
 
 
 

Landbúnaðarsamningur milli Kanada og lýðveldisins Íslands 
 
 
 

Kanada og lýðveldið Ísland (hér á eftir nefnt „Ísland“), 
 

HAFA HUGFAST að fríverslunarsamningur milli Kanada og ríkja Fríverslunarsamtaka 
Evrópu (Íslands, Liechtensteins, Noregs og Sviss), hér á eftir nefndur 
„fríverslunarsamningurinn“, var gerður á undirritunardegi þessa samnings og 

 
STAÐFESTA að þessi samningur er hluti af gerningum um að koma á fót fríverslunarsvæði 
Kanada og lýðveldisins Íslands, Furstadæmisins Liechtensteins, Konungsríkisins Noregs og 
Ríkjasambandsins Sviss („EFTA-ríkin“) í samræmi við 2. mgr. 3. gr. fríverslunarsamningsins, 

 
HAFA ÁKVEÐIÐ eftirfarandi: 
 
 

1. gr. 
 

Þessi samningur gildir um viðskipti með eftirfarandi framleiðsluvörur milli aðilanna að 
þessum samningi: 
 

a) framleiðsluvörur, sem flokkaðar eru í 1. til 24. kafla í samræmdu vörulýsingar- 
og vöruheitaskránni og ekki taldar upp í viðauka G eða H við 
fríverslunarsamninginn og 

 
b) framleiðsluvörur, sem falla ekki undir 10. gr. fríverslunarsamningsins, samkvæmt 

viðauka F við þann samning. 
 
 

2. gr. 
 
1. Kanada skal veita tollaívilnanir fyrir landbúnaðarafurðir, sem eru upprunnar á Íslandi, 
eins og tilgreint er í 1. viðauka við þennan samning. Ísland skal veita tollaívilnanir fyrir 
landbúnaðarafurðir, sem eru upprunnar í Kanada, eins og tilgreint er í 2. viðauka við þennan 
samning. 
 
2. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki koma í veg fyrir að samningsaðili innleiði, endurinnleiði 
eða hækki tollgjald gagnvart hinum samningsaðilanum, eins og heimilt er samkvæmt 
Marakess-samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, sem var undirritaður 15. 
apríl 1994, eða á grundvelli hans, einkum samkvæmt reglum og málsmeðferð um lausn 
deilumála, en að undanskildum breytingum á skrám og tollabreytingum í samræmi við 
XXVIII. gr. hins almenna samnings um tolla og viðskipti frá 1994 (GATT-samningsins). 
 



 
3. gr. 

 
Samningsaðilar skuldbinda sig til þess að vinna áfram að því að auka frelsi í viðskiptum 
sínum með landbúnaðarafurðir, að teknu tilliti til venju í viðskiptum milli samningsaðila með 
landbúnaðarafurðir, þess hve slíkar afurðir eru viðkvæmar og þróunar í landbúnaðarstefnu 
hvors aðila fyrir sig. Samningsaðilarnir skulu, að beiðni hvors aðilans sem er, hafa samráð í 
þeim tilgangi að auka frelsi í viðskiptum sín á milli með landbúnaðarafurðir, þ.m.t. úrbætur á 
markaðsaðgangi með því að lækka eða afnema tolla á vörum og með því að útvíkka vörusvið, 
sem fellur undir 1. og 2. viðauka, eftir gildistöku þessa samnings. 
 
 

4. gr. 
 
 Eftirfarandi ákvæði og kafli úr fríverslunarsamningnum gilda, að breyttu breytanda, 
milli aðilanna að þessum samningi og eru hér með felld inn í samning þennan sem hluti af 
honum: 2. gr., 4. gr. til og með 8. gr., 19., 22., 24. og 25. gr. og VIII. kafli (Lausn deilumála). 
 
 

5. gr. 
 
1. Samningsaðilar skulu skoða þau mál sem kunna að koma upp í viðskiptum þeirra með 
landbúnaðarafurðir samkvæmt þessum samningi og leita viðunandi lausna. Mál, sem hafa 
þýðingu fyrir starfsemi fríverslunarsvæðis Kanada og EFTA-ríkjanna, má einnig ræða í 
sameiginlegu nefndinni, sem komið var á fót með 26. gr. fríverslunarsamningsins, eða í hvaða 
undirnefnd eða vinnuhópi sem er, sem komið er á fót skv. 9. gr. fríverslunarsamningsins eða 
sem sameiginlega nefndin kemur á fót. 
 
2. Báðum samningsaðilum er heimilt að vísa málum, sem upp kunna að koma vegna 
beitingar ákvæða fríverslunarsamningsins, sem hafa verið felld inn í samning þennan sem 
hluti af honum skv. 4. gr., til sameiginlegu nefndarinnar eða annarrar undirnefndar eða 
vinnuhóps sem sameiginlega nefndin kemur á fót. 
 
 

6. gr. 
 
 Samningsaðilarnir staðfesta að framleiðsluvörur, sem í viðskiptum þeirra á milli njóta 
tollaívilnana skv. 2. gr., njóta ekki góðs af útflutningsstyrkjum eins og þeir eru skilgreindir í 
samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um landbúnað. Hvor samningsaðili um sig skal, að 
fenginni beiðni þar um, veita hinum samningsaðilanum frekari upplýsingar og skýringar 
varðandi þessa skuldbindingu. 
 
 

7. gr. 
 
 Taki samningsaðili upp greiðslu útflutningsstyrkja vegna framleiðsluvöru, eða innleiði 
slíka greiðslu á ný, sem nýtur tollaívilnana í samræmi við 2. gr. og stunduð eru viðskipti með 
við hinn samningsaðilann, er hinum síðarnefnda heimilt að hækka innflutningstolla allt að 
þeim tolli sem lagður er á samkvæmt þeirri bestukjarameðferð sem gildir á þeim tíma. 



 
8. gr. 

 
 Samningsaðilar árétta réttindi sín og skyldur, að því er varðar ívilnanir vegna 
markaðsaðgangs og skuldbindingar um útflutningsstyrki samkvæmt samningi 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um landbúnað, fyrir aðrar landbúnaðarvörur en þær sem 
tilgreindar eru í 1. og 2. viðauka. 
 
 

9. gr. 
 
 Farið skal með réttindi og skyldur samningsaðilanna að því er varðar skuldbindingar 
um innanlandsstuðning í samræmi við samning Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um 
landbúnað.  
 
 

10. gr. 
 

Ef þessi samningur vísar til eða fellir inn með tilvísun óviðkomandi samninga eða 
lagagerninga, eða sérákvæði í þeim, er slíkum tilvísunum ætlað að taka til tengdra 
athugasemda um túlkun og skýringar.   
 
 

11. gr. 
 
1. Samningur þessi er með fyrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki. 
Samningsaðilar skulu skiptast á skjölum sínum um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki. 
 
2. Samningur þessi öðlast gildi á sama degi og fríverslunarsamningur milli Kanada og 
Íslands öðlast gildi. 
 
 

12. gr. 
 

Samningur þessi gildir svo lengi sem samningsaðilarnir eru aðilar að 
fríverslunarsamningi Kanada og EFTA-ríkjanna. 
 
 
ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirrituð, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning 
þennan. 
 
 
Gjört í Davos, hinn 26. janúar 2008, í tvíriti á ensku og frönsku, og eru báðir textarnir 
jafngildir. 
 
 

__________________________   __________________________ 
Fyrir hönd Kanada     Fyrir hönd lýðveldisins Íslands 
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