM ERKLÆRER at de er villig til å undersøke muligheten for å videreutvikle og 
utdype sine økonomiske forbindelser, med det siktemål å utvide dem til områder som 
ikke omfattes av denne avtale,  
 
SOM ER OVERBEVIST OM at denne avtale vil styrke foretakenes konkurranseevne i 
globale markeder og skape vilkår som stimulerer de økonomiske forbindelser og 
handels- og investeringsforbindelsene dem imellom, 
 
HAR BESLUTTET, for å nå ovennevnte mål, å inngå følgende frihandelsavtale 
(heretter kalt «denne avtale»):  



 

V 

KAPITTEL 1 
 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 
 

ARTIKKEL 1 
 

Formål 
 

1. EFTA-statene og Montenegro skal opprette et frihandelsområde ved denne 
avtale og tilleggsavtalene om landbruk, som inngås samtidig mellom hver enkelt EFTA-
stat og Montenegro, med sikte på å fremme velstand og en bærekraftig utvikling på sine 
territorier. 
 
2. Formålet med denne avtale, som er basert på handelsforbindelser mellom 
markedsøkonomier og på respekt for demokratiske prinsipper og menneskerettigheter, 
er 
 

a) å oppnå liberalisering av handelen med varer i samsvar med artikkel 
XXIV i generalavtalen om tolltariffer og handel fra 1994 (heretter kalt 
«GATT 1994»), 

 
b) å styrke investeringsmulighetene på gjensidig grunnlag mellom partene, 

og gradvis skape et miljø som bidrar til økt handel med tjenester, 
 

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

 
d) gradvis å oppnå en ytterligere liberalisering på gjensidig grunnlag av 

partenes markeder for offentlige anskaffelser, 
 

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

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

verdenshandelen. 
 
 

ARTIKKEL 2 
 

Handelsforbindelser regulert av denne avtale 
 

1. Denne avtale får anvendelse på handelsforbindelsene mellom den enkelte 
EFTA-stat på den ene siden og Montenegro på den andre siden, men ikke på 
handelsforbindelsene mellom de enkelte EFTA-statene, med mindre noe annet er 
fastsatt i denne avtale. 
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2. Som et resultat av tollunionen som ble opprettet ved tolltraktaten av 29. mars 
1923 mellom Sveits og Liechtenstein, skal Sveits representere Liechtenstein i spørsmål 
som omfattes av traktaten. 

 
 

ARTIKKEL 3 
 

Forholdet til andre internasjonale avtaler 
 

1. Partene stadfester sine rettigheter og forpliktelser etter WTO-avtalen, de øvrige 
avtalene som er forhandlet fram innenfor rammen av den, og som de er part i, samt 
enhver annen internasjonal avtale de er part i. 
 
2. Bestemmelsene i denne avtale skal ikke ha noen virkning for fortolkningen eller 
anvendelsen av rettigheter og forpliktelser etter andre internasjonale investeringsavtaler 
som en eller flere EFTA-stater og Montenegro er part i. 
 
3. Dersom en part anser at en annen parts opprettholdelse eller opprettelse av 
tollunioner, frihandelsområder, ordninger for grensehandel eller andre preferanseavtaler 
endrer handelsregimet som er fastsatt ved denne avtale, kan den be om konsultasjoner 
med den annen part. Denne parten skal gi tilstrekkelig mulighet for konsultasjoner med 
den anmodende part.  

 
 

ARTIKKEL 4 
 

Territoriell anvendelse 
 

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

luftrommet over partens territorium i samsvar med folkeretten, og 
 

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

 
2. Denne avtale får ikke anvendelse på det norske territoriet på Svalbard, med 
unntak av handel med varer. 
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ARTIKKEL 5 
 

Sentrale, regionale og lokale myndigheter 
 

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

 
 

ARTIKKEL 6 
 

Åpenhet 
 

1. Hver part skal kunngjøre, eller gjøre offentlig tilgjengelig på annen måte, de av 
sine lover, forskrifter, rettsavgjørelser og forvaltningsvedtak som er gitt generell 
anvendelse, samt alle internasjonale avtaler de er part i, dersom de kan ha betydning for 
hvordan denne avtale virker. 
 
2. En part skal omgående besvare konkrete spørsmål og på anmodning gi en annen 
part opplysninger om saker nevnt i nr. 1. Partene skal ikke ha plikt til å utlevere 
fortrolige opplysninger. 
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KAPITTEL 2 
 

HANDEL MED VARER 
 
 

ARTIKKEL 7 
 

Virkeområde 
 
1. Dette kapittel får anvendelse på følgende varer: 
 

a) varer som hører under kapittel 25 til 97 i Det harmoniserte system for 
beskrivelse og koding av varer (HS), med forbehold for vedlegg I, 

 
b) bearbeidede landbruksvarer oppført i vedlegg II, idet det tas tilbørlig 

hensyn til ordningene fastsatt i nevnte vedlegg, og 
 

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

2. Den enkelte EFTA-stat og Montenegro har inngått bilaterale avtaler om handel 
med landbruksvarer. Disse avtalene utgjør en del av dokumentene som oppretter et 
frihandelsområde mellom EFTA-statene og Montenegro. 

 
 

ARTIKKEL 8 
 

Opprinnelsesregler og forvaltningssamarbeid 
 

1. Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn til opprinnelsesregler og 
forvaltningssamarbeid mellom partenes tollmyndigheter skal reguleres av den regionale 
konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved 
Middelhavet (heretter kalt «konvensjonen»), med unntak av hva som er fastsatt i nr. 2 
og med forbehold for bestemmelsene i artikkel 15. 
 
2. For bearbeidede landbruksvarer oppført i vedlegg II får artikkel 3 i tillegg I til 
konvensjonen tilsvarende anvendelse og gir dermed kun adgang til bilateral kumulasjon 
mellom partene. 
 
3. Dersom en part trer ut av konvensjonen, skal partene umiddelbart innlede 
forhandlinger om nye opprinnelsesregler som skal gjelde for denne avtale. Inntil slike 
regler trer i kraft, får opprinnelsesreglene i konvensjonen tilsvarende anvendelse på 
denne avtale og gir dermed kun adgang til kumulasjon mellom partene. 

 
 

ARTIKKEL 9 
 

Toll 
 

1. Når denne avtale trer i kraft, skal partene avvikle all toll, og alle avgifter med 
tilsvarende virkning, på import og eksport av varer med opprinnelse i en EFTA-stat eller 
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i Montenegro som kommer inn under artikkel 7 nr. 1 bokstav a). Det skal ikke innføres 
ny toll. 
 
2. Med toll og avgifter med tilsvarende virkning menes toll eller avgift uansett art 
som ilegges i forbindelse med import eller eksport av en vare, herunder enhver form for 
tilleggsavgift eller ekstra avgift, men ikke avgifter ilagt i samsvar med artikkel III og 
VIII i GATT 1994. 

 
 

ARTIKKEL 10 
 

Kvantitative restriksjoner 
 

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

 
 

ARTIKKEL 11 
 

Intern beskatning og regulering 
 

1. Partene forplikter seg til å anvende intern beskatning og andre avgifter og 
reguleringer i samsvar med artikkel III i GATT 1994 og andre relevante WTO-avtaler. 
 
2. En eksportør kan ikke få refundert intern skatt ut over indirekte skatt lagt på 
varer som eksporteres til en parts territorium. 

 
 

ARTIKKEL 12 
 

Veterinære og plantesanitære tiltak 
 

1. Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn til veterinære og plantesanitære 
tiltak skal reguleres av bestemmelsene i WTO-avtalen om anvendelse av veterinære og 
plantesanitære tiltak. 
 
2. Partene skal utveksle navn og adresser til kontaktpunkter med ekspertkunnskap 
om veterinære og plantesanitære forhold med sikte på å legge til rette for 
kommunikasjon og informasjonsutveksling. 

 
 

ARTIKKEL 13 
 

Tekniske forskrifter 
 

1. Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn til tekniske forskrifter, 
standarder og samsvarsvurdering skal reguleres av bestemmelsene i WTO-avtalen om 
tekniske handelshindringer. 
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2. Partene skal styrke samarbeidet om tekniske forskrifter, standarder og 
samsvarsvurdering med sikte på å øke den gjensidige forståelsen av hverandres 
systemer og lette adgangen til hverandres markeder.  

 
 

ARTIKKEL 14 
 

Handelsfasilitering 
 

For å lette samhandelen mellom EFTA-statene og Montenegro i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg IV skal partene 
 

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

 
b) fremme samarbeid seg imellom med sikte på å styrke sin deltakelse i 

utviklingen og gjennomføringen av internasjonale konvensjoner og 
anbefalinger om handelsfasilitering, og 

 
c) samarbeide om handelsfasilitering innenfor rammen av Den blandede 

komité. 
 
 

ARTIKKEL 15 
 

Underkomité for opprinnelsesregler, tollprosedyrer og handelsfasilitering 
 

1. Med henvisning til artikkel 8 og 14 nedsettes det herved en underkomité for 
opprinnelsesregler, tollprosedyrer og handelsfasilitering (heretter kalt «underkomiteen») 
under Den blandede komité. 

 
2. Underkomiteens mandat er oppført i vedlegg V. 

 
 

ARTIKKEL 16 
 

Statlige handelsforetak 
 

Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn til statlige handelsforetak skal 
reguleres av artikkel XVII i GATT 1994 og av avtalen om fortolkning av artikkel XVII 
i GATT 1994, som herved innlemmes i denne avtale og gjøres til en del av den, med de 
nødvendige endringer. 
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ARTIKKEL 17 
 

Konkurranseregler for foretak 
 

1. Følgende atferd er uforenlig med denne avtales virkemåte i den utstrekning den 
kan ha betydning for samhandelen mellom en EFTA-stat og Montenegro: 

 
a) enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av 

sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden 
mellom foretak som har som formål eller virkning å hindre, innskrenke 
eller vri konkurransen, og  

 
 

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

 
2. Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse på virksomheten til offentlige foretak og 
foretak som en part har gitt sær- eller eneretter, i den utstrekning anvendelsen av disse 
bestemmelsene verken faktisk eller juridisk hindrer foretak som nevnt i å utføre de 
særlige offentlige oppgavene som er tillagt dem.  
 
3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal ikke tolkes slik at de skaper noen direkte 
forpliktelser for foretak. 
 
4. Dersom en part anser at en bestemt atferd er uforenlig med bestemmelsene i 
nr. 1 og 2, kan den be om konsultasjoner i Den blandede komité. De berørte parter skal 
gi komiteen all nødvendig bistand slik at saken kan undersøkes og den atferd det er reist 
innvendinger mot, eventuelt kan avskaffes. Dersom den berørte part unnlater å bringe 
denne atferd til opphør innen den frist som er fastsatt av Den blandede komité, eller 
dersom det ikke lykkes komiteen å komme til enighet etter konsultasjoner eller senest 
30 dager etter at det er bedt om konsultasjoner, kan den part som har bedt om 
konsultasjoner, iverksette egnede tiltak for å håndtere problemene som er oppstått som 
følge av den aktuelle atferden. 

 
 

ARTIKKEL 18 
 

Subsidier og utjevningsavgifter 
 

1. Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn til subsidier og utjevningstiltak 
skal reguleres av artikkel VI og XVI i GATT 1994 og av WTO-avtalen om subsidier og 
utjevningsavgifter, med unntak av hva som er fastsatt i nr. 2. 
 
2. Før en EFTA-stat eller Montenegro, alt etter hvilken stat det gjelder, iverksetter 
en undersøkelse for å fastslå eksistensen, omfanget og effekten av en angivelig subsidie 
i en EFTA-stat eller i Montenegro, slik artikkel 11 i WTO-avtalen om subsidier og 
utjevningsavgifter fastsetter, skal den part som vurderer å iverksette undersøkelsen, 
skriftlig underrette den part hvis varer er gjenstand for undersøkelse, og gi en frist på 45 
dager til å finne en løsning som begge parter kan godta. Konsultasjonene skal, dersom 
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en av partene ber om det, finne sted i Den blandede komité innen 20 dager etter at 
underretningen er mottatt. 

 
 

ARTIKKEL 19 
 

Antidumping 
 

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

 
 

ARTIKKEL 20 
 

Globale beskyttelsestiltak 
 

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

 
 

ARTIKKEL 21 
 

Bilaterale beskyttelsestiltak 
 

1. Dersom en vare med opprinnelse i en part, som et resultat av at toll reduseres 
eller avvikles i henhold til denne avtale, importeres til en annen parts territorium i et 
slikt økt omfang, i absolutte tall eller i forhold til den innenlandske produksjonen, og 
under slike forhold at det i vesentlig grad volder eller truer med å volde alvorlig skade 
for innenlandsk industri som produserer tilsvarende eller direkte konkurrerende varer på 
importpartens territorium, kan importparten iverksette bilaterale beskyttelsestiltak i den 
utstrekning det er absolutt nødvendig for å rette opp eller hindre skaden, med forbehold 
for bestemmelsene i nr. 2–10. 
 
2. Bilaterale beskyttelsestiltak skal iverksettes bare dersom det foreligger klare 
bevis for at økt import har voldt eller truer med å volde alvorlig skade ifølge en 
undersøkelse gjennomført i samsvar med prosedyrene fastsatt i WTO-avtalen om 
beskyttelsestiltak. 
 
3. En part som har til hensikt å iverksette et bilateralt beskyttelsestiltak etter denne 
artikkel, skal umiddelbart, og i alle tilfeller før tiltaket iverksettes, underrette de øvrige 
parter. Underretningen skal inneholde alle relevante opplysninger, herunder bevis for at 
økt import har voldt eller truer med å volde alvorlig skade, en nøyaktig beskrivelse av 
den aktuelle varen og det foreslåtte tiltaket samt foreslått dato for iverksettelse, 
forventet varighet og tidsplan for en gradvis avvikling av tiltaket. 
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4. Dersom vilkårene i nr. 1 er oppfylt, kan importparten bringe tollsatsen for varen 
opp til et nivå som ikke skal overstige det laveste av 

 
a) gjeldende MFN-sats på det tidspunkt tiltaket iverksettes, eller 

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

 
5. Bilaterale beskyttelsestiltak skal ikke ha mer enn ett års varighet. Under helt 
spesielle omstendigheter kan det, etter at Den blandede komité har undersøkt saken, 
iverksettes tiltak for en samlet periode på høyst tre år. Et bilateralt beskyttelsestiltak skal 
ikke anvendes på nytt ved import av en vare som tidligere har vært gjenstand for et slikt 
tiltak. 
 
6. Den blandede komité skal innen 30 dager fra datoen for underretningen nevnt i 
nr. 3 undersøke de opplysninger som er gitt, med sikte på å legge til rette for en løsning 
av saken som begge parter kan godta. Dersom det ikke lykkes å finne en slik løsning, 
kan importparten treffe tiltak i samsvar med nr. 4 for å løse problemet. De øvrige parter 
skal umiddelbart underrettes om det bilaterale beskyttelsestiltaket, som skal være 
gjenstand for jevnlige konsultasjoner i Den blandede komité med særlig sikte på å 
fastsette en tidsplan for å få avviklet tiltaket så snart forholdene tillater det. Ved valg av 
bilateralt beskyttelsestiltak skal det gis prioritet til tiltak som griper minst mulig 
forstyrrende inn i gjennomføringen av denne avtale. 
 
7. Når det bilaterale beskyttelsestiltaket er opphevet, skal tollsatsen være den 
samme som den ville ha vært om tiltaket ikke var blitt iverksatt. 
 
8. I kritiske situasjoner der forsinkelse vil medføre skade som det vil være 
vanskelig å rette opp, kan en part iverksette et midlertidig bilateralt beskyttelsestiltak i 
henhold til en midlertidig påvisning av at det foreligger klare bevis for at økt import i 
vesentlig grad volder eller truer med å volde alvorlig skade for partens innenlandske 
industri. En part som har til hensikt å iverksette et slikt tiltak, skal umiddelbart skriftlig 
underrette de øvrige parter. Prosedyrer som angitt i nr. 2–6 skal være iverksatt innen 30 
dager fra underretningens dato.  
 
9. Et midlertidig bilateralt beskyttelsestiltak skal bringes til opphør senest innen 
200 dager. Den tid et midlertidig bilateralt beskyttelsestiltak anvendes, skal regnes som 
en del av det bilaterale beskyttelsestiltakets varighet i henhold til nr. 5 og enhver 
forlengelse av denne. Enhver økning av tollsatsene skal omgående refunderes dersom 
undersøkelsen omtalt i nr. 2 ikke konkluderer med at vilkårene i nr. 1 er oppfylt. 
 
10. Fem år etter at denne avtale er trådt i kraft, skal partene undersøke i Den 
blandede komité om det er behov for å opprettholde adgangen til å treffe bilaterale 
beskyttelsestiltak dem imellom. Dersom partene etter den første gjennomgangen 
beslutter at denne adgangen skal opprettholdes, skal de deretter undersøke saken på nytt 
hvert annet år i Den blandede komité. 

 
 

ARTIKKEL 22 
 

Unntak 
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 Partenes rettigheter og forpliktelser etter dette kapittel med hensyn til generelle 
unntak og sikkerhetsunntak skal reguleres av artikkel XX og XXI i GATT 1994, som 
herved innlemmes i denne avtale og gjøres til en del av den, med de nødvendige 
endringer. 
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KAPITTEL 3 
 

VERN AV IMMATERIELLE RETTIGHETER 
 
 

ARTIKKEL 23 
 

Vern av immaterielle rettigheter 
 

1. Partene skal gi og sikre et tilstrekkelig, effektivt og likebehandlende vern av 
immaterielle rettigheter, og fastsette tiltak for å sikre disse rettighetene mot inngrep, 
etterligning og piratkopiering, i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel, vedlegg 
VI og de internasjonale avtaler det vises til der. 
 
2. Partene skal gi hverandres borgere en behandling som ikke er mindre gunstig 
enn den de gir sine egne borgere. Unntak fra denne forpliktelsen skal være i samsvar 
med de materielle bestemmelsene i artikkel 3 og 5 i WTO-avtalen av 15. april 1994 om 
handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (heretter kalt «TRIPS-avtalen»). 
 
3. Partene skal gi hverandres borgere en behandling som ikke er mindre gunstig 
enn den de gir borgere av en hvilken som helst annen stat. Unntak fra denne 
forpliktelsen skal være i samsvar med de materielle bestemmelsene i TRIPS-avtalen, 
særlig artikkel 4 og 5. 
 
4. Partene er enige om at de, etter anmodning fra en part, vil gjennomgå 
bestemmelsene i denne artikkel og i vedlegg VI med sikte på å bedre vernenivået 
ytterligere og å unngå eller rette opp handelsvridninger som skyldes gjeldende 
vernenivå for immaterielle rettigheter. 
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KAPITTEL 4 
 

INVESTERINGER, TJENESTER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
 

ARTIKKEL 24 
 

Investeringer 
 

1. Partene skal bestrebe seg på å gi stabile, rettferdige og oversiktlige 
investeringsvilkår for investorer fra de øvrige parter som foretar eller søker å foreta 
investeringer på deres territorium. 
 
2. Partene skal tillate investeringer foretatt av investorer fra de øvrige parter i 
samsvar med sine lover og forskrifter. De erkjenner at det er uakseptabelt å stimulere til 
investeringer ved å lempe på helse-, miljø- eller sikkerhetsstandarder. 
 
3. Partene erkjenner at det er viktig å fremme investering og teknologioverføring 
som et middel til å oppnå økonomisk vekst og utvikling. Samarbeid kan i denne 
forbindelse omfatte 

 
a) hensiktsmessige måter for å finne fram til investeringsmuligheter og 

informasjonskanaler om investeringsregulering, 
 
b) utveksling av informasjon om tiltak for å fremme investeringer i 

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

 
4. Partene bekrefter at de forplikter seg til å vurdere spørsmål om investeringer på 
nytt i Den blandede komité senest innen fem år etter at denne avtale er trådt i kraft, 
herunder den rett som tilkommer investorer fra en part til å etablere seg på en annen 
parts territorium.  
 
5. Island, Liechtenstein og Sveits på den ene siden og Montenegro på den andre 
siden skal avstå fra vilkårlige eller diskriminerende tiltak i forbindelse med 
investeringer som foretas av investorer fra en annen part som nevnt i dette nummer, og 
skal oppfylle de forpliktelser de har inngått med hensyn til konkrete investeringer 
foretatt av en investor fra en annen part som nevnt i dette nummer. 

 
 

ARTIKKEL 25 
 

Handel med tjenester 
 

1. Partene skal ta sikte på gradvis å liberalisere og åpne sine markeder for handel 
med tjenester i samsvar med bestemmelsene i generalavtalen om handel med tjenester 
(heretter kalt «GATS»), og skal da ta hensyn til det pågående arbeidet i regi av WTO. 
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2. Dersom en part, etter at denne avtale er trådt i kraft, gir en ikke-part ekstra 
fordeler med hensyn til adgang til sine tjenestemarkeder, skal den samtykke i å innlede 
forhandlinger med sikte på å utvide disse fordelene til å omfatte en annen part på 
gjensidig grunnlag.  
 
3. Partene forplikter seg til å vurdere nr. 1 og 2 fortløpende med sikte på å opprette 
en avtale som liberaliserer handelen med tjenester dem imellom i samsvar med artikkel 
V i GATS. 

 
 

ARTIKKEL 26 
 

Offentlige anskaffelser 
 

1. Partene skal øke sin gjensidige forståelse av lover og forskrifter om offentlige 
anskaffelser med sikte på en gradvis liberalisering av sine respektive 
anskaffelsesmarkeder på grunnlag av likebehandling og gjensidighet. 
 
2. Hver part skal kunngjøre sine lover, eller på annen måte gjøre offentlig 
tilgjengelig de av sine lover, forskrifter og forvaltningsvedtak som er gitt generell 
anvendelse, samt alle internasjonale avtaler de er part i, dersom de kan ha betydning for 
deres anskaffelsesmarkeder. Hver part skal omgående besvare konkrete spørsmål og på 
anmodning gi en annen part opplysninger om slike saker. 
 
3. Dersom en part, etter at denne avtale er trådt i kraft, gir en ikke-part ekstra 
fordeler med hensyn til adgang til sine anskaffelsesmarkeder, skal den samtykke i å 
innlede forhandlinger med sikte på å utvide disse fordelene til å omfatte en annen part 
på gjensidig grunnlag. 
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KAPITTEL 5 
 

BETALINGER OG KAPITALBEVEGELSER 
 
 

ARTIKKEL 27 
 

Betalinger for løpende transaksjoner 
 

 Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 29 forplikter partene seg til å tillate 
at alle betalinger for løpende transaksjoner foretas i en fritt konvertibel valuta. 

 
 

ARTIKKEL 28 
 

Kapitalbevegelser 
 

1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 29 skal partene sikre at kapital til 
investering i selskaper opprettet i samsvar med deres lovgivning, all avkastning av 
kapitalen samt de beløp som fremkommer ved avvikling av investeringene, fritt kan 
overføres. 
 
2. Partene skal holde konsultasjoner med sikte på å forenkle kapitalbevegelsen 
mellom EFTA-statene og Montenegro og oppnå full liberalisering så snart forholdene 
tillater det.  

 
 

ARTIKKEL 29 
 

Problemer med betalingsbalansen 
 

 Når en part har eller står i fare for å få alvorlige problemer med 
betalingsbalansen, kan den, i samsvar med vilkårene fastsatt innenfor rammen av GATT 
1994, GATS og avtalen om Det internasjonale valutafond, iverksette restriktive tiltak 
med hensyn til løpende betalinger og kapitalbevegelser dersom dette er strengt 
nødvendig. Slike tiltak skal anvendes midlertidig og på en rettferdig måte som sikrer 
likebehandling. Den berørte part skal umiddelbart underrette de øvrige parter om 
tiltakene, og skal så snart som mulig legge fram en tidsplan for å få avviklet dem. 

 
 

ARTIKKEL 30 
 

Unntak 
 

 Partenes rettigheter og forpliktelser etter dette kapittel med hensyn til generelle 
unntak og sikkerhetsunntak skal reguleres av artikkel XIV bokstav a) til c) og artikkel 
XIVa nr. 1 i GATS, som herved innlemmes i denne avtale og gjøres til en del av den, 
med de nødvendige endringer. 
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KAPITTEL 6 
 

HANDEL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
 
 

ARTIKKEL 31 
 

Ramme og formål 
 

1. Partene minner om Stockholm-erklæringen om det menneskelige miljø fra 1972, 
Rio-erklæringen om miljø og utvikling fra 1992, Agenda 21 om miljø og utvikling fra 
1992, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og 
oppfølgingen av erklæringen fra 1998, handlingsplanen for bærekraftig utvikling fra 
Johannesburg i 2002, ministererklæringen om full sysselsetting og anstendige 
arbeidsvilkår vedtatt av FNs økonomiske og sosiale råd i 2006 og ILOs erklæring om 
sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering fra 2008. 
 
2. Partene erkjenner at miljøvern og økonomisk og sosial utvikling er gjensidig 
avhengige og støttende faktorer med hensyn til en bærekraftig utvikling. De 
understreker nytten av å samarbeide om handelsrelaterte sider ved miljø- og 
arbeidslivsspørsmål som ledd i en global tilnærming til handel og bærekraftig utvikling.  
 
3. Partene bekrefter at de forplikter seg til å fremme utvikling av internasjonal 
handel på en slik måte at det bidrar til målsettingen om en bærekraftig utvikling, og til å 
sikre at denne målsettingen innlemmes og kommer til uttrykk i partenes 
handelsforbindelser. 

 
 

ARTIKKEL 32 
 

Virkeområde 
 

Med mindre noe annet er fastsatt i dette kapittel, skal nevnte kapittel få 
anvendelse på tiltak som berører handels- og investeringsrelaterte sider ved miljø- og 
arbeidslivsspørsmål1, og som treffes eller opprettholdes av partene.  

 
 

ARTIKKEL 33 
 

Rett til regulering og vernenivå 
 

1. Partene skal, idet de anerkjenner hverandres rett til å fastsette nivået for sitt eget 
miljø- og arbeidervern og i tråd med dette å vedta ny eller endre eksisterende relevant 
lovgivning og politikk, og med de begrensninger som følger av bestemmelsene i denne 
avtale, arbeide for å sikre at deres respektive lovgivning, politikk og praksis tar hensyn 
til og fremmer et høyt miljø- og arbeidervernnivå, i samsvar med de standarder, 
prinsipper og avtaler som er nevnt i artikkel 35 og 36, og skal bestrebe seg på å styrke 
vernet fastsatt i slik lovgivning og politikk ytterligere. 
                                                 
1 Med uttrykkene «arbeid», «arbeids-», «arbeidsliv-» og «arbeider-» menes i dette kapittel også spørsmål av 

betydning for handlingsplanen «Decent Work Agenda», vedtatt i ILO. 
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2. Partene erkjenner at det er viktig å ta hensyn til vitenskapelig, teknisk og annen 
informasjon samt relevante internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger i 
sitt arbeid med å utforme og gjennomføre tiltak som gjelder miljø og arbeidsforhold, og 
som påvirker handelen og investeringsvirksomheten dem imellom. 

 
 

ARTIKKEL 34 
 

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

 
1. En part skal ikke unnlate effektivt å håndheve sine egne miljø- og 
arbeidslivslover, -forskrifter og -standarder på en måte som påvirker handelen eller 
investeringsvirksomheten mellom partene.  
 
2. Med forbehold for artikkel 33 skal en part ikke 
 

a) svekke eller senke miljø- eller arbeidervernnivået fastsatt i partens lover, 
forskrifter eller standarder utelukkende i den hensikt å stimulere til 
investeringer fra en annen part eller å søke eller styrke et handelsmessig 
konkurransefortrinn for produsenter eller tjenesteytere som driver 
virksomhet på partens territorium, eller 

 
b) gi avkall på eller på annen måte avvike fra, eller tilby å gi avkall på eller 

på annen måte avvike fra, slike lover, forskrifter eller standarder i den 
hensikt å stimulere til investeringer fra en annen part eller å søke eller 
styrke et handelsmessig konkurransefortrinn for produsenter eller 
tjenesteytere som driver virksomhet på partens territorium. 

 
 

ARTIKKEL 35 
 

Internasjonale arbeidsstandarder og -avtaler 
 

1. Partene minner om forpliktelsene som følger av medlemskap i ILO og ILOs 
erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og oppfølgingen av 
erklæringen vedtatt på Den internasjonale arbeidskonferansens 86. sesjon i 1998, om å 
respektere, fremme og gjennomføre prinsippene som følger av de grunnleggende 
rettigheter, det vil si: 

 
a) foreningsfrihet og reell anerkjennelse av retten til å føre kollektive 

forhandlinger,  
 
b) avskaffing av alle former for tvangsarbeid, 
 
c) effektiv avskaffing av barnearbeid, og  
 
d) avskaffing av forskjellsbehandling ved ansettelse og i yrke.  
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2. Partene bekrefter at de, i henhold til ministererklæringen om full sysselsetting og 
anstendige arbeidsvilkår vedtatt av FNs økonomiske og sosiale råd i 2006, forplikter seg 
til å anerkjenne full og produktiv sysselsetting og anstendige arbeidsvilkår for alle som 
en sentral forutsetning for å oppnå en bærekraftig utvikling i alle land og som en 
prioritert målsetting for internasjonalt samarbeid, og til å fremme utvikling av 
internasjonal handel på en slik måte at det bidrar til full og produktiv sysselsetting og 
anstendige arbeidsvilkår for alle. 
 
3. Partene minner om forpliktelsene som følger av medlemskap i ILO, om effektivt 
å gjennomføre ILO-konvensjonene de har ratifisert, og kontinuerlig og konsekvent å 
arbeide for at de grunnleggende ILO-konvensjonene og de øvrige konvensjonene ILO 
har klassifisert som  ajourførte, blir ratifisert.  
 
4. Brudd på grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet skal ikke kunne 
påberopes eller på annet vis benyttes som et legitimt komparativt fortrinn. 
Arbeidsstandarder skal ikke benyttes til handelspolitisk proteksjonisme. 

 
 

ARTIKKEL 36 
 

Multilaterale miljøavtaler og miljømessige prinsipper 
 

 Partene bekrefter at de forplikter seg til effektivt å gjennomføre multilaterale 
miljøavtaler de er part i, i sin respektive lovgivning og praksis, og at de slutter opp om 
de miljømessige prinsippene som er nedfelt i de internasjonale instrumentene omtalt i 
artikkel 31. 

 
 

ARTIKKEL 37 
 

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

1. Partene skal bestrebe seg på å fremme og legge forholdene til rette for 
utenlandske investeringer i, handel med og spredning av varer og tjenester som gagner 
miljøet, herunder miljøteknologi, bærekraftig fornybar energi og energibesparende og 
miljømerkede varer og tjenester, blant annet ved å fjerne tilhørende ikke-tollbaserte 
handelshindringer.  
 
2. Partene skal bestrebe seg på å fremme og legge forholdene til rette for 
utenlandske investeringer i, handel med og spredning av varer og tjenester som bidrar til 
en bærekraftig utvikling, herunder varer og tjenester som omfattes av ordninger som 
etisk og rettferdig handel. 
 
3. Av hensyn til nr. 1 og 2 er partene enige om å utveksle synspunkter og kan 
vurdere å samarbeide, enten i fellesskap eller bilateralt, på dette området. 
 
4. Partene skal stimulere til samarbeid mellom foretak om varer, tjenester og 
teknologi som bidrar til en bærekraftig utvikling, og som gagner miljøet. 
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ARTIKKEL 38 
 

Samarbeid i internasjonale fora  
 

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

 
 

ARTIKKEL 39 
 

Gjennomføring og konsultasjoner 
 

1. Partene skal utpeke de administrative enhetene som skal fungere som 
kontaktpunkt med henblikk på å gjennomføre dette kapittel. 
 
2. Gjennom kontaktpunktene nevnt i nr. 1 kan en part be om konsultasjoner på 
ekspertnivå eller konsultasjoner i Den blandede komité i saker som omfattes av dette 
kapittel. Partene skal gjøre sitt ytterste for å komme fram til en løsning av saken som 
tilfredsstiller begge parter. Der det er aktuelt, og såfremt det er enighet om det, kan 
partene søke råd fra relevante internasjonale organisasjoner eller organer. 
 
3. Dersom en part anser at et tiltak truffet av en annen part ikke er i samsvar med 
forpliktelsene etter dette kapittel, kan den benytte konsultasjoner i samsvar med artikkel 
42 nr. 1–3. 

 
 

ARTIKKEL 40 
 

Gjennomgang 
 

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

INSTITUSJONELLE BESTEMMELSER 
 
 

ARTIKKEL 41 
 

Den blandede komité 
 

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

a) overvåke og følge opp gjennomføringen av denne avtale, blant annet ved 
en omfattende gjennomgang av anvendelsen av avtalebestemmelsene, og 
skal da ta behørig hensyn til eventuelle særskilte gjennomganger fastsatt 
i avtalen,  

 
b) fortløpende vurdere muligheten for en ytterligere avvikling av 

handelshindringer og andre restriktive tiltak i handelen mellom EFTA-
statene og Montenegro, 

 
 c) overvåke den videre utviklingen av denne avtale, 
 

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

 
e) bestrebe seg på å løse tvister som kan oppstå om fortolkningen eller 

anvendelsen av denne avtale, og 
 
f) behandle eventuelle andre saker som kan ha betydning for hvordan denne 

avtale virker. 
 
3. Den blandede komité kan beslutte å nedsette de underkomiteer eller 
arbeidsgrupper den mener er nødvendig for å bistå komiteen i utførelsen av dens 
oppgaver. Med mindre noe annet er fastsatt i denne avtale, skal underkomiteene og 
arbeidsgruppene arbeide på grunnlag av et mandat fastsatt av Den blandede komité. 
 
4. Den blandede komité kan treffe beslutninger som fastsatt i denne avtale. I andre 
saker kan komiteen gi anbefalinger. 
 
5. Den blandede komité skal treffe beslutninger og gi anbefalinger ved 
samstemmighet (konsensus). 
 
6. Den blandede komité skal komme sammen ved behov når partene er enige om 
det, men vanligvis hvert annet år. Møtene i komiteen skal ledes i fellesskap av en av 
EFTA-statene og Montenegro. Den blandede komité skal vedta sin egen 
forretningsorden. 
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7. Hver av partene kan på et hvilket som helst tidspunkt, ved skriftlig underretning 
til de øvrige parter, be om at det holdes et ekstraordinært møte i Den blandede komité. 
Et slikt møte skal finne sted innen 30 dager etter at anmodningen er mottatt, med mindre 
partene blir enige om noe annet. 
 
8. Den blandede komité kan beslutte å endre vedlegg samt tillegg til vedlegg til 
denne avtale. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 9 kan komiteen fastsette en dato 
for når slike beslutninger skal tre i kraft. 
 
9. Dersom en parts representant i Den blandede komité har godtatt en beslutning 
med forbehold om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav, skal beslutningen tre i kraft 
den dag den siste av partene gir underretning om at dens internrettslige krav er oppfylt, 
med mindre det i selve beslutningen er fastsatt en senere dato. Den blandede komité kan 
bestemme at beslutningen skal tre i kraft for de parter som har oppfylt sine 
internrettslige krav, forutsatt at Montenegro er en av disse parter. En part kan gi en 
beslutning i Den blandede komité midlertidig anvendelse inntil beslutningen trer i kraft 
for vedkommende part, med forbehold for dens forfatningsrettslige krav. 
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KAPITTEL 8 
 

TVISTELØSNING 
 
 

ARTIKKEL 42 
 

Konsultasjoner 
 

1. Ved uenighet om fortolkningen, gjennomføringen og anvendelsen av denne 
avtale skal partene gjennom samarbeid og konsultasjon gjøre alt de kan for å komme 
fram til en gjensidig tilfredsstillende løsning. 
 
2. En part kan skriftlig anmode en annen part om konsultasjoner om ethvert 
eksisterende eller foreslått tiltak, eller om andre spørsmål som den mener kan ha 
betydning for hvordan denne avtale virker. Den part som anmoder om konsultasjoner, 
skal samtidig gi de øvrige parter skriftlig underretning om dette og oversende alle 
relevante opplysninger. 
 
3. Konsultasjonene skal, dersom en av partene ber om det, finne sted i Den 
blandede komité innen 20 dager etter at underretningen nevnt i nr. 2 er mottatt, med 
sikte på å finne en løsning som kan godtas av alle parter. 
 
4. Dersom den part som anmodningen etter nr. 2 er rettet til, ikke svarer innen ti 
dager eller ikke innleder konsultasjoner innen 20 dager etter at anmodningen er mottatt, 
har den part som fremmer anmodningen, rett til å be om at det opprettes et 
voldgiftspanel i samsvar med artikkel 43. 

 
 

ARTIKKEL 43 
 

Voldgift 
 

1. Dersom en tvist mellom partene om fortolkningen av rettigheter og forpliktelser 
etter denne avtale ikke er løst gjennom direkte konsultasjoner eller i Den blandede 
komité innen 60 dager etter at en anmodning om konsultasjon er mottatt, kan tvisten 
henvises til voldgift av den part som har inngitt klage, ved skriftlig anmodning til den 
innklagede part. En kopi av anmodningen skal sendes alle øvrige parter, slik at de kan 
avgjøre om de skal delta i voldgiftsprosessen. 
 
2. Dersom flere enn én part anmoder om at det opprettes et voldgiftspanel i 
tilknytning til samme sak, eller dersom anmodningen omfatter mer enn én innklaget 
part, bør det, når det lar seg gjøre, opprettes ett enkelt voldgiftspanel for å behandle 
slike tvister2. 
 
3. En part som ikke er part i tvisten, skal ved skriftlig anmodning til partene i 
tvisten ha rett til å legge fram skriftlige innlegg for voldgiftspanelet, motta skriftlige 

                                                 
2 I dette kapittel kan betegnelsene «part», «part i tvisten», «part som har inngitt klage» og «innklaget part» 

vise til én eller flere parter.  
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innlegg, herunder vedlegg, fra partene i tvisten, møte i forhandlinger og avgi muntlige 
innlegg. 
 
4. Voldgiftspanelet skal bestå av tre medlemmer, som skal utpekes i samsvar med 
Den permanente voldgiftsdomstolens tilleggsregler for voldgiftsbehandling av tvister 
mellom to stater, som trådte i kraft 20. oktober 1992 (heretter kalt «tilleggsreglene»). 
 
5. Voldgiftspanelet skal undersøke saken det har fått seg forelagt i anmodningen 
om opprettelse av et voldgiftspanel, på bakgrunn av bestemmelsene i denne avtale 
anvendt og fortolket i samsvar med folkerettens fortolkningsregler. Voldgiftspanelets 
avgjørelse skal være endelig og bindende for partene i tvisten. Enhver avgjørelse fra 
voldgiftspanelet skal offentliggjøres, med mindre partene i tvisten blir enige om noe 
annet. 
 
6. Alle forhandlinger skal føres på engelsk. Voldgiftspanelets møter skal være åpne 
for allmennheten med mindre partene i tvisten blir enige om noe annet. Hver part skal 
behandle fortrolig opplysninger som en annen part har lagt fram for voldgiftspanelet og 
merket fortrolig. 
 
7. Det skal ikke være kontakt mellom en av partene alene og voldgiftspanelet om 
spørsmål som er under behandling. 
 
8. Voldgiftspanelet skal treffe avgjørelse senest 180 dager etter at panelets formann 
er oppnevnt. Denne fristen kan forlenges med inntil 90 dager dersom partene i tvisten er 
enige om det. 
 
9. Voldgiftspanelets utgifter, herunder godtgjørelse til medlemmene, skal dekkes 
av partene i tvisten og fordeles likt mellom dem. 
 
10.  Med mindre noe annet er angitt i denne avtale eller avtalt mellom partene i 
tvisten, skal tilleggsreglene få tilsvarende anvendelse. 

 
 

ARTIKKEL 44 
 

Fullbyrding av avgjørelsen 
 

1. Den innklagede part skal omgående etterkomme voldgiftspanelets avgjørelse. 
Dersom det ikke er praktisk mulig å etterkomme den umiddelbart, skal partene i tvisten 
bestrebe seg på å bli enige om en rimelig frist for å gjøre dette. Dersom det ikke er 
oppnådd enighet innen 30 dager etter avgjørelsen, kan en part i tvisten innen ti dager 
etter fristens utløp anmode det opprinnelige voldgiftspanelet om å fastsette en rimelig 
frist.  
 
2. Den berørte part skal skriftlig underrette den andre parten i tvisten om de tiltak 
som er truffet for å etterkomme avgjørelsen. 
 
3. Dersom den berørte part unnlater å etterkomme avgjørelsen innen en rimelig 
tidsfrist og partene i tvisten ikke er blitt enige om noen kompensasjon, kan den andre 
parten i tvisten, inntil avgjørelsen er behørig fullbyrdet eller tvisten er blitt løst på annen 
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måte, og med 30 dagers varsel, oppheve anvendelsen av fordeler som er gitt innenfor 
rammen av denne avtale, men bare i samme omfang som de fordeler som berøres av 
tiltaket som anses å utgjøre et brudd på denne avtale. 
 
4. Enhver tvist om fullbyrdingen av avgjørelsen eller den varslede opphevingen 
skal på anmodning fra en av partene i tvisten avgjøres av det opprinnelige 
voldgiftspanelet før en oppheving av fordeler kan iverksettes. Voldgiftspanelet kan også 
avgjøre om eventuelle gjennomføringstiltak vedtatt etter at fordelene ble opphevet, er i 
samsvar med panelets avgjørelse, og om opphevingen av fordelene bør bringes til 
opphør eller endres. Voldgiftspanelets avgjørelse etter dette nummer skal normalt 
foreligge innen 45 dager etter at anmodningen er mottatt. 
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KAPITTEL 9 
 

SLUTTBESTEMMELSER 
 
 

ARTIKKEL 45 
 

Oppfyllelse av forpliktelser 
 

 Partene skal treffe alle generelle eller særlige tiltak som er nødvendige for å 
oppfylle sine forpliktelser etter denne avtale. 

 
 

ARTIKKEL 46 
 

Vedlegg  
 

 Vedleggene til denne avtale, med tillegg, utgjør en integrert del av avtalen.  
 
 

ARTIKKEL 47 
 

Utviklingsklausul 
 

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

 
 

ARTIKKEL 48 
 

Endringer 
 

1. Partene kan bli enige om å endre denne avtale. Andre endringer i denne avtale 
enn dem som er omtalt i artikkel 41 nr. 8, skal forelegges partene til ratifikasjon, 
godtakelse eller godkjenning. Med mindre partene er blitt enige om noe annet, skal 
endringer tre i kraft den første dag i den tredje måned etter at det siste ratifikasjons-, 
godtakelses- eller godkjenningsdokumentet er deponert. 
 
2. Endringstekstene samt ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumentene skal deponeres hos depositaren. 
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ARTIKKEL 49 
 

Tiltredelse 
 

1. Enhver stat som blir medlem av Det europeiske frihandelsforbund, kan tiltre 
denne avtale på de vilkår partene blir enige om, forutsatt at Den blandede komité 
godkjenner tiltredelsen. Tiltredelsesdokumentet skal deponeres hos depositaren. 
 
2. For en tiltredende stat skal denne avtale tre i kraft den første dag i den tredje 
måned etter at staten har deponert sitt tiltredelsesdokument eller de eksisterende parter 
har godkjent tiltredelsesvilkårene, avhengig av hva som inntreffer sist. 

 
 

ARTIKKEL 50 
 

Oppsigelse og opphør 
 

1. En part kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til depositaren. 
Oppsigelsen får virkning seks måneder etter at depositaren har mottatt underretningen. 
 
2. Den dag Montenegro tiltrer Den europeiske union, skal denne avtale ipso facto 
opphøre å gjelde. 
 
3. Enhver EFTA-stat som trer ut av konvensjonen om opprettelse av Det 
europeiske frihandelsforbund, skal ipso facto opphøre å være part i denne avtale samme 
dag uttredelsen trer i kraft. 

 
 

ARTIKKEL 51 
 

Ikrafttredelse 
 

1. Denne avtale skal ratifiseres, godtas eller godkjennes i samsvar med partenes 
respektive forfatningsrettslige krav. Ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumentene skal deponeres hos depositaren. 
 
2. Denne avtale trer i kraft 1. juli 2012 for de parter som har deponert sitt 
ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokument, eller som har underrettet 
depositaren om midlertidig anvendelse, minst to måneder før denne dato, forutsatt at 
minst én EFTA-stat og Montenegro er blant de nevnte parter. 
 
3. Dersom denne avtale ikke trer i kraft 1. juli 2012, skal den tre i kraft den første 
dag i den tredje måned etter at minst én EFTA-stat og Montenegro har deponert sitt 
ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokument eller har underrettet depositaren 
om midlertidig anvendelse. 
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4. For en EFTA-stat som deponerer sitt ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokument etter at denne avtale er trådt i kraft, skal avtalen tre i kraft den 
første dag i den tredje måned etter at vedkommende stat har deponert sitt ratifikasjons-, 
godtakelses- eller godkjenningsdokument. 
 
5. Dersom de forfatningsrettslige krav tillater det, kan en part anvende denne avtale 
midlertidig inntil den ratifiserer, godtar eller godkjenner avtalen. Depositaren skal 
underrettes om en midlertidig anvendelse av denne avtale. 

 
 

ARTIKKEL 52 
 

Depositar 
 

 Norges regjering skal være depositar. 
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SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til 
det, undertegnet denne avtale. 
 
Utferdiget i Genève 14. november 2011 i ett originaleksemplar på engelsk. Depositaren 
skal oversende bekreftede kopier til alle parter.  
 
 
For Island For Montenegro 
 
 
 
...........................................    .................................................... 
 
For Fyrstedømmet Liechtenstein 
 
 
 
........................................... 
 
For Kongeriket Norge 
 
 
 
........................................... 
 
For Det sveitsiske edsforbund 
 
 
........................................... 
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