
                                                                          Vedlegg til  

                                                                                   Ref 9690  

                                                                                                                    EFTA forslag av 24 mai 2005  

 

 

Administrativt arrangement  

mellom de kompetente myndigheter i EFTA-statene og Israel vedrørende 

opprinnelsesbevis utstedt i forbindelse med frihandelsavtalen og den bilaterale 

landbruksavtalen 

 

1. De kompetente myndigheter i EFTA-statene og Israel er enige i dette arrangementet for å håndtere 

visse tekniske problemer knyttet til gjennomføringen av protokoll B til frihandelsavtalen EFTA/Israel 

og vedlegg II til de bilaterale avtaler om handel med landbruksvarer (heretter referert til som 

"bilaterale landbruksavtaler"). Partene skal offentliggjøre arrangementet.  

 

2. Navnet på byen, landsbyen eller industriell sone der produktene har oppnådd opprinnelsesstatus i 

henhold til opprinnelsesreglene som nevnt i nr. 1 skal angis på alle opprinnelsesbevis utstedt i Israel 

for å oppnå preferansetollbehandling ved import til EFTA-statene i henhold til frihandelsavtalen 

EFTA-Israel, eller i henhold til de bilaterale landbruksavtalene. Ved ferdigstillelse av dette 

arrangementet skal de israelske tollmyndigheter gi retningslinjer for gjennomføringen av 

arrangementet. Retningslinjene og fremtidige endringer av dem vil bli presentert til EFTA-statene 

gjennom EFTA-sekretariatet før publikasjon i samsvar med bestemmelsene i nr. 5 (a) og (b).  

 

3. Alle utestående verifikasjonsanmodninger mottatt av israelske tollmyndigheter skal besvares i 

samsvar med dette arrangementet.  

 

4. I tilfelle ytterligere informasjon er anmodet av kompetent myndighet i noen av EFTA-statene eller 

der hvor Israel finner det passende å gi slik informasjon, vil alle anmodninger om verifikasjon besvart 

gjennom israelske tollmyndigheter før dette arrangementet er inngått, bli besvart i henhold til dette 

Arrangementet. Ved mottakelse av ny informasjon gitt av Israel i henhold til dette Arrangementet, skal 

refusjon av toll og/eller innbetalt depositum, eller formidling av tollgjeld til debitor blir utført i 

samsvar med hver EFTA-stats innenlandske lovgivning knyttet til toll- og opprinnelsessaker.  

 

5. (a) Ved anmodning fra partene skal partene konsultere på tekniske spørsmål som følger av 

anvendelsen av dette arrangementet.  

(b) Disse konsultasjonene skal finne sted mellom de israelske tollmyndighetene og tollmyndighetene i 

EFTA-statene det gjelder.  

(c) Under konsultasjonstiden, skal tollmyndighetene i vedkommende EFTA-stat frigi varene til 

importøren uten forsinkelse.  

 

6. Dette arrangementet er uten forbehold for posisjonen til partene i frihandelsavtalen og de bilaterale 

landbruksavtaler om anvendelsen av disse avtalene.  

 

7. Arrangementet trer i kraft fra 1. juli 2005. 

 


