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10. janúar 1973. 1 Nr. 1. 

AUGLÝSING 

um samninga Íslands við erlend ríki 31. desember 1972. 

Sem fylgiskjal með auglýsingu þessari er birt skrá um samninga Íslands við 

erlend ríki 81. desember 1972. 
Númer samninganna og blaðsíðutal á við heildarútgáfu utanríkisráðuneytisins 

1962 á samningum Íslands við erlend ríki (I. bindi: Alþjóðasamningar og samningar 
við fleiri ríki en eitt; II. bindi: Samningar við einstök ríki). Auk þess er vitnað í 
númer og blaðsíðutal í C-deild Stjórnartíðinda vegna samninga, sem auglýstir hafa 

verið síðan á árinu 1962. 
Einnig fylgir auglýsingu þessari skrá um heiti samninganna á ensku. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 10. janúar 1978. 

Einar Ágústsson. 
Pétur Thorsteinsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



  

  

Nr. 1. 2 10. janúar 1973. 

Fylgiskjal. 

Skrá um samninga Íslands við önnur ríki 31. desember 1972. 

I. 

Alþjóðasamningar og samningar við fleiri en eitt ríki. 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Bls. 

1 16.4.1856 Yfirlýsing um nokkur undirstöðuatriði sjóhernaðar á 
stríðstímum ...........0.002 00 17 

2 20.3.1883 Samningur um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar .... 17 
3 14.3.1884 Samningur um vernd á hraðfréttaþráðum, er lagðir eru 

neðANSÆVar ............0 37 

4 | 1.12.1886 og 
23.3.1887 Yfirlýsing .................. 00... 40 

5 5.7.1890 Samningur um alþjóðastofnun til að gefa út tollalög 40 
6 | 16.12.1949 Bókun .......0...0020 0000. 44 
8 18.5.1904 Samkomulag um ráðstafanir til að koma í veg fyrir svo- 

nefnda hvíta þrælasölu .........00.0.000002 000 51 
9 17.7.1905 Samningur um einkamálaréttarfarsákvæði ........... 53 

11 18.10.1907 Sáttmáli um friðsamlega lausn deilumála milli ríkja 65 

12 18.10.1907 Sáttmáli um takmarkanir á valdbeitingu til að innheimta 

Skúldir ............2 020 79 
13 18.10.1907 Sáttmáli um upphaf stríðs .......0.00.0.0.0 000. 81 
14 | 18.10.1907 Sáttmáli um reglur og venjur stríðs á landi .......... 82 
15 18.10.1907 Sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkis- 

borgara þeirra í stríði á landi...................... 92 
16 18.10.1907 Sáttmáli um hverja deild skal gera kaupskipum óvina- 

ríkis er stríð hefst ................. 96 
17 | 18.10.1907 Sáttmáli varðandi breytingu á kaupskipum í herskip .. 98 
18 | 18.10.1907 | Sáttmáli um lagningu neðansjávar-dufla, er springa við 

Áreksttir ........0...... 0 99 
19 | (18.10.1907 | Sáttmáli um stórskotaárás frá herskipum í stríði ...... 102 
20 | 18.10.1907 Sáltmáli um að nota reglur Genfar-sáttmálans í sjó- 

hernaði .............2..002. 000 104 

21 18.10.1907 Sáttmáli um vissar takmarkanir á framkvæmd hertöku- 
réttarins Í sjóhermaði ..........0.0.00.00.0 000. 109 

22 18.10.1907 Sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja, þegar 
stríð er háð til sjós .............00000. 0 112 

23 | — 4.5.1910 Samkomulag um ráðstafanir gegn birtingu klámsmíða .. 116 
24 4.5.1949 Bókun ..........0222000 200 118 
25 23.1.1912 Samningur um ÓpÍum ............0000 00. 120 
26 28.11.1919 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 2 varð- 

andi atvinnuleysi .........0..020 00. 126 
27 11.11.1921 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 15 um lág- 

marksaldur kyndara og kolamokara ................ 130      



  

  

      

10. janúar 1973. 3 Nr. 1 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Bls. 

28 12.11.1921 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 11 um 
félagafrelsi landbúnaðarverkafólks .............2.... 133 

29 1.12.1924 Samningur um aðstöðu sjómanna á kaupskipum til að 
fá læknishjálp við kynsjúkdómum .............0.... 136 

19/1966 17.6.1925 Genfarsamningur um bann við notkun eiturefna, gass 
og sýkla í hernaði ........0.00.200 00 139 

30 28.1.1926 Samningur um haffæri skipa og skipsbúnað .......... 137 
3l 11.6.1928 Breyting .........000.22. 0000 140 
32 24.4.1926 Alþjóðasamningur um bifreiðaumferð ................ 141 
33 2.6.1928 Alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum 153 

34 27.8.1928 Sáttmáli um að fyrirdæma stríð til að skera úr deilum 
milli ríkja ...........02000.0 000 160 

ðð 12.10.1929 Samningur um samræmingu nokkurra reglna varðandi 
loftflutninga milli landa ..........0.0000 000... 161 

vð € 28.9.1955 Bókun ........2.2%00000 0 sn 177 

9/1963 á 39 
97 28.6.1930 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 29 um 

nauðungarvinnu eða skylduvinnu ..........000.0.... 188 

39 6.2.1931 Samningur Norðurlanda um alþjóðleg cinkamálaréttar- 
ákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð; með loka- 
bókun .......000002.00 0 211 

40 26.3.1953 Breyting .......0...20002 00 215 
22/1969 3.11.1969 Breyting .........002002 0002. 87 

43 Í.4 til Samningur Norðurlanda um að eftirsenda eða áfram- 
6.5.1931 senda símskeyti án aukagjalds ..................... 219 

44 16.3.1932 Samningur Norðurlanda um viðurkenningu dóma og 

fullnægju þeirra .........2020. 020. 219 
45 7.11.1933 Samningur Norðurlanda um gjaldþrotaskipti .......... 222 
46 19.11.1934 Samningur Norðurlanda um erfðir og skipti á dánar- 

búum ............2020 0000 225 
47 24.10.1936 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 58, um 

lágmarksaldur barna við sjómennsku (endurskoðuð 
1936) ......00200 000. 231 

48 27.5.1938 Yfirlýsing Norðurlanda um samstæð hlutleysisákvæði .. 234 
49 7.12.1944 Samþykkt um alþjóðaflugmál ..........2..0.0.0 00... 238 
50 | (14.6.1954 Bókun 0... 260 
51 17.12.1944 Alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara ........ 261 
52 26.6.1945 Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og samþykktir Milli- 

ríkjadómstólsins (........00000 0000 263 
9/1965 31.8.1965 Breytingar .........0.0200000. 00 rn 20 

10/1966 | 20.12.1965 Breytingar ..........0020000 0000 85 
53 | 16.10.1945 Stofnskrá Matvæla- og landbúnaðarstofnunar hinna Sam- 

einuðu þjóða .........00..000 0000 316 
5/1964 | 16.11.1945 Stofnskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. 13 

54 | 27.12.1945 Samkomulag um samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 326 
1/1971 28.7.1969 Breyting ...........000. 0000 1 

55 | 27.12.1945 Samkomulag um samþykktir Alþjóðabanka til endur- 
hyggingar og nýbyggingar ..........0.000.0 000. 00... 352



  

  

      

Nr. Í. 4 10. janúar 1973. 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn BIis. 

56 13.2.1946 Samningur um réttindi og griðhelgi Sameinuðu þjóðanna 372 
57 5.4.1946 Samningur um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærð- 

ir fisktegunda, ásamt ákvæðum viðbætis við samning- 

inn dags. 2. apríl 1953 ...........0... 0. 382 
58 6.5.1960 Ýmsar breytingar ........0...00.00. 0 387 
59 22.17.1946 Stofnskrá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar ....... 389 

13/1972 | 23.5.1967 Breyting ......000..0.0. 13 
60 9.10.1946 Gerð um breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofn- 

UÐAPINNAF „20... 401 
61 25.6.195 Breyting .......0... 0. 430 

2/1963 | 22.6.1962 Gerð um breytingar .........0.00.000. 3 
21/1972 22.6.1972 Breyting 200... 97 

62 | 2.12.1946 Alþjóðasáttmáli um skipan hvalveiða .................. 432 
63 | (19.11.1956 Bókun ......000.20...0 436 
64 Fylgiskjal með alþjóðasáttmála um skipan hvalveiða, 

1946, með breytingum, sem gerðar hafa verið til 
loka 13. fundar, London 1961 .....0.00....... 437 

65 10.6.1947 Samningur um samræmda aðferð við skipamælingar .. 444 
18/1967 21.5.1965 Breytingar ............0..0. 0. 121 

66 | 11.10.1947 Samningur um ÁAlþjóðaveðurfræðistofnun ............. 452 
8/1968 | 30.10.1947 Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATT), 

ásamt Genfar-bókun frá 30. júní 1967 ................ 19 
67 6.3.1948 Samþykkt um Alþjóðasiglingamálastofnunina .......... 461 

20/1969 | 15.9.1964 og Breytingar ...........0.0...00 2 83 
28.9.1965 

5/1967 19.6.1948 Samningur um alþjóðaviðurkenningu réttinda í loftförum 23 
70 9.7.1948 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 87 um 

félagafrelsi og verndun þess ........0000. 00... 499 
71 17.9.1948 Samningur um radíóþjónustu fyrir skip .............. 504 
72 9.12.1948 Sáttmáli um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hóp- 

MOFð .......00..02 0000. 504 
12/1970 8.2.1949 Alþjóðasamningur um fiskveiðar í norð-vestur hluta 

Atlantshafs ...........000... 181 
925.6.1956 Bókun um árlega fundi ..............0.00.. 0000... 196 

24.4.1961 Yfirlýsing um skeldýr ............0.0.000 0000... 198 
15.7.1963 Bókun um vöðusel og blöðrusel .................... 198 

20.11.1965 Bókun um eftirlitsaðgjörðir ....................... 200 
90.11.1965 Bókun um gildistöku tillagna ................0..... 202 
1.10.1969 Bókun um skipan svæðisnefnda og verndarreglur .. 206 

28/1970 6.10.1970 Bókun um breytingar á samningnum .............. 345 
63/1952 18.6.1949 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 91 um 

orlof með launum fyrir farmenn .................. 134 
75 4.4.1949 Norður-Atlantshafssamningur ...........0..0.000000000.. 515 
76 | 22.10.1951 Bókun varðandi þátttöku Grikklands og Tyrklands .. 519 
77 23.10.1954 Bókun um aðild Sambandslýðveldisins Þýzkalands .. 591 

78 20.9.1951 Samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafs- 
bandalagsins, fulltrúa hjá því og starfslið þess .. 523 

79 5.5.1949 Stofnskrá Evrópuráðsins ..............000.. 0000... 529



  

  

10. janúar 1973. 5 Nr. 1 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Bls 

80 22.5.1951 Breytingar ...........0..000 00 .n rn 543 
81 18.12.1951 Breyting ..............002 0000 544 
82 4.5.1953 Breyting ...........2.. 0020. 544 

9/1971 14.10.1970 Breyting .......000..2 0. 136 
83 2.9.1949 Samningur um réttindi og griðhelgi Evrópuráðsins .... 545 
84 6.11.1952 Bókun .........0. 000. 549 
85 15.12.1956 Bókun ......00200 00. 551 

8/1971 6.3.1959 Breyting ......0..0002 00. 124 
86 1.7.1949 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 98, um 

beitingu grundvallarreglna um réttinn til að stofna 
félög og semja sameiginlega ...........0.0.0.000..0.. 553 

16/1965 12.8.1949 Genfarsamningur til verndar friði og til þess að draga 
úr skelfingum styrjalda ..............00. 000... 33 

87 18.10.1950 Samþykkt um fuglaverndun ..........00020 0000... 556 

88 | 4.11.1950 og | Sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis ásamt 559 

€ 10/1964 20.3.1952 viðbótarbókun .......0.00000 00 £51 

17/1967 6.5.1963 Samningsviðarki nr. 2 um rétt Mannréttindadómstóls 

Evrópu til álitsgerða ........0.2.00 20... 111 
17/1967 6.5.1963 Samningsviðauki nr. 3 um breytingu á 29., 30. og 34. 

gr. sáttmálans ........200.0 000. 111 

17/1967 16.9.1963 Sammningsviðauki nr. 4 um tiltekin mannréttindi og 

“ 7/1968 mannfrelsi, önnur en þau, sem greinir Í sáttmálan- 111 
um og fyrsta viðauka við hann ...........0000... £ 18 

17/1967 20.1.1966 Samningsviðauki nr. 5 um breytingar á 22. og 40. gr. 
sáttmálans .........22.2.000. seen 111 

11/1969 Viðurkenning á lögsögu Mannréttindadómstóls Evrópu 
hefur verið framlengd til 3. september 1974 ...... 61 

2/1971 15.12.1950 Samningur um tollasamvinnuráð ....0.000.0 0... 90 
89 29.6.1951 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 um 

jöfn laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf .. 681 

90 28.7.1951 Samningur um réttarstöðu flóttamanna ................ 586 

5/1968 31.1.1967 Breytingar ........200.000 000 9 

91 18.1. til Samningur um fjarskipti milli Norðurlanda ............ 616 

25.7.1952 
92 29.2. til Samningur um talsímasamband milli Norðurlanda 616 

18.7.1952 
93 17.5. til Starfsreglur Norðurlandaráðs .......0..00.0000. 00. 617 

10.12.1952 
94 28.6.1952 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 102 um 

lágmark félagslegs Öryggis .........0...000 0... 618 
95 30.6.1952 Samningur Evrópuríkja um skiptingu mjög hárra öldu- 

tíðna fyrir útvarp .........0.202 000 660 
97 28.8.1952 Bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva, 

sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlants- 
hafssamningnum .........00.0000. 0000 661 

98 6.9.1952 Samningur um höfundarétt ........02.00000 2... 666 
99 31.3.1953 Samningur um pólitiska réttarstöðu kvenna .......... 674      
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Bls. 

11/1964 | 11.12.1953 Samþykki Evrópuríkja um framfærslu- og læknishjálp 
ásamt viðbótarsamningi .......,.......0.00000. 00... ö2 

12/1964 11.12.1953 Bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg trygg- 
ingarlög varðandi elli, örorku og eftirlifendur, ásamt 

viðbótarsamningi .................0..0000 0. 63 
13/1964 11.12.1953 Bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg trygg- 

ingarlög önnur en þau, er varða elli, örorku og eftir- 
lifendur, ásamt viðbótarsamningi .................. 73 

100 | 11.12.1953 | Samningur Evrópuráðsríkja um jafngildi prófskírteina 
til aðgangs að háskólum ............00.0. 0000... 676 

101 11.12.1953 Stofnskrá Evrópunefndar til varnar gin- og klaufaveiki 677 
5/1966 | 11.12.1953 Samningur Evrópuríkja um formsatriði við umsóknir 

um einkaleyfi ............022.0000 000. 10 
4/1962 12.5.1954 Samningur um að fyrirbvggja óhreinkun sjávar af völd- 

um Olu .........020 0020 2 
6/1966 13.4.1962 Breytingar ........0000....0 18 

17/1970 | 21.10.1969 Breyting ...........22.022 00 17 
102 22.5.1954 Bókun um að leysa Norðurlandabúa undan skyldu til að 

hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru 
norrænu landi en heimalandinu ...............00... 684 

103 19.12.1954 Menningarsáttmáli Evrópuráðsins ..................... 685 
104 25.5.1955 Samkomulag um Alþjóða lánastofnun ................ 687 
106 5.8.1955 Gjaldeyrissamningur Evrópu ..........000..00.. 000... 702 
107 15.9.1955 Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi .......... 724 

6/1962 13.90.1961 Breytingar .......00.00000000.0 0 13 
16/1966 24 .8.1966 Breytingar ..........0.20... 0022 125 
6/1967 2.2.1967 Breytingar ................002 0... nr 35 

4/1970 | O2.12.1969 Breytingar ................ 7 
108 30.4.1956 Samningur um viðskiptaréttindi óreglubundinnar flug- 

þjónustu í Evrópu .............0000 000. 750 
17/1965 7.9.1956 Samningur um afnám þrælahalds og þrælasölu ........ 34 

109 25.90.1956 Samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á til- 
tekinni flugþjónustu á Íslandi ...................... 754 

110 25.9.1956 Samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á til- 
tekinni flugþjónustu á Grænlandi og Færeyjum ...... 762 

111 26.10.1956 | Stofnskrá Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar ........ 763 
11/1972 | og.9.1970 Breyting .......0....0 0020. 47 

112 | %1.11.1956 | Samningur um tæknilega aðstoð milli Íslands og Samein- 
uðu þjóðanna og stofnana þeirra ............000..... 777 

7/1963 | 15.12.1956 Samningur Evrópuríkja um jafngildi námsdvalar í há- 
Skólim .......0.0.0000 nn 17 

113 19.12.1956 Norðurlandasamningur um flutning milli sjúkrasamlaga 

og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir .... 781 
114 25.6.1957 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 105 um 

afnám nauðungarvinnu ............... 0... 00... 784 
19/1965 12.7.1957 Samningur Norðurlanda um afnám vegahréfaskoðunar 

við landamæri milli landanna ...................... 46 
19/1965 20.5.1963 Viðbótarsamningur ...................00 00. 54
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Bls. 

16/1968 | 10.10.1957 Alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa, 
sem á sjó sigla ......00.00000. 0 senn 166 

27/1970 13.5.1958 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 108 um 
persónuskirteini sjómanna ......00.000000 000... 10 

14/1963 25.6.1958 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 111, er 
varðar misrétti með tilliti til atvinnu eða starfa .... 61 

116 24.1.1959 Samningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs 789 
15/1966 20.4.1959 Samningur Evrópuríkja um afnám vegabréfsáritana fyrir 

flóttamenn ........00000 000 0n er 122 
118 26.6.1959 Samningur um Evrópusamráð pósts og síma .......... 828 

119 8.9.1959 Norðurlandasamningur um reglur varðandi viðurkenn- 
ingu á iðgjalda- og starfstíma fyrir þá menn, sem 
tryggðir eru gegn atvinnuleysi og flytja milli ríkja .. 828 

120 | 30.11.1959 | Samningur um nýjan sæsíma frá Skotlandi til Íslands 
til 2.3.1960 og frá Íslandi til Kanada ............... 00.00.0000... 831 

6/1963 14.12.1959 Samningur Evrópuríkja um viðurkenningu á háskóla- 
ÞrÓfUM 20.00.2220 10 

121 21.12.1959 Alþjóða-fjarskiptasamningur ..........00.0000.00. 0. 0... 832 

7/1970 4.1.1960 Samningur um stofnun Fríverzlunarsamtaka Evrópu 
(EFTA) 2... 34 

23/1971 | $1.19.1972 Breyting miðuð við 31. des. 1972 ........22000000.. 235 

1/1970 4.1.1960 Bókun varðandi Liechtenstein ..........0...0.0.0.0.0... 124 
28.17.1960 Bókun um löghæfi, sérréttindi og friðhelgi Fríverzl- 

unarsamtaka Evrópu ......00.0000 0000... 114 

27.3.1961 Samkomulag um stofnun samtaka milli aðildarríkja 
Fríverzlunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Finn- 
lands .......00.000 0 126 

4.12.1969 Bókun varðandi Liechtenstein ........0000.00. 0000... 136 
24.10.1969 Bókun um samkomulag varðandi aðild Íslands að Frí- 

verzlunarsamtökum Evrópu (EFTA) ............ 138 
4.7.1969 Samþykkt EFTA-ráðsins um aðild Íslands nr. 17, 1969 144 

28.10.1969 Samþykkt FINEFTA-ráðsins um aðild Íslands nr. 10, 
1969 ......0.000 err 152 

24.10.1969 Bókun um samkomulag varðandi útflutning á frystum 
fiskflökum til Bretlands eftir 1. janúar 1970 .... 154 

22.12.1969 Samkomulag um innflutning á kindakjöti til: 
Danmerkur ........0200.02 0000 160 
Noregs ........02202 000 160 
Finnlands ...........0000 00... 160 
Svíþjóðar .........00%%.. 000. 161 

122 29.1.1960 Samningur um Hina alþjóðlegu framfarastofnun ...... 832 
24/1971 5.11.1971 Breyting ............0 0000 0 235 
1/1967 28.4.1960 Samningur Evrópuríkja um tímabundinn tollfrjálsan inn- 

flutning lækningatækja o. fl. .....0.0000000 0000. 1 
8/1965 17.6.1960 Samningur um öryggi mannslífa á hafinu .............. 15      



  

  

Nr. 8 10. janúar 1973. 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Bls. 

124 14.12.1960 Samningur um Efnahagssamvinnu- og framfarastofnun- 
ÍNA 200... 862 

24/1970 8.6.1961 Tollasamningur varðandi hlunnindi vegna innflutnings á 
vörum til kynningar eða notkunar á sýningum o. fl. 307 

25/1970 8.6.1961 Tollasamningur varðandi innflutning um stundarsakir á 
atvinnutækjum .........0.0000 0000 322 

23/1970 | 6.12.1961 Tollasamningur um A.T.A. ábyrgðarskjöl fyrir innflutn- 
ing á vörum um stundarsakir ...................... 269 

1/1969 | 16.12.1961 | Evrópuráðssamningur um ferðalög æskufólks á sam- 
eiginlegum vegabréfum ........0.0.0.0 0000 1 

7/1962 23.83.1962 Samstarfssamningur Norðurlanda ...................... 15 
16/1971 13.2.1971 Breyting ........00... 0. 201 
1/1963 23.3.1962 Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga ........ 1 

28.6.1962 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 118, um 
félagslegt öryggi ...............0.00. 0. 

3/1964 25.7.1963 Sæmningur um takmarkað bann gegn Hlraunum með 
kjarnorkuvopn ........00... 220. 8 

11/1970 14.9.1963 Samningur varðandi lögbrot og aðra verknaði í loftförum 169 
3/1965 18.6.1964 Samningur milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamn- 

ingsins um kjarnorkuupplýsingar .................. 5 
2/1965 12.9.1964 Samningur um Alþjóðahafrannsóknaráðið .............. 1 

á 10/1968 € 148 
26/1970 28.9.1970 Breyting á 14. gr. ........0..2 0000. 338 
2/1967 9.4.1965 Alþjóðasamningur um auðveldun flutninga á sjó ...... 3 

20/1972 26.41.1972 Breyting ......0....0 00... 95 
7/1967 | 12.11.1965 Alþjóðafjarskiptasamningur .........00000...0.. 50 

23/1965 | 19.10./30.11. | Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 
1965 fellingu tolla af tækjum, sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum ............... ÍR 62 
21/1965 3.12.1965 Samningur Norðurlanda um gegnumflutning manna, sem 56 

€ 8/1966 vísað hefur verið úr landi ............0.0...0000.... € 80 
14/1968 7.3.1966 Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis .... 154 

og 
17/1969 
19/1970 5.4.1966 Alþjóðasamningur um hleðslumerki skipa ............ 260 
13/1966 25.71.1966 Samningur um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og 

Þegna annarra ríkja ..............0.0 92 
18/1966 | 3.10.1966 Samningur um Menningarsjóð Norðurlanda .......... 134 

€ 14/1967 € 108 
14/1969 20.5.1969 Breyting ..........0...... 2. 64 
1/1968 27.1.1967 Samningur um rannsóknir og not ríkja af himingeimnum, 

tungli og stjörnum .............00 00 1 
8/1967 24.2.1967 Norðurlandasamningur um flutning milli sjúkrasam- 

laga 0. fl. 2.....0. 75 
6/1968 og 3.5.1967 Samningur um Alþjóðasjómælingastofnunina .......... 13 

16/1970 € 238 
6/1969 1.6.1967 Samningur um reglur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi 23      
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16/1969 7.6.1968 Evrópusamningur um upplýsingar um erlenda löggjöf .. 73 
15/1969 

og 
5/1970 1.7.1968 Samningur um að dreifa ekki kjarnavopnum .......... 65 
2/1969, 
13/1969 

og 
B131/1970 6.12.1968 Norðurlandasamningur um almannaskráningu ........ 7 

8/1969 13.12.1968 Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum 46 
21/1969 22.4.1969 Samningur um björgun geimfara, framsal geimfara og 

skil á hlutum, sem skotið hefur verið út í himin- 
GEIMINN ...........0. 00... 84 

18/1970 23.6.1969 Alþjóðasamningur um mælingar skipa ................ 260 
1/1971 28.7.1971 Stofnskrá alþjóðagjaldeyrissjóðsins .................... 1 
5/1971 | 14.11.1969 | Alþjóðapóstsamningur (Tokyo) ......0000000 00. 108 
4/1971 2.12.1969 Samningur um norrænan vinnumarkað fyrir lyfjafræðinga 95 

12/1971 12.12.1969 Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til náms- 
manna erlendis .........0.2002 0200 145 

8/1970 | 12.12.1969 | Samningur um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland .. 162 
6/1971 8.10.1970 Samningur um gagnkvæma viðurkenningu á eftirliti með 

framleiðslu lyfja .......202000.000 00. 108 
7/1971 28.1.1971 Samþykktir fyrir kjarnfræðistofnun Norðurlanda 

(NORDITA) ....0002000 118 
11/1971 11.2.1971 Samningur um bann við staðsetningu gjöreyðingarvopna 

£ 6/1972 á hafsbot0i ........0...00. 00 138 
2/1972 15.3.1971 Norðurlandasamningur um samvinnu á sviði menningar- 

Ma ...02.00r rr 1 
14/1971 18.41.1971 Vínarsamningur um stjórnmálasamband ásamt bókun .. 176 
17/1971 4.9.1971 Bókun um samkomulag varðandi flug Loftleiða til 

Skandinavíu .........20000000 00. 225 
18/1971 4.9.1971 Bókun um samkomulag varðandi flug Loftleiða til 

Skandinavíu .........%00020000 00 226 
3/1972 25.2.1972 Samningur milli Íslands, Noregs og Sovétríkjanna um 

takmarkanir á veiði norsk-íslenzkrar síldar .......... 20 
17/1972 23.3.1972 Samningur um norrænt póstsamband .................. 86 
4/1972 7.4.1972 Samningur um gæzlumenn á hvalveiðistöðvum á Norður- 

Atlantshafssvæðinu (Ísland, Noregur og Kanada) .... 21 
8/1972 10.4.1972 Samningur um bann við sýkla- og eiturvopnum ........ 39 

12/1972 12.7.1972 Samningur um öryggisreglur í samræmi við samninginn 
um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum ................ 49 

23/1972 6.11.1972 Norðurlandasamningur um samgöngumál .............. 103 
25/1972 9.11.1972 Norðurlandasamningur um aðstoð í skattamálum ...... 12:      



10 10. janúar 1973. 

11. 

Samningar við einstök ríki. 

  

  

      

Dagsetning Ríki Bls. 

Ástralía. 

126 { 13.11.1962 | Samningur um beztu kjör ............000 0... 879 
(Frumrit í utanríkisráðuneytinu). 

179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

þjónustu ........... 1023 

180 31.3.1878 Samningur um framsal sakamanna ............00000... 1023 
181 25.11.1937 Samkomulag um að framsalssamningur dags. 31. marz 

1873 skuli ná til vissra nýlendna og landssvæða ...... 1028 
182 | 25.10.1938 Viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, 

dags. 31. mírz 1873 ......000.. 1030 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .... 1033 

188 29.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm ...........0.0..0 00 1043 

5/1969 29.4.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 21 

Austurríki. 

127 6.4.1928 Verzlunar- og siglingasamningur ...............0...... 881 
128 |30.4./2.6.1830) Yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar ................ 885 
129 1.5.1954 Yfirlýsingar um afnám vegabréfsáritana .............. 885 

Bandaríki Ameríku. 

130 6.1.1902 Samningur um framsal sakamanna .......0.0.%.0... 885 
131 6.11.1905 Viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna 

dags. 6. jan. 1902 .......0.0000 0 889 

132 17.4.1914 Samningur um friðsamlega lausn deilumála ............ 890 

133 | 24.10./28.10./| Samningur um gagnkvæma undanþágu útgerðarfyrirtækja 

55.12.1929 frá tekjuskatti ..............0. 0000 891 

134 | 19./21.6.1926 | Samkomulag um ókeypis áritanir á vegabréf ferðamanna 893 

135 | 23.6./5.7.1928| Samningur um póstávísanaviðskipti .................. 894 
136 15.5.1930 Gerðardómssamningur (........02.00200 0. 895 
137 | 11.10./31.10. | Samningur um póstbögglaviðskipti ........0....0...... 896 

1938 . 
138 21.11.1941 Samningur um láns- og leiguhjálp, vegna varna Íslands 897 
139 17.8.1942 Samningur um skipti á opinberum ritum .............. 899 
142 27.1.1945 Loftflutningasamningur ...........0.00. 0... 918 
143 |27.1./11.4.1945) Samningur um flutninga á íslenzkum farþegum og pósti 

með flugvélum ............. 0000. 923 

144 3.7.1948 Samningur um efnahagssamvinnu ..........0....0..0... 925 
145 7.2.1950 Breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, dags. 3. 

júlí 1948, með erindaskiptum ..........00%. 000... 941 
146 23.2.1951 Breytingar á samningi um efnahagssamvinnn, dags. 3. 

júlí 1948 ...........0.0 00 943
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147 9.10.1952/ Breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, dags. 3. 

1.10.1953 júlí 1948, með erindaskiptum .......2000..200000. 944 

148 50.90.1951 Varnarsamningur á grundvelli Norður-Atlantshafssamn- 
ÍNSSINS ..........00000 0. 946 

149 8.5.1951 Viðbætir (við varnarsamning á grundvelli Norður-Atlants- 
hafssamningsins) um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna 

og eignir þess ............20200 0000. 949 
150 | 7./8.1.1952 | Erindaskipti um gagnkvæmt öryggi .................. 956 
151 | 5./18.3.1952 | Samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á 

greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna . 958 
152 | 4.10./10.12. Samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað, tæki og 

1954 þjónustu ............0.202 00. 959 

153 | 11./20.7.1955 | Samningur um skráningu öldutíðna fyrir útvarp vegna 
varnarliðsins á Íslandi ...........0.0.00.000000000 0... 961 

154 4.6.1956 Samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra 
ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða 
framlengdur .............2000 0200. 961 

löð 23.11.1956 Samningur um greiðslu á kröfum íslenzkra vátryggingar- 

félaga .........0000000 00 962 
156 6.12.1956 Samningur um dvöl varnarliðs á Íslandi, um að umræður 

um endurskoðun á varnarsamningnum frá 1951 verði 
látnar niður falla, og um að stofna íslenzka varnar- 
málanefnd ...............000 0... ss 964 

159 23.6.1959 Samningur um sérstaka efnahagsaðstoð ............... 975 

160 30.12.1960 Samningur um fjárveitingu til styrktar verðfestingar- 
áætlun Íslands ...............000. 0... 977 

162 (3.5./14.9.1961 | Samningur um að loka reikningi vegna samnings um kaup 
á umframbirgðum af landbúnaðarvörum, dags. 11. 
apríl 1957 ......20000002 02 983 

11/1962 | 21./27.12.1962| Samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af 
rekstri flugvéla og skipa .......000000000 0... 44 

1/1964 13.2.1964 Samningur um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningar- 
málum .......0.00 0200 1 

16/1967 7.7./16.10. Samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af 111 
€ 2/1968 1967 flugvélaeldsneyti, afgreiðslutækjum flugvéla o. fl. £6 

9/1968 29.5.1968 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarvörum .. 142 

7/1969 23.5.1969 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 44. 
20/1970 24.6.1970 Samkomulag varðandi flug Loftleiða .................. 260 
22/1970 4.8.1970 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 266 
21/1971 28.10.1971 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 230 
22/1972 4.12.1972 Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum 100 

Meðal sögulegra samninga við Bandaríkin eru: 

1.7.1941 Orðsendingar varðandi hervernd Íslands með amerískum 
líðsafla .............22000 000. 1346 

E 7.10.1946 Erindaskipti um niðurfellingu herverndarsamningsins við 
Bandaríki Ameríku frá 1941 o. fl. ................. 1353
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Barbados. 

17/1968 | 28.11./9.12. | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 179 

1968 
Belgía. 

168 | 26.1./21.3. Yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar ................ 1000 
1834 

163 25.83.1876 Samningur um framsal sakamanna .................0.. 984 
164 18.6.1895 Verzlunar- og siglingasamningur ..........0.....0.00.... 989 
165 26.4.1905 Samningur um gerð ..........0.0.22 0... 0 0 993 
166 26.8.1909 Samningur um ræðismenn .......2.20200 00... 995 

167 21.12.1928 Samningur til að forðast tvísköttun á tekjum siglinga- 

fyrirtækja landanna ..........0.2002 0000. 00 ner 1000 

169 | 20.11./5.12. | Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 1000 
1947 (Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 

23/1965 | 19.10./30.11. | Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 
1965 fellingu tolla af tækjum, sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum ......2.00000 0000 62 
21/1970 9.7.1970 Samningur til að komast hjá tvísköttun á tekjur loft- 

ferðafyrirtækja ........2002000 000 262 
15/1972 7.0.1972 Samkomulag um heimild til að veiða innan fiskveiðimarka 

Íslands ......2...0000. 0. 75 

Bólivía. 

170 9.11.1931 Verzlunarsamningur ............0.. 0... 1001 

Brasilía. 

171 27.11.1911 Samningur um gerðardóm ...........0. 00... 1002 

172 30.7.1936 Verzlunar- og siglingasamningur ...........0.....0.0.0.. 1003 
173 10.5.1956 Viðskiptasamkomulag .........00.0.20 0000... 1005 
174 5.2.1839 Samningur um afnám frádráttarréttar .................. 1006 

10/1969 28.8.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 59 

Bretland. 

175 | 13.2.1660/61 | Friðar- og verzlunarsarmningur .............0......00.. 1006 
176 11.7.1670 Friðar- og verzlunarsamningur „.......0.0000.. 00... 0... 1012 
177 9.5.1912 Bókun varðandi breytingar á samningunum frá 13. febr. 

1660—61 og 11. júlí 1670 ...........0.00 00... 1021 
178 7.2.1810 Yfirlýsing í ríkisráði um grið og réttarstöðu Íslend- 

inga 0. fl. ........00..0...0 0 1021 
179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

þjónustu (............2.. 00. 1023 
180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna .........000.00.0... 1023 
181 25.11.1937 Samkomulag um að framsalssamningur, dags. 31. marz 

1873, skuli ná til vissra nýlendna og landssvæða ...... 1028 
182 | 25.10.1988 | Viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, 

dags. 31. marz 1873 ........0.%2000 0 nn 1030      



  

  

10. janúar 1973. 13 Nr. 1 

Nr. Dagsetning Ríki Bls 

183 11.4.1877 Samkomulag um meðferð á eignum látinna sjómanna .. | 1032 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .. | 1033 
185 | 13.10./30.9. | Samningur um póstávísanaviðskipti .................... 1034 

1921 
186 27 .4.1928 Samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af 

hagnaði af skipaúlgerð ...........00.00 0000. 1034 
187 19.5.1933 Viðskiptasamkomulag .......00.02%002 00 1036 
188 | 22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm .........0.0..0 00. 1043 
190 { 12.10.1944 | Samkomulag um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til 

Íslendinga .............000 0000. 1049 
(Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 

191 4.7.1946 Samningur um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til 
Íslendinga ..........0..00 0000 0 enn 1050 
(Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 

193 9.2.1961 Samkomulag um að viðurkenna brezk ferðamannaskilríki | 1062 
194 11.3.1961 Samkomulag um lausn fiskveiðideilunnar við Breta .... | 1064 

195 20.6.1947 Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 1069 

o. fl. dags. 
7/1970 | 24.10.1969 Bókun varðandi útflutning á frystum fiskflökum til 

brezka markaðarins (EFTA) .....0200.0000. 000... 154 
7/1972 14.6.1972 Samningur um flugþjónustu .........00000.0.... 26 

Meðal sögulegra samninga er: 

D 1.7.1941 Orðsendingar varðandi hervernd Íslands með amerískum 
lHðsafla ..........0.0.0200 0000 1351 

Búlgaría. 
17/1968 | 29.10.1963 | Viðskiptasamningur ...........000000 0. 0. 71 
4/1968 10.4.1968 Samningur um afnám vegabréfsáritana ................ 7 

Ceylon. 

175 | 13.2.1660-61 | Friðar- og verzlunarsamningur ........00.00.. 0000... 1006 
176 11.7.1670 Friðar- og verzlunarsamningur .........00000.. 0... 1012 
180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna .......0.0000.0000... 1023 
182 | 25.10 1938 Viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, 

dags. 31. marz 1873 .......2.20.02.00 0. 1030 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .... | 1033 
188 22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm ...........0... 0... 1043      



  

  

      

Nr. 14 10. janúar 1973. 

Nr. Dagsetning Ríki Bls. 

Chile. 

196 4.2.1899 Verzlunar- og siglingasamningur ...................... 1070 
197 30.11.1905 Viðbótargreinar við verzlunar- og siglingasamning, dags. 

4. febrúar 1899 .........00..0000. 000. 1071 
6.11.1963 Samkomulag um stjórnmálasamband .................. 

10/1967 17.5.1967 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 95 

Danmörk. 

198 15.10.1927 Samningur um gagnkvæma afhendingu úr söfnum á bók- 
um Og skjölum .........0.02.000 00. 1072 
(Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 

199 27.6.1930 Samningur um aðferðina við úrlausn deilumála ...... 1073 
200 18.5.1934 Samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er 

varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar ...... 1077 
202 9.9.1946 Bókun um ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og 

Danmerkur ............0.0..00 0022... 1084 
(Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 

203 4.6.1948 Viðskiptasamningur ......... ARA 1087 

204 22.3.1950 Loftferðasamningur ...............0...0 0000... 1089 
206 1.8.1961 Samkomulag um aðstöðu Færeyinga til handfæraveiða við 

Ísland ......0....0. 000. 1099 
24/1965 || 1.7.1965 Sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar 
10/1971 | / ið Árna Magnússonar í vörzlur og umsjón Háskóla Ís- 

lands „.......0..202000000 nr 63 
13/1970 21.5.1970 Samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg 

fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir 210 
7/1970 4.7.1970 Samkomulag um innflutning á kindakjöti til Danmerkur 

(EFTA) 2......000000 2 160 
14/1972 | 15.-16.8.1972 | Færeyjar. Viðræður um aðstöðu Færeyinga til línu- og 

handfæraveiða við Ísland ..........0...00.0.. 0000... 74 
18/1972 19.9.1979 Færeyjar. Bréf utanríkisráðherra varðandi fiskveiðar Fær- 

EVÍNSA ........000200 00. 94 

Meðal sögulegra samninga er: 

Cc 30.11.1918 Sambandssamningurinn við Dani .......0............... 1343 

Fiji. 

184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .. | 1033 
1/1972 15.12.1972 Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 1 

Finnland. 

207 21.12.1923 Verzlunar- og siglingasamningur ...................... 1100 
208 27.6.1930 Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti | 1107 
209 10.3.1960 Loftferðasamningur ................0.0. 000... 1112 

7/1970 | 29.10.1970 Samkomulag um innflutning á kindakjöti til Finnlands .. 160



  

  

10. janúar 1973. 15 Nr. 1 

Nr Dagsetning Ríki Bls. 

Frakkland. 

211 23.8.1742 Samningur um verzlun, siglingar og búsetu ............ 1115 
212 28.3.1877 Samningur um framsal sakamanna .......0.0000.00000. 1120 
213 1.4.1886 Samningur um framsölu á eftirlátnum fjármunum og 

ógoldnu kaupi sjómanna .....0..02.00 000 1124 
214 9.8.1911 Samningur um skuldbundna gerð ............000002.. 1126 
215 14.4.1926 Samkomulag snertandi upprunaskírteini ................ 1128 
216 6.12.1951 Samningur um viðskipti og greiðslur ................ 1130 

4/1966 24.5.1966 Erindaskipti um framlengingu viðskiptasamningsins .... 7 
218 5./1.6.1947 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1135 

9/1972 | 10./17.5.1972 | Samkomulag um vörumerkjavernd ......0..02.0 00... 43 

Gambia. 

13/1965 | 13.10./17.11. | Erindaskipti um afnám vegabréfsárilana .........2.... 30 

1965 

Grikkland. 

219 | 28.1.1930 Verzlunar- og siglingasamningur .........0.00.0.000.0.. 1135 
220 14.5.1955 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1136 

Haiti 

221 | 21.10.1937 Verzlunarsamningur ..........0020. 0000... 1137 

Holland. 

222 15.6.1701 Samningur um vináttu, gott samlyndi og verzlun .... 1138 

223 10.7.1817 Yfirlýsing um að samningurinn frá 1701 haldist í gildi 
og nái nú einnig til suður-fylkja Hollands .......... 1145 

224 (24./27.19.1861| Samningur um undanþágu frá herþjónustu ............ 1146 
225 18.1.1894 Samningur um framsal sakamanna ..............0...... 1147 

226 2.7.1895 Viðaukasamningur um, að samningur 18. janúar 1894 um 
framsal sakamanna skuli einnig ná til hinna dönsku 
og hollenzku nýlendna .......0..00%0. 0000... 1152 

297 12.2.1904 Samningur um skuldbundna gerð .................... 1153 

228 29.3.1950 Loftflutningasamningur .............0..00 000... 1154 

229 11.4.1825 Afnám frádráttarréttar .......0...0..00.0000 0 1157 
230 24.11.1949 Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 1157 

23/1965 | 19.10./30.11 | Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 
1965 fellingu tolla af tækjum, sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum ........0.0%... 000... 62      



  

  

      

Nr. 16 10. janúar 1973. 

Nr. Dagsetning Ríki Bls. 

Indland. 

175 | 13.2.1660-61 | Friðar- og verzlunarsamningur ...........0..0.0....... 1006 
180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna .............0..0... 1023 
182 | 25.10.1938 Viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, 

dags. 31. marz 1873 .............0.00 000 n nn 1030 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .. 1033 

Íran 
231 15.7.1950 Vináttusamningur #..............00200 00... vn 1158 

Írland 
232 92.12.1950 Viðskiptasamningnr .............0..000 0000... nn. 1159 

233 | 19./20.5.1949 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1160 

Ísrael. 

234 | 19.10.1980 Viðskiptasamningur og greiðslusamningur ............ 1161 
235 29.12.1955 Afnám gjalds fyrir vegabréfsáritanir ................ 1162 

1/1966 23.2.1966 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1 

Ítalía. 

236 1.5.1864 Verzlunar- og siglingasamningur ..............000.0.2.. 1162 
237 17.9.1902 Viðaukagrein við verzlunar- og siglingasamning, dags. 

1. maí 1864 .............0000 0000. 1166 

238 19.7.1873 Samningur um framsal sakamanna ...........00000.... 1166 

239 25.6.1883 Samningur um að veita fátækum þegnum gjafsókn í 
málum ..........00. 0000 1170 

240 20.6.1889 Samningur um afhendingu dánarvottorða .............. 1171 

241 7.11.1891 Samningur um gagnkvæmt afnám frádráttarréttarins .. | 1171 

242 | 16.12.1905 Samningur um skuldbundna gerð .........00.0000.... 1172 
243 18.7.1907 Yfirlýsing um gagnkvæma viðurkenningu á mælibréfum 

skipa ......2002.0.0. nr 1173 
244 | 8./10.8.1950 | Afnám vegabréfsáritana ..........00200000 0000 1174 

Jamaica. 

9/1969 | 10/4 - 2/7 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 57 
1969 

Japan. 

17/1966 | 15.11.1966 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 132 

Júgóslavía. 

4/1964 6.5.1964 Samningur um afnám vegabréfsáritana ................ 12 
5/1965 9.6.1965 Viðskiptasamningur ..............0..0000 000... nn 11



  

  

      

10. janúar 1973. 17 Nr. 1 

Nr. Dagsetning Ríki Bls. 

Kanada. 
175 | 13.2.1660-61 | Friðar- og verzlunarsamningur .........0...0.....000.0. 1006 
176 11.7.1670 Friðar- og verzlunarsamningur .........0000.....00.0.... 1012 
179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

þjónustu .............0..00 0000 1023 
180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna ..........0000 0000. 1023 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .. | 1033 

188 22.3.1937 Sáttmáli um gerðardóm ............000. 00. 1043 
245 | 18.6./2.8.1928| Samningur um póstávísanaviðskipti ..............00.. 1174 

8/1962 17.10.1962 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 41 

Kórea. 

10/1970 3./19.3. Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 166 
1970 

Kúba 
246 3.10.1955 Viðskiptasamningur ............00..00 00. 00 nn 1175 

(Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 

Lesotho. 

3/1970 29.1.1970 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 4 

Líbería. 

247 21.5.1860 Vináttu-, verzlunar- og siglingasamningur ............ 1177 

Luxemborg. 

248 8.4.1879 Samningur um framsal sakamanna ..........00.0.00.0.. 1180 
249 | 23.10.1952 Loftflutningasamningur .............0..0.000.. 0000... 1185 
250 1.3.1951 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1191 

23/1965 | 19.10./30.11. | Samkomulag við Beneluxlöndin um gagnkvæma niður- 
1965 fellingu tolla af tækjum, sem notuð eru til afgreiðslu 

á flugvélum ..............000002. 00. 62 

Malajaríkin. 

251 | 15./16.4.1958 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1191 

(Stjt. A. nr. 46/1959). 

Malawi. 

9/1967 | 6.3./2.5.1967 | Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 94 

Malta. 

15/1967 1.9.1967 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 109 

c3



  

  

      

Nr. 1. 18 10. janúar 1973. 

Nr. Dagsetning Ríki Bls. 

Mauritius. 
3/1969 15.2.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 18 

Marokkó. 
3/1967 | 16.9./22.12. Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 20 

1966 

Mexico. 
22/1965 | 21.12.1965 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 60 

Mónakó. 
252 26.3.1952 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1192 

Noregur. 

253 2.11.1826 Verzlunar- og siglingasamningur ..................0.... 1192 
254 13.6.1856 Yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa ................ 1195 
255 16.4.1858 Yfirlýsing varðandi strandferðir ................00.... 1196 
256 | 235./24.6. | Erindaskipti um orðuveitingar ........0.0....000.0.. 1197 

1903 

257 1.12.1909 Samningur um framsal sakamanna .....00.)0. 0. 1198 
258 | 30.11.1928 Samkomulag um að taka sjóferðaskyrslur og senda þær 

áfram 2... 1202 
259 27.6.1930 Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti | 1203 

260 14.7.1651 Loftferðasamningur ............0.0. 0 1207 
1/1966 30.3.1966 Samningur um að komast hjá tvísköttun og koma í veg 

fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir. 55 
16/1972 S.11.1972 Breyting ...........0.000 80 

7/1970 98.10.1969 Samkomulag um innflutning á kindakjöti til Noregs .. 160 

3/1971 15.2.1971 Samkomulag um útgáfu radio-áhugamannaleyfa ........ 924 

Nýja Sjáland. 

179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

þjónusta (............... 1023 

180 31.3.1878 Samningur um framsal sakamanna .........0000000000. 1023 

182 95.10.1938 Viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, 

dags. 31. marz 1873 .........020. 0 1030 

184 91.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum .. | 1033 
188 99.38.1987 Sáttmáli um gerðardóm ...........0.00 0. 1043 

Perú. 
14 11.1967 Samkomulag um stjórnmálasamband (í skjalasafni) .... 

Pólland. 
262 22.3.1924 Verzlunar- og siglingasamningur .„..................... 1215 

13/1968 13.9.1968 Bókun um viðskipti ..........00000 0000. 152 
12/1969 12.9.1969 Viðskipta- og greiðslusamningur ...................... 6l 
15/1970 23.5.1970 Erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl .. 237



  

  

10. janúar 1973. 19 Nr. 1 

Nr. Dagsetning Ríki Bls. 

Portúgal. 

266 14.3.1896 Yfirlýsing um verzlunar- og siglingamál .............. 1227 

267 20.3.1907 Samningur um skuldbundna gerð .....0..0000.0 00. 1228 

268 | 9.4./9.5.1923 | Erindaskipti um verzlunarviðskipti ...........0000.... 1229 

16/1963 | 15.10.1963 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 69 

9/1966 14.7.1966 Samningur um afnám aukatolla .......0.00000 0000... 81 

Rúmenía. 

269 8S.5.1981 Verzlunar- og siglingasamningur .......0.0.00...0. 1230 

270 13.4.1954 Bókun um viðræður um viðskipti ......00. 1239 

19/1972 16.6.1972 Viðskiptasamningur ......0.020.000.0 nn 95 

4/1969 1.4.1969 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............. 20 

San Marínó. 

213 (17./23.12.1953) Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1238 

Sovétríkin. 

274 25.5.1927 Samkomulag snertandi verzlunar- og siglingaviðskipti .. | 1236 

275 1.8.1953 Viðskipta- og greiðslusamningur ........0.0.0 0... 1238 

(Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 
277 14.3.1960 Samkomulag um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyrir 

ræðismannsstörf .......020000 2000 1242 

278 25.4.1961 Samningur um menningar, vísinda- og tæknisamvinnu .. 1944 

12/1968 26.8.1968 Bókun um viðskipti .......000200 00 150 

22/1971 29.11.1971 Bókun um gagnkvæmar vöruafgreiðslur .........2.... 933 

Spánn. 

279 12.10 1889 Samningur um framsal sakamanna 20.00.0000... 1245 

280 23.7.1923 Verglunar- og sislingasamningur .....000.000. 0. 1250 

281 26.8.1929 Samningur um sátt, dóms- og gerðarskipan ............ 1251 

282 | 29.6./16.7. | Viðskiptasamningur ........2..0000 000 1257 

1934 
283 | 29.11.1960 | Viðskiptasamkomulag .......02000000 0. 1260 

284 30.8.1959 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1261 

18/1965 | (1.12.1965 Loftferðasamningur ........2.. 0 39 

Suður-Afríka. 

175 | 13.2.1660-61 | Friðar- og verzunarsamningur ......00000 000 1006 

176 11.7.1670 Friðar- og verglunarsamningur .....000000 00 1012 

179 14.6.1869 Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her- 

þjónustu .......000.. 2200 1023 

180 31.3.1873 Samningur um framsal sakamanna ........00.000... 1023 
184 21.6.1881 Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum 1033        



  

  

Nr. 20 10. janúar 1973. 

Nr. Dagsetning Ríki Bls. 

Swaziland. 

1/1970 | 8.0g 29.12. Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............. 1 
1969 

Sviss. 

285 10.2.1875 Vináttu-, verzlunar- og búsetusamningur .............. 1262 
286 22.53.1875 Viðaukagrein við vináttu-, verzlunar- og búsetusamning, 

dags. 10. febrúar 1875 .........000000 000 1264 

287 10.12.1827 Afnám frádráttarréttar ..........0..2..000.00 00. 1264 
288 | 23./25.2.1948 | Afnám vegabréfsáritana ..........2.0000. 000... 1264 

15/1971 1971 Samkomulag um niðurfellingu tolls og söluskatts af flug- 
vélaeldsnegti ..........0 0000 9201 

Svíþjóð. 

253 2.11.1626 Verzlunar- og siglingasamningur .................0.... 1192 
254 13.6.1856 Yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa .............. 1195 
255 16.4.1858 Yfirlýsing varðandi strandferðir ...................... 1196 
256 | 23.5./24.6. Erindaskipti um orðuveitingar ..........0..0.0..00000.. 1197 

1903 
289 | 24.2./26.7. Erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra 

1904 vottorða .........0.0000 0 1265 

291 27.6.1930 Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti | 1270 
293 19.6.1947 Samkomulag um viðskipti ........0.0.000200 000 1275 

295 12.5.1960 Loftferðasamningur ............00000 000... 1285 
4/1963 11.3.1963 Bókun um viðskipti .........02000000 0000. 10 
6/1964 23.1.1964 Samningur til að koma í veg fyrir tvísköttun .......... 30 
7/1970 22.12.1969 Samkomulag um innflutning á kindakjöti ............ 161 
5/1972 | 10./26.4.1972 | Samkomulag um útgáfu radíó-áhugamannaleyfa ........ 24 

Tanzanía. 

19/1971 23.7.1971 Samkomulag um afnám vegabréfsáritana .............. 297 

Tékkóslóvakía. 

297 8.5.1924 Samkomulag um afstöðu landanna í verzlunar- og sigl- 
ingamálum .........2.0002 000 1286 
(Stjt. A. nr. 76/1929, en erindi dr. Benes er í skjala- 

safni utanríkisráðuneytisins og birt í LNTS 1926 nr. 
1125.) 

20/1971 12.10.1971 Viðskipta- og greiðslusamningur .......0.000.000000.. 228 

Thailand. 
301 99.1.1957 Loftferðasamningur ..........0.0.000.0. 000 1300 

Trinidad £ Tobago. 

15/1968 4.10.1968 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 164      
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Nr. Dagsetning Ríki Bls. 

Túnis. 

302 | 20.6./19.7. Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana ............. 1304 
1957 

Tyrkland. 

303 28.6.1955 Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1304 

Ungverjaland. 

304 14.3.1887 Verzlunar- og siglingasamningur ...................... 1304 
14/1970 | O19.5.1970 | Viðskipta- og greiðslusamningur ................0.0... 234 

Sambandslýðveldið Þýzkaland. 

307. 14.6.1881 Samningur viðvíkjandi framsali strokumanna af kaup- 
skipum ...........0.000000 00 1310 

308 5.2.1891 Samningur um afnám frádráttarréttar ................ 1310 
309 | 18.8./18.9./ | Erindaskipti um kostnað við framsal sakamanna ...... 1311 

2.11.1891 
310 | 2./7.11.1912 | Samkomulag um framsal manna sem viljandi hafa valdið 

meiðslum ........0000002. 0000 1313 

3ll 19.12.1950 Bráðabirgða verzlunar- og siglingasamningur .......... 1314 
312 14.9.1951/ Erindaskipti um dánartilkynningar .................... 1315 

25.4.1952 (Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 
313 20.5.1954 Viðskiptasamningur ............0...00. 0000. 1317 

(Skjalasafn utanríkisráðuneytisins). 

14/1966 4.7./26.9. Breyting á viðskiptasamningi frá 20. maí 1954 .......... 121 
1966 

314 12.8.1959 Loftferðasamningur ...........0000.2 0000 1318 
315 19.7.1961 Samkomulag um viðurkenningu Sambandslýðveldisins á 

12 mílna fiskveiðilögsögu við Ísland .....0...0. 1331 

316 | 295./14.9. Samkomulag um að falla frá kröfu um að flugmenn hafi 
1956 vegabréf ..........0....0000 1334 

317 | 21.6./14.9. Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana .............. 1334 

1956 
13/1971 18.3.1971 Samningur til að koma í veg fyrir tvísköttun .......... 150
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II. 

Sögulegir samningar. 

Nr. Dagsetning Bls. 

A | 1262 0g 1263 | Gamli sátlmáli „.......0..0.. 0. 1335 
(Fornbréfasafn 1, nr. 1528). 

14.1.1814 Friðarsamningur milli Danakonungs og Svíakonungs 
(Kielarsamningur) ..........0...0. 20. 1335 

(D. Tr. H. A. nr. 24.) 
30.11.1918 Sambandslagasamningur við Dani ..........0..00....0.. 1343 

(Stjt. A. nr. 39/1918). 
D 1.7.1941 Orðsendingar varðandi varnir Íslands með amerískum 

lðsafla 22... 1346 

(Skjalasafn forsætisráðuneytisins og UNTS 1948 nr. 71). 
E 7.10.1946 Erindaskipti um niðurfellingu herverndarsamningsins við 

Bandaríki Ameríku frá 1941 o. fl. ........00...0...0.0... 1353 

(Stjt. A. nr. 87/1946 og UNTS 1948 nr. 184). 

Heiti samninganna á ensku. 

List of Treaties between Iceland and other Countries per December 81, 1972. 

I. International and Multilateral Conventions. 

No Date Page 

1 16.4.1856 Convention on the Legal Status of Merchanl-Men ...... 17 
2 20.3.1883 Convention on Protection of Industrial Property ...... 17 
3 14.3.1884 Convention on the Protection of Submarine Cables .... 37 

4 |1.12.1886 and Declaration ........0.20000. 00 40 
23.38.1887 

) 5.7.1890 Convention for the Creation of an Tnternational Union 

for the Publication of Gustoms Tariffs ............ 40 
6 16.12.1949 Protocol .........00. 0200 44 

8 18.5.1904 Agreement on the Suppression of the Vhite Slave Traffic ól 
9 17.7.1905 International! Convention on Civil Procedure .......... 53 

11 18.10.1907 Convention for the Pacific Settlement of International 
Dispttes (...........0. 65 

12 18.10.1907 Convention respeeting the Limitations of the Eniplovment 
of Force for the Recovery of Contract Debts ........ 79 

13 18.10.1907 Convention relative to the Opening of Hostilities ...... 81 
14 18.10.1907 Convention respectins the Laws and Customs of War 

on Land ......00..002 0 82 

15 18.10.1907 Convention respecting the Rights and Duties of Neutral 
Powers and Persons in Case of War on Land ........ 92      
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No Date Page 

16 18.10.1907 Convention relative to the Status of Enemy Merchant 

Ships at the Outbreak of Hostilities ................ 96 

17 18.10.1907 Convention relative to the Conversion of Merchant Ships 
into Warships .......%%.0. 20. 98 

18 18.10.1907 Convention relative to the Laying of Automatic Sub- 

marine Contact Mines ......0.2.2.200.. 0 nn 99 

19 18.10.1907 Convention respecting the Bombardment by Naval Forces 

in Time of War ......22.0.000. ne 102 
20 18.10.1907 Convention for the Adaptation of the Principles of the 

Geneva Convention to Naval War .....0.000000000.00. 104 

21 18.10.1907 Convention relative to Certain Restrictions with regard 

to the Exercise of the Right of Capture in Naval War 109 

22 { 18.10.1907 Convention concerning the Rights and Duties of Neutral 
Powers in Naval War ......22.000 00. nr 112 

23 4.5.1910 Agreement for the Suppression of the Circulation of 
Obscene Publications ......0.00.00 00. 116 

24 | 4.5.1949 PrOtOG0l ......0. rr 118 
25 23.1.1912 International Opium Convention .......00%000 0... 120 

26 28.11.1919 ILO Convention (No. 2) Concerning Unemployment .... 126 

27 | 11.11.1921 ILO Convention (No. 15) Fixing the Minimum Age for 

the Admission of young Persons to Employment ás 

Trinnners and Stokers .......0.2000 000. 130 

28 | 12.11.1921 ILO Convention (No. 11) concerning the Rights of 

Association and Combination of Agricultural Workers 133 

29 1.12.1924 Agreement concerning Facilities to be given to Merchant 

Seamen for the Trealiment of Venereal Diseases 136 

19/1966 17.6.1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War 

of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of 

3xcteriological Methods of Warfarc ......0..0.0000... 139 

30 28.1.1926 Nordic Convention respecting the Seaworthiness of Ships 

and their Equipment ......00202 0000 137 

3l 11.6.1928 Declaration ........0....0.0 0 140 

32 24. 4.1926 International Convention on Molor Traffic ............ 141 

33 2.6.1928 Convention for the International Protection of Literary 

and Artistic Works ........20002 0... 153 

34 27.8.1928 Treatv providing for the Renuneiation of War as an 

Instrument of National Poliey .....0002000 0 160 

35 | (12.10.1929 Convention for the Unification of Gerlain Rules regard- 

ing International Garriage by Air 2....0...0..... 161 

36 £ 28.9.1955 Protocol ........00000 00 177 

9/1963 á 39 

37 28.6.1930 ILO Convention (No. 29) concerning Forced and Com- 

pulsory Labotir .........00000n0 nn 188 

39 6.2.1931 Nordic Convenlion concerning CGerlain Provisions of 

Private International Law regarding Marriage, Adop- 

tion and Guardianship ..........%..2 000... 211 

40 26.3.1953 Amendment ........0..0.0 0. 215
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No. Date 
Page 

22/1969 3.11.1969 Amendment ........... 87 
43 | 14.t06.5. Nordic Postal Agreement regarding Forwarding of Tele- 

1931 BRAMS ..........00.000 000 219 
44 16.3.1932 Nordic Agreement concerning the Recognition and En- 

forcement of Judgments .........0...0.0 2... 219 
45 7.11.1933 Nordic Agreement on Bankruptey ........0.000...... 2929 
46 19.11.1934 Nordic Agreement concerning Inheritance and Succession 225 
47 24.10.1938 ILO Convention (No. 58) Fixing the Minimum Age for 

the Admission of Children to Employment at Sea .... 231 
48 27.5.1938 Nordic Declaration concerning Similar Rules of Neut- 

Fality 2... 234 
49 17.12.1944 Convention on International Civil Aviation .......... 238 
50 14.6.1954 Protocol ........0.0.. 0 260 
öl 7.12.1944 International Air Services Transit Agreement .......... 261 
52 26.6.1945 Charter of the United Nations ........00.000..0.. 263 

9/1965 31.8.1965 Amendments ........0.. 20 
10/1966 20.12.1965 Amendments .........0220 0 85 

53 16.10.1945 Constitution of the Food and Agriculture Organization 316 
5/1964 16.11.1945 Constitution of the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization ...........0.0000000000.. 13 
54 27.12.1945 Articles of Agreement of the International Monetary 

Fund 326 
1/1971 28.7.1969 AmEendment ......... 1 

55 | 27.12.1945 Articles of Agreement of the International Bank for Re- 
construction and Development .........00.00..0..... 352 

56 13.2.1946 Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations ...........000. 00 372 

57 5.4.1946 Convention for the Regulation of the Meshes of Fishing 
Nets and the Size Limits of Fish .................... 382 

58 6.5.1980 Amendments ..........0.200. 00 387 

59 22.7.1946 Constitution of the World Health Organization ........ 389 
13/1972 23.5.1967 AmendMEeNt .......... 73 

60 9.10.1946 Instrument for the Amendment of the Constitution of 
the International Labour Organization .............. 401 

61 25.6.1953 Amendment ..............000 00 430 
2/1963 22.6.1962 Amendment .........0...0.00 3 

21/1972 22.6.1972 Amendment „........ 97 
62 29.12.1946 International Convention for the Regulation of Whaling 432 
63 | 19.11.1956 Protocol .......,..0.. 0 436 
64. Sehedule ................00 437 
65 10.6.1947 Convention on a Uniform System of Tonnage Measure- 

ments of Ships ............... 00 444 
18/1967 21.5.1965 Amendments ..........0.000 0. 121 

66 11.10.1947 Convention of the World Meteorological Organization .. 452 
8/1968 30.10.1947 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and 

Geneva Protocol of 30th June of 1987 .............. 19      
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No. Date Page 

67 6.3.1948 Convention on the Intergovernmental Maritime Consulta- 
tive Organization .........0.0.0. 0. 000. 461 

20/1969 | 15.9.1964/ Amendments ......000020000 0. 83 
28.9.1965 

5/1967 19.6.1948 Convention on the International Recognition of Rights in 
Air€raft ..........2 0000 23 

70 9.7.1948 ILO Convention (No. 87) concerning Freedom of As- 
sociation and Protection of the Right to Organize .... 499 

71 17.9.1948 European Regional Convention for the Maritime Mobile 
Radio Service ...........0200 00 504 

72 9.12.1948 Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genoeide ..........0.2000. 0. nn 504 

12/1970 8.2.1949 International Convention for the North-West Atlantic 
Fisheries .........0.2002020 0000 n0 nr 181 

25.6.1956 Protocol relating to Annual Meetings .............. 197 
24.4.1961 Protocol concerning Mollusks ......0.0000000.0..... 199 
15.7.1963 Protocol relating to Harp and Hood Seals ........ 199 
29.11.1965 Protocol relating to Measures of Control .......... 201 
29.11.1965 Protocol relating to Entry into Force of Proposals .. 203 
1.10.1969 Protocol relating to Panel Memberships and Regula- 

ting Measures ........2.0000000 0... 207 
28/1970 6.10.1970 Protocol relating to Amendments .......000000002.. 345 

63/1952 18.6.1949 ILO Convention (No. 91) concerning Paid Vacations 
(Seafarers) ......0.002 00 134 

7 4.4.1949 North-Atlantic. Treaty .........0.0.0000 515 
76 | 22.10.1961 Protocol on the Accession of Greece and Turkey .... 519 
77 | 23.10.1954 Protocol on the Accession of the Federal Republic 

of Germany ......0.00.0 nn 591 

78 20.9.1951 Agreement on the Status of the North-Atlantic Treaty 
Organization, National Representatives and Inter- 
national Staff ........2020000 000. 593 

19 5.6.1949 Statute of the Council of Europe ......00.000000 000... 529 

80 22.5.1951 Amendments ....0...000 00 543 

81 18.12.1951 Amendment .......2..2000 00 544 

82 4.5.1953 Amendment .........20.0000 0000. 544 

9/1971 14.10.1970 Amendment .........020200 00 nn 136 
83 2.9.1949 General Agreement on Privileges and Immunities of the 

Council of Europe ........00.%. 0000. 545 

84 6.11.1952 Protocol .........02.0 0000 549 

85 | 16.12.1956 Second Protocol ........020000000n0 nn 551 

8/1971 6.3.1959 Amendment .........000 000 124 
86 1.7.1949 ILO Convention (No. 98) concerning the Application 

of the Principles of the Right to Organize and to 
Bargain Collegtively .......02020000 000. 553 

16/1965 12.8.1949 The Geneva Convention for the Preservation of Peace etc. 33 
87 18.10.1950 Convention for Bird Preservation ........0000.0.0.0.. 556 
88 |4.11.1950 and | Convention for the Protection of Human Rights and 559



  

  

      

Nr. 1. 26 - 10. janúar 1973. 

No. Date Page 

á 10/1964 20.3.1952 Fundamental Freedoms, and Protocol .........0.... £ 51 

17/1967 6.5.1963 Protocol No. 2 conferring upon the European Court 
of Human Rights competence to give advisory 
OPINIONS .....200. 0 111 

17/1967 6.5.1963 Protocol No. 3 amending Articles 29, 30 and 34 of the 
Convention ........00000 000 1l1 

17/1967 16.90.1963 Protocol No. 4 securing certain rights and freedoms 

€ 7/1968 other than those already included in the Conven- 111 
tion and in the first Protocol thereto ............ € 18 

17/1967 20.1.1966 Protocol No. 5 amending Articles 22 and 40 of the 

Convention ........000 nn 111 

11/1969 Recognition of the jurisdiction of the European Court 
of Human Rights until September 3, 1974 ...... 61 

2/1971 15.12.1950 Convention establishing a Customs Cooperation Council 90 

89 29.6.1951 ILO Convention (No. 100) concerning Equal Remunera- 
tion for Men and Women Workers for Work of Equal 

Value .........020 000 581 

90 28.7.1951 Convention relating to the Status of Refugees ........ 586 

5/1968 31.1.1967 Protoe0l .......20 000 9 

91 | 18.1. to 25.7. | Nordic Agreement about Telecommunications ........ 616 

1952 
g9 | 29.2. to 18.7. | Nordic Agreement about Telephone-Communications 616 

1952 
gg |17.5.to 10.12.| Statutes of the Nordic Coumeil .....00000.00 0000... 617 

1952 
94 28.6.1952 ILO Convention (No. 102) concerning Minimum Stand- 

ards of Social Security .......2.000 00. 618 

95 30.6.1952 European Broadcasting Agreement ......0000. 0000... 660 

97 28.8.1052 Protocol on the Status of International Military Head- 

quarters Set up Pursuant to the North Atlantic Treaty 661 

98 6.9.1952 Universal Copyright Convention .....00000.00 000... 666 

99 31.3.1953 Convention on the Political Rights of Women ........ 674 

11/1964 11.12.1953 European Convention on Social and Medical Assistance 

with Protoeo0l .......0.000. 00 ss 52 

12/1964 11.12.1953 European Interim Agreement on Social Security Schemes 

relating to Old Age, Invalidity and Survivors with 

Protoeo0l 22.02.2000... 63 

13/1964 | 11.12.1953 European Interim Agreement on Soeial Security other 

than Sehemes for Old Age, Invalidity and Survivors 

with Protoe0l .......0200 0000 73 

100 11.12.1953 European Convention on the Equivalence of Diplomas 

Leading to Admission to Universities .............. 676 

101 11.12.1953 Constitution of the European Commission for the Control 

of Foot-and-Mouth Disease .......0000000. 000... 677 

5/1966 | 11.12.1953 European Convention relating to the Formalities required 

for Patent Applications .......020000 0000... 10 

4/1962 12.5.1954 Convention for the Prevenlion of Pollution of the Sea 

2 by Oil ......0020 000.
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No. Date Page 

6/1966 13.4.1962 Amendments .........00020 0... 18 
17/1970 | 21.10.1969 Amendment .......0.000 0. 17 

102 22.5.1954 Nordic Protocol regarding Exemption of Nationals from 
the Obligation to have a Passport while Resident in 
another Nordic Country ......0000. 000... 684 

103 19.12.1954 European Cultural Convention ......00000000000.0.. 685 
104 25.53.1955 Articles of Agreement on the International Finance 

Corporation .......000000 00 687 

106 5.8.1955 European Monetary Agreement ......000000.00 00... 102 
107 15.9.1955 Nordic Agreement on Social Security ................ 724 

6/1962 13.90.1961 Amendmenlts ..........00.000 13 
16/1966 24.8.1966 Amendments ........00. 0. 125 

6/1967 2.2.1967 Amendmenis ......2.0000. 000 35 
4/1970 2.12.1969 Amendments ........0.00002 0. 7 

108 30.4.1956 Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non- 

Scheduled Air Services in Europe .......000000.00... 750 
17/1965 7.9.1956 Supplemenlary Convention on the Abolition of Slavery, 

the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar 
to Slavery ......0000200 00 34 

109 25.09.1956 Agreement on the Joint Financing of Certain Air Naviga- 
tion Services in Iceland ........00..00. 000. 0 nn. 754 

110 25.9.1956 Agreement on the Joint Financing of Certain Air Naviga- 
tion Services in Greenland and the Faeroe Íslands .... 762 

111 26.10.1956 Statute of the International Atomic Energy Agency .... 763 
11/1972 28.09.1970 Amendment .........0.00 0000 47 

112 | 21.11.1956 Agreement concerning "Technical Assistance between 
Iceland and the United Nations and its Organizations 777 

7/1963 | 15.12.1956 European Convention on the Equivalence of Periods of 
University Study ........0000 000. 17 

113 19.12.1956 Nordic Agreement concerning Transfer hetween Health 
Insurance Societies, and on Health Insurance Benefits 

of Travellers ..........00002. 000 781 
114 25.6.1957 ILO Convention (No. 105) concerning the Abolition of 

Forced Labour ........000000 00 784 
19/1965 12.17.1957 Nordic Convention concerning the Waiver of Passport 

Control at the Inter-Nordic frontiers ..........0..... 46 
19/1965 20.5.1963 Supplementary Protocol ......2000000 00 54 

16/1968 10.10.1957 International Convention relating to the limitation of the 
Habilitv of owners of sea-going ships ............. 166 

27/1970 13.5.1958 ILO Convention (No. 108) concerning Seafarers National 
Identity Documents ........0.0002 0000. 10 

14/1963 25.6.1958 ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in 
Respect of Emplovment and Occupation ............ 61 

116 24.1.1959 The North-East Atlantic Fisheries Convention ........ 789 

15/1966 20.4.1959 European Agreement on the Abolition of Visas for 

Refugees ........00.02 000 122      
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No Date Page 

118 26.6.1959 Conference of European Post and Telegraph Administra- 
tions .........00220000 828 

119 8.9.1959 Nordic Agreement on Rules for Grediting Insurance 
Premiums and Work Periods of those Insured against 
Unemployment, who move between Different Countries 828 

120 | 30.11.1959 | Agreement between Iceland and the United Kingdom, 
-2.3.1960 Denmark and the Great Northern Telegraph Company, 

regarding the Laying and the Upkeep of a Submarine 
Cable between these Countries ..........0.00.000..0.. 831 

6/1963 | 14.12.1959 European Convention on the Academic Recognition of 
University Qualifications .........000...0.00 00... 10 

121 21.12.1959 International Telecommunication Convention .......... 832 
7/1970 4.1.1960 Convention Establishing the European Free Trade Associa- 

ton 22.02.0000 34 
23/1971 31.12.1972 Amendment per 31 December 1972 .........0... 235 
7/1970 4.1.1960 Protocol relating to Liechtenstein .............0..... 124 

28.7.1960 Protocol on Legal Capacity, Privileges and Immuni- 
ti€es .......020200 000 114 

27.3.1961 Agreement creating an Association with Finland .... 126 
4.12.1969 Protocol relating to Liechtenstein .................. 136 
24.10.1969 Record of Understanding relating to the accession of 

Iceland ..........0000000 0000 138 

4.7.1969 Decision of the Couneil No. 17/1969 relating to the 
Accession of Iceland ........0.0.00.2 0... 144 

28.10.1969 Decision of the Joint Council No. 10/1969 .......... 152 
24.10.1969 Record of Understanding on Exports of Frozen Fish 

Fillets to the United Kingdom, after 1st January, 1970 154 
22.12.1969 Agreements concerning the import of mutton to: 

Denmark .........0200000. 000 160 
NOFWAY 20.02.0000. 160 
Finland ..............20200 200 n ern 160 
Sweden ......0.0200000 00... 161 

122 29.1.1960 Articles of Agreement of the International Development 
Association  ......... 0. 832 

24/1971 5.11.1971 Amendment ..........202 000 235 
1/1967 28.4.1960 Agreement on the Temporary Importation, free of Duty, of 

Medical, Surgical and Laboratory Equipment etc. .... 1 
8/1965 17.6.1980 International Convention for the Safety of Life at Sea. 15 

124 | 14.12.1960 Convention on the Organization for Economic Coopera- 
tion and Development ..........20000 00. 862 

24/1970 8.6.1961 Customs Convention concerning facilities for the Im- 
portation of Goods for Displav or use at Exhibitions, 
Fairs, Meetings or Similar Events .........0..0....... 307 

25/1970 8.6.1961 Customs Convention on the Temporary Importation of 
Professional Equipment ........0.0000.0 000. 322      
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23/1970 6.12.1961 Customs Convention on the A.T.A. Carnet for the 
Temporary Admission of goods (A.T.A. Convention) 269 

1/1969 16.12.1961 European Agreement on Travel by Young Persons on 
Collective Passports between the Member Countries 
of the Council of Europe ......2000000 000... 1 

7/1962 23.3.1962 Treaty of Cooperation between the Nordic Countries .... 15 
16/1971 13.2.1971 Amendmenl ........2 0 201 

1/1963 23.83.1962 Nordic Convention regarding Collection of Maintenance 

Allowances ......0.200 000 1 

28.6.1962 ILO Convention (No. 118) concerning Equality of Treat- 
ment (Social Security) ......20000000n ene 

3/1964 25.17.1963 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests .......0..0000... 8 

11/1970 14.9.1963 Convention on offences and certain other acts committed 
on board aireraft ...........0002 000 169 

3/1965 | (18.6.1964 Agreement between the Parties to the North Atlantic 
Treaty for Cooperation regarding Atomic Information 5 

2/1965 12.9.1964 Convention for the International Council for the Ex- 1 

€ 10/1968 ploration of the Sea .......000000 000 ner £ 148 

26/1970 | 98.9.1970 Amendment of Art. 14 ......20000.00 00. 338 

2/1967 9.4.1965 Convention on Facilitation of International Maritime 

Traffic ...........00200000 ne nn 3 

20/1972 26.41.1972 Amendmenl ........000.0 000 95 

7/1967 | 12.11.1965 International Telecommunication Convention .......... 50 

23/1965 | 19.10./30.11. | Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 

1965 of Customs Duties on Aviation Equipment ........ 62 

21/1965 | 3.12.1965 Nordic Agreement on the Transit of Expelled Persons .. 56 

á 8/1966 é 80 

14/1968 7.3.1966 International Convention on the Elimination of all Forms 

and of Racial Diserimination .......0200. 00. 00... 154 

17/1969 

19/1970 5.4.1966 International Load Line Convention 20.00.0000... 260 

13/1966 25.7.1966 Convention on the Settlement of Investment Disputes 

between States and Nationals of Other States ........ 92 

18/1966 3.10.1966 Agreement on the Nordic Cultural Fund ................ 134 

€ 14/1967 á 108 

14/1969 20.5.1969 Amendment .........000. 00 en. 64 

1/1968 27.1.1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in 
the Exploration and Use of Outer Space, Inelnding the 
Moon and Other Celestial Bodies ...........000000... 1 

8/1967 24.2.1967 Nordic Agreement on Transfer between Social Security 

Systems €t€. .........00 0000 nn 75 

6/1968 3.5.1967 Convention on the International Hydrographic Organisa- 13 

“ 16/1970 MON 2... K 238 

6/1969 1.6.1967 Convention on Conduct of Fishing Operations in the 
North-Atlantic ........20000200 0 23 

16/1969 7.6.1968 European Convention on Information on Foreign Law .. 73      
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No. Date Page 

15/1969 
and 

5/1970 1.7.1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons .. 65 
2/1969, 

13/1969 
and 

B131/1970 5.12.1968 Nordic Agreement on National Registration ............ 7 
8/1969 13.12.1968 European Convention for the Protection of Animals 

during International Transport .........0..00.000... 46 
21/1969 22.4.1969 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of 

Astronauts and the Return of Objects Launched into 
Outer Space ...........00 0. 84 

18/1970 23.6.1969 International Convention for the Measurements of Ships 260 
1/1971 28.7.1971 Articles of Agreement of the International Monetary Fund 1 
5/1971 14.11.1969 Universal Postal Convention and Related Agreements .. 108 
4/1971 2.12.1969 Agreement concerning Pharmaceutists ................ 95 

12/1971 | 12.12.1969 | European Agreement on continued payment of scholar- 
ships to students studying abroad .................. 145 

8/1970 | (12.12.1969 | Agreement establishing a Nordic Industrial Development 
Fund for Iceland ..............20.2 0000. 162 

6/1971 8.10.1970 Convention for the mutual recognition of inspeections in 
respect of the manufacture of pharmaceutical products 108 

1/1971 28.1.1971 Constitution of the Nordic Atomic Institute (NORDITA) 118 
11/1971 11.2.1971 Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Núclear 

€ 6/1972 Weapons and other Weapons of Mass Destruction on 
the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil 
Thereof .........000... 138 

2/1972 15.38.1971 Nordic Cultural Cooperation Convention „............. 1 
14/1971 18.4.1971 Vienna Convention on Diplomatic Relations ............ 176 
17/1971 4.9.1971 Protocol concerning Air Transport of “Loftleidir" to 

Scandinavia ...........2.000020 00 225 
18/1971 4.9.1971 Protocol concerning Air Transport of “Loftleidir“ to 

Scandinavia ...........0..00000 rr 226 
3/1972 25.2.1972 Agreement between Iceland, Norway and the USSR. 

concerning Atlanlo-Scandia herring .................. 20 
17/1972 23.3.1972 The Nordic Postal Union ........0.0.000. 000 86 
4/1972 7 4.1972 Agreement concerning an international observer scheme 

for landbased whaling stations in the North Atlantic 
AREA 0 21 

8/1972 10.4.1972 Convention on the Prohibition of the Development, 
Production and Stock Piling of Bacteriological (Bio- 
logical) and Toxin Weapons and on their Destruction 39 

12/1972 12.7.1972 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons .. 49 
23/1972 6.11.1972 Nordic Convention on Communications ................ 103 
25/1972 9.11.1972 Nordic Convention on Cooperation in Tax Matters ...... 123      
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Australia. 

126 13.11.1952 Most-favoured Nalion Agreement .....00000000. 00... 879 

179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans 

and Compulsorv Military Servite .....00.00.00....... 1023 

180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up #.....00002 0 1023 

181 | 26.11.1997 Extension of Extradition Treaty of 31st of March 1873 to 

certain Colonies etc. .......0000 0. 1028 

182 25.10.1938 Supplementary Convention to Extradition Treaty of 31st 

of March 1878 ......20.000 00 1030 

184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. 1033 

188 22.3.1937 Convention on Arbitration .....0.0.00 0000. 1043 

5/1969 29.4.1969 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

mMents ......000 00 21 

Austria. 

127 6.4.1928 Treaty of CGonnmerce and Navigation „00.00.0000... 881 

128 | 30.4./2.6.1830| Declaration regarding Abolition of Deduetion Taxes .... 885 

129 1.5.1954 Fxchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MeNÍS 2... 885 

Barbados. 

17/1968 ' 28.11./9.12 Exchange of Notes regarding Abolilion of Visa Require- 

1968 MENES 20. 179 

Belgium. 

168 26.1./21.3. Declaration regarding Abolition of Deduetion Taxes .... | 1909 

1834 

163 25.38.1876 Treatv for the Extradition of Fugitives from Justice .. 984 

164 18.6.1895 Treaty of Commerce and Navigation L...c..0. 989 

165 26.4.1905 Treatv of Arbitration ......00.00 000 993 

166 26.8.1909 Consular Convention .......0.%.00 000 nn 995 

167 | 21.12.1928 | Convention for the Fxemption from Double Taxation of 

Profits aceruing from the Business of Shipping ...... 1000 

169 | 20.11./5.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1947 MERS 0... 1000 

23/1965 | 19.10./30.11. | Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 

1965 of Customs Duties on Aviation Equipment ........ 62 

21/1970 9.7.1970 Convention for the Prevention of Double Taxation of Air 

Transport Companies ......0000000 00... 262 

15/1972 7.11.1972 Agreement concerning licensed fishing within the Ice- 

landic fishery lmits .......0.0..0 0000 75 

Bolivia. 

170 9.11.1931 Treaty of CGommer€e .....0..... 1001
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Brazil. 
171 27.11.1911 Treaty of Arbitration .............020. 020 1002 
172 | O30.7.1936 Treaty of Commerce and Navigation .................. 1003 
173 10.5.1956 Commercial Agreement ...........0... 0... 1005 
174 5.2.1839 Treaty regarding Abolition of Deduction Taxes ........ 1006 

10/1969 28.8.1969 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENÍS .......0000 00 59 

Bulgaria. 

17/1963 | 29.10.1963 Commercial Agreement ........2000. 71 
4/1968 10.4.1968 Agreement regarding Abolition of Visa Requirements .. 7 

Canada. 
175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Commer€€ „.......00000.0 0. 1006 

176 11.7.1670 Treaty of Peace and Commerce ........000.. 00 1012 

179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans and 
Compulsory Military Service .........000.0 00... 1023 

180 31.3.1878 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up ..............20 0000 1023 

184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 
188 92.3.1937 Convention on Arbitration .............0020. 000... 1043 
245 | 18.6./2.8.1928| Convention for the Exchange of Money Orders ........ 1174 

8/1962 17.10.1962 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÉS .........000002 000 41 

Ceylon. 

175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Commerce .........20000.00...... 1006 
176 11.7.1670 Treaty of Peace and Commerce ......0.2.0.0 0000... 1012 
180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up ............0000 0000 1023 
182 95.10.1938 Supplementary Convention to Extradition Treaty of 31st 

of March 1873 ...........20.0. 0. 1030 
184 21.6.1881 Treatv on Extradition of Merchant Senmen Deserters .. | 1033 
188 29.3.1937 Convention on Arbitration .........0000.000 0000 1043 

Chile. 
196 4.2.1899 Treaty of Commerce and Navigation ............0.0..... 1070 
197 30.11.1905 Additional Articles to the Treaty of Commerce and 

Navigation signed on the 4th of February 1899 ...... 1071 
6.11.1963 Exchange of Notes concerning the establishment of diplo- 

matic relations ...........00.0..0 0000 
10/1967 17.5.1967 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MeNS „.......0..0 00 95 

Cuba 
246 3.10.1955 Treaty of Commerce „...........00 00 1175
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Czechoslovakia. 

297 8.0.1924 Exchange of Notes respecting Commerce and Navigation | 1286 

20/1971 12.10.1971 Long-term Trade and Pavments Agreement ............ 228 

Denmark. 

198 15.10.1927 Agreement on the Mutual Exchange of Archives ...... 1072 

199 |  27.6.1930 Agreement regarding the Pacific Settlement of Disputes | 1073 
200 18.5.1934 Agreement on cerlain Consular Functions with regard to 

Ships .......0..2.00000 ner 1077 
202 9.9.1946 Protocol regarding certain Arrangements in Connection 

with the Separation of Iceland and Denmark ........ 1084 

203 4.6.1948 Trade Agreement ..........2.. 000. 1087 
204 22.3.1950 Air Transport Agreement .........0002 00 1089 
206 1.8.1961 Agreement on the Admission of Faroe-Islanders to Fish 

with Hand-Line in Icelandic Waters ................ 1099 
24/1965 1.7.1965 Treatv on the Safekeeping of Manuscripts ............ 63 

€ 10/1971 

13/1970 | 21.5.1970 Agreement for the Prevention of Double Taxation .... | 210 
1/1970 4.7.1970 Agreement concerning the import of mutton .......... 160 

14/1972 | 15.-16.8.1972 | Faroe Islands. Discussions concerning Faroese fishing 
within the Icelandic fishery limits ...........0.0..... 74 

18/1972 19.9.1972 Faroe Íslands. Letter concerning Faroese fishing ........ 94 

Fiji. 

184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 
1/1972 | 15.12.1972 Agreement on abolition of visa requirements .......... 1 

Finland. 

207 21.12.1923 Treaty of Commerce and Navigation ........000000 00... 1100 
208 27.6.1930 Agreement regarding the Pacific Settlement of Disputes | 1107 

209 10.3.1960 Air Transport Agreement .......2..2.002 00. 1112 
7/1970 29.10.1970 Agreement concerning the import of mutton .......... 160 

France. 

211 23.8.1742 Treaty of Commerce, Navigation and Establishment 1115 

212 28.3.1877 Treaty of Extradition of Criminals .................0... 1120 
213 1.4.1886 Declaration regarding Payment of Wages due to Deceased 

Seamen ..........0 000 1124 

214 9.8.1911 Convention on Mandatory Arbitration ................ 1126 

215 14.4.1926 Agreement with regard to the System of Certificates of 

Origin and Consular Invoices .......000.00.0.0..... 1128 
216 6.12.1951 Treaty of Commerce and Payments .......0.......0.. 1130        
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4/1966 24.5.1966 Exchange of Notes regarding the Treaty of Commerce .. 7 
218 | 5./7.8.1947 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS 2... 1135 
9/1972 | 10.-17.5.1972 | Agreement concerning the protection of trade-marks .... 43 

Gambia. 
13/1965 | 13.10./17.11. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1965 MENS ......... 0 30 

Germany: Federal Republic of 

307 14.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. 1310 
308 5.2.1891 Treaty regarding Abolition of Deduction Taxes ........ 1310 
309 | 18.8./18.9./ | Exchange of Notes regarding the Expenses in Connection 

211 1891 with Extradition of Criminals ...........0.00..0...... 1311 
310 | 2./7.11.1912 | Agreement on the Extradition of Persons who have caused 

Injury with Malicious Intent .........0.0.0000.... 1313 
311 19.12.1950 Provisional Commerce and Navigation Agreement ...... 1314 
312 14.9.1951/ Exchange of Notes regarding Death Certificates ........ 1315 

25.4.1952 
813 20.5.1954 Commercial Treaty ...........0. 00 1317 

14/1966 4.7./26.9. Exchange of Notes regarding Supplementary Agreement 
1966 to the Commercial Treaty of 20th May 1954 ........ 121 

314 12.8.1959 Air Transport Agreement .............. 1318 
315 19.7.1961 Treaty on the Acceptance of the 12 Miles Fishery Limit 

in Icelandic Waters ..........00..0..00. 0. 1331 
316 29.5/14.9. Exchange of Notes about the Freeing of Aircraft Personnel 

1956 from the Duty to carry Passports during a very short 
Stay in Iceland ...............00.000 20... 1334 

317 | 21.6./14.9. Exchange of Notes regarding the Abolition of Visa 
1956 Requirements for Travellers from the Federal Republic 

and Berlin .............0.000. 0000. 1334 
13/1971 18.3.1971 Agreement for the Prevention of Double Taxation (not 

ratified) 2... 150 

Greece. 
219 28.1.1930 Treaty of Commerce and Navigation .................. 1135 
220 14.5.1955 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS ...........0.0. 0 1136 

Haiti 
221 21.10.1937 Treaty of CGomimeree ........0. 0 1137 

Hungary. 

304 14.3.1887 Treaty of Commerce and Navigation .................. 1304 
14/1970 19.5.1970 Trade and Payment Agreement ..........0000.... 234  
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India. 

175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Cominerce .........0..2.00 000... 1006 
180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up .........2..00 000 1023 

182 | 25.10.1938 Supplementary Convention to Extradition Treaty of 31st 
of March 1873 ..........2.200 2... 1030 

184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters 1033 

Iran 
231 15.7.1950 Treaty of Friendship ...........0....00..0 0000. 1158 

Ireland 

232 29.12.1950 Trade Agreement .............0020. 0000. 1159 
233 | 19./20.5.1949 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENES .........00000 rn 1160 

Israel. 

234 19.10.1960 Agreement on Trade and Payments ........0000.0.... 1161 

235 29.12.1955 Agreement on the Waiving of Fees for Visa ............ 1162 

1/1966 23.2.1966 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENtS ........000 0000 1 

Italy 

236 1.5.1864 Treaty of Commerce and Navigation .......0.0000.000. 1162 
237 17.9.1902 Additional Article to the Treaty of Commerce and Naviga- 

tion concluded on 1st of May 1864 .......000.0.00... 1166 
238 19.7.1873 Extradition Treaty .........0.0000%0 000 n ann 1166 
239 25.6.1883 Agreement to grant poor Subjects Juridical Assistance 

free of Costs ..........00000 00. 1170 

240 20.6.1889 Declaration on the Mutual Issuing of Death Certificates | 1171 

241 7.11.1891 Treaty regarding the Mutual Abolition of Deduetion 
Taxes .......0200.000 000 1171 

242 16.12.1905 Convention on Mandatory Arbitration ................ 1172 

243 18.7.1907 Agreement concerning the Reciprocal Recognition of 
Tonnage Certificates .........0.00000 0000 1173 

244 | 8./10.8.1950 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENMS 20... 1174 

Jamaica. 

9/1969 10/4—2/7 Exchange of Notes relating to the abolition of visa 

1969 requirements ..........20200. 020. 57 

Japan. A 

17/1966 15.11.1966 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENÉS 2.........0ð ss 132
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Korea. 
10/1970 | 3. og 19/3 Exchange of Notes relating to the abolition of visa 

1970 requiremMeNts „.........0000 00 166 

Lesotho. 
3/1970 29.1.1970 Exchange of Notes relating to the abolition of visa 

requirements ............... 0 4 

Liberia. 
247 21.5.1860 Treaty of Amity, Commerce and Navigation .......... 1177 

Luxemburg. 

248 8.4.1879 Treatv of Extradition ..........2.202.0 0000... 1180 

249 | 23.10.1952 Air Transport Agreement .......220200.0 00 1185 
250 1.3.1951 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS 22... 1191 

23/1965 | 19.10./30.11. | Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 
1965 of Customs Duties on Aviation Equipment ........ 62 

- Malawi. 
9/1967 | 6.3./2.5.1967 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS 22.22.0002 04 

Federation of Malava. 
251 | 15./16.4.1958 | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENS 20... 1191 

Malta. 
15/1967 1.9.1967 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENMS 20... 109 

Mauritius. 
3/1969 15.2.1969 Exchange of Notes relating to the abolition of visa 

TECHPEMENS „..........00 000 18 

Mexico. 
22/1965 21.12.1965 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENS . 60 

Monaco. 
252 26.3.1952 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENS 2... 1192 

Morocco. 
3/1967 | 16.9./22.12. | Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

1966 MEMS ..0.....20. 20 

Netherlands. 
222 15.6.1701 Treaty of Friendship, Mutual Understanding and     Commerce RONONONONONONONONONN RENNUR NORN ONO   1138
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223 10.7.1817 Declaration to the Effect that the Treaty of 1701 remains 
in Force and is Extended to the Southern Provinces 
of the Netherlands ...........000. 0... 1145 

224 (24./27.12.1861| Declarations regarding Exemption from Military Duty .. | 1146 

225 18.1.1894 Extradition Treaty .........000%02 0000. nt 1147 

226 2.7.1895 Supplementary Agreement to the Extradition Treaty of 
January 18th, 1894, concerning its Extension to the 
Danish and Dutch Colonies .....0.0000 000. rn 1152 

227 12.2.1904 Convention on Mandatory Arbitration ........00000... 1153 

228 22.3.1950 Air Transport Agreement .......00000 00. 1154 

229 11.4.1825 Treaty regarding Abolition of Deduction Taxes ........ 1157 

230 | 24.11.1949 Agreement regarding Abolition of Visa Requirements .. | 1157 

23/1965 | 19.10./30.11. | Agreement with the Benelux Countries on the Abolition 
1965 of Customs Duties on Aviation Equipment ........ 62 

New Zealand. 

179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans and 

Compulsorv Military Service ......0000000 0000... 1023 

180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up ........00000 0000 err 1023 

182 25.10.1938 Supplementary Convention to Extradition Treaty of 31st 

of March 1873 .........0000000 00 senn 1030 

184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. 1033 

188 22.3.1937 Convention on Arbitration ........00000 00... nn... 1043 

Norway. 

253 2.11.1826 Treaty of Commerce and Navigation .....0...0.00000.. 1192 

254 13.6.1856 Declaration respecting Reciprocity in the Treatment of 

Ships .......00.000 00. r eð 1195 

255 16.4.1858 Declaration regarding Cabotage .......00.002 0... 00... 1196 

256 | 23.5./24.6. Exchange of Notes regarding the Method of Conferring 

1903 Orders ..........ces er 1197 

257 1.12.1909 Treaty on Extradition of Griminals .......0.000.00000 0. 1198 

258 | 30.11.1928 Agreement regarding the Preparation and Forwarding of 

Maritime Reports ......0..00000 0. 1202 

259 27.6.1930 Agreement regarding the Pacific Settlement of Disputes | 1203 

260 14.7.1951 Air Transport Agreement .......2.0200 000. 1207 

7/1966 30.3.1966 Agreement relating to Relief from Double Taxation .... öð 

16/1972 8.11.1971 Amendment ..........200 0 80 

7/1970 98.10.1969 Agreement concerning the import of mutton .......... 160 

3/1971 15.2.1971 Agrcement concerning licenses for amateur radio opera- 

LOTS ....0...0. ss 24 

Peru. 

14.11.1967 Exchange of Notes concerning the establishment of     diplomatic relations  



  

  

Nr. 38 10. janúar 1973. 

No. Date State Page 

Poland. 
262 22.3.1924 Treaty of Commerce and Navigation .................. 1215 

13/1968 13.9.1968 Protocol concerning the Exchange of Goods .......... 152 
12/1969 12.9.1969 Trade and Payments Agreement .......0.0.00.0..00... 61 
15/1970 23.5.1970 Exchange of Notes concerning the development of cultural, 

seientific and technical contagts .................. 237 

Portugal. 
266 14.3.1896 Declaration regarding Commerce and Navigation ...... 1227 
267 | 20.3.1907 Convention on Mandatory Arbitration ................ 1228 
268 | 9.4./9.5.1923 | Exchange of Notes regarding Trade Relations ........ 1229 

16/1963 | 15.10.1963 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENÍS 22.00.0002 69 

9/1966 | „14.7.1966 Exchange of Notes regarding the Abolition of Surtax on 
Icelandic goods shipped to Portugal in Icelandic vessels s1 

Romania. 
269 8.5.1931 Treaty of Commerce and Navigation .................. 1230 
270 13.4.1954 Protocol on the Arrangement of Trade ................ 1232 

19/1972 16.6.1972 Trade Agreement .......0...0.0 000 95 
4/1969 1.4.1969 Exchange of Notes relating to the abolition of visa 

requirements „............00.0 00 20 

San Marino. 
273 {17./23.12.1953| Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS .......000..000 rr 1236 

South Africa. 
175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Commerce ...........00000 1006 
176 11.7.1670 Treaty of Peace and Commerce ........00.0.. 0. 1012 
179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans and 

Compulsorv Military Service .......0.0.00.0 0. 1023 
180 31.3.1878 Convention regarding Fugitives from Justice being 

Delivered up ...............000 00. n nn 1023 
184 21.6.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 

Spain. 
279 12.10.1889 Treaty on Extradition of Criminals .................. 1245 
280 23.7.1923 Treaty of Commerce and Navigation .... ......0.00.... 1250 
281 26.8.1929 Treaty of Coneiliation, Judicial Settlement and Arbitra- 

MON 0... 1251 
282 | 29.6./16.7. Commercial Treatv ..............0 0000. 1257 

1934 
283 | 29.11.1960 Trade Agreement .............0... 0. 1260 
284 30.6.1959 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENÍS 22.00.2020... 1261 
18/1965 1.12.1965 Agrccment relating to Air Transport .................. 39      
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Swaziland. 

1/1970 | 8. £ 29/12 | Exchange of Notes relating to the abolition of visa 
1969 requirements ............00. 000. 1 

Sweden. 

253 2.11.1826 Treaty of Commerce and Navigation „..............0... 1192 
254 13.6.1856 Declaration respecting Reciprocity in the Treatment of 

Ships .......0.020000 nr 1195 
255 | (16.4.1858 Declaration regarding Cabotage .........00000.00000... 1196 
256 | 23.5./24.6. Exchange of Notes regarding the Method of Conferring 

1903 Orders ............. 000 1197 
289 | 24.2./26.7. Exchange of Notes regarding the Mutual Íssuance of 

1904 Death GCertificates and other Certificates ............ 1265 
291 27.6.1930 Agreement regarding the Pacific Seitlement of Disputes | 1270 
293 19.6.1947 Protocol regarding Trade .........0.0000. 00 1275 

295 | 12.5.1960 Air Transport Agreement .......0.00.0 00 1285 
4/1963 11.3.1963 Protocol regarding Trade ......0..20..0 0 10 
6/1964 23.1.1964 Double Taxation Agreement ........000000 0. 30 
1/1970 | 22.12.1969 Agreement concerning the import of mutton .......... 161 
5/1972 | 10.-26.4.1972 | Agreement concerning licenses for amaleur radio opera- 

tOFS 22.20.2000. 24 

Switzerland. 

285 10.2.1875 Treaty of Friendship, Commerce and Establishment .... | 1262 
286 | 22.5.1875 Additional Article to the Treaty of Friendship, Commerce 

and Establishment concluded on 10th of February 1875 | 1264 
287 | 10.12.1827 | Treaty regarding Abolition of Deduction Taxes ........ 1264 
288 | 23./25.2.1948 | Agreement regarding Abolition of Visa Requirements .. | 1264 

15/1971 1971 Agreement concerning exemption from customs dutv and 
sales tax on aviation fuel .......0000000 0000. 201 

Tanzania. 

19/1971 23.7.1971 Agreement for the abolition of visa requirements ...... 227 

Thailand. 

301 22.1.1957 Agreement relating to Air Transport Services ........ 1300 

Trinidad £ Tobago. 

15/1968 4.10.1968 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 

MENtS SIÐ 164 

Tunisia. 

302 | 20.6./19.7. Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
1957 MENÍS 2... 1304      
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Turkey. 

303 28.6.1955 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
MENS 00.00.0000 1304 

Union of Soviet Socialistic Republics. 

274 25.5.1927 Agreement relating to Commerce and Navigation ...... 1236 
275 1.8.1953 Agreement on Trade and Payments .................... 1238 

277 14.3.1960 Agreement on the Reciprocal Rescinding of Consular 
Fees ................ 000 1242 

278 25.4.1961 Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, 
Science and Technology ...........00..0000. 000... 1244 

12/1968 26.8.1968 Protocol concerning the Exchange of Goods .......... 150 
22/1971 2.11.1971 Protocol on commercial procedures „......0..00 233 

United Kingdom. 

175 | 13.2.1660-61 | Treaty of Peace and Commerce .......0000.0 00. 1006 
176 11.7.1670 Treaty of Peace and Commerce ........0.0..000 0000. 1012 

177 9.5.1912 Protocol Modifying the Treaties of 13th of February 
1660—61 and 11th of July 1670 .............0....... 1021 

178 7.2.1810 Order in Council deciding that the Inhabitants of Iceland 
shall be Exempted from Attack and Hostility and be 
considered as Stranger Friends .................... 1021 

179 14.6.1869 Declaration respecting Exemption from Forced Loans and 
Compulsory Military Service ..........0.000 0... 1023 

180 31.3.1873 Convention regarding Fugitives from Justice ........ 1023 
181 | 25.11.1937 Extension of Extradition Treaty of 31st of March 1873 

to certain Colomies elc. ........200000 20. 1028 
182 | 25.10.1938 Supplementary Convention to Extradition Treaty of 31st 

of March 1873 ...............0000 00. 1030 
183 11.4.1877 Agreement regarding the Disposal of the Estates of 

Deceased Seamen ............... 0000 1032 

184 21.86.1881 Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters .. | 1033 
185 | 13.10./30.9. | Money Order Agreement ...........0000.. 000 1034 

1921 
186 27.4.1928 Agreement concerning Exemption of Shipping Profits 

from Income Tax ............0.2 000 1034 
187 19.5.1933 Agreement on Trade and Commerce .......0.00. 00. 1036 

188 22.3.1937 Convention on Arbitration „..........0..0..000 000... 1043 
190 12.10.1944 Agreement concerning the Reversion of the Reykjavik 

Airfield to the Tcelandic Government .............. 1049 
191 4.7.1946 Agreement on the Transfer of Reykjavik Airfield to the 

Icelandic Government ........2..002%00. 00... 1050 

193 9.2.1961 Agreement concerning the Acceptance of the British 
Visitor's Passport ...........0.0.000. ven 1062 

194 11.3.1961 Agreement on the Settlement of the Fisheries Dispute 
with the British .............00....000 00 1064      
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195 20.6.1947 Exchange of Notes regarding Abolition of Visa Require- 
ments, with additional Notes ......0000000 000... 1069 

7/1970 24.10.1969 Record of Understanding on Exports of Frozen Fish 
Fillets ...........2. 0000... 154 

7/1972 14.6.1972 Agreement for air serviCes „..........00 0 26 

United States of America. 

130 6.1.1902 Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice .. 885 
131 6.11.1905 Supplementary Treaty for the Extradition of Fugitives 

from Justice ...........2020 0000... 889 

132 17.4.1914 Treaty to Advance the Cause of General Peace ........ 890 
133 | 24.10./28.10./| Agreement relating to Relief from Double Income Tax 

5.12.1922 from Shipping Profits .........020000000. 0000... 891 

134 | 19./21.6.1926 | Arrangement relating to the Waiver of Passport Visas 
for Non-Immigrants ...........200.00 00... 893 

135 | 23.6./5.7.1928 | Money Order Convention .......000200 000. 0... 894 
136 15.5.1930 Treaty of Arbitration ........20.0202000 000 nn 895 
137 | 11.10./31.10. | Agrcement concerning the Exchange of Parcel Post .... 896 

1938 

138 21.11.1941 Agreement relating to Lend-Lease Aid for the Defence 
of Iceland .............0000 00 en enn 897 

139 17.8.1942 Agreement relating to the Exchange of Official Publica- 
Amendment to the Trade Agreement of August 27, 1943 .. 899 

142 97.1.1945 Agreement relating to Air Transport Services .......... 918 

143 |27.1./11.4.1945) Agreement relating to Transportation by Air of Icelandic 
Passengers and Mail ........0.000000 0000... enn 923 

144 3.7.1948 Economic Cooperation Agreement ........0000000000.. 925 
145 7.2.1950 Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation 

Agreement signed on 3 July, 1948 .........000020 0. 941 
146 93.9.1951 Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation 

Agreement signed on 3 July, 1948 .....00.0.00000000. 943 
147 9.10.1952/ Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation 

1.10.1953 Agreement signed on 3 July, 1948 .......000000000.. 944 

148 5.5.1951 Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty 946 

149 8.5.1951 Annex (to the Defense Agreement pursuant to the North 
Atlantic Treaty) on the Status of United States 
Personnel and Property ........00002 0000... 949 

150 | 7./8.1.1952 | Exchange of Notes relating to Mutual Security .......... 956 
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AUGLÝSING 

um samning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu. 

Hinn 28. febrúar 1973 var í Brussel skipzt á fullgildingarskjölum vegna samn- 
ings milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, sem gerður var í Brussel hinn 
22. júlí 1972. - 

Samkvæmt 37. gr. samningsins tekur hann gildi hinn Í. april 1975, samanber 

þó ákvæði bókunar nr. 6. 
Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavik, 5. marz 1973. 

Einar Ágústsson. uu 
Pétur Thorsteinsson. 

C6 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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SAMNINGUR 

milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands. 

EFNAHAGSBANDALAG EVRÓPU 

annars vegar og 

LÝÐVELDIÐ ÍSLAND 

hins vegar, 

sem æskja þess að efla og auka efnahagsleg samskipti Efnahagsbandalagsins og 
Íslands í tilefni stækkunar Efnahagsbandalass Evrópu og að tryggja samfellda þróun 
viðskipta milli Efnahagshandalagsins og Lýðveldisins Íslands, án þess að raskað sé 
grundvelli eðlilegrar samkeppni, með það fyrir augum að vinna að uppbyggingu 
Evrópu, 

og hafa einsett sér í þessu augnamiði að afnema smám saman höft á meginhluta 
viðskipta sinna í samræmi við ákvæðin um stofnun fríverzlunarsvæða í Hinu almenna 
samkomulagi um tolla og viðskipti, 

og lýsa sig reiðubúin, með hliðsjón af öllum atriðum, sem máli skipta, og einkum 
Þróun Efnahagsbandalagsins, til að athuga möguleika á að þróa og efla samskipti 
sín, komi í ljós, að það sé gagnlegt og í samræmi við efnahagslega hagsmuni þeirra 
að láta samskiptin ná til sviða, sem þessi samningur tekur ekki til, 

hafa ákveðið, í samræmi við þessi markmið og með það í huga, að ekkert ákvæði 
þessa samnings megi túlka þannig, að það leysi samningsaðilana frá skuldbindingum lu) 

þeirra samkvæmt öðrum alþjóðasamningum, að gera með sér svohljóðandi samning: 

1. gr. 
Samningur þessi miðar að því: 

a) að efla með aukningu gagnkvæmra viðskipta samfellda þróun efnahagssamskipta 
Lýðveldisins Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu og að stuðla þannig að 
efnahagslegum framförum, bættum lífskjörum og atvinnuskilyrðum, aukningu 
framleiðni og fjármálalegu jafnvægi á Íslandi og í Efnahagsbandalaginu, 

b) að tryggja, að viðskipti samningsaðilanna eigi sér stað á grundvelli eðlilegrar 
samkeppni, 

c) að stuðla þannig með afnámi viðskiptahafta að samfelldri Þróun og aukningu 
alþjóðaviðskipta. 

2. gr. 
Samningur þessi tekur til vara, upprunninna á Íslandi og í Efnahagsbandalagi 

Evrópu, 

i) sem falla undir 25— 99. kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar, að undanteknum 
þeim vörum, sem taldar eru í viðauka T: 

ii) sem taldar eru í bókunum nr. 2 og nr. 6, en tillit er tekið til þeirra sér. 
reglna, sem kveðið er á um í bókunum þessum.
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ð. gr. 
1. Engir nýir innflutningstollar verða lagðir á viðskipti Íslands og Efnahags- 
bandalagsins. 

„ 2. Efnahagsbandalagið, í upphaflegri mynd þess, og Írland skulu afnema inn- 
flutningstolla í áföngum eins og hér segir: 

— 1. apríl 1973 verður hver tollur lækkaður í 80% af grunntolli; 
— hinar fjórar lækkanirnar, 290% hver, verða: 

I. janúar 1974 

1. janúar 1975 
1. janúar 1976 
1. júlí 1977. 

ð. Að því er varðar hverja vöru er grunntollur sá, sem lækkaður er samkvæmt 

þessari grein og bókun nr. 1, sá tollur, sem gilti í reynd 1. janúar 1972. 
Ef tollalækkanir, sem samið var um í tollasamningunum, sem gerðir voru við 

lok samningaviðræðnanna í Genf (1964—1967), koma bl framkvæmda eftir 1. janúar 

1972, koma tollarnir, eins og þeir eru eftir þessar lækkanir, í stað grunntolla sam- 
kvæmt því, sem greinir í 1. mgr. 

4.  Tollalækkanir samkvæmt ákvæðum þessarar greinar og bókunar nr. 1 verða 
framkvæmdar þannig, að fyrsti aukastafur í tugabroti verður hækkaður upp eða 
lækkaður. 

Með fyrirvara um beitingu Efnahagsbandalagsins á ákvæðum 5. tl. 39. gr. 
Samkomulags um aðildarskilmála og aðlögun að samningum, sem tókst í samninga- 
viðræðum Evrópubandalaganna, Konungsríkisins Danmerkur, Írlands, Konungsríkis- 
ins Noregs og hins Sameinaða Konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, 
verða ákvæði þessarar greinar og bókunar nr. Í að því er varðar vörumagnstolla 
eða hluta slíkra tolla í blönduðum tollum írsku tollskrárinnar, framkvæmd þannig, 

að fjórði aukastafur í tugabroti verður hækkaður upp eða lækkaður. 

4. gr. 
1. Á þeim tímamörkum, sem tilgreind eru, ber Íslandi að lækka innflutnings- 

tolla gagnvart Efnahagsbandalaginu, í upphaflegri mynd þess, og Írlandi í hluta af 
hinum ýmsu grunntollum, er í gildi voru 1. marz 1970, svo sem greinir hér að neðan. 

  

Grunntollar 2 1 5 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 75 80 90 100 

1. apríl 1973 .............. 204 4 7 8011 14 18 21 25 30 35 40 45 50 55 55 65 TO 
1. janúar 1974 ............. 0 3 3 6 7 9012 15 18 21 24 30 35 40 40 45 50 55 60 

1. janúar 1975 ............. 0 0303 5 6 7 10 13 15 17 20 25 30 30 35 35 40 45 50 
1. janúar 1976 ............. 0 2 2 4 5 6 8 10 12 14 16 920 24 25 30 30 30 35 40 

1. janúar 1977 ............. 0023 4 1 6 7 9010 012 15 18 20 21 22 25 25 30 
1. janúar 1978 ............. 0 0000 22 3040 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 
1. janúar 1979 ............. 0000 22 2223 3 45 6 607 7 8 9 10 
1. janúar 1980 ............. 0000 0000 

  

2. Ísland heldur áfram að lækka tolla sagnvarl Danmörku, Noregi og hinu Sam- 
einaða Konungsríki Stóra-Bretlandi og Norður-irlandi, sem hér eftir er einnig nefnt 
Bretland, frá 1. janúar 1974 samkvæmt tímaáætlun 1. tl.
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ð. gr. 
1. Ákvæðunum um afnám innflutningstolla í áföngum verður einnig beitt við 
fjáröflunartolla. 

Samningsaðilar seta sett fjáröflunargjöld í stað fjáröflunartolla eða þess hluta 
tolls, sem er fjáröflunareðlis. 

2. Ísland getur haldið um sinn fjáröflunartollum á vörum, sem taldar eru í viðauka 
11. enda sé gætt ákvæða 19. gr. 

Þegar hafin er á Íslandi framleiðsla á sams konar vörum og taldar eru í viðauka 
IT, ber að lækka tolla af þeim að því marki, sem. náð hefði verið, ef lækkun þessara 
tolla hefði fylgt tímaáætluninni í 1. tl. 4. gr. frá því, að samningurinn gekk í gildi. 
Ef ákveðinn er lægri tollur gagnvart þriðja ríki en nemur fjáröflunartolli, verður 
tollalækkunin framkvæmd á grundvelli þess tolls. 

Síðari lækkanir skulu fylgja tímaáætluninni í Í. tl. 4. gr. 

3. Danmörk, Írland, Noregur og Bretland geta haldið fjáröflunartolli eða fjáröflunar- 
hluta tolls til 1. janúar 1976, ef til þess kemur, að beitt verði 38. gr. Samkomulags 
um aðildarskilmála og aðlögun að samningum, sem tókst í samningaviðræðum 
ívrópubandalaganna, Konungsríkisins Danmerkur, Írlands, Konungsríkisins Noregs 
og hins Sameinaða Konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. 

6. gr. 
1. Í viðskiptum Íslands og Efnahagsbandalagsins skal ekki leggja á nein ný gjöld, 

sem hafa sömu áhrif og innflutningstollar. 

2. Þegar samningurinn tekur gildi, verða afnumin gjöld, sem hafa sömu áhrif og 
innflutningstollar og lögð eru á eftir 1. janúar 1972 í viðskiptum Íslands og Efna- 
hagsbandalagsins. 

Þegar samningurinn tekur gildi, verða öll gjöld, sem hafa sömu áhrif og inn- 
flutningstollar, lækkuð í þá sjaldhæð, sem þau höfðu í reynd 1. janúar 1972, ef 
gjöldin eru hærri 31. desember 1972. 

3. Gjöld, sem samsvara innflutningstollum, verða felld niður stig af stigi eins 
og hér segir: 

— Öll gjöld verða lækkuð, í síðasta lagi 1. janúar 1974, í 60% af þeirri gjaldhæð, sem 
var Í. janúar 1972. 

— Hinar þrjár lækkanirnar, 20% hver, koma til framkvæmda: 

1. janúar 1975 
1. janúar 1976 
1. júlí 1977. 

7. gr. 
1. Í viðskiptum Íslands og Efnahagsbandalagsins má hvorki leggja á útflutnings- 
tolla né gjöld, sem hafa samsvarandi áhrif. 

Útflutningstollar og gjöld, sem hafa samsvarandi áhrif, skulu afnumin eigi síðar 
en Í. janúar 1974. 

2. Ísland getur haldið kerfi því um útflutningsgjald af sjávarafurðum, sem var 

í gildi 1. janúar 1972 og er að finna í viðauka Hl. 

Breytingar, sem kunna að verða gerðar á kerfinu, mega ekki breyta eðli og 
markmiðum þess. Slíkar breytingar ber að tilkynna sameiginlegu nefndinni fyrir- 

fram. 

8. gr. 
Bókun nr. 1 ákvarðar tollkerfi tiltekinna vara og aðrar reglur, sem um þær 

eru settar.
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9. gr. 

Bókun nr. 2 ákvarðar tollkerfi tiltekinna vara, sem framleiddar eru úr land- 

búnaðarafurðum, og aðrar reglur, sem um þær eru settar. 

10. gr. 
1. Ef settar eru sérslakar reglur vegna framkvæmdar stefnu í landbúnaðarmálum 
eða gerðar breytingar á gildandi reglum, getur viðkomandi samningsaðili aðlagað 
þá skipan fyrir viðkomandi vörur, er leiðir af þessum samningi, að þeim reglum. 

2. Í þessum tilvikum tekur viðkomandi sanningsaðili á viðeigandi hátt tillit til 
hagsmuna hins aðilans. Í þessu augnamiði geta samningsaðilarnir haft samráð í 
sameiginlegu nefndinni, sem kveðið er á um í 30. gr. 

Í1. gr. 
Bókun nr. 3 ákvarðar upprunareglurnar. 

12. gr. 
Hafi samningsaðili í hyggju að lækka virka tolla eða samsvarandi gjöld gagn- 

vart þriðja ríki, sem nýtur beztu kjara ákvæða, eða að hætta að beita slíkum tollum 
eða gjöldum, ber honum að tilkynna sameiginlegu nefndinni þessa lækkun eða 
niðurfellingu a. m. k. 30 dögum fyrir gildistöku, verði því við komið. Viðkomandi 
samningsaðili tekur til athugunar allar athugasemdir hins aðilans, sem varða röskun, 

er gæti leitt af þessu. 

13. gr. 

1. Í viðskiptum Íslands og Efnahagsbandalagsins verður hvorki stofnað til nýrra 
innflutningshafta né annarra ráðstafana, sem hafa samsvarandi áhrif. 

2.  Efnahagsbandalagið fellir niður innflutningshöft 1. janúar 1973, og ráðstafanir, 

sem hafa samsvarandi áhrif og innflutningshöft, í síðasta lagi 1. janúar 1975. 

Ísland fellir niður innflutningshöft og ráðslafanir, sem hafa samsvarandi áhrif 

og innflutningshöft, í síðasla lagi Í. janúar 1976. 

14. gr. 

1. Efnahagsbandalagið áskilur sér að breyta reglum um olíuvörur, sem falla undir 

tollskrárnúmer 27.10, 927.11, 27.12, úr 27.13 (parafín, smákristallað vax, móvax, 

parafínleifar) og 27.14 í Bruxelles-tollnafnaskránni, þegar tekin verður upp sameigin- 

leg skýrgreining á upprunahugtakinu að því er varðar olíuvörur, þegar ákvarðanir 

verða teknar vin sameiginlega viðskiptastefnu varðandi þessar vörur, eða þegar tekin 

verður upp sameiginleg stefna í orkumálum. 

Þá ber Efnahagsbandalaginu að taka á viðeigandi hátt tillit til hagsmuna Íslands 

og veita sameiginlegu nefndinni, sem kemtir saman eins og ráð er fyrir gert í 32. gr., 

upplýsingar í þessu efni. 

9. Ísland áskilur sér að fara að á samsvarandi hátt, ef sambærilegar aðstæður 

koma upp að því er það varðar. 

3. Með þeim fyrirvörum, sem felast í 1. og 2. tl, hefur þessi samningur ekki áhrif 

á reglur, aðrar en tollaákvæði, um innflutning á olínvörum.
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13. gr. 
I. Samningsaðilar lýsa sig reiðubúna, að því leyti sem stefna Þeirra í landbúnaðar- 
málum leyfir, að stuðla að samfelldri þróun viðskipta með landbúnaðarvörur, sem 
samningurinn tekur ekki til. 

2.  Samningsaðilum ber að framkvæma reglur sínar varðandi búfjár- og jurta- 
sjúkdóma og heilbrigðiseftirlit í landbúnaði án mismununar og forðast að gera nýjar 
ráðstafanir, sem gælu torveldað viðskipti á óréttmætan hátt. 

3.  Samningsaðilar kanna, eftir því sem ráð er fyrir gert í 33. gr., þá erfiðleika, 
sem gætu komið upp í viðskiptum þeirra með landbúnaðarvörur, og leitast við að 
finna viðeigandi lausn. 

16. gr. 
Frá 1. júlí 1977 geta vörur, upprunnar á Íslandi, ekki notið betri kjara við inn 

flutning til Efnahagsbandalagsins en gilda í viðskiptum aðildarríkja þess innbyrðis. 

17. gr. 
Í bókun nr. 6 eru sérstök ákvæði, sem gilda um innflulning tiltekinna sjávar- 

afurða til Efnahagsbandalagsins. 

18. gr. 
Ákvæði þessa samnings eru því ekki til hindrunar, að haldið sé við eða stofnað til 

tollabandalaga, friverzlunarsvæða eða sérreglna um flutninga yfir landamæri, að 
því leyti, sem ekki er raskað þeirri skipan viðskipta, sem ráð er fyrir gert í þessum 
samningi, og einkum ákvæðunum um upprunareglur. 

19. gr. 
Samningsaðilar skulu forðast allar fjármálaráðstafanir og fjármálaaðgerðir 

innanlands, sem hafa beint eða óbeint í för með sér mismunun milli vara frá öðrum 
samningsaðilanum og sams konar vara frá hinum samningsaðilanum. 

Vörur, sem fluttar eru út til landsvæðis annars samningsaðilans, gela ekki notið 
hærri endurgreiðslu á innlendum álögum en þeim gjöldum nemur, sem á þær hafa 
verið lögð, heint eða óbeint. 

  

20. gr. 
Engin höft má leggja á greiðslur, sem fara fram vegna vöruviðskipta eða yfir- 

færslu á þessum greiðslum til ríkis, sem er aðili að Efnahagshandalaginu, og þar 
sem kröfuhafinn er búsettur, eða til Íslands. 

21. gr. 
Samningur þessi hindrar ekki, að komið sé á innflutningsbanni eða takmörk- 

unum á innflutningi, útflutningi eða á flutningi yfir land, ef aðgerðir þessar réttlætast 
af ástæðum, sem varða almennt siðgæði, allsherjarreglu, almannaðryggi, líf og 
heilsu manna og dýra eða gróðurvernd, verndun þjóðarverðmæta, sem hafa listrænt, 
sögulegt eða fornfræðilegt gildi, einkaréttindi á sviði iðnaðar og verzlunar, eða 
reglur um meðferð á gulli og silfri. Þess konar bönnum og takmörkunum má þó 
engan veginn beita til gerræðislegrar mismununar, eða til að leggja dulin höft á 
viðskipti milli samningsaðilanna. 

22. gr. 
Ekkert ákvæði þessa samnings hindrar samningsaðila í að gera ráðstafanir, 

a) sem hann telur nauðsynlegar til að hindra uppljóstranir, sem eru andstæðar 
mikilvægum örygsishagsmunum; 

Þ) sem varða viðskipti með vopn, skotfæri og herbúnað eða rannsóknir, þróun eða
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nauðsynlega framleiðslu vegna landvarna, með því skilyrði, að þessar ráðstafanir 
breyti ekki samkeppnisgrundvelli að því er varðar vörur, sem ekki eru sérstak- 
lega ætlaðar til hernaðarþarfa; 

c) sem hann telur mikilvægar öryggi sinu á ófriðartímum eða þegar alvarleg spenna 
verður í alþjóðasamskiptum. 

23 er 
it Í a 

Í. Samningsaðilum ber að forðast allar aðgerðir, sem eru fallnar til að valda hættu 
á, að markmiðum þessa samnings verði ekki náð. 

  

2. Þeim ber að gera allar ráðstafanir, almennar og sérstakar, sem eru fallnar til að 

tryggja framkvæmd skuldbindinga samkvæmt samningnum. 
Ef samningsaðili álítur, að hinn aðilinn hafi vanefnt skyldur sínar samkvæmt 

samningnum, getur hann gert viðeigandi ráðstafanir í samræmi við ákvæði 28. gr. 
og eftir þeim leiðum, sem þar eru greindar. 

24. gr. 
1. Eflirgreindar ráðstafanir eru ósamrýmanlesar góðri framkvæmd þessa samnings 
í þeim mæli, sem þær eru fallnar til að skaða viðskiptin milli Íslands og Efnahags- 
bandalagsins: 

i) Allir samningar milli fyrirtækja, ákvarðanir samtaka fyrirtækja og sam- 
hæfðir viðskiptahættir fyrirtækja, seim miða að því að hindra, hamla eða 
spilla fyrir samkeppni að því er varðar framleiðslu og vöruviðskipti, eða 
leiða til slíks; 

ii) misnotkun af hálfu eins eða fleiri fyrirtækja á markaðsráðandi aðstöðu á 
öllu landsvæði samningsaðilanna eða á verulegum hluta þess; 

iii) öll opinber aðstoð, sem spillir eða er fallin ll að spilla fyrir samkeppni 
með því að veita einstökum fyrirtækjum eða einstakri framleiðslu for- 
réttindi. 

2. Ef samningsaðili telur, að tilte kin framkvæmd sé ósamrýmanleg þessari grein, 
getur hann gert viðeigandi ráðslal: í samræmi við ákvæði 28. gr. og eftir þeim 
leiðum, sem þar eru greindar. 

  

25. gr. 
Þegar aukning innflutnings tiltekinnar vöru veldur alvarlegu tjóni eða hættu 

á alvarlegu tjóni á framleiðslustarfsemi, sem stunduð er á landsvæði annars samn- 
ingsaðilans, og ef þessi aukning stafar af 

— lækkun eða afnámi tolla og samsvarandi gjalda, sem kveðið er á um í þessum 

samningi, á þeirri vöru í innflutningslandinu og 
— því, að tollar og samsvarandi gjöld, sem útflutningsríkið leggur á innflutning 

hráefna eða hálfunninna vara, sem noluð eru í framleiðslu viðkomandi vöru, 
eru verulega lægri en tollar og samsvarandi gjöld, sem lögð eru á í innflutn- 
ingslandinu, 

setur samningsaðilinn, sem hagsmuna hefur að gæta, gert viðeigandi ráðstafanir 
í samræmi við ákvæði 28. sr. og eftir þeim leiðum, sem þar eru greindar. 

26. gr. 
Ef annar samningsaðilinn verður var við, að beitt er undirboðum í samskiptum 

við hinn aðilann, getur hann gert viðeigandi gagnráðstafanir í samræmi við ákvæði 
samningsins um gildistöku VI. gr. Hins almenna samkomulags um tolla og viðskipti, 
í samræmi við ákvæði 28. sr. og eftir þeim leiðum, sem þar eru greindar.
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27. gr. 
Ef alvarleg truflun verður í einhverri framleiðslugrein eða erfiðleikar, sem geta 

leilt til alvarlegrar röskunar á efnahagslífi landshluta, getur samningsaðili, sem í 
hlut á, gert viðeigandi ráðstafanir í samræmi við 28. gr. og eftir þeim leiðum, sem 
þar eru greindar. 

28. gr. 
Í. Ef samningsaðili setur vöruinnflutning, sem getur valdið erfiðleikum eins og 
lýst er í 25. og 27. gr., undir opinbert eftirlit til að afla skjótlega upplýsinga um, 
hvert stefnir í viðskiptunum, ber honum að tilkynna hinum aðilanum um þær ráð- 
stafanir. 

2. Í þeim tilvikum, sem fjallað er um í 23. il 27. gr., lætur sammningsaðilinn, sem 
í hlut á, sameiginlegu nefndinni í té allar upplýsingar, sem komið geta að notum, 
til að unnt sé að kanna ástandið vandlega og leita lausnar, sem báðir aðilar geta 
sætt sig við, áður en gerðar eru ráðstafanir, sem ráð er fyrir gert í 23. til 21. gr. 
eða eins fljótt og hægt er, þegar um er að ræða þau tilvik, sem fjallað er um í d-lið 
3. töluliðs. 

Velja ber öðrum fremur þær ráðstafanir, sem minnst raska framkvæmd þessa 

samnings, 

Örygsisráðstafanirnar ber strax að tilkynna sameiginlegu nefndinni, sem mun 

eglulega ráðgast um þau, einkum með það fyrir augum, að frá þeim verði horfið 
strax og aðstæður leyfa. 

3. Við framkvæmd ákvæða 2. tl. verður farið að sem hér segir: 
a) Að því er varðar 24. gr. getur hvor samningsaðilinn sem er lagt málið fyrir 

sameiginlegu nefndina, ef hann telur, að tiltekið atferli sé ósamrýmanlegt góðri 
framkvæmd samningsins í skilningi 1. tl. 24. 

Samningsaðilum ber að veita sameiginlegu nefndinni allar upplýsingar, sem 
að gagni mega koma, og veita henni nauðsynlega aðstoð við könnun á gögnum 

og, ef því er að skipta, við að uppræta atferli það, sem áfellzt hefur verið fyrir. 
Ef það bregzt, að samningsaðilinn, sem í hlut á, bindi enda á atferlið innan 

þess frests, sem sameiginlega nefndin ákveður, eða, ef ekki næst samkomulag 
í nefndinni innan þriggja mánaða frá þeim degi, er málið var borið upp í nefnd- 
inni, getur aðilinn, sem hagsmuna á að sæta, gert öryggisráðstafanir, sem hann 

telur nauðsynlegar til að vinna bug á alvarlegum erfiðleikum, sem leiða af 
atferlinu, einkum með því að fella tollaivilnanir úr gildi. 

b) Að því er varðar 25, gr. verða erfiðleikar, sem leiða af ástandi, sem gert er ráð 
fyrir í greininni, tilkynntir sameiginlegu nefndinni til könnunar, og getur nefndin 
þá tekið allar gagnlegar ákvarðanir til að binda enda á það. 

Ef sameiginlega nefndin eða útflutningssamningsaðilinn hafa ekki tekið 
ákvörðun, sem bindur enda á erfiðleikana innan 30 daga frá tilkynningu, getur 
innflutningssamningsaðilinn lagt jöfnunargjald á innfluttu vöruna. 

Þetta jöfnunargjald er reiknað í hlutfalli við áhrifin á verðmæti umræddrar 
vöru af þeim tollamismun, sem staðreynt er, að sé vegna hráefna hálfunninna 
vara, sem notaðar eru í framleiðsluna. 

ce) Að því er varðar þau tilvik, sem um ræðir í 26. gr., fara fram umræður Í sam- 

eiginlegu nefndinni, áður en samningsaðilinn, sem hagsmuna á að gæta, gerir 
viðeigandi ráðstafanir. 

d) Þegar óvenjulegar aðstæður, sem gera tafarlausar aðgerðir nauðsynlegar, gera 
það ókleift, að könnun fari fram áður, getur AL sem hagsmuna 
á að gæta, við þær aðstæður, sem gert er ráð fyrir í 25., 26. og 27. gr., þegar um 
er að ræða aðstoð við útflutning, sem hefur þegar í stað bein áhrif á viðskiptin, 
gert án tafar óhjákvæmilegar sagnráðstafanir til að ráða bót á ástandinu.
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29. gr. 

Nú verða erfiðleikar varðandi greiðslujöfnuð eins eða fleiri ríkja, sem aðild 

eiga að Efnahagsbandalaginu, eða Íslands, eða alvarleg hætta á slíkum erfiðleikum, 

og getur þá sá samningsaðili, sem hagsmuna á að gæta, gert nauðsynlegar öryggis- 

ráðstafanir. Honum ber að tilkynna hinum aðilanum það án tafar. 

30. gr. 

1. Setja skal á stofn sameiginlega nefnd, sem falið er að annast framkvæmd þessa 

samnings og fylgjast með því, að honum sé framfylgt, og skal nefndin gera tillögur 

þar að lútandi og taka ákvarðanir eftir því, sem ráð er fyrir gert í þessum samningi. 

Framkvæmd þessara ákvarðana er í höndum samningsaðilanna og fer eftir þeim 

reglum, sem gilda hjá hvorum aðilanum um sig. 

9. Tilað framkvæmd samningsins verði sem ákjósanlegust, skulu samningsaðilarnir 

skiptast á upplýsingum og bera saman ráð sín í sameiginlegu nefndinni, ef annar 

aðilinn æskir þess. 

3. Sameiginlega nefndin selur sér sjálf starfsreglur. 

31. gr. 

1. Sameiginlega nefndin er skipuð, annars vegar, fulltrúum Íslands og, hins vegar, 

fulltrúum Efnahagsbandalagsins. 

2. Ályktanir nefndarinnar verða einungis gerðar samhljóða. 

32. gr. 

1. Formennska í sameiginlegu nefndinni fellur í hlut samningsaðilanna til skiptis 

eftir því, sem ákveðið verður í starfsreglum hennar. 

2. Sameiginlega nefndin kemur saman eigi sjaldnar en einu sinni á ári, að frum- 

kvæði formanns síns, til að fjalla um almenna framkvæmd samningsins. 

Nefndin kemur saman til aukafundar hvenær sem sérstök nauðsyn ber til, að 

beiðni annars aðilans, eftir því sem mælt verður fyrir um Í starfsreglum hennar. 

3. Sameiginlega nefndin getur ákveðið að skipa undirnefndir til aðstoðar við lausn 

verkefna sinna. 

33. gr. 

í. Þegar samningsaðili telur það gagnlegt sameiginlegum hagsmunum samnings- 

aðilanna að þróa þau samskipti. sem fil hefur verið stofnað með þessum samningi, 

með því að láta þau ná til sviða, sem samningurinn fjallar ekki um, sendir hann hinum 

rökstudda beiðni þar um. 

Samningsaðilarnir gela falið sameiginlegu nefndinni að kanna beiðnina og gera 

tillögur til aðilanna, ef því er að skipta. einkum með það fyrir augum að koma á 

samningaviðræðum. 

29. Samningar, sem gerðir kunna að verða eftir samningaviðræður samkvæmt Í. tl., 

verða lagðir fram til fullgildingar eða staðfestingar af samningsaðilunum eftir þeim 

reglum, sem um það gilda hjá hvorum aðila um sig. 

34. gr. 

Viðaukar og bókanir, sem fylgja samningi þessum, eru óaðskiljanlegir hlutar 

samningsins. 

35. gr. 

Hvor samningsaðili um sig gelur sagt upp samningi þessum með tilkynningu 

til hins samningsaðilans. Samningurinn fellur úr gildi, þegar tólf mánuðir eru liðnir 

frá tilkynningunni. 
C7
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36. gr. . 
Samningur þessi tekur annars vegar til landsvæðis Íslands og hins vegar til 

landsvæða, sem samningurinn um stofnun Efnahagsbandalags Evrópu tekur til, með 
þeim skilmálum, sem greindir eru í þeim samningi. 

37, gr. 
Samningurinn er gerður í lvíriti, á dönsku, ensku, frönsku, hollenzku, íslenzku, 

ítölsku, norsku og þýzku, og eru allir textarnir jafngildir. 
Samningurinn verður staðfestur af sæmningsaðilunum eftir þeim reglum, sem 

um það gilda hjá hvorum aðila um sig. 
Samningurinn gengur í gildi 1. janúar 1973, að því tilskildu, að samningsaðilarnir 

hafi, fyrir þann tíma, tilkynnt hvor öðrum, að samningurinn hafi hlotið þá meðferð, 
sem nauðsynleg er til að svo megi verða. 

Eftir þetta tímamark gengur samningurinn í gildi fyrsta dag annars mánaðar 
frá þessari tilkynningu. Síðasti dagur til tilkynningar er 30. nóvember 1973. 

Ákvæðin, sem ætlað er að koma til framkvæmda 1. apríl 1973, koma til fram- 
kvæmda, þegar samningurinn gengur í gildi, ef það verður eftir þetta tímamark. 

GJÖRT í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítján hundruð 
sjötíu og tvö. 

Viðauki 1. 

LISTI YFIR VÖRUR, SEM VIÐ ER ÁTT Í 2. GR. SAMNINGSINS 

  

  

  

Númer í 
Bruxelles- 

tollnafna- Vörulýsing 
skránni 

35.02 Albúmín, albúmínöt og önnur albúmínderivöt: 
A, Albúmín: 

II. annað: 

a) Ovóalbúm og laktóalbúmín: 
1. þurrkað (í lögum, í lögum, kristallað, duft o. s. frv.) 
2. annað 

45,01 Náttúrulegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður, korkúrgangur 

54,01 Hör, óunninn, lagður í bleyti, mulinn, kembdur eða tilreiddur á annan hátt, þó ekki spunninn, hörruddi 
og úrgangur úr hör (þar með taldar tættar tuskur) 

57.01 Hampur (cannabis sativa), óunninn, lagður í bleyti, mulinn, kembdur eða tilreiddur á annan hátt, 
þó ekki spunninn, hampruddi og úrgangur úr hampi (þar með talinn garnúrgangur, tættar tuskur og 
tættir kaðlar og línur) 

R . 
Viðauki II. 

  

FJÁRÖFLUNARTOLLAR 1. APRÍL 1972 
(Skrá yfir fjáröflunartolla á iðnaðarvörur í tollköflum 25--99 á Íslandi pr. 1. 

apríl 1972. þ.e. þær vörur, sem samningurinn nær til, en eru ekki framleiddar á 
Íslandi.)
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Viðauki TI. 

REGLUR UM ÚTFLUTNINGSGJALDÐ AF SJÁVARAFURÐUM, 
SEM ÍSLAND GETUR HALDIÐ 

Lög nr. 4 frá 28. febrúar 1966 um útflulningsgjald af sjávarafurðum með áorðnum 

breytingum skv. lögum nr. 79 frá 81. desember 1968, lögum nr. 73 frá 1. júní 1970, 
lögum nr. 4 frá 30. marz 1971 og lögum nr. 17 frá 4. maí 1972 

1. gr. 
Greiða skal úlflulningsgjald af íslenzkum sjávarafurðum, sem fluttar eru til 

útlanda, eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum. 
Til íslenzkra afurða telst afli, sem skip, skrásett hér á landi, veiða, þótt hann sé 

veiddur utan landhelgi og eigi verkaður í landi. 

2. gr. 
Útflutningsgjald af sjávarafurðum samkvæmt lögum þessum greiðist sem 

hér segir: 

1. Kr. 2300.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum, frystum hrognum, 
saltfiski, saltfiskflökum, söltuðum þunnildum, söltuðum hrognum ót. a. saltfisk- 
bitum, söltuðum og frystum sellum, skreið, hertum þorskhausum, skelfiski og niður- 
soðnum og niðurlögðum sjávarafurðum. 

Nemi gjald samkvæmt þessum tölulið meiru en svarar 4.5% af fob-verðmæti 

útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er um- 
fram þetta mark. 

2. 3% gjald af fob-verðmæti greiðist af heilfrystum fiski, frystum fiskúrgangi, 
frystum humar, frystri rækju, frystri loðnu, loðnumjöli, loðnulýsi og hertum sjávar- 
dýraolíum. Frá 1. janúar 1971 skal gjald samkvæmt þessum lölulið vera 4% af 

fob-verðmæti afurðanna. 

3. 5% gjald af fob-verðmæti greiðist af hvalafurðum, öðrum en niðursoðnum eða 
niðurlögðum. 

4. 6% gjald af fob-verðmæti greiðist af fiskimjöli, karfamjöli, humarmjöli, rækju- 
mjöli, Hifrarmjöli, þorskalýsi, karfalýsi, heilfrystri síld, frystum sildarflökum, salt- 

sild og saltsildarflökum, söltuðum grásleppuhrognum og öðrum þeim sjávarafurðum, 
sem eru ekki sérstaklega taldar í þessari grein. Heimilt er frá 1. jan. 1971 að draga 
frá fob-verðmæti saltsildar og saltaðra srásleppuhrogna vegna umbúðakostnaðar 
kr. óð 00 fyrir hver 100 kg innihalds. 

ð. % gjald af fob-verðmæti greiðist af nýjum og ísvörðum fiski. 

Þó getur sjávarútvegsráðuneytið ákveðið, að útflutningsgjald af nýrri og Ísaðri 

sild skuli vera allt að því eins hátt og greitt mundi við sams konar verkun hennar 

hér á landi og hún fer til erlendis, sbr. 4. og 6. tl. þessarar greinar. 

6. 8% gjald af fob-verðmæti greiðist af síldarmjöli, síldarsoðgjarna og síldarlýsi. 

7.  Útflutningsgjald greiðist ekki af selafurðum. 

Niðurlagðar vörur, sbr. 1. tl. 1. mgr. skulu teljast vörur, sem lagðar eru niður 

tilbúnar til neyglu og hafa innihald 10 kg nettó eða minna. Þó skulu vörur taldar 

niðurlagðar, sem lagðar eru fullverkaðar niður í slærri ílát, ef útflytjandi sannar, 

að hráefnisverðmæti hinnar útfluttu vöru sé minna en *% hluti útflutningsverð- 

mætisins. 
Þegar íslenzk fiskiskip selja gjaldskyldar sjávarafurðir í erlendri höfn, nýjar 

eða unnar, hvort heldur er af eigin afla eða annarra skipa, skulu ofangreind gjöld 

af verðmæti reiknast af heildarsölnverðmæti í erlendri höfn (brúttósöluverðmæti)
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að frádregnum tollum og öðrum kostnaði við löndun og sölu eftir nánari reglum, sem 
sjávarútvegsráðuneytið setur. 

3. gr. 
Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjalds samkvæmt 2. gr., og skiptast 

tekjur af því sem hér segir: 

Til greiðslu á vátrvggingariðgjöldum fiskiskipa sumkvæmt reglum, sem 

   

    

  

sjávarútvegsráðuneytið selur ......0202002000 0 82,0%, 

2. Til Fiskveiðasjóðs Íslands 22... 11,4% 

3. Til Fiskimálasjóðs . 3.19%%, 

t. Til byggingar haf- og fiskiranusóknaskips AEREA 1.89%% 
3. Til byggingar rannsóknarstofnana sjávarútvegsins „..............0.0... 0.70% 
6. Til Landssambands ísl. útvegsmanna 0.5% 

7. Til samtaka sjómanna skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur .... 0,5% 

Í þeim reglum um greiðslu á vátrvgsingariðgjöldum fiskiskipa, er um getur í 

1. tl. 1. mgr. þessarar gr., má m.a. setja það sem skilyrði fyrir greiðslu iðgjalds, 
að hlutaðeigandi tryggingafélag sé aðili að endurlryggingasamtökum félaganna og 
hliti tilteknum reglum um ákvörðun iðgjalda, tryggingarskilmála og vátryggingar- 
fjárhæða. 

Heimilt er að undanþiggja hvalveiðiskip þessum skilyrðum og jafnframt að 
endurgreiða til þeirra hlut Tryggingasjóðs fiskiskipa í útflutningsgjaldinu í stað 
greiðslu iðgjalda. 

4. gr. 
Gjald skv. 2—-4. tl. 2. gr. skal miða við söluverð afurðanna með umbúðum, 

fluttra um borð í skip í þeirri höfn, er þær fyrst fara frá. Ef afurðir eru seldar ecif 
eða með enn öðrum skilmálum, skal reikna söluverð til fob-verðs eftir reglum, sem 

viðskiptaráðuneytið setur. 
Séu afurðir sendar úr landi óseldar, skal gjaldstofn útflutningsgjalds skv. 2—-4. 

tl. 2. gr. ákveðinn skv. lágmarksútflutningsverði eins og það er tilgreint í útflutn- 
ingsleyfi fyrir þeirri vöru. 

Nú sannar sendandi, áður en 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi farmskirteinis 

að verð það, sem lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur sett á útfluttar 
óseldar sjávarafurðir, sé hærra en hann hefur selt þær fyrir, og er þá fjármálaráðu- 
neytinu rétt að endurgreiða tilsvarandi mismun útflutningsgjaldsins, enda liggi fyrir 
staðfesting viðskiptaráðuneytisins á því, að leyfi til að selja við hinu lægra verði hafi 
verið veitt. 

Gjald skv. 1. tl. 2. gr. miðast við nettóþunga hinnar seldu vöru, enda ber útflytj- 
anda að geta hans í útflutningsskjölum. 

5. gr. 
Útflutningsgjald fellur í gjalddaga, um, leið og skip er afgreitt úr höfn eða áður 

en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðzt. Sjávarútvegsráðuneytið 
setur þó ákveðið, að útflytjendur megi greiða gjaldið, þegar gjaldeyrisskil eru gerð, 
enda sé tryggt, að þau fari fram fyrir milligöngu íslenzks banka, og sé tollyfirvaldi 
fengin ávísun á væntanlegt gjaldeyrisandvirði fyrir gjaldinu. 

6. gr. 

Hver, sem sendir vörur þær til úllanda, sem ræðir um í lögum þessum, er skyldur 
til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni ríkissjóðs í hendur samrit 
eða staðfest eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskírteinum, útflutnings-
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skýrslu, vörureikningi og matsvottorði, ef með þarf, svo og útflutningsleyfi, er út 

hafa verið gefin um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt eða leggur 

frá landi. Ef hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur í þeirra stað yfirlýsing sendanda 

um vörumagnið gefin að viðlögðum drensskap. 

Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef send- 

andi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslu- 

menn skipa. 
Gjaldið skal talið eftir skilríkjum þeim, er um getur í þessari grein. 

7. gr. 

Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjöldum. 

8. gr. 

Lögreglustjóri, tollstjóri eða aðrir innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera reikn- 

ingsskil fyrir útflutningsgjöldum skv. lögum þessum, eftir því sem fjármálaráðu- 

neytið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir. 

9. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir 

öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða afgreiðslumaður, sem verður 

sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, greiða þrefalt það útflutninsssjald, 

sem reynt var að draga undan. 
Sektir allar renna í ríkissjóð. 

Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur grun um, að skilríki 

þau, er um getur í 6. gr., séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins, áður en það 

er afgreitt eða lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf 

í þessu efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilríkin 

reynast röng, en ella ríkissjóður. 

10. gr. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

11. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta gjald til Aflatryggingarsjóðs sjávarút- 

vegsins samkvæmt 9. gr. laga nr. 77 28. april 1962 og gjald til Ferskfiskeftirlits sam- 

kvæmt 7. gr. laga nr. 42 9. júní 1960, af vörum, sem taldar eru í 1. tölulið 2. gr. þessara 

laga, sem magngjald. 

12. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð frekari fyrirmæli um framkvæmd 

þessara laga.
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Bókun nr. 1 

VARÐANDI REGLUR UM TILTEKNAR VÖRUR 

1. gr. 

í. Innflutningsiollar Efnahagsbandalagsins í upphaflegri mynd þess á vörur, sem 
koma undir 48. og 49. kafla sameiginlegu lollskrárinnar, að undanteknu tollskrár- 
númeri 48.09 (byggingarplötur úr pappirsmauki, viðartrefjum eða öðrum jurta- 
trefjum, einnig límdar með náttúrulegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar 
bindiefnum) eru afnumdir stig af stigi eins og hér segir: 

    

  

Vörur í tollskrár. 
númerun 48.01 C IT, 
48.01 E, 48.07 B. 
48.13 og 48.15 B. Aðrar vörur 

Tollar Hundraðshluti 
Dagsetning í hundraðsklutum grunntolla 

1. apríl 1973 „000... 11.5 95 
1. janúar 1974 ......2..02..000 0 1 90 
1. janúar 1975 ........0..000 00 10.5 85 
1. janúar 1976 ............0 00 10 80 
1. Júlí 1977 ....000.00 0 8 65 
1. janúar 1979 .........0.....0 0 6 50 
1. janúar 1980 ......0.000 0 6 50 
1. janúar 1981 ............00 000. í! 35 
1. janúar 1982 .............0.0 0. A 35 
1. janúar 1983 ....0..02200000 00 2 20 
1. janúar 1984 .........0000 0 0 0 

  

2.  Innflutningstollar Írlands á vörur, sem fjallað er um í 1. tölulið, eru afnumdir 
stig af stigi eins og hér segir: 

  

  

Dagsetning Hundraðshluti grunntolla 

1. apríl 1973 ................. 85 
1. janúar 1974 ............... 70 
l. janúar 1975 ............... 55 
1. janúar 1976 ............... 40 
1. júlí 1977 2000... 20 
1. janúar 1979 ............... 15 
l. janúar 1980 ............... 15 
1. janúar 1981 ............... 10 
1. janúar 1982 ............... 10 
1. janúar 1983 ............... 5 

1. janúar 1984 ............... 0 

  

3. Með fráviki frá 3. gr. samningsins leggja Danmörk, Noregur og Bretland á 
innflutning vara, sem taldar eru í 1. tölulið, og upprunnar eru á Íslandi, tolla eins 
og hér segir:
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Vörur, sem taldar eru 
í tollskrárnúmerum og 
undirnúmerum 48,01 GC 
TH, 48.01 E, 48.07 B, 

  

18.13 og 48.15 B Aðrar vörur 

Hundraðshlunti tolls 
Tollar samkvæmt sameiginlegu 

Dagsetning í hundraðshlutum tollskránni 

1. apríl 1973 Ll... 0 0 

Í. janúar 1974 ............0...... FR 3 23 
L. janúar 1975 ........0.00.0...... AÐ 4.5 31.5 
Í. janúar 1976 000... 6 50 

Í. júl 1977... 8 65 
LL janúar 1979 Lolla . 6 50 

1. janúar 1080 20.00.0000... 6 50 
I. janúar 1981 ....00.0 í 35 

I. janúar 1982 .......0....000. 4 35 

1. janúar 1983 ........0.00 0. .. 2 20 
Í. janúar 1084 ll... ( 0 

  

4. Á tímabilinu frá 1. janúar 1974 til 31. desember 1983 geta Danmörk, Noregur 
og Bretland ákveðið árlega, að því er varðar vörur, upprunnar á Íslandi, tollfrjálsa 
innflutningskvóta, en hæð kvólanna árið 1974, sem greind er í viðauka A, er jöfn 
meðaltali innflutnings áranna 1968 til 1971 auknu fjórum sinnum 5 hundraðshlutum, 
þannig að hver viðbót leggist við upphaflega kvótann ásamt fyrri viðbótum. Frá 
1. janúar 1975 verða þessir tollkvótar auknir árlega um 5%. 
5. „Efnahagsbandalagið í upphaflegri mynd þess“ á við Konungsríkið Belgíu, Sam- 
bandslýðveldið Þýzkaland, Franska lýðveldið, Ítalska lýðveldið, Stórhertogadæmið 
Lúxembúrg og Konungsríkið Niðurlönd. 

2. gr. 
1. Innflutningstollar Efnahagsbandalagsins í upphaflegri mynd þess og Írlands á 
vörum, sem taldar eru í 2. tl. hér á eftir, eru lækkaðir stig af stigi eftir því sem 
hér greinir: 

  

Dagsetning Hundraðshluti grunntolla 

I. apríl 1973 ............. 95 
1. janúar 1974 ............... 90 
Il. janúar 1975 ............... 85 
1. janúar 1976 ............... 75 
1. janúar 1977 ............... 60 
I. janúar 1978 ............... 40 með allt að 3% verðtolli (að undanteknum tollskrárnr. 

18.01 undirlið A H og 79.01 úundirlið A) 
1. janúar 1979 ......0........ 20 
1. janúar 1980 .....00..... U 

  

Af vörum, sem taldar eru í tollskrárnúmerum 78.01 undirlið A I og 79.01 
undirlið A, sem taldar eru í töflunni í 2. tl., eru tollalækkanir reiknaðar, að því er
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varðar Efnahagsbandalagið, í upphaflegri mynd þess, og með fráviki frá 3. 11. 5. gr. 
samningsins, með því að hækka upp eða lækka annan lið í tugabroti. 

2. Vörur þær, sem við er átt í 1. tl., eru þessar: 

  

Númer í 
sameiginlegu 
tollskránni Vörulýsing 

úr 73.02 Járnlegeringar, að undanteknu ferrónikkeli og vörutegundum þeim. sem fjallað er um í samningi 

Kola- og stálbandalagsins 
16.01 Ál, óunnið, álúrgangur og brotaál 

A. óunnið 
78.01 Blý. óunnið (þar með talið blý með silfurinnihaldi); blýúrgangur og brotablý 

A. óunnið 
1. annað 

19.01 Zink, óunnið, zinkúrgangur og brotazink 
A. óunnið 

81.01 Tungsten (Wolfram), óunnið eða unnið 
81.02 Molybden, óunnið og unnið 
81.03 Tantal, óunnið og unnið 
81.04 Aðrir algengir málmar, unnir eða óunnir, „„cermets“, óunnir eða unnir: 

B. Kadmíum 
C. Kóbalt 

TI. unnið 
D. Króm 
E. Germaníum 
F. Hafníum (celtium) 
G. Mangan 

H. Níóbíum (colombium) 
IJ. Antímóníum 
K. Títan 

L. Vanadíum 
M. Úraníum, með litlu U 235 innihaldi 

0. Zirkoníum 
P. Rheníum 
Q. Gallíum. indíum. thallíum 

„66 R. „Cermets 

  

3. gr. 
Innflutningur á vörum, sem tollkerfi því, sem gert er ráð fyrir í Í. og 2. gr., 

er beitt við, að undanteknu óunnu blýi öðru en vinnslublýi í tollskrárnúmeri 78.01, 
undirlið A II, í sameiginlegu tollskránni er háður árlegum viðmiðunarhámörkum, 

og sé farið yfir þau, er hægt að leggja að nýju á tolla, sem gilda gagnvart þriðja 
landi, eftir þeim reglum, er hér greinir: 

a) Hámörkin fyrir árið 1973 eru tilgreind í viðauka B, þó með tilliti til þess, að 
Efnahagsbandalagið getur frestað beitingu hámarksreglna að því er varðar til- 
teknar vörur. Þessi hámörk eru reiknuð með hliðsjón af því, að Efnahags- 
bandalagið, í upphaflegri mynd þess, og Írland láta fyrstu tollalækkunina koma 
til framkvæmda 1. apríl 1973. 

Hámörkin fyrir árið 1974 samsvara hámörkum ársins 1973, eins og þau hafa 
verið reiknuð á ársgrundvelli fyrir Efnahagsbandalagið, að viðbættum $%. Frá 

1. janúar 1975 hækka hámörkin um $% á ári. 
Að því er varðar vörur, sem taldar eru í þessari bókun, en ekki eru teknar 

upp í viðauka B, áskilur Efnahagsbandalagið sér rétt til að setja hámörk, sem
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séu jöfn meðaltali innflutnings bandalagsins síðustu fjögur árin, sem verzlunar- 

skýrslur eru fyrir hendi um, að viðbættum 5%. Hámörkin skulu hækkuð um 5% 

næstu árin. 
Ef innflutningur á vöru, sem er háð hámarksákvæðum, er minni en 90% af því, 
sem ákveðið er í tvö ár í röð, skal Efnahagsbandalagið fresta gildistöku þessa 

hámarks. 
Ef upp koma erfiðleikar í efnahagsmálum, áskilur Efnahagsbandalagið sér að 
geta haldið í gildi hámarki fyrra árs fyrir eitt ár í senn, eftir að viðræður hafa 

farið fram í sameiginlegu nefndinni. 
Efnahagsbandalagið lætur sameiginlegu nefndinni í té 1. desember ár hvert skrá 
yfir vörur, sem verða háðar hámörkum næsta ár og hver þau hámörk eru. 
Innflutningur, sem á sér stað innan tollkvóta, sem settir eru samkvæmt ákvæðum 
4. og 5. Hl. 1. gr. skal einnig talinn með, þegar ákveðið er hámark fyrir við- 
komandi vörur. 
Með fráviki frá 3. gr. samningsins og Í. og 2. gr. bessarar bókunar er hægt, eftir 
að náð er hámarki innflutnings á vöru, sem fellur undir þessa bókun, að inn- 
heimta tolla að nýju samkvæmt sameiginlegu tollskránni á innflutning viðkom- 
andi vöru tl loka almanaksársins. 

Þegar svo stendur á, skulu Danmörk, Noregur og Bretland taka upp tolla- 
heimtu eins og hér segir fyrir í. júlí 1977: 

    

Hundraðshluti tolla í 
Ár sameiginlegu tollskránni 

ÍR IA 0 

1O7A 20... 40 

1975 00.00.0000. 60 

1976 20... 80 

  

{v
el
 

s
s
 

Írland skal fyrir sama tíma taka upp þá tolla, sem það notar gagnvart 
þriðja landi. 

Tollar samkvæmt ákvæðum 1. og 2. gr. þessarar bókunar skulu teknir upp 
að nýju Í. janúar næsta árs. 

Eftir 1. júlí 1977 skulu samningsaðilarnir kanna í sameiginlegu nefndinni mögu- 
leikana á að endurskoða hundraðshlutann, sem gildir fyrir aukningu hámarks- 
ins með hliðsjón af þróun neyzlu og innflutnings til Efnahagsbandalagsins svo 
og af fenginni reynslu í beitingu ákvæða þessarar greinar. 
Hámörkin skulu afnumin við lok tímabils afnáms tolla samkvæmt því, sem 
greinir Í 1. og 2. gr. þessarar bókunar.
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LISTI YFIR TOLLKVÓTA ÁRSINS 1974 

Danmörk, Noregur, Bretland 

  

Númer í 
sameiginlegu 

Magn í tonnum 
Vörulýsing A 

Danmörk Noregur Bretland tollskránni 

48. kafli Pappír og pappi. vörur úr pappírsmauki, pappír og pappa 2....... 1 
önnur númer 48. kafla, nema 48.01 A og 48.00 Ll... | | 10 

ól 134 
49, kafli Bóksöluvörur og prent, myndavörur, sem falla undir toll í sameigin- 

legu tollskránni (49,03, 49.05 A, 49.07 A. 49.07 CH, 49.08, ið 90. | 

10.10.4911 B) lll 1 8041) 

1) Í sterlingspundum 

  

Viðauki B. 

LISTI YFIR HÁMÖRK ÁRSINS 1973 

  

Númer í 

sameiginlegu Vörulýsing Magn 
tollskránni í tonnum 

76.01 Al. óunnið, álúrgangur og brotaál: 
Á, óunnið 

  

Bókun nr. 2 

VARÐANDI VÖRUR, SEM SÉRSTAKAR REGLUR GILDA UM VEGNA 

TILLITS TIL MISMUNAR Á VERÐLAGI LANDBÚNAÐARAFURÐA, 

SEM ÞÆR ERU FRAMLEIDDAR ÚR 

1. gr. 

Til að tekið verði tillit til mismunar á verði landbúnaðarafurða, sem notaðar 
eru í framleiðslu vara, sem taldar eru í töflum, sem fylgja þessari bókun, eru ákvæði 
samningsins ekki því til fyrirstöðu: 
— að innheimt verði við innflutning breytilegt gjald (breytilegur þáttur) eða fast 

gjald, eða gerðar verði ráðstafanir innanlands til jöfnunar á verðlagi; 
— að gerðar verði ráðstafanir við útflutning í þessum sama tilgangi. 

2. gr 
I. Að því er varðar vörur, sem taldar eru í töflum, sem fylgja þessari bókun, eru 
grunntollar: 

a) fyrir Efnahagsbandalagið, í upphaflegri mynd þess: 
Tollar þeir, sem beitt var í reynd 1. janúar 1972, og
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b) að því er varðar Danmörku, Írland, Noreg og Bretland 

i) að því er varðar vörur, sem taldar eru í reglugerð Efnahagsbandalagsins nr. 

1059/69, 
— annars vegar fyrir Írland, 
— hins vegar fyrir Danmörku, Noreg og Bretland, að því er varðar vörur, 

sem samþykktin um stofnun Fríverzlunarsamtaka Evrópu tekur ekki til: 
Þeir tollar, sem ákveðnir eru í 47. gr. Samkomulags um aðildarskilmála 

og aðlögun að samningum, sem tókst í samningaviðræðum Evrópubanda- 

laganna, Konungsríkisins Danmerkur, Írlands, Konungsríkisins Noregs 

og hins Sameinaða Konungstíkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. 

Þessir grunntollar verða tilkvintir sameiginlegu nefndinni á tilskildum 

tíma, en þó áður en fyrsta tollalækkunin á sér stað samkvæmt 2. tl. 

ii) að því er varðar aðrar vörur, þeir tollar, sem beitt var í reynd 1. janúar 1972; 

c) fyrir Ísland: 
I) að því er varðar vörur upprunnar í Efnahagsbandalaginu í upphaflegri 

mynd þess og á Íslandi, þeir tollar, sem gerð er grein fyrir í töflu 11, sem 

fylgir þessari bókun; 

ii að því er varðar vörur upprunnar í Danmörku, Noregi og Bretlandi, þeir 

tollar, sem beitt var 1. janúar 1972 í Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

2. a) Efnahagsbandalagið afnemur stig af stigi í fimm áföngum, 20% í hvert skipti, 

muninn milli grunntolla þeirra, sem ákvarðaðir eru í 1. tl, og tolla, sem verða 

lagðir á 1. júlí 1977, eins og þeir eru sýndir í töflum, sem fylgja þessum 

samningi, eftir þeirri tímaáætlun, sem ákveðin er í 2. tl. 3. gr. þessa samnings. 

Nú er tollur, sem verður lagður á 1. júlí 1977, hærri en grunntollur, og skal 

þá minnka mismuninn á þessum tollum um 40% 1. janúar 1974, og síðan í 

áföngum, 20% í hvert skipti. eins og hér segir: 
1. janúar 1975 
1. janúar 1976 
1. júlí 1977. 

b) Ísland afnemur stig af stigi mismuninn milli grunntolla og þeirra tolla, sem 

lagðir verða á 1. janúar 1980 eins og þeir eru sýndir í töflum, sem fylgja þessari 

bókun, eftir þeirri tímaáætlun, sem ákveðin er í 1. tl. 4. gr. þessa samnings. 

3. Með fráviki frá 4. tl. 3. gr. samningsins og með fyrirvara um beitingu Efna- 

hagsbandalagsins á ákvæðum 5. tl. 30. gr. Samkomulags um aðildarskilmála og 

aðlögun að samningum, sem tókst í samningaviðræðum milli Evrópubandalaganna, 

Konungsríkisins Danmerkur, Írlands, Konungsríkisins Noregs og hins Sameinaða 

Konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður Írlands um vörumagnstolla eða hluta slíkra 

tolla í blönduðum tollum í tollskrá Bretlands, er ákvæðum 1. og 2. tl. beitt með því 

að hækka upp eða lækka fjórða aukastaf í tugabroti að því er varðar þær vöru- 

tegundir, sem taldar eru hér á eftir: 

  

Nr. í tollskrá 

  
  

Bretlands Vörulýsing 

22.06 Vermouth og önnur vín úr nýjum drúfum, framleidd með því að nota jurtir eða bragðefni. 

úr 22.09 Etanól (etylalkóhól) ómengað með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli; brennivín (líkjörar) og 

aðrir áfengir drykkir; sprittblöndur (kallaðar konsentreruð extröt) til framleiðslu á drykkjum: 

— áfengir drykkir, aðrir en romm. arak, tafía, gin, whisky, vodka með 45.2ð% vínandamagni eða 

minna að rúmmáli, plómubrennivín, perubrennivín eða kirsuberjabrennivín, sem innihalda egg 

eða eggjarauðu og/eða sykur (sakkarósa eða umbreyttan sykur). 
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4. Að því er varðar vörur, sem taldar eru í tollskrárnúmerunum 19.03, 22.06 og 
35.01 undirlið B í tollskrá Bretlands og teknar eru upp í töflu 1, sem fylgir þessari 
bókun, getur Bretland frestað fyrstu tollalækkun, sem, gert er ráð fyrir í 2. tölulið, 
til 1. júlí 1973. 

5. Að því er varðar vörur, sem taldar eru í lista 2 í töflu II, sem fylgir þessari 
bókun, og falla undir fjáröflunartolla við innflutning til Íslands, verður ákvæðum 
2.tl.5. gr. samningsins beitt við þann þátt þessara tolla, sem ætlað er að vernda iðnað. 

3. gr. 
1. Ákvæðum þessarar bókunar verður enn fremur beitt um áfenga drykki, sem 
taldir eru í tollskrárnúmeri 22.09 undirlið C í sameiginlegu tollskránni, en ekki í 
töflu Í og 11, sem fylgja þessari bókun. Tollalækkunarreglur, sem beitt er við þessar 
vörur, eru ákveðnar af sameiginlegu nefndinni. 

Þegar þessar reglur verða ákvarðaðar, eða síðar, ákveður sameiginlega nefndin, 

ef því er að skipta, að bæta inn í þessa bókun öðrum vörutegundum, 1—24. kafla 
Bruxelles-tollnafnaskrárinnar, sem ekki falla undir reglur um landbúnaðarafurðir í 
löndum samningsaðilanna. 

2. Jafnframt verður þá aukið við viðauka IN og HM við bókun nr. 3, ef því er 
að skipta.
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TAFLA 1 

EFNAHAGSBANDALAG EVRÓPU 

  

2. Nr. 

  

Númer í 

    
  

    

Tollur, sem 

sameiginlegu Vörulýsing Grunntollur lagður verður 

tollskránni á 1.7, 1977 

15.10 Feitisýrur til iðnaðar, súrar olíur frá feitihreinsun, feitialkóhól: 
úr C. aðrar feitisýrur til iðnaðar; olíur frá feitihreinsun: 

vörur unnar úr furuviði, með 909 fitusýruinnihaldi af þunga 

eða meira 4,5% 0 

17.04 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í; 
A. Lakkrískjarnar, sem innihalda meira en 109 sakkarósa, miðað 

við þyngd, án þess að bætt sé við öðrum efnum 219 12% 

B. Tyggigúmmí 8% = bþ 

bþ 

C. Svo nefnt „hvítt súkkulaði“ 

27%, - sta bþ 

D. Annað 13% = bþ með 
hám. t. 27% -- 
sta bþ 

18.06 Sákkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó: 

A. Kakaóduft, aðeins sykrað með því að bæta í það sakkarósa 10% = bþ bþ 

B. Neygluís 12% - bþ með 

hám.t. 27% 
sta bþ 

C. Súkkulaði og súkkulaðivörur, einnig fylltar; svkurvörur og 12% - bþ með 

vörur, sem koma í stað þeirra, framleiddar úr sykurlíki, með hám. t. 21%, -- 

kakaóinnihaldi sta Lþ 

D. Annað: 
I. sem ekki inniheldur mjólkurfitu, eða minna en 1,5% af 

mjólkurfitu miðað við þyngd: 

a) í smásöluumbúðum, sem innihalda 500 gr nettó eða 12% bþ 

minna með hám. t. 
27%, sta bþ 

b) Annað: 
— í smásöluumbúðum, sem innihalda meira en 600 

gr og mest 1 kg nettó 19% = bþ bþ 

— annað 199,  bþ 6% s- bþ 

II. með mjólkurfituinnihaldi: 
a) minnst 1,5%, og mest 6,5% miðað við þyngd: 

1. í smásöluumbúðum, sem innihalda 500 gr nettó 

eða minna 12% -- bþ með 
hám. t. 27% 
sta bþ 

2. Annað: 
— í smásöluumbúðum, sem innihalda meira en 

500 gr og mest Í kg nettó 19% - bþ bþ 

annað 19% -- bþ 6% = bþ 

b) hærra en 6,5% og lægra en 26%: 
1. í smásöluumbúðum, sem innihalda 500 gr nettó 

eða minna 2%, - bþ bþ 

2. Annað: 
— í smásöluumbúðum, sem innihalda meira en 

500 gr og mest 1 kg nettó 19% = bþ bþ 

— Annað 199 = bþ 6% = bþ
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Númer í Tollur, sem 

sameiginlegu Vörulýsing Grunntollur lagður verður 
tollskránni á 1.7. 1977 

18.06 ec) 26%, eða hærra: 
(frh.) 1. í smásöluumbúðum, sem innihalda 500 gr nettó 

eða minna 12% = bþ bb 
2. Annað: 

— í smásöluumbúðum, sem innihalda meira en 

500 gr og mest 1 kg nettó 199, = bþ bþ 
— Annað 19% —- bþ 6 %-|- bþ 

19.01 Maltextrakt 8% = bþ bþ 
19.02 Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða fyrir 

börn, fyrir sjúka eða annars til matargerðar, ef í þeim er minna en 50%, 
af kakaói miðað við þyngd 1194 = bb bþ 

19.03 Deigvörur (makkarónur, spaghetti og þess konar vörur) 1204 - hþ bþ 

19.04 Tapíókagrjón (sagógrjón), þar með talið tapíókalíki, unnið úr kartöflu- 
mjöli 10% = bþ bþ 

19.05 Neyzluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum, svo 
sem „puffed rice“, „corn flakes“ eða þess konar vörur 82  bþ bþ 

19.06 Áltarisbrauð, tóm hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, þurrkaðar þynnur 
úr mjöli, sterkju eða líkum efnum 1%  bþ bþ 

19.07 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án sykurs, hunangs, 
eggja, feiti, osta eða ávaxta 

A. Hrökkbrauð 19% -- bþ 

með hám. t. 
24% -- mta bþ 

B. Ósýrt brauð 6% 4. bþ 
með hám. t. 
20% -- mta bþ 

G. Glútenbrauð (sterkjulaust brauð) fyrir sykursjúka 14% = bþ bþ 
D. Annað 14% = bþ bþ 

19.08 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að 
meira eða minna leyti: 

A. Kryddkökur (hunangskökur og piparkökur) 13%, = bþ bþ 
B. Annað 139% =- bþ 

með hám, t. 
30% í mta eða 

35%, -| sta bþ 
21.01 Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki; extraktar, kjarnar 

(essensar) og seyði úr þessum vörum: 
A. Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki: 

II. Annað 8% = bþ bþ 

B. Extraktar, kjarnar og seyði 

1l. Annað 149% -þ bþ bþ 
21.04 Kryddsósur og önnur tilreidd bragðbætiefni 

B. Annað 

— með tómat 18% 109%, 
— ótalið 18% 6%, 

21.05 Súpur og seyði; súpuefni fljótandi, í föstu formi eða sem duft: 
A. Súpuefni, súpur: 

— með tómat 18% 10% 
— Annað 18% 6% 

21.06 Náttúrulegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 
A, Náttúrulegt ger, lifandi: 

Il. Brauðger 15% = bþ bþ 
B. Þurrger: 

1. í töflum, teningum eða öðru áþekku formi eða í smásölu- 

umbúðum, sem innihalda 1 kg eða minna, nettó 13% 4% 
1l. Annað 8%, 4%, 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ótaldar annars staðar:
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Númer í 
Tollur, sem 

sameiginlegu Vörulýsing Grunntollur lagður verður 

tollskránni 
á 1.7. 1977 

21.07 A. Kornvörur, ómalaðar eða í öxum, forsoðnar eða tilreiddar á 

(frh) annan hátt 13% = bþ bþ 

B. Deigvörur (makkarónur, spaghetti og þess konar vörur), ófylltar 

soðnar; deigvörur, fylltar (ravíóli og bess konar) 13% bþ 

GC. Neyæluís 13% bþ 

Ð. Tilreitt yógurt (súrmjólk); tilreitt mjólkurduft fyrir börn, 

sjúka eða annars til matargerðar 13% = bþ bþ 

KE. Ostabráð („fondu““) 139%  bþ bþ með 

með hám. t. hám. t. 
35 re á 25 re á 
100 kg nettó 100 kg nettó 

F. Annað: 
I. sem ekki inniheldur eða inniheldur minna en 1,5% af 

mjólkurfitu miðað við þyngd: 

a) sem ekki inniheldur eða inniheldur minna en 5% af 

sakkarósa (þar með talinn umbreyttur sykur, reikn- 

aður sem sakkarósi): 

úr 1. sterkjulaus, eða sem inniheldur minna en 5% 

af sterkju miðað við þyngd: 

Kolvetnishydrólysöt; ger-autólysöt 20% 6% 

2. með 5% sterkjuinnihaldi eða meira, miðað við 

þyngd 13% =- bþ bþ 

b) sem inniheldur 5)% eða meir: af sakkarósa, en minna 

en 15% miðað við þyngd (þar með talinn umbreyttur 

sykur, reiknaður sem sakkar ósi) 13% í- bþ bþ 

c) sem inniheldur 15% eða meira af sakkarósa, en 

minna en 30% miðað við þyngd (þar með talinn 

umbreyttur sykur, reiknaður sem sakl karósi) 13% = bþ bþ 

d) sem inniheldur 309 % eða meira af sakkarósa, en 

minna en 50% miðað við þyngd (þar með talinn 

    

      

    

  

  

umbreyttur sykur, re siknaður sem sakkarósi) bþ bþ 

e) sem inniheldur 50% eða meira af sakkarósa, en 

minna en 85% miðað við þyngd (þar með talinn 

umbreyttur sykur, reiknaður sem sakkarósi) 13% = bþ bþ 

f) sem inniheldur 85% eða meira af sakkarósa miðað 

við þyngd (þar með talinn umbreyttur sykur, reikn- 

aður sem sakkarósi) 139 -- bþ bþ 

{í. sem inniheldur 1,5% eða meira af mjólkurfitu, en minna 

en 6% miðað við þyngd 139%, = bþ bþ 

HI. sem inniheldur 6% eða meira af mjólkurfitu, en minna 

en 12% miðað við þyngd 13% = bþ bþ 

TV. sem inniheldur 12) eða meira af mjólkurfitu, en minna 

en 18% miðað við þyngd 13% = bþ bþ 

V. sera inniheldur 18% eða meira af mjólkurfitu, en minna 

en 26% miðað við þyngd 13% = bþ bþ 

VI. sem inniheldur 26%, eða meira af mjólkurfitu, en minna 

en 45% miðað við þyngd: 

— í ámásöluumbúðum, sem innihalda 1 kg nettó eða 

minna 13%-- bþ bþ 

- Annað 13% -- bþ 6% = bþ 

VIL. sem inniheldur 45%, eða meira af mjólkurfitu, en minna 
(0 R 

en 659, miðað við þyngd: 

— í smásöluumbúðum, sem innihalda 1 kg nettó eða 

minna 13% * bþ þ 

að () 
Annað 13% -- bþ % = bþ 
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Númer í 
Tollur, sem 

sameiginlegu Vörulýsing Grunntollur lagður verður 
tollskránni 

á L.7. 1977 

21.07 VILI. sem inniheldur 65% eða meira af mjólkurfitu, en minna 
(frh.) en 85% miðað við þyngd: 

—- Í smásöluumbúðum, sem innihalda 1 kg nettó eða 
minna 13% 4 bþ bþ 

— Annað 13%, -- bþ 6% = bþ 
ÍX. sem inniheldur 85% eða meira af mjólkurfitu miðað við 

þyngd: 
— í smásöluumbúðum, sem innihalda 1 kg nettó eða 

minna 139, — bþ bþ 
— Annað 139% 4 bþ 6%, 4 bþ 

22.02 Límonaði, gosdrykkir með bragðefnum (þar með talið ölkelduvatn með 
bragðefnum) og aðrar óáfengar drykkjarvörur. þó ekki ávaxta- og græn- 
melissali, er telst tilnr, 20.07: 

úr A. sem ekki innihalda mjólk eða mjólkurfitu: 
— sem innihalda sykur (sakkarósa eða umbreyttan sykur) 15% ) 

B. Annað 89% = bþ bþ 22.03 öl 240, 1094, 
22.06 Vermouth og önnur vín úr nýjum drúfum, framleidd með því að nota 

Jurtir eða bragðefni: 
A. með a. m. k. 18% vínandamagni að rúmmáli, í ílátum sem taka: 

1. tvo lítra eða minna 17 re/hl 0 
ll. meira en tvo lítra 14 te/hl 0 

B. með meira en 18% og ekki meira en 229, vínandamagni að 
rúmmáli, í ílátum, sem taka: 

1. tvo lítra eða minna 19 re/hl 0 
H. meira en tvo lítra 16 re/hl 0 

C. með meira en 20% vínandamagni að rúmmáli, í ílátum sem taka: 
1. tvo lítra eða minna 1,60 re/hl 

miðað við 
vínandamagn - 

10 re/hl 0 
I. meira en tvo lítra 1,60 re/hl 

miðað við 
vínandamagn 0 

22.09 Vínandi (etylalkóhól, etanól) ómengaður með minna en 80% vínanda- 
magni (etanólmagni) að rúmmáli; brennivín og aðrir áfengir drykkir, 
sprittblöndur (kallaðar „konsentreruð extrökt“) með bragðbætandi 
efnum til framleiðslu á drykkjarvörum: 

C. Áfengir drykkir: 
úr V. aðrir: 

— sem innihalda egg eða eggjarauðu og/eða sykur 
(sakkarósa eða umbreyttan sykur), í ílátum, sem taka: 

a) tvo lítra eða minna 1,60 re/hl miðað 1 re/hl miðað 
við vínanda- við vínanda- 
magn 10 magn -- 6 
ve/hl re/hl 

b) meira en tvo lítra 1,60 re/hl 1 re/hl 

miðað við miðað við 
vínandamagn — vínandamagn 

29.04 Óhringliða (aeyclisk) alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósó- 
derivötum þeirra: 

C. Fleirgild alkóhól (Pólíalkóhól): 
11. Mannitól 1294 -- bþ 80  bþ 

1I1. Sorbitól: 
a) í vatnsupplausn 

1. með 2% mannitól-innihaldi eða minna miðað við 
þyngd, reiknað af sorbitólinnihaldi 12% - bþ 6% = bþ 

2. Annað 9%, | bþ 6% -t bþ
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Númer í Tollur, sem 
sameiginlegu Vörulýsing Grunntollur lagður verður 
tollskránni á LT. 1977 

29.04 b) Annað: 
(frh.) 1. sem inniheldur 2% mannttól eða minna miðað við 

þyngd. reiknað af sorbitólinnihaldi 12%  bþ 6% = bþ 
2. Annað 99, = bþ 6% - bþ 

29.10 Acetöl og hemiacetöl ásant einföldum og samsettum acetölum og 
hemiacetölum mynduðum úr atómhópum með súrefnisatómum að 
einhverju leyti, enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivöt 
þessara efna: 
úr B. Annað: 

—- Metylglúkosid 14,4% 8% 

29.14 Einbasiskar sýrur og anhydríd. halógeníd, peroxysýrur og peroxyd 
þeirra ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötumn þeirra: 
úr A. Mettaðar, óhringliða, einbasiskar sýrur: 

— Mannitólesterar og sorbitólesterar frá 8,89%, til 8% 
. 18.,49%% 

úr B. Omettaðar, óhringliða, einbasiskar sýrur: 
— Mannitólesterar og sorbitólesterar frá 12% til 8% 

13,6%, 

29.15 Tví- eða margbasiskar sýrur og anhýdrid, halógeníd, peroxysýrar og 
peroxyd þeirra, einnig halógen-, sálfó-, nítró-, og nítrósóderivöt þeirra 
sýra: 

A. Óhringliða, tví- eða margbasiskar sýrur: 
úr V. annað: 

— LIakonsýrur, sölt þeirra og esterar 10,4% 0 

29.16 Alkóhólsýrur, aldehydsýrur, ketonsýrur, fenólsýrur og aðrar sýrur 
(einfaldar eða samsettar) með atómhópum mynduðum að einhverju 
leyti úr súrefni, ásamt anhydridum, halógenídum, peroxysýrum og 
peroxydum þeirra og ennfremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vöt þessara sýra: 

A. Alkóhólsýrur: 
1. Mjólkursýra, sölt hennar og esterar 13,6%% 0 

1V. Eplasýra, sölt hennar og esterar: 
a) Eplasýra 15,20, 0 
b) Kalsíumsítrai, óunnið 5,006 lJ) 

ce) Annað 169, 0 
úr VIL. Annað: 

— Glysersýra, glykólsýra, sakkarósýra, ísósakkarósýra, 
heptasakkarósýra. sölt þeirra og esterar 12% 8% 

29.35 Mishringliða (heterócvelísk) sambönd, núkleinsýrur: 
úr Q. annað: 

— Anhvydeisk-. mannitól- og sorbítólsambönd, að frátöldu 

maltoli og ísómaltoli 10,49%% 85 
20.43 Dykur, kemiskt hreinn, nema sakkarósi, glúkósi og laktósi, sykureterar 

og sykuresterar og sölt þeirra, nema vörur í nr. 20.39, 29.41 og 29.42 
B. Annað 20%, 8% 

209.44 Antibíótika: 
A, Penisilín 16,8% 0 

35.01 Kasein, kaseinöt og önnur kaseinderivöt, kaseinlím: 

A. Kasein: 
1. ætlað til framleiðslu á gerviþræði til vefnaðar (a) 2%, 0 

li. ætlað til iðnaðarþarfa, annarra en matvælaframleiðslu og 
framleiðslu skepnufóðurs (a): 
— með meira en 50% vatnsmagni miðað við þyngd 5% 0 
— annað 5% 3% 

1lL. Annað 149% 12% 
    

(a) Til að vara geti fallið undir þennan undirflokk, þarf hún að fullnægja skilyrðum, sem við- 
komandi yfirvöld setja. 

cg
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Númer í 
sameiginlegu 
tollskránni 

35.01 

(frh.) 

35.05 

33.06 

38.12 

38.19 

39.02 

39.06 

Vörulýsing 

B. Kaseinlím 
2. Ánnað = 

Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkju- 
klístur: 

A. Dextrín; upplevsanleg eða brennd sterkja 

B. Dextrínklístur, sterkjuklístur 

Límblöndur, ótaldar annars staðar; hvers konar efni. sem nota má 

til límingar og eru í smásölunmbáðum, sem bera það með sér, að um 

lím sé að ræða, enda vegi innihald í hverju stykki ekki meira en 1 kg: 

A. Límblöndur, ótaldar annars staðar: 

úr Il. önnur lím: 
unnin úr sódíumsilíkatupplausn 

úr B. Hvers konar efni, sem nota má til límingar og eru í smásölu- 
umbúðum, sem bera með sér. að um lím sé að ræða, enda vegi 

innihald í hverju stykki ekki meira en 1 kg: 
— unnin úr sódíumsilíkatupplausn 

Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-,vefnaðar- 
eða leðuriðnaði og skyldum iðngreinum: 

A. Steining: 
I. unnin úr sterkju 

  

Kemísk framleiðsla og fullunnar vörur efnaiðnaðar og skyldra iðn- 
greina (þar með taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), úrgangsefni 
kemískrar framleiðsla og skyldra iðngreina, enda séu vörur þe 
ekki taldar annars staðar: 

Q. Kjarnabindiefni fyrir málmbræðslur, unnin úr trjákvoðulíki 
(syntetiskum harpix): 
úr T. annað: 

Efni unnin með upphitun úr sorbítóli 
Efni, orðin til fyrir pólymerisation og kópólimerisation (t. d. pólyetylen. 
pólytetrahalógenetvlen, pólvísóbúten, pólystyren, pólyvínylklórid, 
pólyvínylacetat., pélyvínylklórídacetat og önnur pólývínyl derivöt, 
pólfacrylsýru- og pólýmetaerylsýruderivöt, kúmaronindenharpix): 
úr C. Annað: 

- klístur unnið úr trjákvoðuupplausn 

   

    

  

  

Önnur fjölhlutaefni með miklum sameindaþunga, gervitrjákvoða og 
plast, algínsýra ásamt söltum hennar og esterum; línoxín: 

úr B. Annað: 
Dextran 

— ótalið, nema línoxín 

Grunntollur 

14%% = bþ 

13% t bþ 

með hám. t. 
í % 

12,8%, 

13% -- bþ 

með hám. t. 
200 Á 
s Fáð) 

12,8% 

14.49% 

frá 12% til 
18,4% 

Tollur, sem 
lagður verður 
á 1.7. 1977 

11% 

8% 

bþ 

bþ 

bþ 

8% 

0/ 890 

  

Ath. Skammstafanirnar bþ, mta, sta og re í þessari töflu tákna: breytilegur þáttur, mjöltoll- 

auki, sykurtollauki og reikningseining.
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TAFLA HH 

ÍSLAND 

LISTI 1 

Númer í Tollur, sem 
íslenzku Vörulýsing Grunntollur verður lagður 
tollskránni á 1.1. 1980 

17.04 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í: 
04 — Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað 1009, 409% 
09 Aðrar 1009, 40%, 

18.06 Súkkulaði og aðrar neygluvörur, sem í er kakaó: 

09 Aðrar 1009, 40% 
19.01.0600 — Maltextrakt 50% 20% 
19.06.00 — Altarisbrauð, tóm hvíki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rísþynnur og 

þess konar vörur 80% 32%, 

19.07.00 — Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur, án sykurs, hunangs, 
eggja, feiti, osts eða ávaxta 80% 32%, 

19.08.00 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur. einnig með kakaói að 

meira eða minna leyti 80% 32%, 

21.01.00 — Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki; extraktar, kjarnar 
(essensar) og seyði úr þessum vörum 710%, 28%, 

21.05 Súpur og súputeningar, fljótandi, í föstu formi eða sem duft: 
02 Annað 1009%, 40% 

21.06 Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 
ot Ger, lifandi eða dautt 80% 32%, 
02 Bökunarduft tilreitt 100%, 40% 

21.07.02 — Búðingsduft 1009% 409% 

22.02.00 — Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar 
drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi, er telst til nr. 20.07  100% 40% 

22.03.00 — Öl gert úr malti 100% 40% 
35.01.00 — Kaseín, kaseínöt og aðrir kaseínderivatar, kaseínlím 30% 12% 

35.06 Límblöndar, ót. a.: hvers konar efni, sem nota má til límingar og eru 
í smásöluumbúðum, seim bera það með sér, að um lím sé að ræða, enda 

vegi innihald í hverju stykki ekki meira en 1 kg: 
ul Í smásöluumbúðum, enda vegi innihald í hverju stykki ekki meira en 

1 kg 40% 169% 

09 Annars 30% 12% 
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LISTI 2 

Vörur, sem ekki eru framleiddar á Íslandi og sem lagður er á fjáröflunartollur 

við innflutning 

  

Númer í 

íslenzku 
tollskránni 

19.02 

ol 
09 

19.03,00 

19.04.00 
19.05.00 

22.06.00 
22.09 

vl 

02 

05 
04 

05 

06 

07 

08 

09 

29.04. 

29 

29,10.00 

29.14 

ol 

09 

20.15.00 

29.16.00 

20.35.00 
29.43.00 

29.44.00 

35.05.00 

  

Vörulýsing 

  

Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða fyrir börn, fyrir sjúka eða 
annars til matargerðar, ef í þeim er minna en 50% af kakaói miðað við þyngd: 

Búðingsduft 
Annað 

Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur 

Tapíókagrjón og sagógrjón, tapíóka- og sagólíki unnið úr kartöflumjöli eða annarri sterkju 
Neyzluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum, svo sem ..puffed rice“, 
„corn flakes“ eða þess konar vörur 
Aðrar fæðutegundir, ót. a.: 

Áfengislaus efni (konsentreraðir essensar) til framleiðslu á drykkjarvörum 
Neyðarmatvæli, enda beri umbúðir varanna með sér hina sérstöku notkun þeirra 
Fæðutegundir sérstaklega gerðar fyrir sykursjúka, enda beri umbúðir varanna með 
sér hina sérstöku notkun þeirra 
Hálftilreidd kornvara 
Maís niðursoðinn eða niðurlagður 

Avaxtasafi, tilreiddur og blandaður, umfram það, sem tilgreint er í 20.07 

Annars 

Vermút og annað vín úr nýjum drúfum með bragðefnum 

Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli; brennivín og aðrir áfengir 
drykkir; sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjarvörum: 

Etanól ómengað, með minna en 800 etanólmagni að rúmmáli 
Brennivín 
Genever 

Gin 

Koníak 
Vodka 
Whisky 

Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjarvörnin 

Annað 

Óhringliða (aeyelisk) alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, og nítró- og nítrósóderívötum 
þeirra: 

Annars 

Acetöl og hemiacetöl ásamt einföldum og samsettum acetölum og hemiacetölum mynd- 
uðum úr atómhópum með súrefnisatómum að einhverju leyti, enn fremur halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara efna 

  

Einbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og peroxyd þeirra, einnig halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara sýra: 

Ediksýra, sölt hennar, esterar og anhydríd 
Annað 

Tví- eða margbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og peroxyd þeirra, 
einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þeirra sýra 
Alkóhólsýrur, aldehydsýrar, ketonsýrur, fenólsýrur og aðrar sýrur (einfaldar eða sam- 
settar) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr súrefni ásamt anhydrídum, 
halógenídum, peroxysýrum og peroxydum þeirra og enn fremur halógen-, sálfó-, nítró- 
og nítrósóderivatar þessara sýra 

Mishringliða (heteróeyclísk) sambönd; nákleinsýrur 
Sykur, kemískt hreinn, nema sykrósi, glúkósi og laktósi; sykureterar og svkuresterar 
og sölt þeirra, nema vörur í nr, 29.39, 29.41 og 29.42 
ÁA ntibíótika 

Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkjuklístur 

Tollur í gildi 
1.1. 1972 

1009 

50%, 
60% 

20% 
509%, 

30%, 
20% 
50% 

50%, 
60% 

50% 
100% 

209
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Númer í 
íslenzku 
tollskránni 

38.12.00 

38.19 

19 

39.02 

99 
39.06 

09 

Vörulýsing 

Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefnaðar- eða leðuriðnaði 

og skyldum iðngreinum 
Kemísk framleiðsla og fullunnar vörur kemísks iðnaðar og skyldra iðngreina (þar með 
taldar blöndur úr náttárlegum efnum), úrgangsefni kemískrar framleiðslu og skyldra 

  

iðngreina, enda séu vörur þessar ekki taldar annars staðar: 
Framleiðsla og fullunnar vörur, sem ekki eru taldar í undirflokki 20 
Annað 

Efni orðin til fyrir pólymerisation og kópólymerisation (t. d. pólvetylen, pólytetra- 
halógenetylen, pólyísóbúten, pólystyren, pólyvínylklóríd, pólyvínylacetat, pólyvínyl- 
klórídacetat og aðrir pólyvínylderivatar, pólvaerylsýru- og pólymetaerylsýruderivatar. 

  

kúmarónindenharpix): 
Annað 

Önnur fjölhlutaefni með háum sameindaþunga. gerviharpix og plast, algínsýra ásamt 
söltum hennar og esterum: línoxyn: 

Annað 

Tollur í gildi 
1.1. 1972 

5096 

109%, 

30%, 
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Bókun nr. 3 

VARÐANDI SKILGREININGU HUGTAKSINS 
„UPPRUNAVÖRUR“ EÐA „VÖRUR UPPRUNNAR...“ 

OG VARÐANDI FYRIRKOMULAG Á SAMVINNU STJÓRNVALDA 

1 HLUTI 

Skýrgreinins hugtaksins „upprunavörur“ 

1. gr. 

Við framkvæmd samningsins milli Efnahagsbandalagsins og Íslands, og án þess 
að brotið sé í bága við ákvæði 2. og 3. gr. þessarar bókunar, skulu eftirfarandi 
vörur taldar: 

í. Upprunnar í Efnahagsbandalaginu 

a) Vörur að öllu leyti fengnar í Efnahagsbandalaginu,; 

b) vörur fengnar í Efnah: ausbandalaginu. sem Í eru notaðar aðrar vörur en þær, 

sem taldar eru í a-lið, að því tilskildu, að þær vörur hafi hlotið nægilega að- 

vinnslu í skilningi 5. gr. Þessu skilyrði þarf þó ekki að fullnægja að því er 

varðar vörur, sem eru upprunnar á Íslandi í skilningi þessarar bókunar; 

2. upprunnar á Íslandi: 
a) Vörur að öllu leyti fengnar á Íslandi; 
b) vörur fengnar á Íslandi, sem í eru notaðar aðrar vörur en þær, sem taldar 

eru í alið, að því tilskildu, að þær vörur hafi hlotið nægilega aðvinnslu í 

skilningi 5. gr. Þessu skilyrði þarf þó ekki að fullnægja að því er varðar 
vörur, sem eru upprunnar í Efnahagsbandalaginu í skilningi Þessarar bókunar. 

Vörur þær, sem taldar eru í lista C, eru fyrst um sinn undanþegnar ákvæðum 

þessarar bókunar. 

} 

Í 

   

2. gr. 
1. Að því leyti sem viðskipti milli bandalagsins eða Íslands annars vegar, og 
Austurríkis, Finnlands, Sviss, Portúgals og Svíþjóðar hins vegar, eða milli einhverra 

þessara síðastnefndu fimm landa, fara fram samkvæmt samningum, sem fela í 

sér reglur samsvarandi þeim, sem kveðið er á um í bessum samningi, bá skulu eftir- 

taldar vörur einnig vera taldar: 
A. Upprunnar í Efnahagsbandalasinu: 

Þær vörur, sem áð er við í 1. tl. 1. gr. og hafa ekki, eftir að þær eru fluttar 

út frá Efnahagsbandalaginn, hlotið neina aðvinnslu í nokkru þessara fimm 

landa né heldur hlotið þar nægilega aðvinnslu til að þær verði taldar upprunnar 

í nokkru þeirra samkvæmt ákvæðum, sem samsvara ákvæðum Þb-liðar 1. tl. eða 

2. tl. 1. gr. þessarar bókunar, í samningum þeim, sem getið er hér að framan, 

að því tilskildu, að: 
) Eingöngu vörur upprunnar í einhverju landanna fimm, í Efnahagsbanda- 

laginu eða á Íslandi hafi verið notaðar við aðvinnsluna; 
h) þar sem hundraðshlutaregla í listum A eða B, sem vísað er til í 0. gr. tak- 

markar þann hluta af verðmæti vara, sem ekki fullnægja skilyrðum um 

uppruna, en nota má við vissar aðstæður, þá hafi virðisaukanum verið náð 

hverju landi fyrir sig Í samræmi við hundraðshlulareglurnar og aðrar þær 

reglur, sem í listunum felast, án nokkurs möguleika á, að virðisaukinn sé 

fenginn með samlagningu frá einu landi Hl annars; 

B. upprunnar á Íslandi: 

Þær vörur, sem átt eru við í 2. 1. 1. gr. og hafa ekki, eftir að þær eru 
fluttar út frá Íslandi, hlotið neina aðvinnslu í nokkru þessara fimm landa né
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heldur hlotið þar nægilega aðvinnslu til að þær verði taldar upprunnar í nokkru 
þeirra samkvæmt ákvæðum, sem samsvara ákvæðum b-liðar Í. eða 2. tl. 1. gr. 

þessarar bókunar, í samningum þeim, sem getið er hér að framan, að því 
tilskildu, að: 

Eingöngu vörur upprunnar í einhverju landanna fimm, í Efnahagsbanda- 

laginn eða á Íslandi hafi verið notaðar við aðvinnsluna; 

b) þar sem hundraðshlutaregla í listum A eða B, sem vísað er til í 5. gr., takmarkar 

þann hluta af verðmæti vara, sem ekki fullnægja skilyrðum um uppruna, en 

sem nota má við vissar aðstæður, þá hafi virðisaukanum verið náð í hverju 
landi fyrir sig í samræmi við hundraðshlutareglurnar og aðrar þær reglur, 

sem í listunum felast, án nokkurs möguleika á, að virðisaukinn sé fenginn 

með samlagningu frá einu landi tl annars. 
2. Ákvæðum A-liðs 1. tl. undir a og B-liðs 1. Hl. undir á skal beitt þannig, að 

séu notaðar aðrar vörur en þær, sem þar er vitnað til, og verðmætishluti þeirra vara 
fer ekki fram úr 5% af verðmæti framleiddra vara, sem innfluttar eru til Íslands 

eða Efnahagsbandalagsins, þá hefur slíkt ekki áhrif á ákvörðun um uppruna hinna 

síðarnefndu. að því tilskildu, að hefðu efnivörurnar verið notaðar við framleiðslu 

á Íslandi eða í Efnahagsbandalaginu, þá hefði slíkt ekki komið í veg fyrir, að upp- 

haflega útfluttu vörurnar teldust upprunnar í þeim löndum. 
3. Í tilvikum, þeim, sem vitnað er til í A-lið 1. 11. umdir b, B-lið 1. tl. undir b og 
í 2. tl, má ekki nota neina vöru, sem ekki fullnægir ASNA um uppruna, ef hún 

hefur aðeins hlotið aðvinnslu eins og ráð er fyrir gert í 3. tl. 6. gr. 

3. gr. 

Sem frávik frá ákvæðum 2. gr. og að því tilskildu, að öllum skilyrðum greinar- 

innar sé samt fullnægt, verða hinar edu vörur ekki taldar upprunnar í 
Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi, eftir því sem við á, nema verðmæti varanna, 
sem aðvinnslu hljóta og upprunnar eru í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi, sé 
hærri hundraðshluti af verðmæti framleiddu varanna. Ef svo er ekki, teljast síðar- 

nefndu vörurnar upprunnar í því landi, þar sem virðisaukinn, sem fengizt hefur, 
myndar hæsta hundraðshlutann af verðmæti þeirra. 

4. gr. 

Eftirtaldar vörur eru taldar fengnar að öllu leyti annaðhvort í Efnahagsbanda- 

laginu eða á Íslandi í skilningi a-liðs Í. l. og a-liðs 2. tl. 1. gr.: 

a) Jarðefni, sem unnin eru úr jörðu í landi þeirra eða úr hafsbotni þeirra; 
b) vörur úr gróðurríkinu, sem þar eru ræktaðar; 
c) lifandi dýr, sem þar eru borin og alin; 
d) afurðir lifandi dýra, sem þar eru alin; 

e) veiðibráð og fiskafurðir, sem aflað er með veiðum þar; 
f) sjávarafurðir, sem aflað er frá skipum þeirra; 

g) vörur framleiddar um borð í verksmiðiuskipum þeirra, algerlega úr efnivöru, 

sem við er átt í f-lið; 
h) notaðar vörur, sem þar er safnað og ekki er hægt að nola aftur, nema sem 

hráefni; 
i) úrgangsefni iðnaðar, sem þar er stundaður; 

j) vörur, sem algerlega eru framleiddar þar úr efnivörum, sem taldar eru í lið- 

um a—i. 

5. gr. 

1. Við beitingu ákvæða b-liðs 1. tl. og b-liðs 2. U. 1. gr. teljast fullnægjandi: 
a) Aðvinnsla, sem hefur í för með sér, að Failed vara fellur undir annað toll-
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skrárnúmer en það, sem efnivörurnar falla undir hver fyrir sig, þó að undan- 
skilinni meðferð, sem tiltekin er í lista A, og hin sérstöku ákvæði listans 
eiga við, 

b) aðvinnsla, sem lýst er í lista B. 

Með flokk, kafla og tollskrárnúmeri er átt við flokk, kafla og tollskrárnúmer 
í Bruxelles-tollnafnaskránni um flokkun vörutegunda í tollskrám. 

2. Þegar hundraðshluta efnivara, sem nola má í framleiðslu tiltekinnar vöru, eru 

takmörk sett í listum A eða B, getur heildarverðmæti þessara efnivara — miðað 

við verðmæti framleiddu vörunnar — ekki farið fram úr því verðmæti, sem svarar 

til sameiginlegs hámarks, ef hámörkin eru þau sömu í báðum listunum, eða þess, 

sem er hærra, ef þau eru mismunandi. Í þessu sambandi skiptir eigi máli, hvort 
vörurnar hafa færzt milli tollskrárnúmera við aðvinnsluna eða samsetninguna eða 

ekki, innan þeirra marka og með þeim skilyrðum, sem kveðið er á um í hvorum 

listanum um sig. 
3. Við beitingu ákvæða b-liðs 1. tl. og b-liðs 2. tl. 1. gr. verður aðvinnsla eigi 

talin nægileg til að varan fullnægi skilyrðum um uppruna, hvort sem hún skiptir 

um tollskrárnúmer eða ekki: 

a) Þegar meðferðin miðar að því að tryggja, að varan haldist óskemmd, meðan á 

flutningi og geymslu stendur (viðrum, breiðsla, þurrkun, kæling, pækilsöltun, 
niðurlagning í brennisteinsvatn eða vatn, sem bætt er í öðrum efnum, hreinsun 
með því að fjarlægja skemmda hluta og lík meðferð); 

b) þegar um einfalda meðferð er að ræða til að rykhreinsa, sálda, sundurgreina, 
flokka, velja saman (þar á meðal söfnun í sett), þvo, mála eða hluta í sundur; 

c) i) þegar skipt er um umbúðir eða vörum skipað í minni eða stærri sendingar; 

ii) þegar varan er aðeins sett á flöskur eða glös, í poka, hylki eða öskjur, á 
bakka o. s. frv. eða sett á annan einfaldan hátt í umbúðir; 

d) þegar sett eru merki, miðar eða önnur slík auðkenni á vörurnar sjálfar eða 

umbúðir þeirra; 

e) þegar um einfalda blöndun vara er að ræða, hvort sem um ólíkar vörur er að 

ræða eða ekki, ef einn eða fleiri hlutar blöndunar fullnægja ekki skilyrðum 

þeim um uppruna, sem sett eru í þessari bókun; 

f) þegar hlutar eru settir saman á einfaldan hátt í því skyni að gera heilan hlut; 

g) þegar beitt er saman tveimur eða fleiri aðferðum, sem lýst er í a-—f liðum 

hér að framan; 
h) þegar dýrum er slátrað. 

6. gr. 
1. Þegar svo er kveðið á í listum Á og B, sem vísað er til í 5. gr., að vörur fengnar 
í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi verði ekki taldar upprunnar þar, nema verð- 
mæti efnivara fari ekki fram úr tilteknum hundraðshluta af verðmæti framleiddu 

varanna, eru verðmætin, sem koma til athugunar við ákvörðun þessa hundraðs- 

hluta: 
— annars vegar, 

að því er varðar vörur, sem hægt er að sannreyna, að fluttar hafi verið inn: 
Tollverð þeirra á þeim tíma, þegar þær voru fluttar inn; 
að því er varðar vörur af óvissum uppruna: 
Fyrsta verð, sem hægt er að ganga úr skugga um, að hafi verið greitt fyrir 

þessar vörur á landsvæði samningsaðilans, þar sem framleiðslan fer fram; 
— og hins vegar, 

verð framleiddu vörunnar frá verksmiðju, að frádregnum innlendum álögum, 

sem hafa verið endurgreiddar eða endurgreiða má við útflutning. 

Ákvæði þessarar greinar eiga einnig við að því er varðar beitingu 2. og 3. gr.
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2. Þegar ákvæði 2. og 3. gr. eiga við, er með áunnum virðisauka átt við mismun- 
inn milli verðs framleiddu vörunnar frá verksmiðju, að frádregnum innlendum 
álögum, sem hafa verið endurgreiddar eða endurgreiða má við útflutning frá við- 
komandi landi annars vegar, og tollverð allra innfluttra efnivara, sem notaðar eru 

í framleiðsluna í viðkomandi landi hins vegar. 

7. gr. 
Flutningur vara, sem upprunnar eru á Íslandi eða í Efnahagsbandalaginu, sem 

fer fram í einni óskiptri sendingu, er heimill með viðkomu á landsvæði annarra 
ríkja en aðildarríkja Efnahagsbandalagsins, Íslands, Austurríkis, Finnlands, 

Portúgals, Svíþjóðar eða Sviss, með umskipun, ef því er að skipta, eða bráðabirgða- 
geymslu á þessum landsvæðum, ef flutningur yfir þessi landsvæði réttlætist af 
landfræðilegum ástæðum og vörurnar hafa verið undir eftirliti tollyfirvalda í land- 
inu, sem þær eru fluttar yfir, eða þar sem þær eru seymdar til bráðabirgða, og 
þær hafa ekki verið þar á boðstólum til sölu eða til neyzlu og hafa ekki fengið 
þar aðra meðferð en fermingu og affermingu eða meðferð, sem miðar að því að 
forða þeim frá skemmdum. 

TI. HLUTI 

Fyrirkomulag á samvinnu stjórnvalda 

8. gr. 
1. „Upprunavörur“ í skilningi 1. gr. þessarar bókunar er heimilt að flytja inn 
til Efnahagsbandalagsins eða til Íslands í samræmi við ákvæði samningsins, gegn 
framvísun flutningsskírteinis A.IS.1., en fyrirmynd þess er í viðauka V við þessa 
bókun. Skírteinið er gefið út af tollyfirvöldum á Íslandi eða í aðildarríkjum banda- 
lagsins. 
2. Ef beita þarf ákvæðum 2. gr., eða ákvæðum 3. gr. (ef því er að skipta), er 
notað flutningsskírteini A.W.1., en fyrirmynd þess er í viðauka VI við þessa bókun. 
Það er gefið út af tollyfirvöldum í hverju landi um sig, þar sem vörurnar hafa 
annaðhvort verið um kyrrt, áður en þær væru endurútfluttar óbrexttar, eða hlotið 
aðvinnslu eins og gert er ráð fyrir í 2. gr. Flutningsskírteini A.W.1. er aðeins gefið 
út gegn framvísun áður útsefins flutningsskírteinis. 
3. Til að tollyfirvöld geti gengið úr skugga um, við hvers konar aðstæður vörurnar 
hafa verið geymdar á landsvæði hvers þess ríkis, sem hlut á að máli, þegar þær 
hafa ekki verið settar í tollvörugeymslu, en ætlazt er til, að þær verði endurút- 
fluttar óbreyttar, ber tollyfirvöldum að beiðni vörzlumanns varanna að árita 
áður útgefin flutningsskirteini, sem sýnd ern, þegar vörurnar eru fluttar inn, og 
síðan á 6 mánaða fresti. 

4. Tollyfirvöld á Íslandi og í aðildarríkjum Efnahagsbandalagsins hafa vald til 
að gefa út flutningsskírteini fyrir þær vörur, sem gert er ráð fyrir í samningunum, 
sem vísað er til í 2. gr., með þeim skilmálum, sem ákveðnir eru í þessum samning- 
um, og með fyrirvara um, að vörurnar, sem skírteinin eiga við, séu á landsvæði 
Íslands eða Efnahagsbandalagsins. Fyrirmynd skírteinisins, sem nota á, er í viðauka 
VI við þessa bókun. 

5. Þegar orðið „flutningsskírteini“ er notað í þessari bókun, án þess að tekið 
sé fram, að átt sé við þá fyrirmynd, sem vísað er til í 1. tl, eða þá fyrirmynd, 
sem vísað er til í 2. tl., verður viðeigandi ákvæðum beitt án aðgreiningar við báðar 
tegundir skírteinanna. 
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. gr. 
Flutningsskírteini verður ekki gefið út nema eftir skriflegri umsókn útflytj- 

andans ritaðri á þar til gert eyðublað. 

10. gr. 
1. Flutningsskírteini verður gefið út við útflutning þeirra vara, sem það á við, 
af tollyfirvöldum í útflutningslandi. Útflytjandinn getur fengið það til ráðstöf- 
unar, eftir að varan hefur raunverulega verið flutt út eða útflutningur hennar 

verið tryggður. 

Í undantekningartilvikum verður flutningsskírteini enn fremur gefið út, eftir 
að vörurnar, sem það á við, hafa verið fluttar út, þeg "ar ekki hefur getað orðið af 
útgáfu skírteinisins, þegar varan var flutt út, vegna mistaka, óviljandi vanrækslu 
eða óvenjnlegra aðstæðna. Ef þant ri stendur á, er sérstök athugasemd skráð á 

  

skirteinið, þar sem greint stæðum. 
Flntningsskírteini verður ekki gefið út, nema hæst sé að nota það sem skriflegt 

sönnunargagn um, að beita beri fríðindareglum samningsins. 
2. Í flutningsskírteinum, sem gefin eru út við þær aðstæður, sem lýst er í 2. eða 
4. tl. 8. gr., ber að vísa til þess eða þeirra flu tningsskirteina, sem gefin hafa verið 
út áður og útsáfa hinna fyrrnefndu byggist á. 
3. Umsóknir um útgáfu flutningsskírteina svo og skírteini, sem við er átt í 2. tl. 
hér að framan og framvísað er við útgáfu nýrra skírteina, ber tollyfirvöldum út- 
flntningslandsins að varðveita a. m. k. í tvö ár. 

11. gr. 
1.  Flutningsskfrteini ber að afhenda tollyfirvöldum í innflutningslandinu á þeim 
stað, þar sem vörurnar eru sýndar, innan fjögurra mánaða frá þeim degi, þegar 
tollyfirvöld í útflutningslandinn gáfu út skírteinið. 
2. Heimilt er að taka við flutningsskírteinum, sem afhent eru tollyfirvöldum í 
innflntningslandinu eftir lok sýninsarfrestsins, sem nefndur er í 1. tl., til að beitt 
verði fríðindareglum samningsins, þegar ástæðan til þess, að skírteinin voru ekki 
sýnd innan frestsins, er óviðráðanlegar ástæður (“force majeure") eða óvenju- 

legar aðstæður. 
Utan þessara tilvika seta tollyfirvöld í landi innflytjandans samþykkt skír- 

teini, þegar vörurnar hafa verið sýndar fyrir lok frestsins. 
3.  Tollyfirvöldum í innflutningslandinu ber að varðveita flutningsskírteinin skv. 
gildandi reglum í því landi, hvort sem þau eru árituð skv. 3. tl. 8. gr. eða ekki. 

12. gr. 

Flutningsskírteini skal útbúa á viðeigandi eyðublað, sem fyrirmynd er að í 
viðauka V og VI við þessa bókun. Skírteini ber að rita á einu af þeim tungumálum, 
sem samningurinn milli bandalagsins og Íslands er skráður á, og í samræmi við 
landslös í útflutningslandinu. Ef það er handskrifað, skal það vera útfyllt með 
bleki og með prentstöfum. 

Stærð skírteinanna ér 210X297 mm. Í þau skal nota hvítan pappír. Í honum 
má ekki vera vélunninn trémassi. Hann skal vera límborinn til að hægt sé að rita 
á hann, minnst 25 gr á þyngd, hver m?. Hann skal vera búinn srænu prentuðu 
bhakgrunnsmynstri, sem gerir allar falsanir með vélrænum eða kemískum hætti 
augljósar. 

Aðildarríki Efnahagsbandalagsins og Ísland seta áskilið sér að annast prentun 
skírteinanna eða falið hana prentsmiðjum, sem fengið hafa til þess heimild þeirra.
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Í því tilviki skal vísað til heimildarinnar á hverju skírteini. Á hvert skírteini skal 
vera skráð nafn og heimilisfang þess, sem annast prentunina, eða tákn, sem gefur 
til kynna, hver hann er. Skírteinið skal enn fremur bera raðnúmer, sem aðgreini 

það frá öðrum. 

13. gr. 
Flutningsskírteini skal afhenda tollyfirvöldum í innflutningslandinu eftir þeim 

reglum, sem þar gilda. Tollyfirvöldum er heimilt að krefjast þýðingar á því. Þau 
seta auk þess krafizt, að með aðflulningsskýrslu fylgi yfirlýsing innflytjanda, 
sem staðfesti, að vörurnar uppfylli skilyrði til að beitt verði ákvæðum samningsins. 

14. gr. 

1. Efnahagsbandalagið og Ísland viðurkenna sem „upprunavörur“, með þeim 
hlunnindum, sem samningurinn veitir, smásendingar til einkaaðila eða vörur, sem 
eru í einkafarangri ferðamanna, besar því er lýst yfir, að þær fullnægi settum 
skilyrðum til að beitt verði ákvæðum þessum, enda sé enginn efi á, að yfirlýsingin 
sé sönn; er þá ekki þörf á að framvísa flutningsskirteini, enda sé um að ræða 
innflutning, sem á engan hátt er viðskiptalegs eðlis. 
2. Svo er litið á, að innflutningur sé á engan hátt viðskiptalegs eðlis, þegar hann 
er bundinn við einstakt tilvik og aðeins er um að ræða hluti til persónulegra nota 
viðtakandans eða ferðamannsins eða fjölskyldu hans, enda veki eðli varanna og 
magn ekki þá hugmynd, að innflutningur þeirra eigi sér stað með verzlunarviðskipti 
fyrir augum. Enn fremur má heildarverðmæti varanna ekki fara fram úr 60 reikn- 
ingseiningum að því er varðar smásendingar, en 200 reikningseiningum að því er 
varðar einkafarangur ferðamanna. 
3.  Reikningseining (R.E.) jafngildir 0.88887088 gr af hreinu gulli. Ef reikninss- 
einingunni verður breytt, ber samninssaðiluni að hafa samband sín á milli í sam- 

eiginlegu nefndinni til að skýrgreina verðmætið að nýju í gulli. 

< 

15. gr. 
1. Vörur, sem sendar eru frá Efnahagsbandalaginu eða frá Íslandi á vörusýningu 
í öðrum, löndum en þeim, sem talin eru í 2. gr., og seldar eftir sýninguna til Íslands 
eða Efnahassbandalagsins, njóta við innflutning hags af ákvæðum samningsins, 
enda uppfylli þær skilyrði þessa samnings til að viðurkennt verði, að þær séu 
upprunnar í Bandalaginu eða á Íslandi, auk þess að fullnægjandi sönnun sé, að 
mati tollyfirvalda, færð fyrir því: 
a) að útflytjandi hafi sent þessar vörur frá landsvæðum Efnahagsbandalagsins 

eða Íslandi til landsins, þar sem sýningin er haldin, og sýnt þær þar; 
að útflytjandinn hafi selt vörurnar eða afsalað þeim til viðtakanda á Íslandi 
eða í Efnahagsbandalaginu; 

c) að vörurnar hafi verið sendar á meðan á sýningunni stóð eða strax eftir hana 
til Íslands eða til Efnahagsbandalagsins í því ástandi, sem þær voru í, þegar 
þær voru sendar á sýninguna; 

d) að frá þeirri stundu, er vörurnar voru sendar á sýninguna, hafi þær ekki verið 
notaðar í öðru skyni en tl sýningar á vörusýningunni. 

2. Framvísa ber flutningsskírteini hjá tollyfirvöldum með venjulegum hætti. Þar 
ber að gelta nafns sýningarinnar og staðarins, þar sem hún er haldin. Ef þörf krefur, 
er heimilt að krefjast sérstakra skjalfestra gagna um eðli varanna og aðstæður 
við sýningu þeirra. 
3. Ákvæðum 1. tl. má beita um, allar vörusýningar, kaupstefnur eða samsvarandi 
opinberar sýningar viðskiptalegs eðlis, iðnsýningar, landbúnaðarsýningar eða hand- 

b —
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verkssýningar, aðrar en þær sýningar, sem skipulagðar eru með einkahagsmuni 
fyrir augum í sölubúðum eða verzlunarhúsum, og þar sem markmiðið er að selja 
erlendar vörur. Meðan á sýningunni stendur, skulu vörurnar hafa verið undir eftir- 
liti tollyfirvalda. 

16. gr. 
Til að tryggja það, að ákvæðum þessa hluta verði réttilega beitt, skulu aðildar- 

ríki Efnahagsbandalagsins og Ísland veita hvert öðru gagnkvæma aðstoð með til- 
stuðlan tollyfirvalda sinna til að fylgjast með því, að flutningsskírteinin séu ófölsuð 
og efnislega rétt, þar með talin þau skírteini, sem gefin eru út samkvæmt 4. tl. 8. gr. 

Sameiginlega nefndin hefur heimild til að taka nauðsynlegar ákvarðanir til að 
finna sljórnvalda verði hafin á réttum tíma í Efnahagsbandalaginu og á 
slandi. 

17. gr. 
Hver sá skal sæta viðurlögum, sem gefur út eða lætur gefa út skjal, sem hefur 

að geyma rangar upplýsingar, í því skyni að afla sér flutningsskírteinis, er veitir 
heimild til að fríðindareglum samningsins verði beitt varðandi tilteknar vörur. 

III. HLUTI 

Lokaákvæði 

18. gr. 
Efnahagsbandalagið og Ísland munu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 

hægt verði að framvísa flutningsskírteinum í samræmi við 13. gr. þessarar bókunar 
frá 1. apríl 1978. 

19. gr. 
Efnahagsbandalagið og Ísland munu, að því er þau varðar, gera þær ráðstafanir, 

sem framkvæmd ákvæða þessarar bókunar krefst. 

20. gr. 
Skýringarnar, listar A, B og C og fyrirmyndir flutningsskírteinanna eru óað- 

skiljanlegur hluti þessarar bókunar. 

21. gr. 
Vörur, sem eru í samræmi við ákvæði I. hluta og sem eru þann 1. apríl 1973 á 

leið milli Efnahagsbandalagsins og Íslands eða í bráðabirgðageymslu þar, í tollvöru- 
geymslu eða á tollfrjálsum svæðum, geta notið ákvæða samningsins, enda verði 
tollyfirvöldum í innflutningslandinu — innan 4 mánaða frá þessum degi — afhent 
flutningsskirteini, útgefið eftir á af réttum yfirvöldum í útflutningslandinu, auk 
skjala, sem staðfesta, með hvaða hætti vörurnar hafa verið sendar. 

22. gr. 
Samningsaðilar skuldbinda sig til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að flutn- 

ingsskírteinin, sem tollyfirvöld í aðildarríkjum Efnahagsbandalagsins og á Íslandi 
eiga að afhenda í samræmi við samninga þá, sem vísað er til í 2. gr., verði tilbúin 
til afhendingar í samræmi við ákvæði samninganna. Þeir skuldbinda sig einnig til að 
tryggja þá samvinnu stjórnvalda, sem nauðsynleg er í þessu tilliti, einkum til að 
fylgzt verði með sendingu varanna og geymslu í samræmi við samningana, sem 
vísað er til í 2. gr.
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23. gr. 
1. Án þess að það brjóti í bága við ákvæði 1. gr. bókunar nr. 9, er endurgreiðsla 
tolla óheimil og hvers konar tollfríðindi vegna efnivara, sem ekki eru upprunnar í 
Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi eða í þeim löndum, sem talin eru í 2. gr. þessarar 
bókunar frá því tímamarki, þegar tollur á þess konar vörur hefur verið færður í 
40% af grunntolli í Efnahagsbandalaginu og á Íslandi. 
2. Án þess að það brjóti í bága við ákvæði 1. gr. bókunar nr. 2, er endurgreiðsla 
tolla og hvers konar tollfríðindi óheimil í Danmörku, Noregi og Bretlandi, þegar 
Hlutningsskírteini er gefið út af tollyfirvöldum í Banmörku, Noregi eða Bretlandi, til 
að notið verði á Íslandi hlunninda tollskrárákvæða þeirra, sem þar gilda, og vísað 
er til í 1. tl. 3. gr. og 4. gr. samningsins, vegna vara, sem fluttar eru inn og notaðar 
í framleiðslu í Danmörku, Noregi eða Bretlandi, nema ef um er að ræða þær vörur, 
sem við er átt í 1. tl. 25. gr. 
3. Án þess að það brjóti í bága við ákvæði 1. gr. bókunar nr. 2, er endurgreiðsla 
tolla og hvers konar tollfríðindi óheimil á Íslandi, þegar flutningsskirteini er sefið 
út af tollyfirvöldum á Íslandi, til að notið verði í Danmörku, Noregi eða Bretlandi 
hlunninda þeirra tollskrárákvæða þessara þriggja landa, sem vísað er til í 1. #1. 3. gr. 
samningsins, vegna vara, sem fluttar eru til Íslands og notaðar í framleiðslu þar, 
nema ef um er að ræða þær vörur, sem við er átt í 1. t1. 95. gr. 
4. Þegar rætt er um „toll“ í þessari grein og þeim greinum, sem fara hér á eftir, er 
einnig átt við gjöld, sem jafngilda tollum. 

    

24. gr. 
1. Flutningsskírteinin skulu bera með sér, ef því er að skipta, að vörurnar, sem 
Þau eiga við, fullnægi skilyrðum upprunareglnanna og að öll frekari aðvinnsla hafi 
eingöngu farið fram á Íslandi eða í Danmörku, Noregi, Bretlandi eða í þeim fimm 
löndum, sem um er rætt í 2. gr. þessarar bókunar, allt til þess dags, þegar tollurinn 
á þessum vörum hefur verið felldur niður í viðskiptum Efnahagsbandalagsins í upp- 
haflegri mynd þess og Írlands annars vegar og Íslands hins vegar. 
2. Í öðrum tilvikum skulu þau greina, ef því er að skipta, áunninn virðisauka á 
hverju eftirtalinna landsvæða: 

s — Efnahagsbandalaginu í upphaflegri mynd þess, 
— Írlandi, 

— Danmörku, Noregi, Bretlandi, 
— Íslandi, 
— hverju þeirra fimm landa, sem getið er um í 9. gr. þessarar bókunar. 

25. er. 
1. Við innflutning til Íslands, Danmerkur, Noregs eða Bretlands verður aðeins notið 
hlunninda tollaákvæða þeirra, sem í gildi eru á Íslandi eða í hinum löndunum Þrem 
og getið er í 1.tl.3. gr. samningsins, þegar látið hefur verið af hendi flutningsskírteini 
fyrir viðkomandi vörur, þar sem þess er getið, að vörurnar fullnægi skilyrðum um 
uppruna og öll frekari aðvinnsla hafi aðeins farið fram á Íslandi eða í þeim þrem 
löndum, sem getið er hér að framan, eða í löndunum fimm, sem um er rætt í 2. gr. 
þessarar bókunar. 
2. Í öðrum tilvikum en þeim, sem fjallað er um í 1. tl., geta Ísland annars vegar 
og Efnahagsbandalagið hins vegar gert tímabundnar ráðstafanir í því skyni að inn- 
heimta ekki tolla skv. 2. ti. 3. gr. samningsins af því verðmæti, sem samsvarar verð- 
mæti vara, sem annaðhvort eru upprunnar á Íslandi eða í Efnahagsbandalasinu og 
notaðar hafa verið sem efnivörur við framleiðslu annarra vara, sem fullnægja skil- 
yrðum þessarar bókunar og eru síðan innfluttar annaðhvort til Íslands eða Efna- 
hagsbandalagsins.



Nr. 2. 80 ð. marz 1973. 

26. gr. 
Samningsaðilum ber að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að komast að sam- 

komulagi við Austurríki, Finnland, Portúgal, Svíþjóð og Sviss, þannig að tryggt verði, 
að ákvæði þessarar bókunar komi til framkvæmda. 

27. gr. 
Í. Við framkvæmd ákvæða A-liðs Í. 1. 2. gr. þessarar bókunar verður farið með 
allar vörur, upprunnar í einu þeirra fimm landa, sem um er rætt í þeirri grein, eins 
og vörur, sem ekki fullnægja skilyrðunum um uppruna, á því tímabili eða þeim 
tímabilum, sem Ísland beitir um þær vörur gagnvart viðkomandi ríki þeim tollum, 
sem gilda um innflutning frá þriðja ríki eða öðrum samsvarandi öryggisráðstöfunum 
í samræmi við reglur um viðskipti Íslands og landanna fimm, sem um er rætt í 2. gr. 
2. Við framkvæmd ákvæða B-liðs Í. tl. 2. gr. verður farið með allar vörur, upp- 
runnar í einhverju þeirra fimm landa, sem um er rætt í þessari grein, eins og vörur, 
sem ekki fullnægja skilyrðunum um uppruna á því tímabili eða þeim tímabilum, 
sem Efnahagsbandalagið beitir um þær vörur gagnvart viðkomandi ríki þeim tollum, 
sem gilda um innflutning frá þriðja ríki, eða öðrum samsvarandi öryggisráðstöf- 
unum Í samræmi við ákvæði samningsins. 

28. gr. 
Sameiginlega nefndin getur ákveðið að gera endurbætur á ákvæðum 3. tl. 5. gr. 

I. hluta, 11. hluta og 23., 24. og 25. gr. TIL. hluta, svo og viðauka 1, 11, MI, V og VI við 
þessa bókun. Einkum hefur hún heimild til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
aðlaga þau kröfum varðandi tilteknar vörur eða varðandi tiltekna hætti við vöru- 
flutninga. 

Viðauki 1. 

SKÝRINGAR 

GR Skýring nr. 1 — við 1. gr. 

Orðin „Efnahagsbandalagið“ eða „Ísland“ taka einnig til landhelgi aðildarríkja 
Efnahagsbandalagsins eða Íslands. 

Á skip á úthafinu, þar með talin „verksmiðjuskip“, þar sem fram fer um borð 
aðvinnsla á afla þeirra, er litið svo á sem þau væru hluti af yfirráðasvæði ríkisins, 
sem þau tilheyra, enda fullnægi þau skilyrðum í skýringu nr. 5. 

Skýring nr. 2 — við 1., 2. og 3. gr. 

Þegar ákvarðað er, hvort vara er upprunnin í Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi 
eða í einhverju þeirra landa, sem talin ern í 2. gr., er ekki kannað, hvort orkugjafar, 

innréttingar, vélar eða tæki, sem notuð hafa verið við framleiðsluna, eru eða eru 

ekki upprunnin í þriðja ríki. 

Skýring nr. 3 — við 2. og 5. gr. 

Við beitingu ákvæða A-liðs í. tl. 2. gr. undir b og B-liðs 2. tl. 2. gr. undir b 
ber að taka tillit til hundraðshlntareglunnar með hliðsjón, að því er varðar virðis- 
aukann, sem náðst hefur, af þeim sérstöku ákvæðum, sem felast í listum A og B. 
Hún er þannig. þegar framleidda varan er talin í lista A, viðbótarviðmiðun, auk
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reglunnar um tollnúmeraskipti að því er varðar vörur, sem upprunareglurnar taka 
ekki til, og kunna að hafa verið notaðar. Á sama hátt verður ákvæðum í listum A 
og B, um það, að ekki sé hægt að leggja saman hundraðshluta, varðandi sömu fram- 
leiddu vöru, beitt í hverju ríki fyrir sig um virðisaukann, sem náðst hefur. 

Skýring nr. 4 — við 1., 2. og 3. gr. 

Á umbúðir er litið sem hluta af vörunni, sem þær innihalda. Þetta ákvæði á þó 
ekki við um umbúðir, sem óvanalegt er, að notaðar séu um viðkomandi vörutegund 
og sem hafa sjálfstætt varanlegt notagildi, óháð notum þeirra sem umbúða. 

  

Skýring nr. 5 — við Í-lið 4. gr. 

Orðin „skip þeirra“ eru ekki notuð nema um skip: 
— sem eru skráð í ríki, sem aðild á að Efnahagsbandalaginu eða á Íslandi; 

— sem siglir undir fána einhvers af aðildarríkjum Efnahagsbandalagsins eða 
Íslands; 

— sem er a.m.k. að hálfu leyti í eign þegna aðildarríkja Efnahagsbandalagsins 
eða Íslands eða í eign félags, sem hefur aðalaðsetur sitt í einhverju þessara 
ríkja, enda sé framkvæmdastjóri þeirra eða framkvæmdastjórar, stjórnar- 
formaður eða formaður umsjónarnefndar og meiri hluti stjórnarnefndar- 
manna eða umsjónarnefndarmanna þegnar aðildarríkja Efnahagsbandalass- 
ins eða Íslands; auk þess sé, ef um er að ræða félög með ótakmarkaðri eða 
takmarkaðri ábyrgð, a. m. k. helmingur höfuðstóls í eign þessara ríkja, opin- 
berra stofnana í þessum ríkjum eða ríkisborgara þessara ríkja; 

— þegar yfirmenn eru allir þegnar aðildarríkja Efnahagsbandalagsins eða 
Íslands; 

Þegar áhöfnin er að öðru leyti að minnsta kosti að 75 hundraðshlutum þegnar 
aðildarríkja Efnahagsbandalagsins eða Íslands. 

Skýring nr. 6 — við 6. gr. 

  

Með „verði vörunnar frá verksmiðju“ er átt við það verð, sem er greitt fram- 
leiðandanum í fyrirtækinu, þar sem lokastis aðvinnslunnar fer fram, að meðtöldu 
verðmæti allra efnivara. 

Með „tollverði“ er átt við það verðmæti, sem skýrgreint var í alþjóðasamningnum 
um tollverð vara, undirrituðum í Bruxelles 15. desember 1950. 

Skýring nr. 7 — við 8. gr. 

Tollyfirvöld þau, sem árita flutninssvottorð, eftir því sem kveðið er á um í 8. 
tl. 8. gr., seta skoðað vörurnar eftir þeim reglum, sem um, það gilda í viðkomandi ríki. 

Skýring nr. 8 — við 10. gr. 

Þegar flutningsskírteini varðar vörur, sem upphaflega hafa verið fluttar inn frá 
ríki, sem aðild á að Efnahagsbandalasinu eða Íslandi, og sem hafa verið fluttar út 
aftur óbreyttar, skal í nýju skírteinunum, sem gefin eru út í ríkinu, sem vörurnar 
eru endurfluttar frá, tilgreint það ríki, þar sem upphaflega flutningsskírteinið var 
gefið út, án þess að það brjóti í bága við ákvæði 24. gr. Af þeim skal enn fremur 
koma fram, þegar um er að ræða vörur, sem hafa ekki verið settar í tollvörugeymslu, 
að árilanir þær, sem kveðið er á um í 3. tl. 8. gr., hafi verið gerðar samkvæmt rétt- 
um reglum. 
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Skýring nr. 9 — við 16. og 22. gr. 

Þegar flutningsskirteini hefur verið gefið út samkvæmt því, sem greinir í 2. eða 
4. l.8. gr., og varðar vörur, seim endurfluttar hafa verið út óbreyttar, eiga tollyfirvöld 
í viðtökulandinu að geta, samkvæmt reglum um samvinnu stjórnvalda, fengið rétt 
endurrit af flutningsskírteininu eða skírteinunum, sem gefin hafa verið út áður 
um vörurnar. 

Skýring nr. 10 —- við 23. og 25. gr. 

Þar sem rætt er um „tollskrárákvæði, sem þar gilda“, er átt við þann toll, sem 
í gildi er Í. janúar 1973 í Danmörku, Noregi eða Bretlandi eða á Íslandi varðandi 
vörur, sem fjallað er um í 1. tl. 25. gr, eða þann toll, sem samkvæmt ákvæðum 
samningsins verður lagður á þessar vörur síðar, eftir að tollurinn er orðinn lægri en 
rán á öðrum vörum, upprunnum, eftir því sem við á, í Efnahagsbandalaginu eða 
á Íslandi. 

Skýring nr. 11 — við 23. gr. 

Með „endurgreiðslu tolla og hvers konar tollfríðindum“ er átt við allar ráðstafanir. 
sem miða að niðurfellingu tolla eða því, að tollar, sem ber að leggja á efnivörur, 
verði að engu leyti eða aðeins að nokkru leyti innheimtir með því fororði, að fallizt 
sé á þessar ráðstafanir, ef vörurnar, sem framleiddar eru úr þessum efnivörum, verða 
Huttar út, en ekki, ef þær eru ætlaðar til neyzlu innanlands. 

Skýring nr. i2 — við 24. og 25. gr. 

1. tl, 24. og 1. tl. 25. gr. ber að skilja eins og þar stæði, að hvorki hafi 
verið beitt: 

— ákvæðum síðasta málsliðar b-liðar 2. tl. 1. gr. um vörur frá Efnahagsbanda- 
laginu í upphaflegri mynd þess og Írlandi, sem notaðar hafa verið á Íslandi, 

— né, ef því er að skipta, ákvæðum, sem samsvara þessum málslið í samn- 
ingunum, sem vísað er til í 2. gr., að því er varðar vörur frá Efnahagsbanda- 
laginu, í upphaflegri mynd þess, og Írlandi, sem kunna að hafa verið notaðar 
í einhverju ríkjanna fimm. 

Skýring nr. 13 — við 26. gr. 

Þegar „upprunavörur“, sem ekki fullnægja skilyrðum 1. tl. 25. gr., eru fluttar 
inn til Danmerkur, Noregs eða Bretlands, er sá tollur, sem tollalækkanir þær eru 
miðaðar við, sem ráð er fyrir gert í 2. tl.3. gr. samningsins, sá tollur, sem lagður er á 
í reynd Í. janúar 1972 í innflutningslöndunum á vörur frá „þriðja landi“.
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LISTI A 

Nr. 2. 

Listi yfir aðvinnslu, sem hefur í för með sér skipti á tollskrárnúmerum, en nægir 

ekki til að vörur, sem þá meðferð hljóta, standist upprunakröfurnar, eða 

nægir aðeins til þess að uppfylltum vissum skilyrðum 

  

Númer í 
tollskrá 

úr 03,.02 

15.04 

úr 16.04 

16.05 

úr 17.04 

úr 18.06 

19.01 

19.02 

19.03 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Lifur, hrogn og svil úr fiski 

Feiti og olía úr fiski og sjávar- 
spendýrum, einnig hreinsuð 

Fiskur, tilreiddur eða niður- 

soðinn, þar með talin styrju- 
hrogn og eftirlíkingar þeirra, 
þó ekki laxfiskur, sardínur, 

túnfiskur, makríll eða ansjós- 

ur 

Krabbadýr og lindýr (með 
eða án skeljar), tilreidd eða 
niðursoðin 

kakaó er Sykurvörur, sem 
ekki í, nema lakkrískjarni 
með meira en 10% sakkarósa- 
innihaldi miðað við byngd, og 
ekki er bætt í öðrum efnum 

Súkkulaði og aðrar neyzlu- 
vörur, sem í er kakaó, þó 
ekki aðrar vörur en kakaó- 
duft, aðeins sykrað með því 
að bæta í það sakkarósa, 
neyzluís, súkkulaði og 

súkkulaðivörur, einnig fylltar, 
og svkurvörur og eftirlíkingar 
þeirra framleiddar úr sykur- 
líki, með kakaóinnihaldi í 
smásöluumbúðum, sem inni- 

halda meira en 500 gr nettó 

Maltextrakt 

Vörur úr mjöli, sterkju eða 
maltextrakti, tilreiddar sem 

fæða fyrir börn, fyrir sjúka 
eða annars til matargerðar, 

ef í þeim er minna en 50% af 
kakaói miðað við þyngd 

Makkarónur, spaghetti og 
þess konar vörur (deigvörur) 

Aðvinnsla, sem nægu 
ekki til að varan standist 

upprunskröfurnar 

Framleiðsla úr vörum í 3. kafla 

Framleiðsla úr vörum í 3, kafla 

Framleiðsla úr vörum í 3. kafla 

Framleiðsla úr vörum í 3. kafla 

Framleiðsla úr öðrum vörum í 17. 
kafla, enda fari verðmæti þeirra 
ekki fram úr 30% af verðimæti 

vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vörum í 17. kafla, 
enda fari verðmæti þeirra ekki 
fram úr 30% af verðmæti vör- 

unnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr vöruni í tollskrár- 
rúmeri 11.07 

Framleiðsla úr korni og kornvör- 
um, kjöti og mjólk, eða ef í fram- 
leiðsluna eru notaðar vörur í 17. 
kafla, enda fari verðmæti þeirra 

fram úr 300 af verðmæti vör- 
unnar fullgerðrar 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr „hörðu“ hveiti 

G 11
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Framleiddar vörur 

  

Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
Númer í ekki tilað varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 
tollskrá rulýsing upptunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

19.04 — Tapíókagrjón (sagógrjón). þar — Framleiðsla úr kartöflumjöli 
með talið tapíókalíki, unnið 
úr kartöflumjöli 

19.05 Neyzluvörur úr uppbólgnuðu — Framleiðsla úr ýmsum efnum (1) 
eða steiktu korni eða korn- eða ef notaðar eru í framleiðsluna 
vörum, svo sem „puffed rice“, vörur í 17. kafla, þannig að verð- 

„corn flakes“ eða þess konar — mæti þeirra fari fram úr 30%, af 
vörur verðmæti vörunnar fullzerðrar 

19.06 Altarisbrauð, tóm hylki fyrir Framleiðsla úr vörum í 11. kafla 
lyf, innsiglunaroblátar, þurrk- 
aðar þynnur úr mjöli, sterkju 
eða líkum efnum 

19.07 Brauð, skonrok og aðrar al, Framleiðsla úr vörum í 11. kafla 
gengar brauðvörur án sykurs- 
hunangs, eggja, feiti, osts eða 
ávaxta 

19.08 Kökur, kex og aðrar íburðar- Framleiðsla úr vörum í 1. kafla 
meiri brauðvörur, einnig með 
kakaói að meira eða minna 

   
  

    

leyti 

úr 21.05 Súpur og seyði; súpuefni, Framleiðsla úr vörum í nr. 20.02 
fljótandi, í föstu formi eða 
sem duft 

úr 22.02 Límonaði, gosdrykkir (þar Framleiðsla úr ávaxtasafa (2), 
með talið ölkelduvatn með eða ef í framleiðsluna eru notað- 
bragðefnum) og aðrar óáfeng- ar vörur í 17. kafla, enda fari 
ar drykkjarvörur, þó ekki verðmæti þeirra fram úr 30%, af 
ávaxta- og grænmetissafi, er verðmæti vörunnar fullgerðrar 
telst til nr. 20.07, sem ekki 
innihalda mjólk eða mjólkur- 
fitu, en sem innihalda sykur 
(sakkarósa eða umbreyttan 
sykur) og annað 

   

úr 22.06 Vermouih og önnur vín úr Framleiðsla úr vörum í nr, 08.04, 
nýjum drúfum, framleidd með  20.07, 99.04 eða 92.05 
því að nota jurtir eða bragð- 
efni 

úr 22.09 Áfengir drykkir, aðrir en Framleiðsla úr vörum í nr. 08.0 1, 
romm, arak, tafía, gin, whisky 20.07, 22.04 eða 22.05 
eða vodka, með 45,2% vín- 
andamagni eða minna að rúm- 
máli, plómubrennivín, peru- 
brennivín eða  kirsuberja- 
brennivín, sem innihalda egg 
eða eggjarauðu og/eða sykur 
(sakkarósa eða umbreyttan 
sykur) 

(1) Þessari reglu verður ekki beitt, þegar um er að ræða maís af gerðinni „„zea indurata“. (2) Þessari reglu verður ekki beitt, Þegar um er að ræða ananassafa, safa úr smáum sítrónum (citrus aurantifolia eða eitrus limetta) eða greipaldinsafa.
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Númer í 

tollskrá 

úr 

úr 2í 

úr 

úr 

úr 

úr 

28,27 

' 28.28 

úr 28.29 

' 28.30 

28.33 

28.38 

r 29.35 

29.35 

29.38 

30.03 

(1) Þessum sérstöku 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

  

Brómvetnis 

  

Zinkoxíd 

Blýoxíd, þar með talin blý- 

menja og gul menja 

Líthíumhydroxíd 

Líthíumflúoríd 

Líthíumklóríd 

Brómíd 

Alúmíníumsúlfat 

Líthíumkarbónat 

Lífræn brómíd 

Díklórdifenyltriclóretan 

Pyridín, alfa - pikólín. Þeta- 
pikólín; gamma-pikólín 

Vinylpyridín 

Nikótínsýra 

Lyf, einnig til dýralækninga 

  

Aðvinnsla, sein nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Öll framleiðsla úr vörum í nr. 

28.01 (1) 

Öll framleiðsla úr vörum Í nr. 

19.01 

Öll framleiðsla úr vörum í nr. 

78.01 

Öll framleiðsla úr vörum í nr. 

28.42 (1) 

Öll framleiðsla úr vörum í nr. 

28.28 og 28.42 (1) 

Öll framleiðsla úr vörum í nr. 

28.28 og 28.42 (1) 

Öll framleiðsla úr vörum í nr. 

28.01 og 28.13 (1) 

Öll framleiðsla úr vörum í nt. 

28.28 (1) 

Öll framleiðsla úr vörum Í nr. 

28.01 og 28.13 (1) 

ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru úr efnivörum, sem standast 

með því að uppfylla skilyrði lista B. 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

standist upprunakröfurnar, þegar 

neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

    

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Umbreyting etanóls í klóral og þétt- 
ing klórals með mónóklórbensóli (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 509 af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru botaðar vör- 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 

úr 5094 af verðmæti vörunnar full- 

serðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 

úr 509% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

upprunakröfurnar
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Númer í 
tollskrá 

31.05 

33.02 

33.05 

35.05 

37.01 

31.04 

38.11 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Annar áburður: hvers konar 
áburður, sem telst til þessa 
kafla og er mótaður í töflur 
eða svipað form, eða er í 
svo smáum umbúðum, að 
hvert stykki vegi 10 kg eða 
minna brúttó 

Litlökk 

Önnur litarefni: ólífrænir ljós- 
næmir litir 

Terpenríkar aukaafurðir rok- 
gjarnra olía 

Vatn frá eimingu rokgjarnra 
olía og vatnsupplausnir slíkra 
olía, einnig þótt nota megi 
til lækninga 

Dextrín og dextrínklístur; 
uppleysanleg eða brennd 
sterkja; sterkjuklístur 

Ljósnæmar plötur og blaðfilm- 
ur, ólýstar, úr hvers konar 
öðru efni en pappír, pappa 
eða vefnaði 

Ljósnæmar filmur í rúllum 
eða ræmum, ólýstar, einnig 
gataðar 

Ljósnæmar plötur og filmur, 
lýstar, en ekki framkallaðar, 

megatívar eða pósitívar 

Sótthreinsandi efni, efni til 
varnar gegn og til útrýmingar 
á skordýrum, sveppum og ill- 
gresi, efni til að hindra 
spírun sníkjudýra, eitur og 
önnur þess konar efni, enda 
séu þau blöndun efna, í smá- 
söluformi, í smásöluumbúðum 
eða tilreidd sem sérstakar 
vörur til notkunar í ofan- 
nefndu skyni (t. d. bönd, 
kveikir eða kerti, blönduð 
brennisteini og 
arar) 

flugnaveið- 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Öll framleiðsla úr vörum í nr. 
32.04 og 32.05 (1) 

Blöndun oxyda eða salta úr 28. 
kafla með baríumsúlfati, krít, 
baríumkarbónati, satínhvítu eða 

þess konar efnum (1) 

Framleiðsla úr vörum í nr. 
33.01 (1) 

Framleiðsla úr vörum í nr. 
33.01 (1) 

Framleiðsla úr vörum í nr. 
37.02 (1) 

Framleiðsla úr vörum í nr. 
37.01 (1) 

Framleiðsla úr vörum í nr. 
31.01 og 37.02 (1) 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla úr maís eða kartöflum 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

úr efnivörum, sem standast upprunakröfurnar
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Framleiddar vörur 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
Númer í standist upprunakröfurnar, þegar 
tollskrá Vörnlýsing upprunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

38.12 — Steining, bæs og annað þess Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
konar til notkunar í pappírs-, ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
vefnaðar-, eða leðuriðnaði og úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
skyldum iðngreinum gerðrar 

38.13 Bæs fyrir málma, bræðsluefni Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

og önnur hjálparefni til notk- ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
unar við lóðun málma og úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
logsuðu, lóð- og logsuðuduft gerðrar 
ásamt lóð- og logsuðupasta 
úr málmi og öðrum efnum; 
efni til að þekja eða fylla 
logsuðu- eða rafsuðuþráð 

úr 38.14 Efni til varnar banki í vélum, Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
oxyderingu, tæringu eða ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
harpixmyndun, efni til aukn- úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
ingar á þykkt smurolíu og gerðrar 
önnur svipuð efni til blönd- 
unar í jarðolíu, þó ekki til- 
búin efni til blöndunar í 
smurolíu 

38.15 Efni til hvatningar vúlkanis- Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

eringar ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

38.17 — Blönduð efni og hleðslur til Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
að slökkva eld: eldslökkv- ur, sem að verðmæti fara ekki fram 

andi efni í hylkjum fyrir úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

slökkvitæki eða annars konar gerðrar 
hylkjum til notkunar í sama 
skyni 

38.18 — Blönduð upplausnarefni og Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
þynnar fyrir lakk og annað ur, seim að verðmæti fara ekki fram 
þess háttar úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

úr 38.19 — Kemísk framleiðsla og full- Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

unnar vörur kemísks iðnaðar 
og skyldra iðngreina, (þar 
með taldar blöndur úr náttúr- 
legum efnum), úrgangsefni 
kemískrar framleiðslu og 
skyldra iðngreina, enda séu 
vörur þessar ekki taldar 
annars staðar, nema: 
— fuselolíur og Dippelolía 
—- naftansýrur og sölt þeirra. 

óuppleysanleg í vatni; 
naftansýruesterar 

—- sulfonaftansýrur og sölt 
þeirra, óuppleysanleg í 
vatni, sulfonaftansýru- 
esterar 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar
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Númer í 

tollskrá 

úr 38.19 

(frh.) 

úr 39,02 

39.07 

40.05 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

— jarðolíusulfonöt, nema 
sulfonöt úr olíu úr alkal- 
ískum málmum, úr am- 
monium eða úr etanola- 
míni, sulfonsýrur, úr olíum 
fengnum úr tjörukenndum 
steinefnum. sem innihalda 
tiofen og sölt þeirra 
alkylbensólblöndur og 
alkylnaftalblöndur 
ionaskiptar 

- hvatar 
- blönduð efni til lofttæm- 

ingar í rafmagnsiðnaði 
-—— eldfast lím, mörtel og 

önnur svipuð blönduð eld- 
föst efni 

— alkalísk járnoxíd til gas- 
hreinsunar 

— málmgrafítkol eða önnur 
„kol“ í plötum, stöngum 

og öðrum slíkum hálfunn- 
um formum, þó ekki 

ónáttúruleg grafítkol, sem 
talin eru í nr. 38.01 

Efni orðin til fyrir poly. 
merisation 

Vörur úr efnum, sem teljast 
til nr. 39.01-39.06 

Plötur, þynnur og bönd úr 
óvúlkaniseruðu náttúrlegu 
gúmmíi eða gervigúmmíi, þó 
ekki reyktar þynnur eða krep- 
þynnur, sem teljast til nr. 
40.01 eða 40.02; korn úr 

óvúlkaniseruðu náttúrlegu 
gúmmíi eða gervigúmmíi til. 
búið til  vúlkaniseringar; 

óvúlkaniserað náttúrlegt 
gúmmí eða gervigúmmí, sem 
fyrir eða eftir  útfellingu 
hefur annaðhvort verið bland- 
að sóti (með eða án viðbótar 
af jarðolíu) eða kísilsýru (með 
eða án viðbótar af jarðolíu) í 
þess konar lögum, sem þekkt 
eru undir heitinu „master- 

batch“ 

  

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

   Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem að verðmæti fara ekki fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50%, af verðmæti vörunnar full. 
gerðrar
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Framleiddar vörur 

Númer í 
tollskrá Vörulýsing 

41.08 — TEakkleður og lakkskinn;, 
málmþakið leður og skinn 

43.03 Vörur úr loðskinnum 

44,21 Umbúðakassar, rimlakassar, 

öskjur og aðrar líkar umbúð- 
ir úr trjáviði, samsettar 

45.03 — Vörur úr náttúrlegum korki 

48.06 — Pappír og pappi, línustrikað 
eða krossstrikað, en ekki 

prentað á annan hátt, í 
rúllum eða örkum 

48.14 — Skrifblokkir, umslög, bréf- 
kort, póstkort (án mynda); 
öskjur, möppur o. þ. bh. úr 
pappír eða pappa, sem aðeins 
innihalda bréfsefni, umslög 
og annað af því tagi til 
bréfaskrifta 

48.15 — Annar pappír og pappi, til- 
skorinn í ákveðnar stærðir 
eða form 

48.16 Kassar, pokar og aðrar slíkar 

umbúðir, úr pappír og pappa 

49.09 Póstkort, jólakort og önnur 
hamingjuóskakort, með 
myndum, prentuðum á hvaða 
hátt sem er, með 
skrauti 

einnig 

49.10 — Almanök alls konar úr pappír 
og pappa, þar með taldar 
almanaksblokkir 

Aðvinnsla, sem nægir 

ekki til að varan standist 
upprunakröfurnar 

Framleiðsla loðskinnsfatnaðar úr 
loðskinnsplötum, pokum. fern- 
ingum, krossum o. þ. h. (úr 

13.03) (1) 

Framleiðsla úr vörum, sem tald- 
ar eru í 49.11 

Framleiðsla úr vörum, sem tald- 
ar ern Í 49.11 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla, ser fólgin er í að lakka 
og málmþekja þau skinn, sem talin 
eru í nr. 41.02-41.07 (önnur en 

indversk geita. og sauðskinn, sem 
eingöngu hafa verið sútuð með efn- 
um úr jurtaríkinu, og jafnvel hlotið 
frekari meðferð, en eru greinilega 
ónothæf í óbreyttu ástandi til fram- 
leiðslu á leðurvörum), enda fari 

verðmæti skinnanna, sem notuð eru, 
ekki fram úr 50% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr borðum, sem ekki 
eru söguð í ákveðnar stærðir 

Framleiðsla úr vörum, sem taldar 
eru Í nr. 45.01 

Framleiðsla úr pappírsmassa 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
zerðrar 

Framleiðsla úr pappírsmassa 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

(1) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru úr efnivörum, sem standast upprunakröfurnar 

með því að uppfylla skilyrði lista B.



Nr. 2. 90 5. marz 1973. 

  

Framleiddar vörur 

Númer í 

tollskrá Vörulýsing 

50.04(1) Garn úr náttúrlegu silki (þó 
ekki garn úr chappe-silki og 
bourette-silki), ekki umbúið til 
smásölu 

50.05(1) Garn úr ehappe-silki, ekki 
umbúið til smásölu 

50.06(1) Garn úr bourette-silki, ekki 

umbúið til smásölu 

50.07(1) Garn úr náttúrlegu silki, 
chappe-silki og bourette-silki, 
umbúið til smásölu 

30.08(1) Eftirlíkingar af girni (catgut) 
úr náttúrlegu silki 

50.09(2) Vefnaður úr náttúrlegu silki 
(þó ekki bourette-silki) 

50.10(2) Vefnaður úr bourette-silki 

51.01(1) Garn úr endalausum tilbún- 
um trefjum, ekki umbúið til 
smásölu 

51.02(1) Einþáttungar, ræmur (tilbú- 
inn hálmur og þess háttar) og 
eftirlíkingar af girni (catgut), 
úr tilbúnu trefjaefni 

51.03(1) Garn úr endalausum tilbún- 
um trefjum, umbúið til smá- 
sölu 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

vpprunakröfurnar 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr vörum í nr. 50.01 
og 50.02 

Framleiðsla úr vörum í nr. 50.03, 
hvorki kembdum né greiddum 

Framleiðsla úr vörum í nr. 50.03, 

hvorki kembdum né greiddum 

Framleiðsla úr vörum í nr. 50.01 
og 50.02 

Framleiðsla úr vörum í nr. 50.01 
eða vörum í nr. 50.03, hvorki 
kembdum né greiddum 

Framleiðsla úr vörum í nr. 50.02 
og 50.03 

Framleiðsla úr vörum í nr. 50.02 
og 50.03 

Framleiðsla úr kemískum vörum 
eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vörum 
eða spunamassa 

Framleiðsla úr kemískum vörum 

eða spunamassa 

(1) Við garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum þessa lista samanlagt bæði varðandi það toll- 
skrárnúmer, sem blandaða garnið er flokkað undir, og þau númer, sem garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem 
notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni, 
þegar samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10 hundraðshlutum af öllum spunaefnunum. sem notuð 

(2) 
eru. 

Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista við vefnað, sem ofinn er úr tveimur eða fleiri spunaefnum, hvort 
sem um er að ræða það númer, sem blandaði vefnaðurinn flokkast undir, eða þau númer, sem vefnaður úr hverju 
hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, flokkast undir. Þessari reglu verður þó ekki beitt um 

eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra 
spunaefnanna, sem notuð eru í 
Þessi hundraðsbluti hækkar í: 

framleiðsluna. 

20%. þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sem 
þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 

— 30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 
þakin áldufti eða ekki. og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 
mm á breidd eða minna.
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Framleiddar vörur 

    

Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

Númer í ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 

tollskrá Vörulýsing upprunakröfr neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

51.04(2) Vefnaður úr endalausum til- Framleiðsla úr kemískum vörum 

búnum trefjum (þar með tal- eða spunama 

inn vefnaður úr einþáttungum 
og ræmum, er teljast til nr. 

51,01 eða 51.02 

    

52.01(1) Málmgarn, spunnið úr trefja- Framleiðsla úr kemískum vörum, 

garni og málmi, eða þakið spunamassa, náttúrlegum trefjum 

með málmi með hvers konar eða tilbúnum stuttum trefjum eða 

aðferð úrgangi þeirra, hvorki kembdunm né 

greiddum 

      

  

52.02 Vefnaður úr málmþræði eða Framleiðsla úr kemískum vörum 

úr ni, sem telst til nr. eða spunamassa, náttúrlegum trefj- 

52.01, enda sé hann nothæfur um, tilbúnum stuttum trefjum eða 

til fatnaðar, sem húsgagna- úrgangi þeirra 

áklæði eða til annars þess 

háttar 

53.06(1) Garn úr ull, annað en kamb- Framleiðsla úr vörum í nr. 53.01 

garn (woollen yarn), ekki og 53.03 

umbúið til smásölu 

53.07(1) Kambgarm úr ull (worsted Framleiðsla úr vörum í nr. 53.01 

varn), ekki umbúið til smá- og 53.03 

sölu 

53.08(1) Garn úr fíngerðu dýrahári, Framleiðsla úr óunnu, fíngerðu 

(kembdn eða greiddu). ekki dýrahári í nr. 53.02 

umbúið til smásölu 

53.09(1) Garn úr hrosshári og öðru Framleiðsla úr óunnu, grófgerðu 

grófgerðu dýrahári. ekki um- dýrahári í nr. 53.02. eða úr óunnu 

búið til smásölu hrosshári í nr. 05.03 

53.10(1) Garn úr ull, hrosshári eða Framleiðsla úr efnivöru í nr. 05.03 

öðru dýrahári (fíngerðu eða og 53.01-53.04 

grófgerðu), umbúið til smá- 
sölu 

(1) Við garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum þessa lista samanlagt bæði varðandi það toll- 
skrárnúmer, sem blandaða garnið er flokkað undir, og þau númer, sem garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem 

notað eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni, 

þegar samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10 hundraðshlutum af öllum spunaefnunum, sem notuð 

eru. 
(2) Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista við vefnað, sem ofinn ér úr tveimur eða fleiri spunaefnum, hvort 

sem um er að ræða það númer, sem blandaði vefnaðurinn flokkast undir, eða þau númer, sem vefnaður úr hverju 

hinna spunaefnanna, sem notuð ern í blandaða vefnaðinn. flokkast undir. Þessari reglu verður þó ekki beitt um 

eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra 

spunaefnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 
Þessi hundraðshlati hækkar í: 

   

   

  

20%, þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sem 
þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07, 

  

— 30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 
þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 

mm á breidd eða minna. 

  

Cc 12
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F Framleiddar vörur 

  

Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
Númer í ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 
tollskrá Vörulýsing upprunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

53.11(2) Vefnaður úr ull eða fíngerðu Framleiðsla úr efnivörum í nr. 
dýrahári 53.01-53.05 

53.12(2) Vefnaður úr grófgerðu dýra- Framleiðsla úr vörum í nr. 53.02 
hári öðru en hrosshári -53.05 

53.13(2) Vefnaður úr hrosshári Framleiðsla úr hrosshári í nr. 05.03 

54.03(1) Garn úr hör eða ramí, ekki Framleiðsla úr vörum í nr. 54.01 
umbúið til smásölu og 54.02, hvorki kembdum eða 

greiddum 

54.04(1) Garn úr hör eða ramí, umbúið Framleiðsla úr efnivörum í nr. 54.01 
til smásölu og 54.02 

54.05(2) Vefnaður úr hör eða ramí Framleiðsla úr efnivörum í nr. 54.01 
og 54.02 

55.05(1) Garn úr baðmull, ekki um- Framleiðsla úr efnivörum í nr. 55.01 
búið til smásölu og 55.03 

55.06(1) Garn úr baðmull, umbúið til Framleiðsla úr efnivörum í nr. 
smásölu 55.01 og 55.03 

55.07(2) Snúðofin efni úr baðmull Framleiðsla úr efnivörum í nr. 

55.01, 55.03 og 55.04 

55.08(2) Handklæðafrottéefni og svip- Framleiðsla úr efnivörum í nr. 
uð frottéefni úr baðmull 55.01, 55.03 og 55.04 

55.09(2) Annar vefnaður úr baðmull Framleiðsla úr efnivörum í nr. 

55.01, 55.03 og 55.04 

56.01 Stuttar tilbúnar trefjar, Framleiðsla úr syntetískum trefj- 
hvorki kembdar, greiddar né um eða spunamassa 
að öðru leyti undirbúnar 
undir spuna 

    

(1) Við garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum þessa lista samanlagt bæði varðandi það toll- 

(2) 

skrárnúmer, sem blandaða garnið er flokkað undir, og þau númer, sem garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem 
notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spuna- 
efni, þegar samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10 hundraðshlrtum af öllum spunaefnunum, 
sem notuð eru. 

Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista við vefnað, sem ofinn er úr tveimur eða eiri spunaefnum, hvort 

sem wm er að ræða það númer, sem blandaði vefnaðurinn flokkast undir, eða þau númer, sem vefnaður úr hverju 

hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, flokkast undir. Þessari reglu verður þó ekki beitt um 
eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10%, af heildarþunga allra 
spunaefnanna. sem notuð eru í framleiðsluna. 
Þessi hundraðshluti hækkar í 

—- 20%. þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlesum polyeterefnasamböndum, hvort sem þeir 
eru húðaðir eða óháðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07, 

-- 30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 
þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastrærna, 5 
mm á breidd eða minna. 
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Framleiddar vörur 

Aðsvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

Númer í ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 
tollskrá Vörulýsing upprunakröfurnar neðangrveind skilyrði eru fyrir hendi 

56.02 Vöndlar (tow) til framleiðslu 

á stuttum tilbúnum trefjum um eða spunamas 

  

56,03 Tilbúnar trefjar og úrgangur Framleiðsla úr kemískam vörum 
úr þeim (endalausar eða A spunamasea 

stuttar), þar með talinn 
garnúrgangur og tættar 
tuskur, hvorki  kembdar, 

greiddar né að öðru leyti 
undirbúnar undir spuna 

      

56.04 — Stuttar tilbúnar trefjar og Framleiðsla úr kemískum vörum 
úrgangur slíkra trefja eða spunamassa 

(endalausra eða stuttra), 

kembdar, greiddar eða að 
öðru leyti undirbúnar undir 
spuna 

56.05(1) Garn úr stuttum, tilbúnum Framleiðsla úr kemískum vörum 
trefjum (eða úrgangi slíkra eða spunamassa 
trefja), ekki umbúið til smá- 

sölu 

56.06(1) Garn úr stuttum tilbúnum Framleiðsla úr kemískum vörum 
trefjum eða úrgangi slíkra eða spunama 

  

trefja, umbúið til smásölu 

56.07(2) Vefnaður úr stuttum tilbún- Framleiðsla úr efnivörum í nr. 
um trefjum 56.01-56.03 

57.05(1) Garn ár hampi Framleiðsla úr óunnum hampi 

57.06(1) Garn úr jútu eða öðrum Framleiðsla úr óunninni játu eða 
basttrefjum í nr, 57.03 öðrum óunnum basttrefjum í nr. 

57.03 

(1) Við garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum þessa lista samanlagt bæði varðandi það toll- 

(: ) ) 

skrárnúmer, sem blandaða garnið er flokkað undir, og þau númer, sem garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem 
notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni, 
þegar samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10 hundraðshlutum af öllum spunaefnunum, sem notuð 

  

eru. 
Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista við vefnað, sem ofinn er úr tveimur eða fleiri spunaefnum, hvort 

sem um er að ræða það númer, sem blandaði vefnaðurinn flokkast undir, eða þau númer, sem vefnaður úr hverju 
hinna spungefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, flokkast undir. Þessari reglu verður þó ekki beitt um 
eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þung éða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra 

spunaefnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 

Þessi hundraðshluti hækkar í: 
— 20%, þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sem 

þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 
30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma., 
þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 

mm á breidd eða minna. 
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Framleiddar vörur 

Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

Númer í ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 
tollskrá Vörulýsing upprunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

57.07(1) Garn ár öðrum spunaefnum Framleiðsla úr óunnum spunaefnnm 
úr jurtaríkinu úr jartaríkinu í nr. 57.02-57.04 

57.08 Pappírsgarn Framleiðsla úr vörum í kafla 47, 

(| 

(3) 

  

kemískum vörum,  spunamassa, 
náttúrlegum trefjum, tilbúnum 
stuttum trefjum eða úrgangi þeirra, 
hvorki kembdum né greiddum 

57.09(2) Vefnaður úr hampi Framleiðsla úr efnivörum í nr. 
57,01 

57.10 Vefnaður úr jútu eða öðrum Framleiðsla úr óunninni jútu eða 

basttrefjum í nr. 57.03 öðrum óunnum basttrefjum í nr. 
57.03 

57.11(2) Vefnaður úr öðrum spuna- Framleiðsla úr efnivörum í nr. 
efnum úr jurtaríkinu 57.02, 57.04 og kókosgarni í nr. 

57.07 

57.12 Vefnaður úr pappírsgarni Framleiðsla úr pappír, kemískum 

vörum, spunamassa eða náttúrleg- 

um trefjum, tilbúnum  slitnum 
trefjum og úrgangi þeirra 

58.01(3) Gólfteppi (þar með taldir Framleiðsla úr efnivörum í nr 50.01 
gólfdreglar og mottur), hnýtt. -90.03, 51.01, $3.01-53.05, 54.01, 

einnig fullfrágengin 55.01-55.04., 56.01-56.03 og 5701 

-57.04 

58.02(3) Önnur gólfteppi (þar með Framleiðsla úr efnivörum í nr. 

taldir gólfdreglar og mottur), 50.01-50.03, 51.01, 53.01-53.05, 
einnig fullgerð, Kelím.. 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03 og 

sumak-, karamaniteppi og 57.01-57.04 og kokesgarni í nr. 
önnur svipuð teppi, einnig 57.07 
fullgerð 

Við garn úr tveimur eða fleiri spunaefnum ber að beita ákvæðum þessa lista samanlagt bæði varðandi það toll- 
skrárnúmer, sem blandaða garnið er flokkað undir, og þau númer, sem garn úr hverju hinna spunaefnanna, sem 
notuð eru í blandaða garnið, mundi flokkast undir. Þessi regla gildir þó ekki um eitt eða fleiri blönduð spunaefni, 
þegar samanlagður þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10 hundraðshlutum af öllum spunaefnunum, sem notuð 
eru. 

Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista við vefnað, sem ofinn er úr tveimur eða fleiri spunaefnum, hvort sem 
um er að ræða það númer, sem blandaði vefnaðurinn flokkast undir, eða þau númer, sem vefnaður úr hverju 
hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blandaða vefnaðinn, flokkast undir, Þessari reglu verður þó ekki beitt um 
eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra 
spunaefnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 
Þessi hundraðshluti hækkar í: 

20%., þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sem 
þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 
30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 
þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 
mm á breidd eða minna. 

Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista, um vörur, sem eru framleiddar úr tveimur eða fleiri spunaefnum, 
hvort sei um er að ræða það númer, sem blandaða varan flokkast undir, eða þau númer, sem vara úr hverju 
hinna spnnaefnanna, sem notuð eru í blönduðu vöruna, flokkast undir. Þessari reglu verður þó ekki beitt um 
eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra 
spunaefnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 
Þessi hundraðshluti hækkar í: 

200, þe þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polveterefnasamböndum, hvort sem 

þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 

30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 
þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 
mm á breidd eða minna, 

  

    

  

le 
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Framleiddar vörur 

Núnier í 

tollskrá 

5 

: 
J 

8.04(1) Flauel. los 

Vörulýsing 

  „  tykkju- og 
ehenillevefnaður (þó ekki 

irur þær, er teljast 

55.08 og 580! 

    

8.05(1) Ofin bönd og bönd búin til 

úr samanlííindu samhliða garni 
eða trefjum, þó ekki vörur, er 

teljast til nr. 58.06 

58.06(1) Ofnir einkennismiðar, merki 
og annað þess háttar, ekki 

útsaumaðir, í metramáli eða 
klipptir niður í tiltekna lög- 

un og stærð 

58.07(1) Ghenillegarn: yfirspunnið garn 

(þó ekki garn, er telst til nr. 
52.01, og yfirspunnið garn úr 
hrosshári): fléttur og aðrar 

    
  

hvers konar leggingar og 
snúrur í metramáli: skúfar 

með hvers konar lagi og annað 
þess háttar 

58.08(1) Tyll og annað netefni (þó 
ekki ofið. prjónað eða heklað), 

ómynstrað 

58.09(1) Tyll og annað netefni (þó 

(0) 

ekki ofið, prjónað eða heklað), 
mynstrað; hand- og vélgerðir 

  

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

  

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, Þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

Framleiðsla úr efnivörum í nr. 

  

50.01-50.03, 53.01-53.05, 54,01, 
05.01-55.04, C56.01-56.03, 57,01- 

  

57,04 og úr kemískum vörnum eða 
spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum í nr. 
50.01-50,03, O53.01-53.05. 54,01, 
50.01-55,04, 56.01-56.03 og 57.01 
-57.04. og úr keimískum vörum eða 
spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum í nr. 

50,01-50.03, 53.01--53.05, 54.01, 
55.01-55.04 og 56.01-56.03 eða úr 
kemískum vörum eða spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum í nr. 

50.01-50.03, O53.01-53.05, 54.01, 
55.01-55.04 og 56.01-56.03 eða úr 
kemískum vörum eða spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum í ur. 
50.01-50.03,  53.01-53.05, 54.01, 

55.01-55.04 og 56.01-56.03 eða úr 

kenískum vör 

    

"mm eða spunamassa 

Framleiðsla úr efnivörum í nr 
50.01-50.03, C53.01-53.05, $64.01, 
55.01-55.04 og 56.01-56.03 eða úr 

Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista, um vörur. sem eru framleiddar úr tveimur eða fleiri spunaefnum, 
hvort sem um er að ræða það númer, sem blandaða varan flokkast undir, eða þau númer, sem vara úr hverju 
hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blönduðu vöruna, flokkast undir. Þes: ari reglu verður þó ekki beitt um eitt 
eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 109% af heildarþunga allra spuna- 
efnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 
Þessi hundraðshluti hækkar í: 
— 20%, þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sem 0 =} p Ð. Ð J 

þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda 
— 30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, 

séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 
sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 

sakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 
. {= | ö ER) 

mm á breidd eða minna.
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amleiddar vörur 

  

    

    

      

   

    

   

  

Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til varan 
Númer í ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 
tollskrá upprunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

58.09 — laufaborðar og knipplingar í 
(frh) — metramáli, sem ræmur eða 

mótíf 

58.10 Útsaumur, sem  metravara, Framleiðsla, sem í eru notaðar 
ræmur eða mótíf sem að verðmæti fara ekki 

úr 009 af verðmæti vörunnar 

Örar 

99.01(1) Vatt og vörur úr því; fia, 16 Framleiðsla úr náttórlegum trefj- 
og hnútar úr spunatrefjum um, úr kemískum vörur eða spuna- 

massa 

59.02(1) Flóki og vörur úr honum, Framleiðsla úr náttúrlegum trefj- 
einnig gegndreypt eða húðað um, úr kemískum vöram eða spuna- 

massa 

úr 59.03(1) Trefjadúkur, önnur sams kon- Framleiðsla úr náttúrlegum trefj- 
ar trefjaefni, og vörur úr nm, úr kemískum vörum eða spuna- 

slíkum efnum, einnig gegn- massa 
dreypt eða húðuð 

59.04(1) Seglgarn, límur og kaðlar, Framleiðsla úr náttúrlegum trefj- 
einnig fléttað um, úr kemískum vörur eða snuna- 

massa og kokosgarni í nr. 57.07 

59.05(1) Hnýtt net úr seglgarni, línu Framleiðsla úr náttúrlegum tretj- 
eða kaðli, einnig í tilskornum nm, úr kemískum vörum eða spuna- 
stykkjum eða fullgerð; tilbúin massa og kokosgarni í nr. 57.07 
fiskinet úr seglgarni, línu eða 

kaðli 

59.06{1) Aðrar vörur úr garni, segl- Framleiðsla úr náttúrlegum trefj- 

garni, línu eða kaðli, þó ekki un, úr kemískum vörum eða spuna- 

spunavörur eða vörur úr þeim massa og kokosgarni í nr. 57.07 

Spunavörur þaktar gúmmí- Framleiðsla úr garni 

  

lími. sterkjuklístri eða öðru 
þess háttar, til Þbókbands, 
framleiðslu á hylkjum o. þ. h.; 
afritaléreft (kalkerléreft), list- 

(1) Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista, um vörur, sem eru framleiddar úr tveimur eða fleiri spunaefnum, 
hvort sem um er að ræða það númer, sem blandaða varan flokkast undir, eða þau númer, sem vara úr hverju 

hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blönduðu vöruna, flokkast undir. Þessari regla verður þó ekki beitt ui eitt 
eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spuna- 
efnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 

Þessi hundraðshluti hækkar í: 

20%, þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sein 

þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 
30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 
þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 
mm á breidd eða minna. 
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Framleiddar vörur 

  

    
Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 
Vörulýsing upprunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

59,07 málunarléreft, stífléreft (buc- 

    

   
(frh.) kram) og aðrar áþekkar vörur 

til hattagerðar eða svipaðra 
nota 

59.08 — Spunavörur, gegndreyptar Framleiðsla úr garni 

eða þaktar sellulosaderivöt- 
um eða öðru plasti 

  

Spunavörur, gegndreyptar Framleiðsla úr garn 
eða þaktar olíu eða öðru efni 
að meginstofni úr olíu 

59.10(1) Linóleum og efni framleidd Framleiðsla úr garni eða trefjum 

með undirlagi úr spunaefnum 
á svipaðan hátt og línóleum, 
tilskorin eða ótilskorin eða 
þeirrar tegundar, sem venju- 
lega er notuð sem gólfdúkur 
framleiddur með undirlagi úr 
spunaefnum, sem þakið er 
öðrum efnum, einnig tilsnið- 

inn 

59.11 Spunavörur (þó ekki prjón- Framleiðsla úr garni 

aðar eða heklaðar), gegn- 
dreyptar, húðaðar eða límdar 
saman með gúmmíi 

59.12 Spunavörur, gegndreyptar Framleiðsla úr garni 

eða húðaðar á annan hátt, 

máluð leiktjöld, málaður bak- 
grunnur í myndastofur og 
annað þess háttar 

59.13(1) Teygj efni (þó ekki Framleiðsla úr einföldu garni 

prjónuð eða hekluð), gerð úr 
spunatrefjum í sambandi við 

  

súmmíþræði 

59.15(1) Vatnsslöngur og aðrar svip- Framleiðsla úr efnivöru í nr. 50.01 

aðar slöngur úr trefjaefnum, -50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01- 
einnig þótt þær séu styrktar 55.04, 56.01-56.03 og 57.01-57.04 
með málmi eða öðru efni og úr kemískum vörum eða spuna- 

massa 

  

ákv     (1) Beita ber samanlögðu ðum þessa lista, um vörur, sem eru framleiddar úr tveimur eða fleiri spunaefnum, 
hvort sem um er að ræða það númer, sem blandaða varan flokkast undir, eða þau númer, sem vara úr hverju 

hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blönduðu vöruna, flokkast undir. Þessari reglu verður þó ekki beitt um eitt 
eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10%, af heildarþunga allra spuna- 
efnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 

Þessi hundraðshluti hækkar í: 
20%, þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sem 
þeir eru húðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 

30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma, 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 
mm á breidd eða minna. 
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Framleiddar vörur 

  

Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

Númer í ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar, þegar 
tollskrá Vörulýsing upprunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

59.16(1) Drifreimar og færi- eða lyfti- Framleiðsla úr efnirðru í nr. 50.01 

5 „01 DL 

1-57,04 
    

      

bönd úr spunatrefjum, einnig 

þótt þær séu sty 

    

ktar með   

  

málmi eða öðru efni puna= 

59.17(1) Spunaefni og vörur úr spuna- Framleiðsla úr efnivöru í nr. 50.01 
trefjum almennt notaðar til 50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55,.Ð1- 

véla eða í verksmiðjum 50.04, 56.01--56.03 og 57.01-57.04 
og úr kemískum vörum eða spuna- 
massa 

úr 60. kafla Prjóna- og heklvörur, nema Framleiðsla úr náttúrlegum trefj 

úr 60.02 Hanzkar, vettlingar og belg- Frainle 

úr 60.03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og Framleiðsla úr 

(1) Beita ber samanlögðum ákvæðum þessa lista, um vörur, sem eru framleiddar úr tveimur eða fle 

  

greiddum, úr 
vörum í nr. 56.01-56,03. kem- 
kembdum eða g      þær prjóna- og heklvörur, 

sem hafa verið saumaðar 
saman eða samsettar úr ískum vörum eða spunamassa (1) 

prjóna- og heklbútum (niður- 
skornum eða prjónuðum eða 
hekluðum í heilu lagi) 

  

a úr garni (2) 
vettlingar, prjónaðir eða hekl- 
aðir, ekki teygjanlegir eða 
súmmíbornir, sem hafa verið 
saumaðir saman eða samsettir 
úr prjóna- og heklbútum (nið- 
urskornum eða prjónuðum, 
eða hekluðum í heilu lagi) 

  

annað þess háttar, prjónað 
eða heklað, ekki teygjanlegt 
eða gúmmíborið, sem hafa 
verið saumaðir saman eða 
samsettir úr prjóna- og heki. 
bútum  (niðurskornum eða 
prjónuðum, eða hekluðum í 
heilu lagi) 

  

i spunaefnum,    

  

hvort sem um er að ræða það númer, sem blandaða varan flokkast undir, eða þau númer, sem vara úr hverju 

hinna spunaefnanna, sem notuð eru í blönduðu vöruna, flokkast undir. Þessari reglu verður þó ekki beitt um eitt 

eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra spuna- 

efnanna, sem notuð eru í framleiðsluna. 

Þessi hundraðshluti hækkar í: 
— 20%, þegar þræðirnir eru úr pólyúretan, þéttaðir með sveigjanlegum polyeterefnasamböndum, hvort sem 

þeir eru háðaðir eða óhúðaðir, yfirspunnir eða ekki, enda séu þeir úr tollskrárnúmerunum 51.01 og 58.07; 

30%, þegar þræðirnir eru myndaðir af einum meginþræði, sem er annaðhvort þunn álræma eða plastræma. 

þakin áldufti eða ekki, og meginþráðurinn er límdur með glæru eða lituðu lími milli tveggja plastræma, 5 
- mm á breidd eða minna. - 

Utbúnaður og fylgihlutar (nema fóður og stífaður strigi), sem notaðir eru, og sem flytjast milli tollskrárnúmera, 
leiða ekki til þess, að framleidda varan hætti að fullnægja skilyrðum um uppruna, ef þyngd þeirra fer ekki fram 
ár 10% af heildarþunga allra spunaefnanna, sem notuð hafa verið í framleiðsluna. 
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Framleiddar vörur 

  

  

Númer í 
tollskrá Vörulýsing 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Aðvinnsla. sem nægir til að varan 

standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

úr 60.04 

úr 60.05 

úr 60.06 

61.01 

úr 61.02 

úr 61.02 

61.03 

61.04 

úr 61.05 

út 61.05 

úr 61.06 

Nærfatnaður prjónaður, ekki 
teygjanlegur eða gúnuníbor- 

inn 

Ytri fatnaður og aðrar vörur, 
prjónaðar eða heklaðar, ekki 
teygjanlegar eða gúmmíborn- 

ar 

Prjóna- og  heklvoð og 
prjónaðar og heklaðar vörur, 
teygjanlegar eða gúmmíborn- 
ar (þar með taldir teygjan- 
legir sokkar og teygjanlegar 
hnéhlífar) 

Ytri fatnaður handa karl- 
mönnum og drengjum 

Ytri fatnaður handa konum, 

telpum oe smábörnum, ekki 
útsaumaður 

Ytri fatnaður handa konum, 
telpum og smábörnum, út- 

saumaður 

Nærfatnaður handa karl 
mönnum og drengjum (þar 
með taldir flibbar. skyrtur og 
ermalín) 

Nærfatnaður handa konum, 
telpu og smábörnum 

Vasaklútar, óútsamnaðir 

Vasaklútar, útsaumaðir 

Sjöl, klútar, möttlar, slör og 

annað þess háttar, óútsaumað 

  

Framleiðsla ár garni (1) 

Framleiðsla ú (= garni (1) 

Framleiðsla ú = garni (1) 

Framleiðsla úr garni (1) (2) |= 

Framleiðsla úr garni (1) (2) 

Framleiðsla úr vefnaði, sem ekki 
er útsaumaður, og fer ekki að verð- 
mæti fram úr 40% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar (1) 

Framleiðsla úr garni (1) (2) 

Framleiðsla úr garni (1) (2) 

Framleiðsla úr einföldu, Þbleiktu 

garni (1) (2) (3) 

Framleiðsla úr vefnaði, sem ekki 
er útsawmaður og að verðmæti 
fer ekki fram úr 40% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar (1) 

Framleiðsla úr óbleiktum einföld- 
um þræði úr náttúrlegum trefjum 
eða tilbúnum stuttum trefjum og 
úrgangi slíkra trefja eða úr kem- 
ískum vörum eða spunamassa (1) (2) 

  

(1) Útbúnaður og fylgihlutar (nema fóður og stífaður strigi), sem notaðir eru, og sem flytjast milli tollskrárnúmera, 

leiða ekki til þess, að framleidda varan hætti að fullnægja skilyrðum um uppruna, ef þyngd þeirra fer ekki fram 

úr 109 af heildarþunga allra spunaefnanna, sem notuð hafa verið í framleiðsluna. 

(2) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru framleiddar úr þrykktum vefnaði og skilyrði 

lista B eru uppfyllt. 

(3) Varðandi þær vörur, sem framleiddar eru úr tveimur eða fleiri spunaefnum, verður þessari reghi ekki beitt um eitt 

eða fleiri af blönduðu spunaefnunum., ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 109% af heildarþunga allra spuna- 

efnanna, sem notuð hafa verið í framleiðsluna. 

C 13
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Númer í 
tollskrá 

úr 61.06 

61.07 

úr 61.08 

úr 61.08 

61.09 

61.10 

61.11 

62.01 

úr 62.02 

úr 62.02 

Framleiddar vörur 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

Vörulýsing upprvnakröfurnar 

Sjöl. klútar, möttlar, slör og 

annað þess háttar, útsanmað 

Slaufur, slipsi og hálsbindi 

Kragar,  ermalín,  uppslög, 
brjóst, vesti, hálsfellingarlín 
og annað þess háttar, er 

heyrir klæðnaði kvenna og 
telpna til, óútsaumað 

Kragar,  ermalín,  uppslög, 
brjóst, vesti, hálsfellingarlín 
og annað þess háttar, er 
heyrir klæðnaði kvenna og 
telpna til, útsaumað 

Lífstykki, mjaðmabelti, 
brjóstahaldarar, axlabönd, 
sokkabönd og annað þess 
háttar (einnig þótt vörurnar 
séu ptjónaðar eða heklaðar), 
einnig teygjanlegt 

Hanzkar, vettlingar, Þbelg- 

vettlingar, sokkar og leistar, 
ekki prjónaðir eða heklaðir 

Aðrir tilbúnir hlutar til fatn- 
aðar (t. d. axlapúðar, belti, 
ermahlífar og vasar) 

Ferðaábreiður og önnur svip- 
uð teppi 

Sængurlín,  borðlín, hand- 
klæði, þvottaklútar og þurrk- 
ur; gluggatjöld og aðrar 
spunavörur í íbúðir manna; 
óútsaumað 

Sængurlín,  borðlín, hand- 

klæði, þvottaklútar og þurrk- 
ur; gluggatjöld og aðrar 
spunavörur í íbúðir manna; 
útsaumað 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla úr vefnaði, sem ekki er 
útsanmaður og fer ekki að verð- 
mæti fram úr 40% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar (1) 

Framleiðsla úr garni (1) (2) 

Framleiðsla úr garni (1) (2) 

Framleiðsla úr vefnaði, sem ekki er 

útsaumaður og fer ekki að verð- 
mæti fram úr 409 af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar (1) 

Framleiðsla úr garni (1) (ð) 

Framleiðsla úr garni (1) (2) 

Framleiðsla úr garni (1) (2) 

Framleiðsla úr bleiktu garni í kafla 
5056 (2) (3) 

Framleiðsla úr einföldu, bleiktu 
garni (3) 

Framleiðsla úr vefnaði, sem ekki er 
útsaumaðnr og fer ekki að verð. 
mæti fram úr 40% af verðmæti 
vörunnar fullzerðrar 

(1) Útbúnaður og fylgihlutar (nema fóður og stífaður strigi), sem notaðir eru, og sem flytjast milli tollskrárnúmera, 
leiða ekki til þess, að framleidda varan hætti að fullnæ. 

úr 10 0/ 
(0 

  

ja skilyrðum um uppruna, ef þyngd þeirra fer ekki fram 
if heildarþunga allra spunaefnanna, sem notuð hafa verið í framleiðsluna. 

(2) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru framleiddar úr þrykktum vefnaði og skilyrði 
lista B eru uppfyllt. 

(3) Varðandi þær vörur, sem framleiddar eru úr tveimur eða Heiri spunaefnum, verður þessari reglu ekki beitt um 
/ eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra 

spunaefnanna, sem notuð hafa verið í framleiðsluna.
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Framleiddar vörur 
  

Númer í 
tollskrá Vörulýsing 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

62.03 

62.04 

62.05 

64.01 

64.02 

64.03 

64.04 

65.03 

65.05 

66.01 

Sekkir og pokar til umbúða 

Ábreiður, segl. sóltjöld, ntan- 

hússgluggatjöld, tjöld og við- 
leguútbúnaður 

Aðrar tilbúnar spunavörur 
(þar með talin snið) 

Skófatnaður með ytri sóla 
og yfirhluta úr gúmmíi eða 
plasti 

Skófatnaður með ytri sóla úr 
leðri eða leðurlíkisdúk; skó- 

fatnaður (þó ekki skófatnað- 
ur, sem telst til nr. 64.01) 

með yiri sóla úr gúmmíi eða 
plasti 

Tréskór og skófatnaður með 
ytri sóla úr trjáviði eða korki 

Skófatnaður með ytri sóla úr 
öðrum efnum 

Hattar og annar höfuðfaln- 
aður úr flóka, gert úr hatta- 

efni af því tagi, seim telst til 
nr, 65.01, eimnig Íóðrað og/ 
eða bryddað 

Hattar og annar höfuðfatn- 
aður (þar með talin hárnet) úr 
prjóna- eða hekluvoð eða úr 
laufaborðum, knipplingum, 

flóka eða öðrum spunaefnum 
(þó ekki úr samfléttingum, 
böndum eða ræmum) einnig 
fóðrað og/eða bryddað 

Regnhlítar og sólhlífar (þar 
með taldar göngustafsregn- 
hlífar, regnhlífatjöld, garð- 
sólhlífar o. þ. h.) 
  

Samsetning skóyfirhluta og innri 
sóla eða annarra innri hluta, án 
ytri sóla úr öðrum efnum en 

málmi 

Samsetning skóyfirhluta og innri 
sóla eða annarra innri hluta, án 
ytri sóla úr öðrum efnum en 

málrai 

Samsetning skóyfirhluta og tunri 
sóla eða annarra innri hluta, án 
ytri sóla úr öðrum efnum en 

málmi 

Samsetning skóyfirhluta og inuri 
sóla eða annarra innsi hluta, án 

ytri sóla úr öðnum efnum on 

málmi 

Framleiðsla úr kemískum vörum, 

spunamassa eða náttúrlegur: tref}- 
um, úr tilbúnum, stuttum trefjum 

og úrgangi slíkra trefja (1) (2) 

Framleiðsla úr einföldu, bleiktu 

garni (1) (2) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar 

vörur, sem fara ekki að verðmæti 

fram úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar 

Framleiðsla úr trefjum 

Framleiðsla úr garni eða trefjum 

Framleiðsla sem í eru notaðar vörur, 
sem fara ekki að verðmæti fram úr 
50% af verðmæti vörunnar full- 

serðrar 
  

(1) Varðandi þær vörur, sem framleiddar eru úr tveimur eða fleiri spunaefnum, verður þessari reglu ekki beitt um 

eitt eða fleiri af blönduðu spunaefnunum, ef þungi þess eða þeirra fer ekki fram úr 10% af heildarþunga allra 

spunaefnanna, sem notað hafa verið í framleiðsluna. 

(2) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru framleiddar úr þrykktum vefnaði og skilyrði 

lista B eru uppfyllt.
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Framleiddar vörur 

Aðvinnsla, sem nægir Aðvinnsla. sem nægir til að varan Númer í ekki til að varan standist standist upprunakröfurnar. þegar tollskrá Vörulýsing upprunakröfurnar neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

úr 70.07 Steypt eða vc 

  

Framleiðsla úr teygðu, steyptu 
rúðugler (einnig slípað eða eða völsnðu gleri í nr. 70.04-70.06 

fágað, skorið í aðra lögun en 

  

rétthyrnda, beygt eða unnið 
á annan hátt (t. d. kantslípað 
eða áletrað)); marglaga ein- 

angrunargler 

10,08 — Öryggi 

  

úr hertu eða Framleiðsla úr teygðu, steyptu 
marglaga gleri, einnig til. eða völsuðu gleri í nr. 70.04-70.06 
skorið eða formað 

10.09 Glerspeglar (þar með taldir Framleiðsla úr teygðu, stevptu 
Þbifreiðaspeglar) einnig í um- eða völsuðu gleri í nr. 70.04-70.06 
gerð eða með baki 

11.15 Vörur, sem eru úr eða í eru Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
náttúrulegar perlur,  eðal- . ur, sem fara ekki að verðmæti fram steinar og  hálfeðalsteinar ár 50% af verðmæti vörunnar full- 
(náttúrulegir, tilbúnir eða gerðrar (1) 
endurgerðir) 

13.07 Cjallfrítt járn og stál(blooms), Framleiðsla úr vörum í nr. 73.06 
drumbar  (billets); plötur 
(slabs) og renningar (sheet- 
bars) — úr járni og stáli; 
lauslega formuð stykki með 
hömrun, úr járni eða stáli 

  

13.08 Plötuefni í rúllum úr járni — Framleiðsla úr vörum í nr. 73.07 
eða stáli 

13.09 Alhæfiplötur (universal plat- Framleiðsla úr vörum í nr. 73.07 
es) úr járni og stáli og 73.08 

73.10 Stengur (einnig vírstengur) Framleiðsla úr vörum í nr. 73.07 
úr járni eða stáli, heitvals- 

aðar eða heitdregnar, slegnar. 
hamraðar eða  kaldunnar: 
jarðborspípur úr stáli til 
málmvinnslu 

13.11 Prófíljárn og -stál heitvalsað — Framleiðsla úr vörum í nr. 73.07- 
eða heitdregið, hamrað eða  73.10, 73.12 og 73.13 
kaldunnið; þilplötur úr járni 
eða stáli, einnig gataðar eða 
samsettar 

13.12 Bönd úr járni eða stáli, heit- — Framleiðsla úr vörum í nr. 73.07- 
eða kaldvölsuð 13.09 og 73.13 

  

(1) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru úr efnivörum, sem standast upprunakröfurnar með því að uppfylla skilyrði lista B.
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Núiner í 

tollskrá 

13.13 

1311 

13.16 

13.18 

11.03 

14.04 

14.06 

Vörulýsing 

Þynnur og plötur úr járni eða 
stáli, heit- eða kaldvalsaðar 

Járn- eða stálvír, einnig húð- 
aður, en ekki einangraður 

Eftirgreindar vörur úr járni 
eða stáli ul 
járnbrautum og 

lagningar á 
sporvagna- 

brautum; teinabrautir, ör- 

yggisteinar, skiptiteinar, 
tengispor, skiptistykki, 
trjónustengur, tannhjólatein- 
ar, brautarbitar, tengispangir, 
teinafestingar, festingafleyg- 
ar, undirstöðuplötur, teina- 
grip, teinastengur, festiplötur 
og annað efni sérstaklega 
ætlað til lagningar járnbrauta 
og smíði þeirra 

Pípur og efni í þær, úr járni 
(nema steypujárni) eða stáli, 
þó ekki háþrýstileiðslur til 
vatnsaflsstöðva 

Stengur, prófílar og vír úr 
kopar 

Plötur og ræmur úr kopar 

Koparþvnnur, sem eru í mesta 
lagi 0,15 mm að þykkt (án 
undirlags), einnig upp- 
hleyptar,  mynstraðar, til- 

skornar, gataðar, húðaðar, 

festar á 

annað efni til 

áprentaðar eða 
pappír eða 
styrktar 

Koparduft og koparflögur 

til að varan 

upprunakröfurn þegar 

neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Aðvinnsla, sem n 

standist 

Aðvinnsla, sem nægir 

ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

  

    

Framleiðsla úr vörum í nr. 73.07 
13.09 

Framleiðsla úr vörum í nr. 73.10 

Framleiðsla úr vörum í nr. 73.06 

Framleiðsla úr vörum í 73.06 og 
13.07 og í nr. 73.15 í þeim formum, 
sem talin eru í nr. 73.06 og 73.07 

Framleiðsla, sem í ern notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50%, af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar (1) 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

    

(1) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru úr efnivörum, sem standast upprunakröfurnar 

með því að uppfylla skilyrði lista B.
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Númer í 

tollskrá 

14.07 

14.09 

14.10 

TA.11 

14.12 

14.13 

74.14 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Pípur, pípuefni og holar 
stengur, úr kopar 

Pípufittings úr kopar, t. d. 
tengi, hné, hólkar og beygjur 

Geymar, ker og önnur þess 
konar ílát úr kopar, með 
yfir 300 lítra rúmtaki, undir 
alls konar efni (þó ekki 
samþjappaðar  gastegundir), 
einnig klædd að innan eða 
hitaeinangruð. en ekki með 
mekanísk tæki eða útbúnað 
fyrir upphitun eða kælingu 

Margþættur vír, strengir, 
kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr 
kopar, þó ekki einangraðar 
raftaugar og rafstrengir 

Vírnet, vírdúkur, styrktar- 
vefnaður o. þ. h. (einnig 
endalaus bönd), úr koparvír 

Möskvateygðar 
plötur úr kopar 

(expanded) 

Keðjur og keðjuhlutar, úr 
kopar 

Naglar, stifti, lykkjur, keng- 
ir, krækjur, sinklar, bólu- 
naglar. spíkarar og teikni- 
bólur, úr kopar, eða úr járni 

eða stáli með koparhaus 

   

Boltar og tær, með eða án 

skráfugangs, skrúfur og skrúf- 
naglar (þar með talið skrúfu- 

krókar og augaskrúfur); hnoð, 

{einar, spenniskífur, undir- 
lagsplötur, ár kopar      

  

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

   Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 

ind skilyrði eru fyrir hendi 

  

   

neðang 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmati fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
serðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar fúll- 

gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 30% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full 
serðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

serðrar (1) 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50%, af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

(1) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt. þegar vörurnar eru úr efnivörum, sem standast upprunakröfurnar 

með því að uppfylla skilyrði lista B.
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Númer í 

tollskrá 

14.16 

74.18 

14.19 

15.02 

15.03 

15.04 

15.05 

75.06 

16.02 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Fjaðrir úr kopar 

Suðu- og hitunartæki af því 
tagi, sem almennt eru notuð 
á heimilum — ekki rafmagns- 
tæki — og hlutar til þeirra, 
úr kopar 

Önnur áhöld til heimilis- 
halds, hreinlætistæki til notk- 

unar innanhúss, og hlutar 
til þessara tækja og vara, úr 
kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Stengur, prófílar og vír. úr 
nikkli 

Plötur og ræmur úr nikkli, 
nikkilþynnur; nikkilduft og 
nikkilflögur 

Pípur, pípuefni, holar stengur 
og pípuhlutar (svo sein tengi, 
hné, hólkar og kragar), úr 
nikkli 

Forskaut úr nikkli (þar með 
talin forskaut framleidd við 
rafgreiningu), unnin og óunn- 
in 

Aðrar vörur úr nikkli 

Stengur, prófílar og vír úr áli 

Plötur og ræmur úr áli 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprúnakröfurnar 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 

neðansgreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
serðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
ár 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar (1) 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
ár 509 af verðmæti vörunnar full- 
serðrar (1) 

Framleiðsla. sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

  

(1) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar vörurnar eru úr efnivörum, sem standast upprunakröfurnar 
með því að uppfylla skilyrði lista B.
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Framleiddar vörur 
  

Númer í 
tollskrá Vörulýsing 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Aðvinnsla, sem nægir tl að varan 
standist upprunakröfurnar. þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

76.04 

16.05 

16.06 

16.07 

76.08 

16.09 

16.10 

Álþynnur, sem eru í mesta lagi 
0,20 mm að þykkt (án undir- 
lags), einnig upphleyptar og 
mynstraðar, tilskornar, gat- 
aðar. húðaðar, áprentaðar eða 

festar á pappír eða annað 
efni til styrktar 

Álduft og álögur 

Pípur,  pípuefni og holar 
stengur, úr áli 

Pípufittings (t. d. tengi, hné, 
hólkar og beygjur), úr áli 

Mannvirki (t. d. skemmur og 
aðrar byggingar, brýr og 
brúarhlatar, turnar, súlna- 
grindur, þök,  þakgeindur, 
glugga- og  hurðagrindur, 
hlerar, stöplar og súlur), hálf- 
eða fnllunnin, samsett eða 
ósamsett, og hlutar til þeirra 
(þar með taldar plötur, steng- 
ur, bjálkar, prófílar, pípur o. 
þ. h., tilsniðið til notkunar í 
mannvirki), úr áli 

Geymar, ker og önnur slík 
stór ílát úr áli, með yfir 300 
lítra rúmtaki undir alls konar 
efni (þó ekki samþjappaðar 
gastegundir), einnig klædd að 
innan og hitaeinangruð, en 
ekki með mekanískum tækj- 
um eða útbúnaði fyrir upp- 
hitun eða kælingu 

Föt, tunnur, brúsar og áþekk 
ílát (þar með stíf og sveigjan- 
leg pípulaga ílát), úr áli. 
venjulega notuð við flutning 
á vörum eða sem umbúðir 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 509, af verðmæti vörunnar fnll- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Framleiðsla. sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full. 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar fnll- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar fuli- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 509 af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar
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Númer í 
tollskrá 

16.11 

16.12 

16.13 

16.14 

76.15 

16.16 

117.03 

18.02 

18.03 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Hylki og ílát undir saman- 
þjappaðar 
önnur áþekk ílát, ár áli 

gastegundir og 

Margþættur vír, 
kaðlar, vírfléttur o. 

áli, þó ekki einangraðar raf- 

  

taugar og rafstrengir 

Vírnet, vírdúkur, 

vefnaður o. þ. h. úr álvír 

styrktar- 

Möskvateygðar 
plötur úr áli 

(expanded) 

Áhöld til heimilishalds, hrein- 

lætistæki til innanhússnota og 
hlutar til slíkra vara, úr áli 

Aðrar vörur úr áli 

Stengur og prófílar úr magne- 
síum; magnesíumvír; plötur, 

ræmur og þynnur úr magnes- 
íum; einnig spænir af jafnri 
stærð, duft og flögur, úr 
magnesíum; pípur, pípuefni 
og holar stengur, úr magnes- 

íum 

Aðrar vörur úr magnesíum, 

ót. a. 

Stengur, prófílar og vír úr 

blýi 

Plötur og ræmur úr blýi 

Aðvinnsl 

  

em nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

ms
 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla, sem í eru notaðar véör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50%, af verðmæti vörunnar full- 

serðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

ár 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

C 14
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Númer í 
tollskrá 

78.04 

= > A 

19.02 

19.03 

19.04 

79.05 

79.06 

80.02 

80.03 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Blýþynnur, sem vega ekki 
meira en 1, fm? (án undir- 

lags), einnig  upphlevptar, 
mynstraðar. tilskornar, gat- 
aðar, húðaðar, áprentaðar eða 
festar á pappír eða annað efni 
til styrktar; blýðuft 

flögur 

         to 

  

     

Pípur, pípuefni, holar stengur 
og pípuhlutar (svo sem tengi, 
hné. hólkar og S-beygjur), úr 
blýi 

Aðrar vörur úr blýi 

Stengur, prófílar og vír, úr 
zinki 

Plötur og ræmur úr zinki í 
öllum þykktum; zinkþynnur: 
rinkduft og vinkflögur 

Pípur, pípuefni, holar stengur 

og pípuhlutar (svo sem tengi, 
hné, hélkar og beygjur), úr 
zinki 

Þakrennur, mænisplötur, 
gluggakarmar og aðrir til- 
búnir  byggingahlutar, úr 
zinki 

Aðrar vörur úr zinki 

Stengur, prófílar oe vír úr 

tini 

Plötur og rærnur úr tini, sem 
vega meira en Í kg/m? 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

  

Aðvinnsla. sem nægir til að varan 

standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar í or- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full. 

gerðrar 

   

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar fnll- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör. 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar
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Framleiddar vörur 

Númer í 

tollskrá Vörnlýsing 

80.04 

  

Tinþynnur, sem vega 
    me en 1 kg/m? (án undir 

lags), einnig  upphleyptar, 
mynstraðar, tilskornar. gat- 
aðar,  húðaðar, áprentaðar 
eða festar á pappír eða ann- 
að efni til styrktar; tinduft 
og tinflögur 

  

80.05 Pípur, pípuefni, holar stengur 

og pípuhlutar (svo sem tengi, 

hné, hólkar, beygjur), ár tini 

Skiptiverkfæri í handverk- 
færi, mekanísk handverkfæri 

og -smíðavélar (t. d. til að 
pressa, stansa, bora, snitta, 

fræsa, skera, víkka, 

brengja og skrúfa), hér með 
talin mót til að draga málm- 
þráð og pressa heita málma, 
einnig stjörnur á grj 

snúa, 

  

82.06 Hnífar og skurðarblöð í vélar 
og mekanísk tæki 

úr 84. kafla Katlar, vélar og mekanísk 

tæki, þó ekki efni, vélar og 

tæki til kælingar og fryst- 
ingar, útbúið fyrir rafmagn 

eða á annan hátt (nr. 84.15), 
or saumavélar ásamt hús- 
gögnum sérstaklega útbúnum 
fyrir saumavélar (úr 84.41) 

     

84.15 — Kæliskápar, tæki og vélar til 
kælingar og frystingar, út- 
búið fyrir rafmagn eða á 
annan hátt 

Aðvinnsla, sem nægir 

ekki til að varan standist 
uppranakröfurnar 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
    standist upprunakröfurnar, þegar 

neðangreind skilyrði eru fyrir bendi 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

ur     

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem fara ekki að verðmæti 

fram úr 40% af verðmæti vörunnar 

fullgerðrar (1) 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem fara ekki að verðmæti 

fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar (1) 

E 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í 

eru notaðar vörur, vöruhlutar og 

varahlutir, sem fara ekki að verð- 
mæti fram úr 40% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar (2) 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar, og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a. m. k. 
50% af verðmæti varanna, vöru- 
hlutanna og varahlutanna, sem 
notað er (3), upprunakröfurnar 

(1) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt, þegar varan er framleidd úr efnivörum, sem standast uppruna- 

kröfurnar með því að uppfylla skilyrði lista B. 

(2) Þessum sérstöku ákvæðum verður ekki beitt um brennsluelement úr nr. 84.59 fram til 31. desember 1977. 

(3) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, vöruhluta og varahluta ber að miða við: 

(a) varðandi vörur, vöruhluta og varahluti, sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð, sem hægt er að ganga 

úr skugga um, að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur, á landsvæði þess ríkis, 

þar sem aðvinnslan eða samsetningin fer fram; 
(b) varðandi aðrar vörur, vöruhluta og varahluti, ákvæði 6. greinar þessarar reglugerðar, sem ákvarðar: 

— verðmæti innfluttu varanna 
-- verðmæti vara af óákveðnum uppruna. 
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Númer í 
tollskrá 

  

úr 8441 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Saumavélar (fyrir vefnað, leð- 
ur, skófatnað o. s. frv.); þar 
með talin húsgögn sérstak 

lega útbúin fyrir saumavélar 
   

ár 85. kafla Rafvélar, raftæki og rafbún- 

85.14 

aður, bó ekki vörur í nr. 85.14 
og 85.15 

Hljóðnemar og grindur fyrir 
þá: gjallarhorn, rafmagns- 
heyrnartíðnimagnarar 

Sendi- og móttökutæki fyrir 
loftskeytasendingar og firð- 
tal; sendi- og móttökutæki 

fyrir útvarp og sjónvarp 
(einnig — með innbyggðum 
grammófón eða segulbands- 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Aðvinnsla. sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í ern 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem ekki standast upprína- 

í að verðmæti 

  

kröfurnar og fara e 

fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda: 
— standist minnst 50% af verð. 

mæti varanna, vöruhlutanna og 
varahlutanna (1), sem notuð eru 

til samsetningar á yfirhluta vél- 
arinnar (mótorinn ekki meðtal- 
inn), upprunakröfurnar 

   

— standist þráðarspennir, grip- 

búnaður og útbúnaður fyrir 
víxlsaum( zag) upprunakröf- 
urnar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem fara ekki að verðmæti 

fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda: 

standist minnst 50% af verðmæti 
varanna, vöruhlutanna og vara- 

hlutanna (1), sem notuð eru til 
samsetningar á yfirhluta vélar- 
innar (mótorinn ekki meðtal- 
inn), upprunakröfurnar 

— fari verðmæti — smávaranna 
(transistoranna), sem notaðir 
eru og ekki standast uppruna- 
kröfurnar, ekki fram úr 3% af 

verðmæti vörunnar fullgerðr- 
ar (2) 

Aðvinnsla eða samsetning. sem í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda: 

(1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, vöruhluta og varahluta ber að miða við: 
(a) varðandi vörur, vöruhluta og varahluti, sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð. sem hægt er að ganga 

úr skugga um. að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur, á landsvæði þess ríkis, 
þar 

(b) varð 

  

  
andi 

verðmæti innfluttu varanna 

  

m aðvinnslan eða samsetningin fer fram; 
aðrar vörur, vöruhluta og varahluti, ákvæði 6. greinar þessarar reglugerðar, sem ákvarðar: 

verðmæti vara af óákveðnum uppruna. 
(2) Þessi hundraðshluti leggst ekki við 40 prósentin,
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Númer í 
tollskrá 

85.15 

(frh) 

86. kafli Einnreiðar, 

úr 87. kafla Bifreiðar, drátta 

87.09 

úr 90, kafla Optísk tæki og áhöld, 

90.05 

(1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, vöruhluta og varahluta ber að miða við: 
ahluti, sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð, sem hægt er að ganga 

úr skugga um, að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur, á landsvæði þess ríkis, 

þar sem aðvinnslan eða samsetningin fer fram; 
varðandi aðrar vörur, vöruhluta og varahluti, ákvæði 6. greinar þessarar reglugerðar, sem ákvarðar: 

— verðmæti innfluttu varanna 
verðmæti vara af óákveðnum uppruna. 

(a) 

(b) 

  

vé 

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

tæki) og sjónvarpsmyndavél- 
tvarpsmiðunartæki, rad-      ar 

artæki og radíófjarstýristæki 

  vagnar og annað 
efni til járnbrauta og spor- 
brauta; hvers konar merkja- 

kerfi (ekki rafknúið) 

vélar. hjól 

  

og önnur farartæki á landi, 

nema vörur í nr. 87.09 

Bifhjól og reiðhjól með hjálp- 
arvél, einnig með hliðarvagni: 

hliðarvagnar til bifbjóla og 

reiðhjóla 

  

mynda- og kvikmyndatæki og 
áhöld. mæli-, prófunar-, ná- 
kvæmni- og lækningatæki og 
áhöld, þó ekki vörur í nr. 
90.05, 90.07, 90.08, 90.12 og 
90.26 

  

Sjónaukar með eða án prisma 
fyrir annað augað eða bæði 

  

ðandi vörur, vöruhluta og v 

  

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

upprunakröfurnar 

(2) Þassi hundraðshluti leggst ekki við 40 prósentin. 

  

  

standist upprunakröfurnar, þegar 

neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

— standist minnst 50% af verð- 
mæti varanna, vöruhlutanna og 
varahlutanna (1), sem notuð ern 

til samsetningar á yfirhluta vél- 
arinnar (mótorinn ekki meðtal- 
inn), upprunakröfurnar 

— fari — verðmæti  smávaranna 
(transistoranna), sem notaðir 
eru og ekki standast uppruna- 

kröfurnar, ekki fram úr 3% af 
verðmæti vörunnar fullgerðr- 
ar (2) 

  

   

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 

notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

  

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem fara ekki að verðmæti 

fram úr 40%, af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

  ÁAðvinnsla eða samsetning, sem í eru 

notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a. ím. k. 
50%, af verðmæti varanna, vöru- 
hlutanna og varahlutanna, sem 
notaðir eru (1), upprunakröfurnar 

  

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem fara ekki að verðmæti 
fram úr 400 verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a. m. k. 
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Framleiddar vörur 

Númer í 

  

tollskrá g 

90.05 

(frh.) 

  

90.07 Ljósmyndavélar; leifturljós- 
tæki til ljósmyndunar 

90.08 Kvikmyndavélar: Mynda- 
g sý hljóð- 

upptöku- og hljóðvarpstæ 
allar samstæður af þessum 
vélum og tækjum 

    

90.12 — Optískar smásjár, einnig með 
útbúnaði til að taka eða 
varpa á sýningartjald mynd 
af því, sem í þeim sést 

90.26 — Notkunar- og framleiðslu- 
mælar fyrir gas, vökva og 
rafmagnsstraum; mælar til 
prófunar á þeim 

úr 91. kafla Úr og klukkur og hlutar til 
þeirra, þó ekki vörur í nr. 
91.04 og 91.08 

Aðvinnsla 
ekki til að 

upprur 
   

  

sem nægir 

kröfurnar 
ran standist 

  

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 

ðangreind skilyrði eru fyrir hendi     

50% af verðmæti varanna, vöru- 
hlutanna og varahlútanna, sem 

notaðir eru (1), upprunakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar 6 

  

vara= 
o 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að verðmæti 

fram úr 40% af verðmæti vörunnar 

  fullgerðrar, enda standist a. m. k. 
50% af verðmæti varanna, vöru- 

hlutanna og varahlutanna, sem 

notaðir eru (1), upprunakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a. m. k. 

   anna og varahlutanna, sem 
notaðir eru (1), upprunakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a. m. k. 

50% af verðmæti varanna, vöru- 
hlutanna og varahlutanna, sem 
notaðir eru (1), upprunakröfurna: 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 

notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 
hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a, m. k. 

50% af verðmæti varanna, vöru- 
hlutanna og varahlutanna, 
notaðir eru (1), upprunakröfurnar 

  

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vörublutar og vara- 

hlutir, sem fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

(1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, vöruhluta og varahluta ber að miða við: 
(a) varðandi vörur, vöruhluta og vara hluti, sem standast upprunakröfurnar, fy sta verð, sem hægt er að ganga 

  

úr skugga um, að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur, á landsvæði þess ríkis, 
þar sem aðvinnslan eða sarmsetningin fer fram; 

(b) varðandi aðrar vörur, vöruhluta og varahluti, ákvæði 6. greinar þessarar reglugerðar, sem ákvarðar: 
- verðmæti innfluttu varanna 

— verðmæti vara af óákveðnum uppruna.
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Framleiddar vörur 

Númer í 

Aðvinnsla, sem nægir 
ekki til að varan standist 

  

tollskrá Vörulýsing upprunakröfurnar 

91.04 Önnur úr og klukkur en talið 
er í nr. 91.01-91.03 

91.08 Önnur úrverk fullgerð 

úr 92. kafla Hljóðfæri; hljóðupptöku- og 
hljóðflutningstæki; 
mö Eð        

segul- 
nuð mynda- og hljóðupp- ð s hi ÐI 

tökutæki og mynda- og hljóð- 
flutningstæki f 
hlutar og Ív 

    

ir sjónvarp; 
tæki til þe ss-   

ara tækja, þó ekki vörur í nr. 
92.11 

92.11 Grammófónar, hljóðritarar og 
önnur hljóðupptöku- og hljóð- 
flutningstæki, þar með taldir 
plötu- og segulbandsspilarar, 
með eða án hljóðhöfuðs; segul- 
mögnuð mynda- og hljóðupp- 
tökutæki og mynda- og bljóð- 
flutningstæki fyrir sjónvarp 

  

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 

standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

  

  

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a. m, k. 

50% af verðmæti varanna, vöru- 
hlutanna og varahlutanna, sem 
notaðir eru (1), upprunakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 

notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 
kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda standist a. m. k. 
50% af verðmæti varanna, vöru- 
hlutanna og varahlutanna, sem 
notaðir eru (1), upprunakröfurnar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem fara ekki að verðmæti 
fram úr 40%, af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar 

Aðvinnsla eða samsetning, sem í eru 
notaðar vörur, vöruhlutar og vara- 

hlutir, sem ekki standast uppruna- 

kröfurnar og fara ekki að verðmæti 
fram úr 40% af verðmæti vörunnar 
fullgerðrar, enda: 
— standist minnst 50% af verð- 

mæti varanna, vöruhlutanna og 
varahlutanna (1) „ sem notuð eru 
til samsetningar á yfirhluta vél- 
arinnar (mótorinn ekki meðtal- 
inn), upprunakröfurnar 

— fari verðmæti smávaranna 
(transistoranna), sem notaðir 

eru og ekki standast uppruna- 
kröfurnar, ekki fram úr 3% af 

verðmæti vörunnar fullgerðr- 
ar (2) 

  

(1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, vörukluta og varahluta ber að miða við: 
(a) varðandi vörur, vöruhluta og varahluti, sem standast upprunakröfurnar, fyrsta verð, sem hægt er að g 

  

úr skugga um, að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur, á landsvæði þess ríkis, 

þar sem aðvinnslan eða samsetningin fer fram; 
(b) varðandi aðrar vörur, vöruhluta og varahluti, ákvæði 6. greinar þessarar reglugerðar, sem ákvarðar: 

— verðmæti innfluttu varanna 
verðinæti vara af óákveðnum uppruna. 

(2) Þessi hundraðshluti leggst ekki við 40 prósentin.
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Númer í 

tollskrá 

93, kafli 

90.02 

91.03 

98,01 

98.08 

úr 98. 

  

Framleiddar vörur 

Vörulýsing 

Vopn og skotfæri; hlatar til 

þeirra 

Aðrir sópar, penslar og burst- 
ar (þar með taldir burst: 
sem eru hlutar af vélum), 

álningarrúllur, gúmmi- 
í Á ifti (aðrar en 

tþvögur o, þ. h, 

  

   

Onnur leikföng; smálíkön til 
letkja og skemmtunar 

Hnappar, fli;bahnappar, 
ermabnappar, smellur, 
smelluhnappar,  hnappamót 
og hnappaefni, hnappahlutar 

Ritvéla- og reiknivélabönd o. 
þ. h., einnig á spólum; 
stimpilpáðar, einnig í kössum 

Lofttæmdar hitaflöskur og 

önnur samsett hitaeinangr- 
andi ílát 

Aðvinnsla 
ekki til að varan standist 

  

sem nægir   

upprunakröfurnar 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan 
standist upprunakröfurnar, þegar 
neðangreind skilyrði eru fyrir hendi 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 
ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 5004 af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar 

  

Framleiðsla, seim í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
serðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 
út 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 509 af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

  

Framleiðsla, sem í eru notaðar vör- 

ur, sem fara ekki að verðmæti fram 

úr 50% af verðmæti vörunnar full- 
gerðrar 

Framleiðsla úr vörum í nr.
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LISTI B 

Listi yfir aðvinnslu, sem hefur ekki í för með sér skipti á tollskrárnúmerum, 

en nægir eigi að síður til að vörur, sem þá meðferð hljóta, 

standist upprunakröfurnar 
  

Fullgerð vara 

Númer í 
tollskrá Vörulýsing 

Jarðlitir, brenndir eða í dufiformi 

  

Marmari í söguðum stykkjum, 25 em eða 
minna á þykkt, en ekki frekar unninn 

Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn úr 25.16 

til höggmyndagerðar eða bygginga, í söguð- 
um stykkjum, 25 em eða minna á þykkt, 

en ekki frekar unnum 

úr 25.18 Dólómít, brennt: sæmrunnið dólómít 

Framleiðsla kemísks iðnaðar og skyldra iðn- 

greina 

kafla 38 Marí framleiðsla, þó ekki 

h 

  ísler kemísk 

uð tallolía 
úr   

  

úr 38.05 Hreinsuð tallolía {tallsýra) 

39. kafli Plast, sellulósaesterar og eterar. gervi- 

harpix og vörur úr þessum efnum 

úr 40.01 Plötur úr krepgúmmíi til skósólagerðar 

úr 40.07 Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið 

spunavörum 

úr 41.,01 Skinn af sauðfé, ullarlaus 

úr 41.02 Háðir af nautpeningi (þar með taldar buffla- 
húðir) og húðir af dýrum af hestaættinni, 
verkaðar (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 
41.06-41.08), endursútaðar 

úr 41.03 Skinn af sauðfé, verkuð (þó ekki skinn, sem 
teljast til nr. 41.06-41.08), endursútuð 

úr 41.04 Skinn af geitfé, verkuð (þó ekki skinn, sem 
teljast til nr. 41.06-41.08), endursútuð 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Þegar vörur, vörublutar og í arahlutir, sem standast ekki 

upptunakröfurnar, eru notuð í vélar og tæki o. þ. h., sem 
talin eru í kafla 84-92, svo og í katla (aðra en þá, sem 
nefndir eru í nr. 84.01) og ofna í nr. 73.37, hætta nefndar 
vörur ekki að standast upprunakröfurnar, enda fari verð- 
mæti þessara vara, vöruhluta og varahluta ekki fram úr 
5%, af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Mölun jarðlita og brennsla eða mölun í duft 

Sögun í plötur eða hluta, fágun, slípun og hreinsun á 
óunnum marmara, í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, 

þykkri en 25 em, en ekki frekar unnum 

Sögan á óunnu graníti, porfyr, basalti, sandsteini og 
öðrum steini til bygginga, í söguðum eða tilhöggnum 
stykkjum, meira en 25 em á þykkt, en ekki frekar unnum 

  

Brennsla á óunnu dólómíti 

Aðvinnsla. sem í eru notaðar vörur, sem standast ekki 

upprunakröfurnar og fara ekki að verðmæti fram úr 
2006 af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla. sen1 í eru notaðar vörur, sem standast ekki 
upprunakrófurnar og fara ekki að verðmæti fram úr 

2004 af verðmæti vörunnar fnllgerðrar 

Hreinsun hrárrar tallolíu 

' vörur, sem standast ekki 

  

Aðvinnsla, sem í eru nota 
upprunakröfurnar og fara ekki að verðmæti fram úr 

20%, af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

  

Völsun krepþynna úr náttúrlegu gúmnúi 

Framleiðsla úr óþöktum gúmmíþráðum og snúrum 

Ullin tekin af gærunum 

Endursútun framsútaðra húða af nautpeningi (þar með 
taldar bufflahúðir) og húðir af dýrum af hestaættinni 

Endursútun frumsútaðs skinns af sauðfé 

Endursútun frumsútaðs skinns af geitfé 

G 15



116 5. marz 1973. 

  

Fullgerð vara 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan standist 

  

Númer í upprunakröfurnar 
tollskrá Vörulýsing 

úr 41.05 Skinn og húðir af öðrum dýrum, verkuð — Endursútun frumsútaðra skinna og húða af öðrum 

ár 43,02 

úr 50,09 

úr 50.10 
úr 51.04 
úr 53.11 
úr 53,.12 
úr 53.13 
úr 54,05 
úr 55,07 
úr 55.08 
úr 55.09 
úr 56.07 

úr 68.03 

úr 68.13 

úr 68.15 

úr 70.10 

úr 70.13 

úr 70.20 

úr 71.02 

úr 71.03 

úr 71.05 

úr 71.05 

úr 71.06 

  

(þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06- 
41.08), endursútuð 

Loðskinn, saumuð saman 

Þrykktur vefnaður 

  

Vörur úr náttúrulegum flögusteini eða vör- 
ur ár samanlímdum flögusteini 

Vörur úr asbesti; blöndur að meginstofni úr 
asbesti eða asbesti og magnesíumkarbónati 

Vörur úr gljásteini, þar með talin gljásteins- 
blöð fest á pappír eða spunaefni 

Slípaðar flöskur og glös 

Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, 

hreinlætistæki og skrifstofuáhöld. skraut- 
munir o, þ. h. úr slípuðu gleri (þó ekki 
vörur, sem teljast til nr. 70.19) 

Vörur úr glertrefjum 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, slípaðir eða 
unnir á annan hátt (þar með taldir óflokk- 
aðir steinar dregnir á þráð aðeins til futn- 
ings), en ekki uppsettir eða inngreyptir 

Tilbúnir og endurgerðir eðalsteinar og hálf- 
eðalsteinar, slípaðir eða unnir á annan hátt 
(þar með taldir óflokkaðir steinar dregnir á 
þráð aðeins vegna flutnings), en ekki upp- 
settir eða inngreyptir 

Silfur og silfurlegeringar, þar með talið 
silfur með gull- og platínuhúð, hálfunnið 

Silfur og silfurlegeringar, þar með talið 
silfur með gull- og platínuhúð, óunnið 

Silfurplett (silfurdoublé), hálfunnið 

dýrum 

Bleiking, litun, steining, sniðskurður og samsetning sút- 
aðra og steinaðra loðskinna 

Þrykking ásamt annarri fullvinnslu (bleiking. steining, 
þurrkun, gufun, hnökrahreinsun, viðgerð, gegndreyping, 
mersering) vefnaðar, sem fer ekki að verðmæti fram úr 
17,5% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla á vörum úr flögusteini 

Framleiðsla á vörum úr asbesti, blöndum að megin- 
stofni úr asbesti eða asbesti og magnesíumkarbónati 

Framleiðsla á vörum úr gljásteini 

Slípun á flöskum og glösum, sem fara ekki að verðmæti 
fram úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Slípun á glermunum, sem að verðmæti fara ekki fram 
úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr óunnum glertrefjum 

Framleiðsla úr óunnum eðalsteinum 

Framleiðsla úr óunnum, tilbúnum og endurgerðum eðal- 
steinum og hálfeðalsteinum 

Framleiðsla með því að valsa, draga, þráðdraga, berja 
og mylja óunnið silfur og silfurlegeringar 

Legering eða rafgreining óunnins silfurs og silfurleger- 
ingar 

Framleiðsla með því að valsa, draga, þráðdraga, berja 
og mylja óunnið silfurplett (silfurdoublé)
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Númer í 
tollskrá 

ár 71.07 

úr 71.07 

úr 71.08 

úr 71.09 

úr 71.09 

úr 71.10 

úr 73.15 

úr 74.01 

14.01 ="
 

= 

úr 77.04 

úr 81.01 

úr 81.02 

r 81.03 En
 

r 81.04 ES
 

Fullgerð vara 

Vörulýsing 

  

Gull og gulllegeringar (þar með talið platínu- 
húðað gull), hálfunnið 

  

Gull og gulllegeringar (þar með talið platínu- 

húðað gull), óunnið 

Óeðlir málmar og silfur með gullháð, hált- 

unnið 

Platína og aðrir platínumálmar, hálfunnir 

Platína og aðrir platínumálmar, óunnir 

Óeðlir málmar og góðmálmar með platínu- 
húð eða húð af öðrum platínumálmum, 

hálfunnið 

Stállegeringar og kolefnisríkt stál 
- með sama lagi og tilgreint er í nr. 73.07— 

22 1: 
13.13 

— með sama lagi og tilgreint er í nr. 73.14 

Óhreinsaður kopar (blisterkopar og annar 

kopar) 

Hreinsaður kopar 

fs   Koparlegeringa 

  

Ounninn nikkill (þó ekki forskant í nr. 75.05) 

Beryllíum, unnið 

Wolfram (tungsten), unnið 

Molybden, unnið 

Tantal, unnið 

Aðrir ódýrir málmar, unni 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan standist 

upprunakröfurnar 

Framleiðsla með því að valsa, draga, þráðdraga, berja 
og mylja óunnið gull og gulllegeringar (þar með talið 
platínuhúðað gull) 

Legering eða rafgreining óunnins gulls og gulllegeringa 

Framleiðsla með því að valsa, draga, þráðdraga, berja 

og mylja óunna óeðla málma með gullhúð £ 

    Framleiðsla með því að valsa, draga, þráðdraga, berja ð = J 

og mylja óunna platínu og aðra platínumálma 8 my 3 

Legering eða rafgreining platínu og annarra platínu- 
málma og legeringar þeirra óunninna 

Framleiðsla með því að valsa, draga, þráðdraga, berja 
og mylja óunna góðmálma og óeðla málma með 
platínuhúð eða húð af öðrum platínumálmum 

Framleiðsla úr vörum með sama lagi og tilgreint er í 

nr. 73.06 
Framleiðsla úr vörum með sama lagi og tilgreint er í 

nr. 73.06 og 13.07 

Framleiðsla úr koparsteini 

  

Hreinsun með hitun eða rafgreiningu á óhreinsuðum 
kopar (blisterkopar og öðrum kopar), koparúrgangi og 

brotakopar 

  

Bræðsla og hitameðferð á hreinsuðum kopar, koparúr- 

gangi og brotakopar 

Hreinsun, með rafgreiningu, bræðslu eða kemískum að- 
ferðum á nikkilsteini, nikkilspeiss og öðrum hálfunnum 

nikkilvörum 

Framleiðsla með því að valsa, draga, þráðdraga og berja 
óunnið beryllífum, sem fer ekki að verðmæti fram úr 509% 

af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr óunnu wolfram, sen fer ekki að verðmæti 
fram úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr óunnu molybden, sem fer ekki að verð- 

mæti fram úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

  Framleiðsla, úr óunnu tantali, sem fer ekki að verðmæti 

fram úr 50% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr óunnum, ódýrum málmum, sem fara ekki 
að verðmæti fram úr 50% af verðmæti vörunnar full- 

gerðrar
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Fullgerð vara 

Númer í 

tollskrá Vörulýsing 

úr 84.06 Sprengihreyflar og brunahreyflar með bull 

ur 84.08 

  

aflvélar og hreyflar, þó ekki þotu- 
hreyflar og gashreyflar 

Sléttipressur (calendering machines) og aðr- 
ar valsvélar (þó ekki slíkar vélar til vinnslu 
málma og glers), einnig valsar til þeir 

    

úr 84,17 Vélar, tæki og vélasamstæður, einnig með 
rafmagnsupphitun, til vinnslu á efnum með 
aðferðum, sem fela í sér hitabreytingu, til 
tinburiðnaðar, pappírsmassa-, pappírs- og 
Pappaiðnaðar 

84.31 Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á 
pappírsmassa, pappír og pappa 

84.33 Pappírs- og pappaskurðarvélar; aðrar vélar 
til vinnslu á pappírsma: 

  

él, pappír og pappa 

úr 84.41    Saumavélar (fyri nað, leður, skófatnað 
o. s. fry.); þar með talin húsgögn sérstak- 
lega útbáin fyrir sawnavélar 

87.06 Hlutar, varahlutir og fylgitæki fyrir ökutæki 
þau, er teljast til nr. 87.01-87.03 

úr 95.01 Vörur úr skjaldbökuskel 

r til að varan standist 
upprunakröfnrnar 

Aðvinnsla. sem næg 

Aðvinnsla eða samsetning, 

  

m Í eru mótaðar vörur, 
vörublutar og varahlutir, sem fara ekki að verðinæti 
fram úr 40%, af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

   

Aðvinnsla eða samsetning, s 
hlutar og varahlutir, sem ek 

1 Í eru notaðar vörur, vöru- 
ki standast upprunakröfurn- 

ar og fara ekki að verðmæti fram úr 4996 af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar. enda standist a, m. k. 509 af verð- 
mæti varanna, vöruhlutanna og varahlutanna, sem not- 
aðir eru (1), upprunakröfurnar 

      

  

  

Aðvinnsla og samsetning, sem í eru notaðar vörur, vöru- 
hlutar og varahlutir, sem standast ekki upprunakröfurn- 
ar og fara ekki að verðmæti fram úr 25%, af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla og samsetning, sem í eru notaðar vörur, vöru- 
hlutar og varahlutir, sem standast ekki upprunakröfurn- 
ar og færa ekki að verðmæti fram úr 25%, af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar 

  

   

Áðvinnsla og samsetning, sem Í eru notaðar v örur, vöru - 
hlutar og varahlutir, sem standast ekki upprunakröfurn- 
ar og fara ekki að verðmæti fram úr 25% af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar 

Aðvinnsla og samsetning, sem í eru notaðar vörur, vöru- 
hlutar og varahlutir, sem standast ekki upprunakröfurn- 
ar og fara ekki að verðmæti fram úr 250, af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar 

  

Aðviunsla eða samsetning, sem í eru notaðar vörur, vörn- 
hlutar og varahlutir, sem ekki standast upprunakröfurn- 
ar og fara ekki að verðmæti fram úr 1004 af verðmæti 
vörunnar fullgerðrar, enda: 
— standist minnst 50% af verðmæti varanna, vöru- 

hlutanna og varahlutanna (1), sem notuð eru til 
samsetningar á yfirhluta vélarinnar (mótorinn ekki 
meðtalinn), upprunakröfurnar 

— standist þráðarspennir, gripbúnaður og útbúnaður 
fyrir víxlsaum (2ig-zag) upprunakröfurnar 

  

Aðvinnsla eða samsetning, sem Í eru notaðar vörur, vöru- 
hlutar og varahlutir, sem fara ekki að verðmæti fram 
úr 15% af verðmæti vörunnar fullgerðrar 

Framleiðsla úr unninni s aldbökuskel 

  

(1) Við ákvörðun á verðmæti þessara vara, vöruhluta og varahluta ber að miða við: 
(a) varðandi vörur, vöruhluta og varahluti, sem stand ast upprunakröfurnar, fyrsta verð, sem hægt er að ganga úr skugga um, að greitt hafi verið eða átt að greiða við sölu fyrir umræddar vörur, á landsvæði þess ríkis, þar sem aðvinnslan eða samsetningin fer fram; 
(b) varðandi aðrar vörur, vöruhluta og varahluti, ákvæði 6. greinar þessarar 

— verðmæti innfluttu varanna 
— verðmæti vara af óákveðnum uppruna. 

  

agerðar, sem ákvarðar:
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Fullgerð vara 

Aðvinnsla, sem nægir til að varan standist 

  

Númer í upprunakröfurnar 
tollskrá Vörulýsing 

úr 95.02 Vörur úr perlumóður Framleiðsla ár unninni perlumóður 

úr 95,03 Vörur ár fílabeini Framleiðsla úr unnu fílabeini 

úr 95.04. Vörur úr beini Framleiðsla úr unnu beini 

úr 95.05 Vörur úr horni, kóral (náttúrulegum eða til- Framleiðsla úr unnu horni, kóral (náttúrlegum eða til- 
búnum) og öðrum útskurðarefnum úr dýra- búnum) og öðrum útskurðarefnum úr dýraríkinu 
ríkinu 

úr 95.06 Vörur úr útskurðarefnum úr jurtaríkinu (t. Framleiðsla úr unnum útskurðarefnum úr dýraríkinu 
d. fílabeinshnetum) (t. d. fílabeinshnetum) 

úr 95,07 Vörur úr merskúmi og rafi, náttúrlegu eða Framleiðsla úr unnu merskúmi og rafi, náttúrlegu eða 
tilbúnu, harðkolum (jet) og jarðefnum, svip- tilbúnu, harðkolum og jarðefnum, svipuðum harðkolum 
uðum harðkolum 

úr 98.11 Reykjarpípur, þar með taldir pípuhausar Framleiðsla úr lauslega formuðu pípuefni 

  

Viðauki IV. 

LISTI C 

yfir vörur, sem ákvæðum þessarar bókunar verður ekki beitt við 
  

Tollskrár- 

númer Vörulýsing 

úr 27.07 Ilmsterkar olíur, sem nefndar eru í 2. athugasemd við 27. kafla, sem verða eimaðar um meira en 65%, 
af magni við allt að 2507 C (þar með taldar blöndur bensíns og bensóls). ætlaðar til notkunar sem véla- 
eldsneyti eða hitunareldsneyti 

21.09 | 
til Jarðolíur og efni framleidd með eimingu úr jarðolíu: tjörukennd efni, jarðvax 

21.16 f 

ár 29.01 Kolvetni (karbónhydríd): 
óhringliða 

- eyclanísk og eyclenísk, nema azulen 
bensól, tolúól, xylól 

ætlað til notkunar sem vélaeldsneyti eða hitunareldsneyti 
úr 34.03 Smurefni, sem í eru jarðolíur eða olíur úr tjörukenndum steinefnum, nema þau, sem í er minnst 109%% 

af jarðolíum eða olíum, fengnum úr tjörukenndum steinefnum, miðað við þunga 
úr 34.04 Vax, sem í er parafín, smákristallað vax, eða tjörukennd steinefni, úr parafínleifum 

úr 38.14 Tilbúin efni til blöndunar í smurolíu 
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Samningur EBE - Ísland 

5. marz 1973. 

  

Útflytjandi (nafn, tullt heimilisfang, land) 

  

  (natn, fuitt h g, land) (valtrjóla útfylling) 

  

Flutningsfar við upphaf flutnings (hvers konar, númer eða nafn) (valfrjáls útfylling) 

A Nr. 00.000 

  

  

Certificat de circulation des marchandises 

Warenverkehrsbescheinigung 

Certificato per la circolazione delle merei 

Certificaat inzake goederenvarkeer 

Movement certificata 

Varacertifikat 

Varesertifikat 

Flutningsskírteiní 

  

"Ákvörðunarland }) 

  

Fyrirhuguð flutningsleið (valfrjáls útfylling} 

      
yllist af Yfirvöldum 

  
  

| stykki #) 
Rað. 
nr. Merki og Tala og 

númer teg. umbúða 

  

Þyngd brúttó (kg) | Nr. og dagsetningar 
eða annað mál | | vörureikninga 
hl, m o.s.frv. | {valfrjáls útfylling) 

  

| 
| 

        
  

  
  

  

Heildartala stykkja (í bókstöf 

  

Heildarmagn (í bókstöfum) 

  

  

  

  

  

ÁRITUN TOLLYFIRVALDA 

Yfirlýsingin staðfest 

M 

  

Lrgáfuland 

  

  

Tollstöð 
Embættis= 
stimpill    

  

(Undirekrift) 

YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 

Ég undirritaður lýsi yfir, að vörur þær, sem eru tilgreindar hér að 
ofan og staðsettar eru 

     
fullnægja skilyrðum fyrir útgáfu þessa skirteinis 

  

{Staður og dagsatning) 

  

  

(Undirskrift) 

  

Sending þann (valfrjáls útfylling) Nr   
     



5. marz 1973. 

BEIÐNI UM ATHUGUN 

Undirritaður tollstarfsmaður óskar athugunar á því, hvort 
framanritað skírteini: sé ófalsað og efnislega rétt. 

  

{Staður og dagsetning)   

Embættise 
stimpill 

        
{Undirskrift starfsmanns)   

NIÐURSTAÐA ATHUGUNAR 

Athugun, sera undirritaður tollstarfsmaður hefur framkvæmt, 

hefur leitt í ljós, að þetta skírteini: 

I. Hefur verið gefið út af því tollyfirvaldi, sem tilgreint er 

Í skírteininu og að upplýsingar þær, sem í því eru gefnar, 
eru réttar.) 

2, Uppfyllir ekki skilyrði um falsleysi og réttar upplýsingar 

{sjá meðfylglandi athugasemdir) 1} 

    

  

{Sta8ur og dagsetning) 

   Embættls- 
stimplli 

    
{Undirskrift starfsmanns) 

1) Strikið út það, sem ekki á við. 
  

Í Vörur sem heimilt er að gefa út flutningsskírteini A.IS.1 fyrir 

Vörurnar verða að vera íslenzkar að uppruna í samræmi við 

ákvæði 1. gr. bókunar nr. 3 í samningi Íslands og Efnahags- 

bandalags Evrópu. Helztu ákvæði þessarar greinar eru, að vör- 

urnar verða að fullnægja einhverju af eftirtöldum skilyrðum: 

1. Vörurnar verða að vera framleiddar að öllu leyti á Íslandi 
í samræmi við skýrgreiningu í A. gr. fyrrnefndrar bókunar; 

eða - 
2. Vörurnar verða að vera framleiddar úr vörum, sem vitnað 

er til í 1. tl. að ofan, og úr Vörum, sem eru upprunnar Í 

Efnahagsbandalaginu, eins og skýrgteint er í fyrrgreindri 

bókun; eða 

Vörurnar verða að vera framleiddar að hluta eða að öllu 
leyti úr öðrum efnivörum eða hlutum en vitnað er til í }. 

og 2. tl. að ofan eða úr éfnivörum eða hlutum af óviss- 

um uppruna í því skyni að gera úr þeim aðrar vörur, að því 

tilskildu, að efnivörurnar eða hlutirnir hafi hlotið nægilega 

aðvinnslu á Íslandi eins og skýrgreint er í 5. gr. fyrr- 

greindrar bókunar. Aðalkrafa 5. gr. er, að fullunnu vörurnar 

falli undir annað tollskrárnúmer Bruxelles-tollnafnaskrár- 
innar en efnivörurnar og hlutirnir, sem þær eru framleiddar 

úr. Ef fullunnu vörurnar eru hins vegar tilgreindar í lista 

A Í bókuninni, verður að fullnægja settum skilyrðum í þeim 

lista auk tollskrárnúmeraskipta. Ef fullunnu vörurnar eru 

tilgreindar í lista B í bókuninni, ér ekki krafizt tollskrár. 

númeraskipta, en í þess stað verður að fullnægja settum 

skilyrðum í þeim lista. 

Ú.
 

1 Svæðið sem flutningsskirteini A.IS.1 tekur til 

Flutningur vara, sem upprunnar eru á Íslandi eða í Efnahags- 
bandalaginu, sem fer fram í einni óskiptri sendingu, er heimill 

með viðkomu á landssvæði annarra ríkja en aðildarríkja Efna- 

hagsbandalagsins, Íslands, Austurríkis, Finnlands, Portúgals, Sví- 

þjóðar eða Sviss, með umskipun, ef því er að skipta, eða bráða- 

birgðageymslu á þessum landssvæðum, ef flutningur yfir þessi 

landssvæði réttlætist af landfræðilegum ástæðum, og vörurnar 

hafa verið undir eftirliti tollyfirvalda í landinu, sem þær eru 

fluttar yfir, eða þar sem þær eru geymdar til bráðabirgða, og 

þær hafa ekki verið þar á boðstólum til sölu eða neyzlu og 
hafa ekki fengið þar aðra meðferð en fermingu og affermingd 

eða meðferð, sem miðar að því að forða þeim frá skemmdum. 

Hl Reglur sem gæta ber við gerð flutningsskirteinis A.IS.1 

1. Flutningsskírteini Á.IS.1 ber að rita á einu af þeim tungu= 

málum, sem samningurinn er gerður á, og í samræmi við 

reglur landsréttar í útflutningslandinu. 

2. Það sem handskrifað kann að vera á flutningsskirteini A.ÍS.1 

skal gert með bleki. og prentstöfum. Hvorki má afmá það, 

sem ritað hefur verið, né skrifa yfir það. Breytingar, sem 

gerðar eru, ber að gera með því að strika yfir það, sem 

ranglega hefur verið skráð, og bæta við þeim leiðréttingum, 

sem óskað er að gera. Sá, sem býr út skírteinið, verður að 

samþykkja allar breytingar, sem þannig eru gerðar. Breyt- 

ingarnar verða að vera staðfestar af tollyfirvöldum. 

3. Fyrir framan hvern vörulið, sem tilgreindur er á A.IS.1 

flutningsskirteininu, ber að skrá raðnúmer. Undir síðasta 

innfærða vöruliðinn skal draga lárétt strik. Eyðu þá, sem 

eftir verður ónotuð, skal strika yfir þannig, að engu verði 

aukið við síðar. 
4. Heiti varanna ber að tilgreina í samræmi við viðskiptavenjur 

með nægilegri nákvæmni til að hægt sé að þekkja þær af 

lýsingunni. 

5, Útflytjandi eða farmflytjandi getur fyllt út tilvísun til flutn- 

ingsskjals í þann hluta skirteinisins, sem ætlaður er fyrir 

yfirlýsingu útflytjanda. Útflytjanda eða farmflytjanda er 

ennfremur bent á að skrá númer A.IS.1 flutningsskírteinis- 

ins á flutningsskjal það, sem gefið er út vegna vörusend- 

ingarinnar. 

IV Þýðing flutningsskírteinis A.IS.1 

Þegar flutningsskirteini A.IS.1 er notað á réttan hátt, veitir það 

heimild til að njóta í innflutningslandinu hlunninda þeirra, sem 

kveðið cr á um í samningnum, að því er varðar þær vörur, sem 

lýst er í skírteininu. 

Telji tollyfirvöld í innflutningslandinu það nauðsynlegt, geta þau 

krafizt framlengingar sérhverra þeirra skjala, einkum flutnings- 

skjala, er nota má sem sönnunargögn og gefin hafa verið út 

vegna vörusendingarinnar, 

V Frestur til framlagni flutningsskírteinis A.IS.1 

Flutningsskírteini A.IS.1 skal leggja fram innan fjögurra mánaða 

frá útgáfu þess hjá tollyfirvaldi í innflutningslandinu, þar sem 

vörunum er framvísað. 

  

VÍ Viðurlög 

Hver sá skal sæta viðurlögum, sem gefur út eða lætur gefa út 
skjal, sem hefur að geyma rangar upplýsingar, í því skyni að 

afla sér flutningsskirteinis er veitir heimild til, að fríðindareglum 

samningsins verði beitt varðandi tilteknar vörur,
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A.1IS.1 A Nr. 00.000 
  

  Certificat de circulation des marchandises 
Warenverkehrsbescheinigung 

Certificato per la circolazione delle merci 

Certificaat inzake goederenverkeer 

Movement certificate 

Varecertifikat * 

Varesertifikat 

Flutningsskírteini 

FViðtakandi (nafn, fult heimilisfang, land) (valtrjáls útfyliing) 
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Heildartala stykkja (í bókstöfum) 

  

Heildarmagn (í bókstöfum) 

  

Athugasemdir     
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YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 

Ég undirritaður, útflytjandi þeirra vara, sem lýst er hér að framan, 

LÝSI YFIR, að þessar vörur eru fengnar „m.1) og fullnægja skilyrð- 

  

um 1. gr. bókunarinnar um skýrgreiningu hugtaksins „upprunavörur““, sem fylgir samningnum milli Efna- 

hagsbandalagsins og Íslands; 

9 TILGREINI þau atvik, sem ráða því, að þessar vörur teljast „upprunavörur'“ eins og hér greinir;*) 

    FE NN 

FE NNA FR TRENT EN svanag rann 

Henda rEa enter FET RATAÐ BR AF FRRBR ANNAN TEA ÐIEÐBEREÐARAALRI FAT LR ÞJ BBRF ELTA ÐFRÐBAÐI FR NTL TREE RAÐA NNA EÐ ABBA EERÐIÐBARBRVERLBEBRÐEr EINI BÐA RIAA 

  

  

RT     TTT   en senaga turni 

  

LEGG FRAM eftirgreind skilríki þessu til stuðnings:3) 

ETNA RN NT TERRIER 

SE GBÐA EFN LR AÐBEAÐ A TENG FRA ÐENERB LEFT REAL F RN EAST ÐÐÐÐ BER NBRÐÐR NBI NAS RENA BENLBS LA LDATEI LH RÐRFIÐER BERI VALA ÐÐRRIÐRAÐ BERI RFRERRE NI FERÐIR HE LIT AÐA SJ ALFARIÐ 

Hataðnindessir Lesarar tra SL ÐÐ BRRIÐÐEN AFLAR BAÐA SL ER AEÐ NL SNAR BRLR HEFUR re nek tknnn ir 

  

BERI LAN DARRA BA GRAR EBE FVA LA BB PR RA 

NR 

SKULDBIND MIG TIL að leggja fram, ef þess verður krafizt af .réttum yfirvöldum, öll frekari sörinunargögn, 

sem þau kunna að telja nauðsynleg til að skírteinið verði gefið út, svo og til að samþykkja, að viðkomandi yfir- 

völd athugi bókhald mitt og aðstæður við framleiðslu ofannefndra vara, ef því er að skipta; 

FER ÞESS HÉR MEÐ Á LEIT, að gefið verði út flutningsskírteini A.IS.1 fyrir þessar vörur. 

  

  

FER TN 

{Staður og dagsetning) 

  

FETA 

  

1) Útfyllið hér með „á Íslandi“ eða „í Efnahagsbandalaginu“ (ef vör- — Að því er varðar efnivörurnar: 
urnar eru fengnar í einhverju af aðildarríkjum bandalagsins). -— tollverð, ef þessar vörur eru upprunnar í þriðja landi; 

2) Útfyllist, ef um er að ræða aðror vörur en þær, sem við er átt í — fyrsta verð, sem hægt er að ganga úr skugga um, að greitt 
a-lið 1. ti, og a-lið 2. ti. 1. ar. bókunar varðandi skýrgreiningu hafi verið fyrir vörurnar á landsvæði ríkisins, þar sem fram- 
hugtaksins „upprunavörur“, sem fylgir samningnum milli Efnahags- leiðslan fer fram, ef um er að ræða vörur af óvissum uppruna. 
bandalagsins og Íslands. —- Að því er varðar framleiddu vörurnar: Verð frá verksmiðju, þ. e. 
Tilgreinið efnivörur, sem notaðar hafa verið, tollskrárnúmer þeirra. a. s. það verð, sem framleiðandanum hefur verið greitt í fyrir- 
hvaðan þær eru og, þar sem við á, framleiðsluaðferð, sem veldur því, tækinu, þar sem aðvinnslan fór fram, að frádregnum innlendum 
að varan telst upprunnin í fromleiðslulandinu (sbr. lista B eða sér- álögum, sem endurgreiddar hafa verið eða endurgreiða má við 

    

    

stök skilyrði tilgreind í lista A), framleiddu yörurnar og tollskrár- útflutning frá viðkomandi ríki, Þegar slík aðvinnsla fer fram í 
númer þeirra. tveimur eða fleiri fyrirtækjum, er miðað við það verð, sem greitt 
Ef verðmæti efnivaranna má ekki fara fram úr tilteknum hundraðs- er síðasta framleiðanda. 
hluta af verðmæti framleiddu vörunnar, til að hún verði talin full- 3) T. d. innflutningsskjöl, vörureikningar, yfirlýsingar framleiðonda o. 

nægia upprunaskilyrðum, ber að tilgreina: s. frv. varðandi efnivörurnar, sem notaðar hafa verið. 
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Samningur EBE - Ísland 
  

Útflytjandi (nafn, fullt heimilisfang, land) 

  

  í (nafn, fult h land) (valfrjáls útfylling) 

    
Flutningsfar við upphaf flutnings (hvers konar, númer eða nafn) (valfrjáls útfylling)   

A Nr. 00.000 A W.1 

Certificat de circulation des marchandises 

Warenverkehrsbescheinigung 

Certificato per la circolazione delle merci 

Certificaat inzake goederenverkeer 

Movement certificate 

Varecertifikat 

Varesertifikat 

Flutningsskírteini 

  
Ákvörðunarland 1) 

  

  

Í Fyrirhuguð flutningsleið (valfr 
  

Útfyllist af yfirvöldum 

      

  
Vögulýsing 

| Þyngd brúttó (kg) 
eða annað mál 
hl, m? o.s.frv. 

Nr. og dagsetningar 
vorureikninga 

(valfrjáls útfylling) 
  

Stykki ) 
Rað. = 
nt Merki og í Töla og 

númer {teg. umbúða 

    
      

Heildartala stykkja (í bókstöfum) 

  

Heildarmagn (í bókstöfum) 

  
Athugasemdir 

    

5. marz 1978. 

  

  

  

ÁRITUN TOLLYFIRVALDA 

Yfirlýsingin staðfest 

FÖtílutning 
Eyðublað 

  

  

Útgáfuland 

  

Tollstöð 

Embættiss 
stimpill". 

  

    (Undirskrift) 

YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 

Ég undirritaður lýsi yfir, að vörur þær, sem eru tilgreindar hér að 
ofan og staðsettar eru 

    

   

„ fullnægja skilyrðum fyrir útgáfu þe. 

  
(Staður og dagsetning) 

  

    

(Undirskrift) 
  

  

  Sending þann (valfrjáls útfylling) Nr. 
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BEIÐNI UM ATHUGUN 

Undirritaður tollstarfsmaður óskar athugunar á því, hvort 

frarmanritað skírteini sé éfalsað og efnislega rétt. 

  

{Staður og dagsetning)   

Embættis- 
stimpill 

    

125 

NIÐURSTAÐA ATHUGUNAR 

Athugun, sem undirritaður tollstarfsmaður hefur framkvæmt, 

hefur leitt í ljós, að þetta skírteini: 

1, Hefur verið gefið út af því tollyfirvaldi, sem tilgreint er 

í skírteininu og að upplýsingar þær, sem í því eru gefnar, 

eru réttar.i) 

2, Uppfyllir ekki skilyrði um falsleysi og réttar upplýsingar 

{sjá meðfylgjandi athugasemdir) .1) 

  
íStaður og dagsetr'ngi   

Embættis- 
stimpill 

      

{Undirskrift starfsmanns)     (Undirskrift starfsmanns) 

1) Strikið út það, sem ekki á við. 
  

Í Vörur sem heimilt er að gefa út flutningsskírteini A.W.1 fyrir 

Skírteini samkvæmt þessari fyrirmynd verður aðeins gefið út: 

-—- annað hvort ef vörurnar uppfylla þau skilyrði, sem talin 

eru í 2. 08 3. gr. einnar af bókunum varðandi skýrgreiningu 

hugtaksins „upprunavörur'“, sem fylgja samningum, sem 

gerðir voru milli Efnahagsbandalags Evrópu annars vegar, og 

hvers þeirra sex ríkja fyrir sig, sem hér eru talin, hins vegar: 

Austurríkis, Finnlands, Íslands, Portúgals, Svíþjóðar, Sviss; 

eða, ef vörurnar uppfylla samsvarandi skilyrði, sem gilda í 

viðskiptum milli tveggja þeirra sex ríkja, sem talin eru hér 

að ofan. Til að ákveða, hvort líklegt sé, að skilyrðunum sé 

fullnægt, er þess vænzt, að áður en gefin er út yfirlýsing 

með það fyrir augum, að fá útgefið flutningsskirteini, verði 

efni ákvæðanna, com ætlað er að byggja á vandlega kannað 

og, ef þörf krefur, leitað til þeirra yfirvalda, sem veitt geta 

allar upplýsingar í þessu efni, einkum varðandi vörur, sem 

ekki eru í tollvörugeymslu og ætlað er að flytja út aftur 

óbreyttar. 

H Svæðið sem flutningsskírteini A.W.1 tekur til 

Flutningur vara, sem upprunnar eru í Efnahagsbandalaginu eða 
í Austurríki, í Finnlandi, á Íslandi, í Portúgal, í Svíþjóð eða í 

Sviss, sem fer fram í einni óskiptri sendingu, er heimill með 

viðkomu á landsvæði annarra ríkja en aðildarríkja Efnahags- 
bandalagsins, Austurríkis, Finnlands, Íslands, Portúgals, Svíþjóðar 

eða Sviss, ef því er að skipta, með umskipun eða bráðabirgða- 

geymslu á þessum landsvæðum, ef flutningur yfir þessi land- 

svæði réttlætist af landfræðilegum ástæðum, og vörurnar hafa 

verið undir eftirliti tollyfirvalda í landinu, sem þær eru fluttar 

yfir, eða þar sem þær eru geymdar til bráðabirgða og þær hafa 

ekki verið þar á boðstólum til sölu eða neyzlu og hafa ekki 

fengið þar aðra meðferð en fermingu og affermingu eða með- 

ferð, sem Miðar að því að forða beim frá skemmdum. 

HI Reglur sem gæta ber við gerð flutningsskírteinis A.W.I 

1, Flutningsskírteini A.W.1 ber að rita á einu af þeim tungu- 
málum, sem samningurinn er gerður á, og Í samræmi við 

reglur landsréttar í útflutningslandinu. 

2. Það, sem handskrifað kann að vera á flutningsskirteini 
AMW.1, skal gert með bleki og prentstöfum. Hvorki má afmá 

það, sem ritað hefur verið, né skrifa yfir það. Breytingar, 

sem Berðar eru, ber að gera með því að strika yfir það, 
sem ranglega hefur verið skráð, og bæta við þeim leiðrétt- 

ingum, sem óskað er að gera. Sá sem býr út skírteinið 

verður að samþykkja allar breytingar, sem þannig eru gerðar. 

Breytingarnar verða að vera staðfestar af tollyfirvöldum. 

Fyrir framan hvern vörulið, sem tilgreindur er á A.W.I 

flutningsskírteininu, ber að skrá raðnúmer. Undir síðasta 

innfærða vöruliðinn skal draga lárétt strik. Eyðu þá, sem 

eftir verður ónotuð, skal strika yfir þannig, að engu verði 

aukið við síðar. 
Á, Heiti varanna ber að tilgreina í samræmi við viðskiptaventir 

með nægilegri nákvæmni til að hægt sé að þekkja þær af 

lýsingunni. 
s. Útflytjandi eða farmflytjandi getur fyllt út tilvísun til flutn- 

ingsskjals í þann hluta skírteinisins, sem ætlaður er fyrir yfir- 

lýsingu útflytjanda. Úttlytjanda eða farmflytjanda er enn- 

fremur bent á að skrá númer A.W.1 flutningsskírteinisins 

á flutningsskjal það, sem gefið er út vegna vörusendingar= 

innar. 

uw
 

IV Þýðing flutningsskírteinis A.W.1 

Þegar flutningsskirteini AW. er notað á réttan hátt, veitir það 

heimild til að njóta í innflutningslandinu hlunninda þeirra, sem 

kveðið er á um Í samningnum, að því er varðar þær vörur, sem 

lýst í skírteininu. . 

Telji tollyfirvöld í innflutningslandinu það nauðsynlegt, geta þau 

krafizt framlagningar sérhverra þeirra skjala, einkum flutnings- 

skjala, er nota má sem sönnunargögn og gefin hafa verið út 

vegna vörusendingarinnar. 

  

V Frestur til framlagni #1 AW. 

Flutningsskírteini A. W.1 skal leggja fram innan fjögurra mánaða 

frá útgáfu þess hjá tollyfirvaldi í innflutningslandinu, það sem 

vörunum er framvísað. 

  

VI Viðurlög 

Hver sá skal sæta viðurlögum, sem gefur út eða lætur gefa út 
skjal, sem hefur að geyma rangar upplýsingar, í því skyni að 

afla sér flutningsskírteinis, er veitir heimild til að fríðindarreglum 

samningsins verði beitt varðandi tilteknar vörur. 

  

Skýringar sem vitnað er til á framhlið þessa blaðs 

1} Tilgreini8 hér Efnahagsbandalag Evrópu eða ákvörðunarland, sem 
hefur gert við landið, þar sem sótt er um skírteinið, samning, sem 

heimilar að vörurnar verði taldar hafa náð að uppfylla eða hald:3 

áfram að uppfylla skilyrði um uppruna samkvæmt 2. og 3. gr. bók- 
unar varðandi skýrgreiningu hugtaksins „upprunayörur“, sem fylgir 
samningum, sem gerður var milli Efnahagsbandalagsins annars vegar, 
og hvers eftirtalinna landa fyrir sig hins vegar: Austurríkis, Finn- 

lands, Íslands, Portúgals, Svíþjóðar, Sviss, eða samkvæmt samsvar 

andi ákvæðum, sem gi!da Í viðskiptum milii tveggja þeirra sex landa, 
sem talin eru hér að ofan. 

2) Um vörur, sem fluttar eru lausar (búlkavörur!, ber aðeins að til- 

grein nafn skips, númer jórnbrautarvagns eða flutningsbifreiðar, allt 
eftir því, sem við á. 

    

* Útfyllist aðeins, ef reglur í útflutningslandinu mæla svo fyrir, 
! Tilgreinið landið, þor sem sótt er um skírteinið eða útfyliið mes 

„í Efnhagsbandalaginu'“ (ef sótt er um útgáfu skírteinisins í aðildar. 
ríki bandalagsins) 
Skilyrðin, sem uppfylla þarf, eru þau, sem talin eru: 
— annað hvort í 2. eða 3. gr. einnar af bókunum varðandi gkyr- 

greiningu hugtaksins „upprunavörur“, sem fylgja samningunum, 

sem sem gerðir voru milli Efnahagsbandalags Evrópu og hvers 
eftirtalinna sex landa fyrir sig. Austurríkis, Finnlands, Íslands, 
Portúgals, Svíþjóðar, Sviss; - 
eða samsvarandi skilyrði þeim, sem vísað er til hér að ofan, og 
gilda í viðskiptum mill: tveggja þessara sex landa. 
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Samningur EBE - Ísland 
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  and) Útfiytjandi (nafn, fullt heimilisfang, | 

  

  

     
} (valfrjáls 

  

Onar, númer eða nafi 

  

af flutnings (hve 

  

  Fyrirhuguð flutningsleið (valfrjáls útfylling) 

átfylling) | 

  

   
| | 
| 

Ákvörðunarland }) 

Certificat de circulation des marchand 

Warenverkehrsbescheinigung 

Certificato per la circolazione delle merci 

Certificaat inzake goederenverkeer 

Movement certificate 

Varecertifikat 

Varesertifikat 

Flutningsskírteini 

af yfirvöldum 

  
Stykki %) 

Rað. |— 
Lið 

  

Vörulýsing 
Þyngd brúttó (kg) 

eða annað mál 
hl, m? o.s.frv. 

A Nr. 00.000 

ises 

Nr. og dagsetningar 
vörureikninga . 

{valfrjáls útfylling) 

  

          
  Heildartala stykkja (í bókstöfum) 

  Heildarmagn (í bókstöfum) 

  Athugasemdir     
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YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 

Ég undirritaður, útflytjandi þeirra vara, sem lýst er hér að framan, 

LÝSI YFIR, að þessar vörur, sem eru a... son) fullnægja skilyrðum til að 

  

gefið verði út fyrir þær flutningsskírteini A W.1 ;2) 

TILGREINI þau atvik, sem ráða því, að þessar vörur teljast „upprunavörur“ eins og hér greinir:3) 

I 

  

EÐ SR Enn A kn E ina assa FRA ÞEAS BA A LK A nn AÐ Ars SKRR FEL ÐR BIÐ AÐ 

  

SÐNÁSE NNA LE ar La 4 HEFÐ SBA ENA BANK VSN LR AK RAR LI LE aa RNLI ÞE R RNA AR ERN SARA FD AR DETBE VGA ASS S ÁL BEEN V STR NA LR ÐÐ AGS N EN AEF FS FF SAR ELLSNNS REI RE NA EARI FSN A IA LL BESEÐ, 

  

UR KR TE TU 

LEGG FRAM eftirgreind skilríki þessu til stuðnings:4) 

STELA LB BLE GRR SS RSA KELTAR A FRA NJRBENAÐLÖRI BLE FLT BAÐA BLASS AS LEA BSJB AÐAL L GL BER RA FE FD 503 09 FLT) FERÐANDAÐS SNL ARBLÐB EFNA TI ELGG E LAU 

  

ntjkpsegtna rss enst rengi 

  

totesningaoasssonipenes 

  

SE ðLrSðL RL Nd err LÐr ENA EJaÐ HARA LE EN 1100 R0E EA F 9694 FB ARAB BLÍ VÖN LL NEL LIÐ L EN 15 SÞ STAF NNA BES ANNSU FAÐIR LALA BAA AL EI P RSS B 000 A NEL VALAÐGRNNSIF RN AAEF LS JÓ NAÐARA ERNA GAIÐ 

TS 

  

Srngars start ests rr   SEÐAÐ DA BG REN TA ÐGGKSA BERA NaN LEA SEN RAFN St RSA GAF BARIN SS LA FBA FR 980 4004 9ðdR8 18 

TN A 

  

  sann rneanse nestið tis rsr 1 Eg ss600n 

SKULDBIND MIG TIL að leggja fram, ef þess verður krafizt af réttum yfirvöldum, öll frekari sönnunargögn, 
sem þau kunna að telja nauðsynleg til að skírteinið verði gefið út, svo og til að samþykkja, að viðkomandi yfir- 
Völd athugi bókhald mitt og aðstæður við framleiðslu ofannefndra vara, ef því er að skipta; 

FER ÞESS HÉR MEÐ Á LEIT, að gefið verði út flutningsskírteini A.W.1 fyrir þessar vörur. 

Tennnisosige 

    

Bad des sva raðBU GABA GSnAI SERENA EÐA f9461 4 taðbaa sirs tur ber 

{Staður og dagsetning) 

STAÐA TRA FA RLRB FI BSN LA Fr Ð AR BERA Er EÐE FAN B GA TERRA LATE Nr t SN EEE Er BRAGA RNSG RIS Tr kE nasa 

{Undirskrift útflytjanda) 

  

! Tilgreinið landið, þar sem sótt er um skirteinið, eða útfyllið með „í teknum hundraðshluta af verðmæti framleiddu vörunnar til að talið 

Efnahagsbandalaginu'“ (ef sótt er um skfrteinið í einhverju af aðildar- verði, að hún hafi náð að uppfylla eða haldið áfram að uppfylla 

ríkjum bandalagsins). upprunaskilyrðin, ber að tilgreina: 
) Skilyrðin, sem uppfylla þarf eru þau, sem talin eru: — að því er varðar efnivörurnar: Tollverðmætið; 

annað hvort Í 2. eða 3. gr. 
greiningu hugtal    

  

af bókunum varðandi skýr- — að því er varðar framleiddu vörurnar: Verð frá verksmiðju, þ. e. 
rur“, sem fylgja samningum, sem það verð, sem framleiðandanum hefur verið greitt í fyrirtækinu, 

  
   ahagsbandalags Evrópu annars vegar, cg þar sem aðvinnslon fór fram, að frádregnum innlendum álögum, 

hvers þeirra sex ríkja fyrir sig, sem hér eru talin, hins vegar: sem endurgreiddar hafa verið eða endurgreiða má við útflutning 
Austurríkis, Finnlands, Íslands, Portúgals, Svíþjóðar, Sviss; frá viðkomandi ríki. Þegar slík aðvinnsla fer fram í tveimur eða 
eða skilyrði samsvarandi þeim, sem vísað er til hér að framan og fleiri fyrirtækjum, er miðað við það verð, sem greitt er síðasta 

  

gilda í viðskiptum milli tveggja þ 
Ef vörurnar hafa hlotið 

í notaðar hafa v 
Þ em við á, from 

númer þeirra. Ef ve 

  

sara sex ríkja. framleiðandanum. 
kum að tilgreina efnivörur, 4) Til dæmis innfíutningsskjöl teinkum flutningssk 

hvaðan þær eru og, r 

vörurnar og tollskrár- 
á ekki fara fram úr til- t 

      

   

    

eini, sem gefin hafa 
í), vörureikningor, yfirlýsingar framleiðanda a. s. frv 

arnar, sem notaðar hafa verið, eða vörur, sem fluttar 

tur óbreyttar. 
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Bókun nr. 4 

UM INNFLUTNINGSHÖFT, SEM ÍSLAND GETUR HALDIÐ 

1. Með fráviki frá 13. gr. getur Ísland haldið innflutningshöftum að því er varðar 
vörur, sem hér eru taldar: 

a) 
  

Númer í 
Bruxelles- 
tollnafna- Vörulýsing 
skránni 
    

27.09 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óhreinsaðar 
úr 27.10 Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með taldar frumbreinsaðar hráolíur („„topped erude“) 
úr 27.10 Bensín, annað en flugvélabensín 

úr 27.10 Gasolíur, brennsluolía til heimilisnota og létt brennsluolía 
úr 27.10 Þungar brennskolíur 

  

b) 
  

Númer í 
Bruxelles- 
tollnafna- Vörnlýsing 
skránni 
  

úr 96.02 Burstagerðarvörur, að undanteknum burstum, sem eru hlutar í vélum, málningarrúllum, gúmmí- 
þurrkum á skafti eða þurrkum úr öðru sams konar mjúku efni, listmálunarpenslam, tannburstum. 

  

2. Innflutningshöftum á vörum, sem laldar eru í töflu Í undir a), skal beitt þannig, 
að útflytjendur í Efnahagsbandalaginu fái tækifæri til að keppa við aðra seljendur 
á eðlilegan og jafnan hátt nm sanngjarnan hluta íslenzka markaðarins, enda sé tekið 
tillit til eðlilegrar þróunar viðskiptanna. 

Bókun nr. 5 

UM SÉRSTÖK ÁKVÆÐ!I VARÐANDI ÍRLAND 

Með fráviki frá 13. gr. samningsins verður heilt sagnvart Íslandi ráðstöfunum, 
sem ráð er fyrir gert í 1. og 2. tl. bókunar nr. 6 og 1. gr. bókunar nr. 7 í samkomulagi 
um aðildarskilmála og aðlögun að samningum, sem tókst í samningaviðræðum 
Evrópubandalaganna og Konungsríkisins Danmerkur, Írlands, Konungsríkisins 
Noregs og hins Sameinaða Konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, annars 
vegar, varðandi tiltekin innflulningshöft vegna Írlands, innflutning vélknúinna öku- 
tækja og samsetningariðnað á Írlandi.
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Bókun nr. 6 

VARÐANDI SÉRSTÖK ÁKVÆÐI UM INNFLUTNING 

TIL EFNAHAGSBANDALAGSINS Á TILTEKNUM SJÁVARAFURÐUM 

1. gr. 
1. Að því er varðar afurðir, sen laldar eru hér á eftir og upprunnar eru á Ís- 
landi, 

—- verða engir nýir tollar teknir upp í viðskiptum Efnahagsbandalagsins og Íslands, 
— verður ákvæðum 2., 3. og 4. tl. 3. gr. samningsins beitt við innfluining til Efna- 

hagsbandalagsins, í upphaflegri mynd þess, til Írlands og til Bretlands, þó þannig 
að fyrstu tollalækkanirnar verða 1. júlí 1973 í stað 1. apríl 1973. 

  

    

Númer í 
sameiginlegu Vörulýsing 
tollskránni 

02.04 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst: 
C. Annað: 

úr I. Hvalkjöt og selkjöt; froskalæri: 
— Hvalkjöt 

03.01 Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), kældur eða frystur: 
B. úr sjó: 

Il. {lök 
b) fryst 

C. lifur, hrogn og svil 
03.02 Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig soðinn áður eða jafnframt reykingu: 

C. lifur, hrogn og svil 
03.03 Krabbadýr og lindýr, með eða án skeljar, ný (lifandi eða dauð), kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í salt- 

legi: krabbadýr með skel, aðeins soðin í vatni: 
A. Krabbadýr: 

IV. rækjur: 
a) rækjur af pandalus-ætt (fleiri afbrigði) 

15.04 Feiti og olía úr fiski og sjávarspendýrum, einnig hreinsuð 
úr 15.12 Feiti og olíur úr jurta- eða dýraríkinu, vetnuð að nokkru eða öll leyti, eða gerð föst eða hert með áðrum 

hætti, einnig hreinsuð, en ekki unnin að öðru leyti: 

— Olíur og feiti úr fiski og sjávarspendýrum 
16.04 Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra: 

A. styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra 
16.05 Krabhadýr og lindýr (með eða án skeljar), tilreidd eða niðursoðin 
23.01 Mjöl og duft úr kjöti, sláturúrgangi, fiski, krabbadýrum og lindýrum, óhæf til mauneldis; hamsar 

  

Afnám innflutningstolla á frystum fiskflökum tekur ekki gildi nema Ísland 
virði viðmiðunarverð, sem Efnahagsbandalagið ákveður, og ráðstafanir, sem banda- 
lagið gerir til framkvæmda á 25. sr. bis í reglugerð (EBE) ráðs Evrópubandalaganna 
nr. 2142 frá 20. október 1970, sem síðast var breytt með Samkomulasi um aðildar- 
skilmála og aðlögun að samningum, til að koma í veg fyrir óstöðugt verðlag og ójafna 
samkeppnisaðstöðu fyrir fisk, frystan um borð í skipi og frystan í landi, svo og 
til að ráða bót á erfiðleikum, sem sætu orðið við að halda jafnvægi á fiskframboði. 

rt Innflutningstollar Efnahagsbandalagsins á eftirtöldum afurðum, upprunnum 

á Íslandi:
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Númer í 

sameiginlegu Vörulýsing 
tollskránni 

03.01 Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), kældur eða frystur: 
B. úr sjó: 

1. Heill, hausaður eða skorinn í bita 

f. karfi (Sebastes Marinus) 
h. þorskur (Gadus Morrhna eða Gadus Callarias) 

1. ufsi (Pollachius Virens eða Gadns Virens) 
k. ýsa (Gadus Aeglefines) 

  

breytast þannig: 

fyrir vörur í tollskrárnúmeri 03.01 B 1 f 

  

Tollur á innflutning til 
bandalagsins, í upphaflegri 

Tímaáætlun mynd þess, og til Írlands 
0/ 

1. júlí 1973 .............. 6 
1. janúar 1974 ............ 5 
1. janúar 1975 ............ 1 
1. janúar 1976 ............ 2 

Tollur á innflutning til 
Bretlands 

Tollur á innílutning til 
Danmerkur og Noregs 

  

fyrir vörur í tollskrárnúmeri 03.01 B 1 h, ij, k 

  

Tollur á innflutning til 
bandalagsins, í upphaflegri 

Tímaáætlun mynd þess, og til Írlands 
o 
40 

1. júlí 1973 0... 2 
1. janúar 1974 „..,........ 9 
1. janúar 1975 „......... . 6 
1. janúar 1976 „........... 3,1 

Tollur á innflutning til 
Bretlands 

(0) 

2
 1 

7 

    Danmerkur og Noregs 
0/ 

  

Varðandi innflutning þessara afurða gildir það viðmiðunarverð, sem Efnahags- 
bandalagið ákveður. 

3.  Innflutningstollar Efnahagsbandalagsins 
á Íslandi: 

á eftirtöldum afurðum, upprunnum 

  

Númer í 
sameiginlegu Vörulýsing 
tollskránni 

16.04 Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra: 
C. síld 

G. annað (þó ekki niðurlagður, reyktur ufsi (sjólax)). 
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breytast þannig: 

Tollur á innflutning ul Tollur á innflutning til 

bandalagsins, í upphaflegri Tollur á innflutning til Danmerkur, No og 

Tímaáætlun mynd þess Irlands Bretlands 

þíð þíð % 

1. júlí 1903 18 38 ( 

l. janúar 1974 „........... 6 3 ð 
1. janúar 1975 „..... FAR lá 24 6 

I. janúar 1976 ........ A 12 17 B 
l. janúar 1977 ............ 10 10 10 

    

2. gr. 
í. Efnahagsbandalagið áskilur sér rétt til að láta ákvæði þessarar bókunar ekki 
koma til framkvæmda, ef ekki næst viðunandi lausn fyrir aðildarríki Efnahags- 
bandalagsins og Íslands á efnahagserfiðleikum, sem leiða af ráðstöfunum Íslands 
/arðandi fiskveiðiréttindi. 

Efnahagsbandalagið mun tilkynna Íslandi, þegar er aðstæður leyfa, og eigi síðar 

en Í. apríl 1973, ákvörðun sína í þessu efni. 

9. Nú fæst ekki viðunandi lausn fyrr en eflir þetta ímamark, og getur þá Efna- 

hagsbandalagið frestað ákvörðun um framkvæmd ákvæða þessarar bókunar, enda 

tilkynni það Íslandi þá ákvörðun. 

Strax og þessi ákvörðun hefur verið tekin, tilkynnir Efnahagsbandalagið Ís- 

landi hana. 

  

3. Ef ákvæði þessarar bókunar koma til framkvæmda eftir 1. júlí 1973, mun Efna- 

hagsbandalagið gera þær breytingar, sem nauðsynlegar kunna að reynast, á tíma- 

áætlununum í Í. gr. 

3. gr 3. gr. 

Ísland áskilur sér rétt til að taka ákvörðun um afhendingu fullgildingarskjala 

sinna, án þess að brjóta í bága við ákvæði 87. gr. samningsins, með hliðsjón af 

beitingu ákvæða 2. gr. 

Lokabókun 

Fulltrúar 

EFNAHAGSBANDALAGS EVRÓPU 

og 
LÝÐVELDISINS ÍSLANDS, 

samankomnir í Bruxelles 22. júlí 1972, 
til að undirrita samninginn milli Efnahassbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands, 

hafa, um leið og samningurinn var undirritaður, 
gert sér ljósar yfirlýsingar þær, sem taldar eru hér á eftir og aukið er við þessa 
lokabókun: 

1. Yfirlýsing Efnahagshandalags Evrópu varðandi 1. H. 28. gr. samningsins. 
9. Yfirlýsing Efnahagsbandalags Evrópu varðandi svæðisbundna framkvæmd til- 

tekinna ákvæða samningsins. 

GJÖRT í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nílján hundruð sjötíu 

og tvö.
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Yfirlýsingar 

Yfirlýsing Efnahagsbandalagsins varðandi 23. gr. 

Efnahagsbandalag Evrópu lýsir yfir því, að við sjálfstæða framkvæmd ákvæða 
23. gr, sem fellur í hlut samningsaðilanna að annast, muni það meta atferli, sem 
brýtur í bága við ákvæði greinarinnar, frá þeim sjónarmiðum, sem leiða af fram- 
kvæmd reglna 85., 86., 90. og 92. gr. samningsins um stofnun Efnahagsbandalagsins. 

Yfirlýsing Efnahagsbandalagsins varðandi svæðisbundna framkvæmd 

tiltekinna ákvæða samningsins 

Efnahagsbandalagið lýsir yfir, að framkvæmd aðgerða, sem það kann að grípa 
til samkvæmt 23., 24., 25. og 26. gr. samningsins í samræmi við reglur 27. gr. og eftir 
þeim leiðum, sem þar eru greindar, svo og samkvæmt 28. gr., muni geta takmarkazt, 
í samræmi við reglurnar sjálfar, við eitt af landsvæðum bandalagsins.
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AUGLÝSING 

um samning milli Íslands og aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu. 

Hinn 28. febrúar 1973 var í Brussel skipzl á fullgildingarskjölum vegna samn- 

ings milli Íslands og aðildarríkja Kola- og slálbandalags Evrópu, sem gerður var 

í Brussel hinn 22. júlí 1972. 

Samkvæmt 7. gr. samningsins tekur hann gildi hinn 1. apríl 1973. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gerl almenningi kunnugl. 

Utanríkisráðuneylið, Reykjavík, 5. marz 1973. 

Einar Ágústsson. - 
Pétur Thorsteinsson. 

G 17
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SAMNINGUR 
milli aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu 

og Lýðveldisins Íslands. 

KONUNGSRÍKIÐ BELGÍA, 
KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK, 
SAMBANDSLÝÐVELDIÐ ÞÝZKALAND, 
FRANSKA LÝÐVELDIÐ, 
ÍRLAND, 
ÍTALSKA LÝÐVELDIÐ, 
STÓRHERTOGADÆMIÐ LÚKEMBÚRG, 
KONUNGSRÍKIÐ NIÐURLÖND, 
KONUNGSRÍKIÐ NOREGUR, 
HIÐ SAMEINAÐA KONUNGSRÍKI STÓRA-BRETLAND OG NORÐUR-ÍRLAND, 
aðildarríki Kola- og stálbandalags Evrópu, hér eftir nefnd aðildarríkin, 

annars vegar og 

LÝÐVELDIÐ ÍSLAND 

hins vegar, 

sem hafa hliðsjón af, að Efnahagsbandalag Evrópu og Lýðveldið Ísland gera með 
sér samning á þeim sviðum, sem heyra undir Efnahagsbandalagið, 
og leitast við að ná sömu markmiðum og óska að finna heppilega lausn á því sviði, 
sem heyrir undir Kola- og stálbandalag Evrópu, 
hafa ákveðið, í samræmi við þessi markmið og með það í huga, að ekkert ákvæði 
þessa samnings megi túlka þannig, að það leysi samningsaðilana frá skyldum þeirra 
samkvæmt öðrum alþjóðasamningum, að gera með sér svohljóðandi samning: 

1. gr. 
Vörur þær, sem heyra undir Kola- og stálbandalag Evrópu og taldar eru í viðauka, 

upprunnar í aðildarríkjum þess bandalags, má flytja tl Íslands, án þess að á þær 

séu lagðir tollar eða samsvarandi gjöld. Enn fremur er óheimilt að beita innflutnings- 
höftum gagnvart þeim og aðgerðum, sem hafa samsvarandi áhrif við sams konar 
aðstæður og lýst er í 19., 20., 21. og 22. gr. og 3. bókun samningsins milli Efnahags- 
bandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands, sem undirritaður er í dag. 

2. gr. 
Ef erfiðleikar verða varðandi sreiðslujöfnuð Íslands, eða ef alvarleg hætta er á 

slíkum erfiðleikum, setur Ísland gripið til nauðsynlegra öryggisráðstafana. 

3. gr. 
1. Ákvæðunum um innflutningstolla verður beitt við fjáröflunartolla. 

Ísland getur sett fjáröflunargjöld í stað fjáröflunartolla eða þess hluta tolls, sem 
er fjáröflunareðlis. 
2. Ísland getur haldið fjáröflunartollum við innflutning á vörum, sem taldar eru 
í Viðauka IH við samninginn milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Ís- 
lands, sem undirritaður er í dag, með þeim skilmálum, sem settir eru í 2. tl. 5. gr. 
þess samnings.
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4. gr. 

Samningsaðilar skulu bera saman ráð sín, hvenær sem annar hvor þeirra álítur, 

að beiting ofanskráðra ákvæða geri það nauðsynlegt. 

5. gr. 

Ef til þess kemur, að hafin verði framleiðsla á Íslandi á vörum, sem heyra 

undir Kola- og stálbandalag Evrópu, skulu samningsaðilar, að beiðni annars hvors 

þeirra, kanna hinar nýju aðstæður með endurskoðun samningsins fyrir augum. 

6. gr. 

Hvor samningsaðili um sig getur sagt upp samningnum með tilkynningu til 

hins samningsaðilans. Samningurinn fellur úr gildi, þegar lólf mánuðir eru liðnir 

frá tilkynningunni. 

7. gr. 

Samningurinn er gerður í tvíriti á dönsku, ensku, frönsku, hollenzku, íslenzku, 

ítölsku, norsku og þýzku, og eru allir textarnir jafngildir. 

Samningurinn verður staðfestur af samningsaðilunum eftir þeirra eigin reglum. 

Samningurinn gengur í gildi 1. janúar 1973, að því tilskildu, að samningsaðil- 

arnir hafi, fyrir þann líma, tilkynnt hvor öðrum, að samningurinn hafi hlotið þá 

meðferð, sem nauðsynleg er til að svo megi verða. 

Ef kemur til beitingar á 3. mgr. 2. gr. ákvörðunar ráðs Evrópubandalaganna 

frá 22. janúar 1972 varðandi aðil d Konu mgsríkisins Danmerkur, Írlands, Konungs- 

ríkisins Noregs og hins Sameinaða Konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands 

að Kola- og stálbandalagi Evrópu, getur samningur þessi ekki gengið í gildi nema 

gagnvart þeim ríkjum, sem hafa afhent aðildar- og fullgildingarskjöl sín, samkvæmt 

því sem greinir í málsgreininni. 

Eftir Í. janúar 1973 gengur samningur þessi í gildi fyrsta dag annars mánaðar 

frá tilkynningunni, sem fjallað er um í 3. mgr. Síðasti dagur til þessarar tilkynn- 

ingar er 30. nóvember 1973. 

Ákvæðin. sem ætlað er að koma til framkvæmda 1. april 1973, koma til fram- 

kvæmda, þegar samningurinn gengur í gildi, ef það verður eftir þetta tímamark. 

júlímánaðar nítján hundruð sjötíu 

  

GJÖRT í Bruxelles, lullugasta og annan d 

og tvö.
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Viðauki 

LISTI YFIR VÖRUR, SEM VÍSAÐ ER TIL Í 1. GREIN ÞESSA SAMNINGS 

  

Númer í 
Bruxelles- 
tollnafna- 
skránni 

26.01 

20.02 

27.01 
21.02 
27.04 

73.08 
13.09 
13.10 

13.11 

13.12 

Vörulýsing 

Málmgrýti, einnig hreinsað, og brennt brennisteinskís (pyrít): 
A. Járngrýti og brennt brennisteinskís (pyrít): 

II. Annað 
B. Mangangrýti, þar með talið Járngrýti, sem inniheldur 2094 eða meira af mangani, miðað við 

þyngd 
Gjall, sindur og annar úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu: 

A. Ryk úr málmbræðsluofnum 

Steinkol, steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum 
Brúnkol og brúnkolatöflur 
Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó: 

A. Úr steinkolum: 
II. Annað 

B. úr brúnkolum 

Hrájárn, steypujárn og spegiljárn í klumpum, drumbum, stykkjum eða með annarri áþekkri lögun 
Járnlegeringar: 

A. Ferromangan: 
1. sem innheldur meira en 2%, af kolefni miðað við Þyngd (kolað ferromangan) 

Úrgangur og brot af járni eða stáli 
Járn- eða stálduft; járn-eða stálsvampur: 

B. Járn- og stálsvampur 

Hnoðuð (puddled) járn- og stálstykki, steypt járn- og stálstykki, járn- og stálklumpar 
Gjallfrítt járn og stál (blooms), drumbar, plötur og renningar úr járni og stáli; lauslega formuð stykki 
með hömrun úr járni og stáli: 

A. Gjallfrítt járn og stál (blooms) og drumbar úr járni og stáli: 
I. valsað 

B. Plötur og renningar: 
I. völsuð 

Plötuefni í rúllum, úr járni eða stáli 
Alhæfiplötur úr járni eða stáli 
Stengur (einnig vírstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar eða heitdregnar, slegnar, hamraðar eða 
kaldunnar; jarðborspípur úr stáli til málmvinnslu 

A. eingöngu heitvalsaðar eða heitdregnar 
D. Plettaðar eða yfirborðsunnar (fægðar, húðaðar o. s. frv.) 

1. Eingöngu plettaðar 

a) heitvalsaðar eða heitdregnar 

Prótíljárn og -stál, heitvalsað eða heitdregið, hamrað eða kaldunnið; þilplötur úr járni eða stáli, einnig 
gataðar eða samsettar 

A. Prófíljárn og -stál: 
I. eingöngu heitunnið 

LV. plettað eða yfirborðsunnið (fægt, húðað o. s. frv.): 
a) aðeins plettað: 

1. heitvalsað eða heitdregið 
B. Þilplötur 

Bönd úr járni eða stáli, heit- eða kaldvölsuð 
A. aðeins heitvölsuð 
B. aðeins kaldvölsuð 

1. í rúllum ætluð til framleiðslu á blíkki (a) 

(a) Til að vara geti fallið undir þennan undirlið, verður hún að fullnægja skilyrðum, sem viðkomandi yfirvöld 
setja.
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Númer í 

  

Bruxelles- 
tollnafna- Vörulýsing 
skránni 

C. Plettuð. húðuð eða á annan hátt yfirborðsunnin: 
TIT. Tinhúðuð: 

a) Blikkbönd 
V. Önnur (koparhúðuð. gervioxideruð, lakkborin. nikkelhúðuð. ferniseruð, plettuð, parkeriser- 

uð (málmhúðuð með fosfatblöndu). þrykkt o. s. frv.) 
a) aðeins plettuð 

I. heitvölsuð 

13.13 Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsaðar: 
A. Segulþynnur, segulplötur 
B. Aðrar þynnur eða plötur: 

1. aðeins heitvalsaðar 
1. aðeins kaldvalsaðar: 

b) meira en 1 mm, en minna en 3 mm að þykkt 
c) I mm eða minna að þykkt 

lll. aðeins fægðar, gljáfægðar eða með háglans 
IV. plettaðar, húðaðar eða á annan hátt yfirborðsunnar: 

b) Tinhúðaðar: 
1. Blikkplötur 
2. Aðrar 

ec) zink- eða blýhúðaðar 
d) Aðrar (koparhúðaðar, gervioxideraðar, lakkbornar, nikkelhúðaðar. ferniseraðar, plett- 

aðar, parkeraðar (málmhúðaðar með fosfatblöndu). þrykktar o. s. frv.) 
V. Þynnur eða plötur öðruvísi meðfarnar eða unnar: 

a) aðeins skornar í önnur form en ferninga eða rétthyrninga: 
2. Aðrar 

13.15 Stállegeringar og kolefnisríkt stál með sama lagi og tilgreint er í nr. 73.06—-73.14: 
A. Kolefnisríkt stál: 

I. Hrásteypa (ingots), gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets). plötur (slabs), renningar: 

b) Annað 
TIL. Plötuefni í rúllum 
IV. Alhæfiplötur 
V. Stengur (einnig vírstengur og jarðborspípur) og prófílar: 

b) aðeins heitvölsuð: 
d) plettuð eða yfirborðsunnin (fægð, húðuð o. s. frv.) 

1. aðeins plettuð 
aa) heitvölsuð eða heitdregin 

VI. Bönd: 
a) aðeins heitvölsuð 
c) plettuð, húðuð eða á annan hátt yfirborðsunnin 

1. aðeins plettuð 
aa) heitvölsuð 

VII. Þynnur og plötur: 
a) aðeins heitvalsaðar 
b) aðeins kaldvalsaðar: 

2. minna en 3 mm að þykkt 
c) fægðar, plettaðar, húðaðar eða á annan hátt yfirborðsunnar 
d) öðruvísi meðfarnar eða unnar: 

l. skornar í önnur form en ferninga eða rétthyrninga 

B. Legerað stál: 
1. hrásteypa (ingots), gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets). plötur (slabs), renningar 

b) annað 
TIL. Plötuefni í rúllum 
IV. Alhæfiplötur
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Númer í 
Bruxelles- 
tollnafna- 
skránni 

Vörulýsing 

  

v. 

  

Stengur (einnig vírstengur og jarðborspípur) og prófílar 
b} aðeins heitvölsuð eða heitdregin 
d) plettað eða yfirborðsunnin (fægð, húðuð o. s. frv.): 

1. eingöngu plettuð 
aa) heitvölsuð eða heitdregin 

- Bönd 
a) eingöngu heitvölsuð 
e) plettað, húðuð eða öðruvísi yfirborðsunnin 

1. eingöngu plettuð 
aa) heitvölsuð 

- Þynnur 
a) Segulþynnur, segulplötur 
b) aðrar þynnur og plötur 

Í. eingöngu heitvalsaðar 
2. eingöngu kaldvalsaðar: 

bb) minna en 3 mm að þykkt 
3. fægðar, plettaðar, húðaðar eða á annan hátt yfirborðsunnar 
4. öðrnvísi skornar eða unnar: 

aa) skornar í annað form en ferninga eða rétthyrninga 

13.16 Eftirgreindar vörur úr járni eða stáli til lagningar á járnbrautum og sporvagnabrautum: 
Teinabrautir, öryggisteinar, skiptiteinar, tengispor, skiptistykki, trjónustengur, tannhjólateinar, braut- 
arbitar, tengispangir, teinafestingar, festingafleygar, undirstöðuplötur, teinagrip. teinastengur, festi- 
plötur og annað efni sérstaklega ætlað til lagningar járnbrauta og smíði þeirra 

A. Teinabrautir: 
11. Annað 

B. Öryggisteinar 
C. Brautarbitar 
D. Tengispangir og undirstöðuplötur 

1. valsaðar 
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Lokabókun 

Fulltrúar 

KONUNGSRÍKISINS BELGÍU, 
KONUNGSRÍKISINS DANMERKUR, 
SAMBANDSLÝÐVELDISINS ÞÝZKALANDS, 
FRANSKA LÝÐVELDISINS, 
ÍRLANDS, 
ÍTALSKA LÝÐVELDISINS, 
STÓRHERTOGADÆMISINS LÚXEMBÚRG, 
KONUNGSRÍKISINS NIÐURLANDA, 
KONUNGSRÍKISINS NOREGS, 
HINS SAMEINAÐA KONUNGSRÍKIS STÓRA-BRETLANDS OG NORÐUR-ÍRLANDS, 
aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu, 
og LÝÐVELDISINS ÍSLANDS, 

samankomnir í Bruxelles 22. júlí 1972, 

til að undirrita samninginn milli aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu og 

Lýðveldisins Íslands, 

hafa, um leið og samningurinn var undirritaður, 

— gefið eftirtalda yfirlýsingu, sem aukið er við þessa lokabókun: 

Sameiginleg yfirlýsing samningsaðilanna varðandi hugsanlega endurskoðun 

samningsins, 
— gert sér ljósa eftirtalda yfirlýsingu, sem aukið er við þessa lokabókun: 

Yfirlýsing ríkisstjórnar Sambandslýðveldisins Þýzkalands varðandi framkvæmd 

samningsins í Berlín. 

GJÖRT í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítján hundruð sjötíu 

og tvö. 

Yfirlýsingar 

Sameiginleg yfirlýsing samningsaðilanna varðandi hugsanlega 
endurskoðun samningsins 

Samningsaðilar lýsa yfir því, að þeir muni hafa í huga öll ákvæði samningsins 
milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands, og einkum þau, sem, ætlað 
er að tryggja ákjósanlega framkvæmd hans, ef könnun sú, sem gert er ráð fyrir Í 
5. gr. þessa samnings, leiðir til endurskoðunar á honum. 

Varðandi vörur þær, sem taldar eru í 73. kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar og 
heyra undir Kola- og stálbandalag Evrópu, mun verða gert ráð fyrir sérstöku 
öryggisákvæði, sem gerir aðildarríkjum þess bandalags kleift að lagfæra röskun eða 
sigrast á erfiðleikum, sem upp kunna að koma vegna þess, að ekki gilda sömu reglur 
um verðlagsmál og þau, sem fyrirtæki í Efnahagsbandalaginu lúta. 

Nú setur Ísland framleiðendum sínum sams konar reglur og kveðið er á um í 60. 

gr. samningsins um stofnun Kola- og stálbandalags Evrópu, sbr. 70. gr. þess samnings, 
vegna viðskipta þeirra á íslenzkum markaði og á markaði Kola- og stálbandalags- 
ins, og mun þá Kola- og stálbandalagið setja eigin framleiðendum sömu reglur, varð-
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andi vörusölu þeirra á landsvæði Íslands. Hið sérstaka ákvæði, sem 
Kola- og stálbandalagsins, getur þá haft gagnkvæm áhrif. 

Ef svo fer, mun ekkert vera aðild Kola- og stálbandalags Evrópu að samning- 

sett er í þágu 

unum til fyrirstöðu. 

Yfirlýsing ríkisstjórnar Sambandslýðveldisins Þýzkalands 
varðandi framkvæmd samningsins í Berlín 

Samningur þessi lekur einnig til ríkisins Berlínar, enda gefi ríkisstjórn Sam- 
bandslýðveldisins Þýzkalands ekki út yfirlýsingu um hið gagnstæða innan þriggja 
mánaða. 

  Stjórnartíðindi C 2 1973, nr. 2—3. Útgáfudagur 6. september 1974.
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28. febrúar 1979. 141 Nr. 4. 

AUGLÝSING 

um gildistöku samkomulags milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar um samstarf á sviði flutninga og samgangna. 

Hinn 6. nóvember 1972 var undirritað í Stokkhólmi samkomulag milli Íslands, 

Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samstarf á sviði flutninga og sam- 

gangna. Var texti þessa samkomulags birtur sem fskj. með auglýsingu nr. 23 í 

C-deild Stjórnartíðinda 1972. 

Hinn 16. þ. m. höfðu öll ofangreind ríki afhent sænska utanríkisráðuneytinu 

fullgildingarskjöl sín. Skv. 14. gr. samkomulagsins tekur það því gildi hinn Í. marz 

1973. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. febrúar 1973. 

Einar Ágústsson.   
Ingvi Ingvarsson. 

2. marz 1973. Nr. 5. 

AUGLÝSING 

um fullgildingu samnings um bann við sýkla- og eiturvopnum. 

„ 
Hinn 15. febrúar 1978 voru í ulanríkisráðunevlum Bandaríkjanna, Bretlands og 

Sovétríkjanna afhent fullgildingarskjöl Íslands að samningnum um bann við þróun, 

framleiðslu og geymslu sýkla- og eiturvopna og eyðingu þeirra, sem gerður var Í 

London, Moskva og Washington hinn 10. april 1972 og undirritaður af Íslands 

hálfu sama dag. 

Samningurinn tekur gildi, þegar 22 ríki hafa fullgilt hann. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu nr. 8 24. april 1972. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 2. marz 1973. 

Einar Ágústsson. 
— Pétur Thorsteinsson. 

Cc 18 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 

um samning milli ríkisstjórna Íslands, Noregs og Sovétríkjanna um 
4 

takmarkanir á veiði norsk-íslenzkrar síldar. 

Hinn 6. marz 1973 var undirritaður í Osló samningur milli ríkisstjórna Íslands, 
Noregs og Sovétríkjanna um takmarkanir á veiði norsk-íslenzkrar síldar. Gildis- 
timi samningsins er til og með 81. desember 1973. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal 1neð auglýsingu þessari. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 9. marz 1978. 

Einar Ágústsson. 

Pétur Thorsteinsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

milli ríkisstjórna Íslands, Noregs og Sovétríkjanna um takmarkanir 

á veiði norsk-íslenzkrar síldar. 

Ríkisstjórnir Íslands, Noregs og Sovétríkjanna hafa í þeim tilgangi að vernda 
síldarstofninn talið nauðsynlegt að takmarka veiðar á norsk-íslenzku síldinni og 
eru sammála um eftirfarandi: 

1. gr. 
Veiðar á hinum kynþroska hluta norskrar vorgotssildar skulu vera bannaðar 

á aflaskýrslusvæðum Alþjóðahafrannsóknaráðsins nr. 1. II og VB frá þeim degi, 
er samningur þessi tekur gildi. 

Bann þetta gildir ekki um veiðar í rannsóknaskyni, sem gerðar eru á vegum 
fiskveiðiyfirvalda til að fá vitneskju um stofninn og göngur hans. 

2. gr. 
Hlutaðeigandi ríki skuldbinda sig til að takmarka veiðar á smásild og milli- 

sild á aflaskyrslusvæði Alþjóðahafrannsóknaráðsins nr. T og II, þannig að þær 
verði ekki meiri en 26 pe. af því magni, er viðkomandi lönd veiddu 1969 skv. 
þeim aflaskýrslum, sem fyrir liggja. 

3. Sr. 
Hlutaðeigandi ríki gera ráðstafanir til, að ákvæðum 1. og 9. greinar verði fram- 

fylgt, og skulu tilkynna hvert öðru, í hverju slíkar ráðstafanir sén fólgnar. 

4. gr. 
Ábyrgar stofnanir hlutaðeigandi ríkja skulu senda hver annarri aflaskýrslur 

mánaðarlega, ef samanlagður afli fer yfir 100 smálestir. 

ð. gr. 
Þessi samningur tekur gildi þann dag, sem öll þrjú ríkin hafa undirritað hann, 

og gildir til og með 31. desember 1973. 
Til staðfestingar þessu hafa undirritaðir, sem hafa til þess fullt umboð frá 

viðkomandi ríkisstjór num, undirritað þennan samning.
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Gert í Osló 6. marz 1973 í þremur eintökum á íslenzku, norsku og rússnesku, 
sem öll eru jafngild. 

F.h. ríkisstjórnar Áslands 

Agnar Kl. Jónsson. 

F.h. ríkisstjórnar Noregs 

Dagfinn Várvik. 

F. h. ríkisstjórnar Sovétríkjanna 

S. K. Romanorvski. 

16. marz 1973. Nr. 7. 

AUGLÝSING 

um breytingar á sáttmála hinna Sameinuðu þjóða. 

Hinn 6. marz 1973 var framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna afhent stað- 
festingarskjal Íslands á breytingum á 61. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem 
samþykktar voru á 26. 
1971. 

Samkvæmt 108. gr. sáttmálans taka breytingar þessar gildi, þegar % 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 20. desember 

aðildar- 

ríkja Sameinuðu þjóðanna hafa staðfest þær, þar á meðal allir fastir meðlimir 
öryggisráðsins. 

61. gr. sáttmálans, svo sem henni hefur verið breytt, er birt sem fylgiskjal 
með auglýsingu þessari. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 16. marz 1978. 

Einar Ágústsson. 

Fylgiskjal. 

Gl. gr. 
Í) Fjárhags- og félagsmálaráðið skipa 

54 meðlimir hinna sameinuðu þjóða, 
kjörnir af allsherjarþinginu. 

2) Með þeim undantekningum sem 

leiðir af 3. tölulið skulu 18 meðlimir í 

fjárhags- og félagsmálaráðinu kjörnir ár 

hvert til þriggja ára. Nú víkur meðlimur 

úr ráðinu, og er þá heimilt að endurkjósa 

hann þá þegar. 

3) Við fyrstu kosningu eftir fjölgun 
meðlima í fjárhags- og félagsmálaráðinu 
úr 27 í 54 meðlimi skal, auk þeirra, sem 
kosnir eru í stað hinna 9 meðlima, er sæti 

eiga að víkja í lok þess árs, kjósa 27 

Pétur Thorsteinsson. 

Article 61 
I) The Economic and Social Council 

shall consist of fifty-four Members of the 
United Nations elected by the General 
Assembly. 

2) Subject to the provisions of para- 
graph 3, eighteen members of the Econo- 
mic and Social Council shall be elected 
each vear for a term of three vears. A 
retiring member shall be eligible for im- 
mediate re-election. 

3) At the first election after the in- 
crease in the membership of the Econo- 
mic and Social Couneil from twentv- 

seven to fiftv-four members, in addition 
lo the members elected in place of the
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meðlimi til viðbótar. Kjörtímabili 9 þess- 
ara 27 viðbótarmeðlima þannig kjörinna 
lýkur að ári liðnu og 9 annarra meðlima 
að tveimur árum liðnum samkvæmt regl- 
um, er allsherjarþingið setur. 

á) Sérhver meðlimur fjárhags- og fé- 
lagsmálaráðsins skal hafa einn fulltrúa. 

Nr. 8. 
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nine members whose term of office ex- 

pires at the end of that vear, twenty- 

seven additional members shall be elec- 
ted. Of these twenty-seven additional 
members, the term of office of nine 
members so elected shall expire at the 
end of one vear, and of nine other mem- 
bers at the end of two years, in accor- 
dance with arrangements made by the 
General Assembly. 

Í) Each member of the Economic and 

Soclal Couneil shall have one representa- 
live. 

6. april 1973. 

AUGLÝSING 
um viðskiptasamnirg milli Íslands 

og Þýzka alþýðulýðveldisins. 

Hinn 6. febrúar 1973 var undirritaður í Reykjavík viðskiptasamningur milli 
Íslands og Þýzka alþýðulýðveldisins. Gildistími samningsins er frá undirskriftar- 
degi til 31. desember 1977. 

Viðskiptasamningurinn, ásamt tveimur viðaukum, er birtur sem fylgiskjal með 
auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneylið, Reykjavik, 6. april 1973. 

Einar Ágústsson. 

Fylgiskjal. 

Pétur Thorsteinsson. 

TRADE AGREEMENT 

between the Government of the Republic of Iceland and the 

Government of the German Democratic Republic. 

The Government of the Republic of Iceland and the Government of the German 

Democratic Republic, desirous of further developing and deepening trade relations 
on the basis of equality and mutual benefit, have agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties shall make all efforts to develop and facilitate to a 
maximum extent trade between the two countries in accordance with the provisions 
of this Agreement. 

Article 2 

The Contracting Parties shall granl each other 
possible in all matters concerning their mutual trade relations, 

as favourable a treatment as 

with a view to 
promote and facilitate trade between the two countries.
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Article 3 
Deliveries of goods between the Republic of Iceland and the German Democratic 

Republic shall be effected on the basis of ihe indicative lists of goods A (exports 
of the German Democratic Republic) and B (expor!ts of the Republic of Tceland) 
attached to this Agreement. 

The lists of goods A and B shall form an integral part of this Agreement. 
The Contracting Parties agree that also other goods which are not included in 

the lists of goods A and B may be exchanged bv mnutlual consent of the Contracting 
Parties. 

  

Article 4 
The Contracting Partics dcclare their mutual interest in developing economic, 

seientific and technical relations between their two countries and shall, within 
the framework of their valid legal regulations, foment co-operalion in these fields 
whenever it is in the interest of the two countries. 

Article 5 
The Contracting Parties shall endeavour that their competent bodies for the 

exports and imports stipulated under this Agreement issue in time the necessary 
export and import licences under existing legal rules and regulations. 

Article 6 
Deliveries of goods under this Agreement shall be effected on the basis of 

contracts to be concluded between natural and juridical persons of the Republic 
of Iceland, on the one hand, and juridical persons of the German Democratic Repub- 
lic authorized to participate in foreign lrade, on the other. The above natural and 
juridical persons shall carry out their commercial transactions on their own re- 

sponsibility in every respect. 

Article 7 
The Contracting Parties agree that the prices of the goods to be delivered 

under this Agreement shall be fixed on the basis of world market prices, that is 

the prices of similar goods on the main markets. 

Article 8 
All payments due to this Agreement between the two countries shall be made 

in convertible US dollars or in any other convertible currency in accordance with 
the laws and foreign exchange control regulations in force in each of both countries. 
The Sedlabanki Islands and the Staatsbank of the German Democratic Republic 

shall conclude a payments agreement in connection with the implementation of 
the provisions of this Article. 

Article 9 
In order to ensure the implementation of this Agreement and to discuss funda- 

mental questions regarding the development of trade relations, a Mixed Committee 
composed of representatives of the Contracting Parties shall meet on request of 
one of the Contracting Parties — as a rule once a vear — alternately in the capitals 
of both countries.
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Article 10 
The stipulations of this Agreement shall apply also to conlracls which have been 

coneluded during the validity of this Agreement, but not fulfilled before its expiry. 

Arlicle 11 

Amendmenls of, and supplements to this Agreement shall be made in writing 

and require the mutual consent of the Contracling Parties. 

Article 12 
This Agreement shall come into force upon signing and shall remain valid until 

December 31, 1977. It shall be automatically renewed by periods of one year each, 
unless one of the Contracting Parties gives notice in writing to terminate it three 
months before the expiry of its validily. 

Done and signed in Reykjavík on February 6th 1973 in two originals in the 
English language. 

Indicative list of goods A 

Exports of the German Democratic Republic 

to the Republic of Iceland. 

Machinery and equipment, inclusive polvgraphic machinery. 

Transport equipment. 

Electrical products, including eleetrical motors, cables and lines, installation 
materials. 

Chemiecals. 

Hoses of all kinds. 

Plastics. 

Potash and other mining products. 

Sports and camping articles, including hunting arms and ammunition. 

Workers shoes and sport shoes. 

Foodstuffs and allied products, alcoholic beverages. 

Glassware, earthenware, porcelaine and ceramics. 

Textiles, including fabrics made of cotton, wool and synthetics, decoration and 

furnishing fabrics, stores and curtainings, socks and stockings, underwear, ready 
made clothing all kinds and haberdasherv. 

Writing and printing paper and other paperware, office equipment and supply. 

Brooms and brushes. 

Toys and musical instruments. 

Pharmaceuticals (specialities). 

Miscellaneous.
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Indicative list of goods B 

Exports of the Republic of Iceland to 

the German Democratic Republic. 
Value in 

Goods Quantitv in tons 1000 USS 

Canned fish proðttels ........0000.. 0. 700 
Fish meal 2... 5 000 
Frozen fish fillets ld... 2000 

Herring C............... 0. PM. 

Whale meat extra€t .......00000 PM. 

Miscellaneots  ........0 PM. 

(Industrial products, agricultural products, 
i.e. woolen products and tanned skins) 

Viðauki 1. 

Reykjavík, February 6, 1973. 
The Head of the Government Delegation 
of the German Democratic Republic. 

Dear Mr. GChairman, 
In the course of the negotialions belween the Government delegation of the 

German Democratic Republic and the Government delegalion of the Bepublic of 
Iceland for the conclusion of a Trade Agrcement Þelwcen the Government of the 
German Democratic Republic and the Government of the Republic of Iceland which 
look place in Reykjavík from December 8 to December 14, we have agreed upon 

the following: 
The values menlioned in the indieative lists of goods A and B attached to 

the Trade Agreement between the Government of the German Democratic Republic 
and the Government of the Republic of Tceland dated February 6, 1973, refer on 

principle to the deliveries of goods between the tvo states for the vear of 1973. 
Both delegations express their wish and will to imerease continuously, starting 

from this basis, the mutual deliveries of soods for the forthcoming vears of the 

period of validity of the above mentioned Trade Agreement. 

In this connection the delegation of the Republic of Tceland attaches particular 

importance to the increase of the delivery of canned fish to the German Democratic 
Republic. 

Í would appreciate very much, Mr. Chairman, if vou would confirm that this 
letter reflects correctly the understanding we have arrived at. 

Please, accept, Mr. Chairman, the assurance of my highest consideration. 

Gerhard Beil. 

To the 
Chairman of the Government Delegation 

of the Republic of Iceland 
Mr. Björgvin Guðmundsson 
Reykjavík. 

The Chairman of the Government Delegation 

of the Republic of Tceland. 
Reykjavík, February 6, 1973. 

Excellency, 

1 acknowledge receipt of your letter dated February 6, 1973, reading as follows: 
ÍSamhljóða texta erindisins næst á undan.)
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I confirm to you, Excelleney, that the contents of this letter reflects correctly 
the understanding we arrived at. 

Please, accept, Excellenev, the assurance of my highest consideration. 

Björgvin Guðmundsson. 

To the 
Head of the Government Delegation 
of the German Democratic Republic 

Dr. Gerhard Beil 

Reykjavík. 

Viðauki II. 

The Head of the Government Delegation 
of the German Democratic Republic. 

Reykjavík, February 6, 1973. 

Dear Mr. Chairman, 

In the course of the negotiations between the Government delegation of the 

German Democratic Republic and the Government delegation of the Republic of 
Iceland for the conclusion of a Trade Agreement between the Governmenl of the 
German Democratic Republic and the Government of the Republic of Iceland in the 
period from December 8 to December 14 in Reykjavík, we have agreed upon the 
following: 

During the negotiations the delegation of the German Democratic Republic has 
expressed the wish to buy within the period of validity of the Trade Agreement 
between the Government of the German Deniocratic Republic and the Government 
of the Republic of Iceland dated February 6, 1973, annually approximately 4,000 tons 
of herring from Iceland. 

Pointing out the difficult situation for the time being of the Republic of Ice- 
land with regard to the catch and delivery of herrins, the delegation of the Republic 
of Iceland has taken note of the wish expressed by the delegation of the German 

Democratic Republic and if the supply situation improves will consider favourably 
supplving the above quantity of frozen and salted herring. 

Mr. Ghairman, please confirm that this letter reflects correctly the under- 

standing we have arrived at. 

Please, accept, Mr. Chairman, the assurance of my highest consideration. 

To the 
Chairman of the Government Delegation 

of the Republic of Tceland Gerhard Beil. 

Mr. Björgvin Guðmundsson 
Reykjavík.
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The Chairman of the Government Delegalion 
of the Republic of Iceland. 

Reykjavík, February 6, 1973. 

Excellency, 

I acknowledge receipt of your lelter dated February 6, 1973, reading as follows: 

ÍSamhljóða texta erindisins næst á undan.) 

T confirm to you, Excelleney, that the contenls of this letter reflects correctly 

the understanding we arrived al. 
Please, accept, Excelleney, the assurance of my highest consideration. 

Björgvin Guðmundsson. 

To the 
Head of the Government Delegation 
ot the German Democratic Republic 

H.E. 
Dr. Gerhard Beil 
Reykjavík. 

11. apríl 1973. Nr. 9. 

AUGLÝSING 

um samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um viðauka við samkomulag sömu ríkja frá 12. júlí 1957 um afnám 

vegabréfaeftirlits við landamæri milli Norðurlandanna. 

Hinn 2. apríl 1973 var undirritað í Kaupmannahöfn samkomulag milli Íslands, 

Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um viðauka við samkomulag sömu 

ríkja frá 12. júlí 1957 um afnám vegabréfaeftirlits við landamæri milli Norður- 

landanna, sem gekk í gildi að því er Ísland varðar hinn 1. janúar 1966, sbr. aug- 

lýsingu nr. 19/1965 í C-deild Stjórnartíðinda. 

Samkomulagið, sem birt er sem fylgiskjal með auglýsingu þessari, tekur gildi 

hinn 1. júlí 1973. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 11. apríl 1973. 

Einar Ágústsson. 
Pétur Thorsteinsson.
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Fylgiskjal. 

OVERENSKOMST 

mellem Danmark, Finland, 
Ísland, Norge og Sverige orm 
tillæg til overenskomsten .af 
12. juli 1957 mellem de samme 
stater om ophævelse af pas- 
kontrollen ved de fællesnor- 
diske grænser. 

De kontraherende stater er 
blevet enige om folgende ttil- 
læg til overenskomsten af 12. 
juli 1957 mellem Danmark, 
Finland. Norge og Sverige om. 
ophævelse af paskontrollen 
ved de fællesnórdiske grænser 
(nedenfor benævnt paskon- 
troloverenskomsten), som Ís- 
land har tilsluttet sig den 24. 
september 1965. 

Artikel 1. 

1 det omfang, det er nod- 
vendigt til opfyldelse af for- 
Pligtelser. som den 1. juli 
1973 páhviler en kontrahe- 
rende stat í forhold til en ikke 
kontraherende stat, kan den 
kontraherende stat gore fbl- 
gende afvigelser fra paskon- 
troloverenskomsten: 

a) Uanset bestemmelsen í 
artikel 5, stk. 1 kan en kon- 
traherende stat frafalde kra- 
vet om opholdstilladelse for 
særlige grupper af arbejds- 
tagere.   

SOPIMUS 
Suomen, Íslannin, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan viálillá 
lisiykseksi 12 páiváni heina- 
kunta 1957 tehtyyn sopimuk- 
seen samojen valtioiden vá- 
lillá passintarkastuksen pois- 
tamisesta pohjoismaiden vi- 
lisillá rajoilla. 

Sopimusvaltiot ovat sopi- 
meet seuraavista lisáyksistá 
Suomen, Norjan, Ruotsin ja 
Tanskan válillá passintarkas- 
tuksen.  poistamisesta poh- 
jolsmaiden válisillá rajoilla 12 
párváná heinákuuta 1957 teh- | 
tyyn sopimukseen (kutsutaan 
alempana passintarkastusso- 
pimukseksi), johon Tslanti on 
Littynyt 24 páiváná syys- 
kuuta 1965. 

Artikla 1 

Mikáli sopimusvaltion tiy- 
tettáváksi tulee sellainen vel- 
vollisuus, joka sillá on 1. 7. 
1973 suhteessaan ei-sopimus- 
valtioon, saa. sopimusvaltio 
tehdá seuraavat poikkeukset 
passintarkastussopimuksesta. 

a) 5 artiklan ensimmáisen 
kappaleen estámiáttá voi so- 
pimusvaltio luopua vaatimas- 
ta oleskelulupaa máárátyil- 
tá työntekijáryhmiltá. 

milli 
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SAMKOMULAG 

Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Sví= 
þjóðar um viðauka við sam- 
komulag sömu ríkja frá 12. 
júlí 1957 um afnám vegabréfa- 
eftirlits við landamæri milli 
Norðurlandanna. 

Samningsríkin hafa orðið 
sammála um eftirfarandi við- 
auka við samkomulag milli 
Danmerkur, Finnlands, Nor- 

'egs og Svíþjóðar frá 12. júlí 
1957 um afnám vegabréfa- 
ettirlits við landamæri milli 
Norðurlandanna (hér á ettir 
nefnt vegabréfaeftirlitssamn- 
ingurinn), sem Ísland gerð- 
ist aðili að 24. september 
1965. 

1. gr. 

Að því leyti sem það er 
nauðsynlegt til að fulnægja 
skuldbindingum, sem 1. júlí 
1973 hvíla á samningsríki 
gagnvart ríki, sem ekki er 
aðili að samningnum, getur 
samningsríkið gert eftirfar- 
andi frávik frá vegabréfaeftir- 
litssamningnum: 

a) Þrátt fyrir ákvæði 1. 
málsgr. 5. gr. getur samn- 
ingstíki fallið frá kröfu um 
dvalarleyfi fyrir sérstaka 
flokka vinnuþega.
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OVERENSKOMST 

mellom Norge, Danmark, Fin-. 
land, Island og Sverige om 
tillegg: til overenskomsten av 
12. juli 1957 mellom de 
samme stater om opphevelse 
av passkontrollen ved de in- 
térnordiske grenser. 

De kontraherende stater 
er blitt enige om fólgende til- 
legg til overenskomsten av 
12. juli 1957 mellom Norge. 
Danmark, Finland og Sve- 
rige om opphevelse av pass- 
kontrollen ved. de internor- 
diske grenser (nedenfor kalt 
passkontrolloverenskomsten), 
som Ísland sluttet seg til 24. 
september 1965. 

Artikkel 1. 
1 den utstrekning det er 

nodvendig for á kunne opp- 
fylle forpliktelser som den 1. 
juli 1973 páhviler kontra- 
herende stat 1 forhold til ikke 
kontraherende stat, kan den 
kontraherende stat gjore fól- 
gende avvikelser fra passkon- 
trolloverenskomsten. 

a) Utenhinder av artikkel 5 
forste ledd kan kontrahe- 
rende stat frafalle kravet om 
oppholdstillatelse for visse 
kategorier av arbeidstakere.   
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ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Sverige, Danmark, 
Finland, Island och Norge om 
tillisg til överenskommelsen 
den 12 juli 1957 mellan 
samma stater om upphávande 
av passkontrollen vid de in- 
ternordiska gránserna, 

De fördragsslutande sta- | 
terna har enats om. följande 
tilligg till överenskommelsen 
den 12 juli. 1957 mellan Sve- 
rige, Danmark, Finland och 
Norge om upphávande av 
passkontrollen. vid. de inter- 
nordiska gránserna (neðan 
kallad  passkontrollöverens- 
kommelsen), till vilken Island 
anslutit sig den 24 september 
1965. 

Artikel 1 
I den mán det erfordras till 

fullgörande av förpliktelse 
som. den 1 juli 1973 ávilar 
fördragsslutande stat 1 för- 
hállande till icke fördrags- 
slutande stat, fár den för- 
dragsslitande staten göra föl- | 
jande avvikelser frán pass- 
kontrollöverenskommelsen. 

a) Utan hinder av artikel 5 | 
första stycket skall fördrags- 
slutande stat kunna fránfalla 
kravet pá uppehállstillstánd 
för sárskilda kategorier av 
arbetstagare,   

Nr. 9.
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b) Uanset bestemmelsen í 
artikel 5, stk. 3 kan en kon- 
traherende stat ved beregnin- 
gen af det tidsrum, í hvilket 
der ikke kræves opholdstilla- 
delse, undlade at fratrække 
tiden for tidligere ophold í 
en kontraherende stat. 

c) Uanset bestemmelserne 
i artikel 6 kan en kontrahe- 
rende stat undlade at afvise 
en udlænding. hvis afvisning 
ikke kan begrundes í hensy- 
net til offentlig orden, sikker- 
hed og sundhed í den kontra- 
herende stat. 

Har en stat efter denne 
undtagelsesbestemmelse und- 
ladt at afvise en udlændins, 
er den dog, med den begræns- 
ning som angives í artikel 10, 
stk. 3 pligtig at tilbagetage 
udlændingen, hvis denne er 
indrejst í en anden kontrahe- 
rende stat. Det samme gæl- 
der, hvis en kontraherende 
stat í ovrigt til opfyldelse af 
sine forpligtelser over for en 
ikke kontraherende stat ikke 
har afvist en udlænding, som 
derefter er indrejst í anden 
kontraherende stat uden at 
være 1 besiddelse af foreskre- 
vet arbejdstilladelse der. 

d) Vanset bestemmelsen í 
artikel 9, stk. 1 kan en kon- 
traherende stat tillaðe en nd- 
lænding. som er udvist af en 
anden kontraherende stat, at 

indrejse uden særlig tilladclse, 
hvis afvísning kan undlades 
efter bestemmelsen í litra c). 

Ártikel 2. 

Er der inden for rammerne 
af en kontraherende stats 
samarbejde med ikke kon- 
traherende stat fremsat for- 

slag til bestemmelser, som er 
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b) 5 artiklan kolmannen| b) Þrátt fyrir ákvæði 3. 
kappaleen estámáttá voi so- | málsgr. 5. gr. getur samnings- 
pimusvaltio laskiessaan oles- | ríki við útreikning á því tíma- 
keluvapaata  aikaa játtáá | bili, sem dvalarleyfis er ekki 
huomioimatta ajan, jonka | krafizt fyrir, látið hjá líða að . . KA | , . aslanomamen on aikaisem- draga frá tíma vegna fyrri 
min oleskellut sopunusvalti- | dvalar í samningsríki. 
ossa. | 

c) 6 artiklan estámiáttá vor!  c) Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. 
sopimusvaltio játtáá káán-| getur samningsríki látið hjá 
nyttámáttá rajalta ulkomaa- líða að vísa útlendingi frá, 
laisen, ellei káánnyttáminen enda mundi ákvörðun um 
perustu seikkaan, joka koskee | frávísun hans ekki reist á til- 
yleistá  járjestystá,  yleistá | liti til allsherjarreglu, öryggis 

  

turvallisnutta ja kansanter- 
veyttá sopimusvaltiossa. 

Jos valtio tátá poikkeus- 
möáráystá soveltaessaan ei 
ole kiánnyttinyt rajalta ul- 
komaalaista, on se kuitenkin 
10 artiklan kolmannessa kap- 
paleessa mainituin. rajoituk- 
sin, velvollinen ottamaan ta- 
kaisin ulkomaalaisen, jos tö- 
má on, matkustanut toiseen 
sopimusvaltioon. Sama pá- 
tee, Jos sopimusvaltio mnuten. 
velvoituksiensa táyttámisek- 
si ei-sopimusvaltiota kohtaan 

ulkomaalaista, jolta puuttuu 
sáádetty työlupa toisecn so- 
pinnsvaltioon, jos ulkomaa- 

memainittuun valtioon. 

kappaleen estámáttá voi so- 
'pimusvaltio. sallia ulkomaa- 
laisen, joka on káánnytetty 
toisesta sopimusvaltiosta, 
saapua maáhan ilman erityis- 
tá lupaa, jos rajalta káánny- 
tys voidaan játtáá tekemáttá 
soveltaen kohdan c) mááráys- 
tá. 

Ártikla 2 

|  Mikáli sopimusvaltion yh- 
(teistyön. pnuitteissa | 
'musvaltion, kanssa tehdáán 
„ehdotus mááriyksiksi, jotka 
| eivát sovellu passintarkastus- 

  
ei ole káánnyttányt rajalta 

lainen on matkustanut vii- | 

d) 9 artiklan ensimmáisen | 

ei-sopi- ! 

eða heilbrigðis í því samn- 
ingsríki. 

Nú hefur ríki samkvæmt 
undanþáguákvæði þessu lát- 
ið hjá líða að vísa útlendingi 
frá, og er það þá samt, með 

| þeirri takmörkun, sem greinir 
(í 3. málsgr. 10. gr, skuld- 
bundið til að taka aftur við 
útlendngnum, ef hann er 
kominn inn í annað samn- 
ingsríki. Sama gildir, ef samn- 
ingsríki til að fullnægja 
skuldbindingum sínum gagn 
vart ríki, sem ekki er aðili að 
samningnum, hefur ekki vís- 
að frá útlendingi, sem síðar 
er kominn inn. í annað sam- 

'ningsríki án þess að hafa til- 
skilið vinnuleyfi þar. 

  
d) Þrátt fyrir ákvæði 1. 

málsgr. 9. gr. getur samu- 
ingstíki leyft útlendingi, sem 
annað samningstíki hefur vís- 
að úr landi, að koma inn í 
landið án sérstaks leyfis, ef 
láta má hjá líða að vísa 
honum frá samkvæmt ákvæð- 
um í staflið c). 

2. gr. 

Nú er á. sviði samstarfs 
samningsríkis við. ríki, sem 
ekki er aðili að samningnum, 
lögð fram tillaga um ákvæði, 
'sem ekki samrýmast vega- 

  
uforenelige med paskontrol- | sopimukseen yhdessá támin | bréfaeftirlitssamningnum og
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b) Uten hinder av artikkel5 | 
tredjé ledd kan kontrahe- | tredje stycket skall fördrags- 
rende stat ved beregning av |slutande stat vid berákning 
den tid som det ikke kreves 
oppholdstillatelse for unnlate 
á trekke fra tiden for tidligere 
opphold í kontraherende stat. 

c) Uten hinder av artikkel 6 
kan kontraherende stat unn- 
late á avvise en utlending om 
ikke avvisningen begrunnes 
med hensynet til offentlig 
orden, sikkerhet eller folke- 
helsen í den kontraherende 
stat. 

Dersom en stat í medhold 
av denne unntaksbestemmel- 

lending, plikter den likevel, 
med den begrensning som. fol- 
ger av artikkel 10 tredje ledd, 
á ta tilbake utlendingen sá- 
fremt denne har reist inn í 
annen kontraherende stat. 
Tilsvarende gjelder dersom 
kontraherende stat til opp- 
fyllelse av sine forpliktelser 
mot ikke kontraherende stat 
ikke har avvist utlending som 
deretter har reist inn í annen 
kontraherende stat uten á ha 
ngdvendig arbeidstillatelse 
der. 

d) Uten hinder av artikkel9 
forste ledd kan kontraherende 
stat gi en utlending som er 
blitt utvist fra annen kontra- | 
herende:stat, adgang til inn- 
rteise ten særskilt tillatelse, 
dersom avvisning kan unn- 
lates 1 medhold av bestem- 
melsen 1 bokstav c. 

Ártikkel 2. 

Dersom det innenfor ram- 
men av kontraherende stats 
samarbeid med ikke kontra- 
herende stat blir fremlagt for- 
slag til bestemmelser som er 
uforenlige med passkontroll- 

  

  
annan fördragsslutande stat, 
att inresa utan sárskilt till- 

  

í dragsslutande staten. 

íav denna undantagsbestám- 
se har unnlatt á avvise en ut- | 
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b) Utan hinder av artikel 5 

av den uppehállstillstánds- 
fria tiden kunna underláta att 
avrákna tid för tidigare vistel- 
sei fördragsslutande stat. 

c) Utan hinder av artikel 6 
skall fördragsslutande stat 
kunna underláta att avvisa 
utlánning, om icke avvisnin- 
gen grundas pá hánsyn till 
allmán ordning, allmán sáker- 
het och folkhálsa í den för- 

Har stat med tillimpning 

melse underlátit att avvisa 
utlánning, ár den dock, med 
den begriánsning som anges í 
artikel 10 tredje stycket, 
skyldig att átertaga utlán- 
ningen om denne inrest í an- 
nan fördragsslutande stat. 
Detsamma gáller om för- 
dragsslutande stat eljest till 
fullgörande av sina förplik- 
telser mot icke fördragsslu- 
tande stat icke avvisat ut- 
linning som saknar föreskri- | 
vet arbetstillstánd í annan 
fördragsslutande stat, om ut- 
lánningen inrest í sistnámnda 
stat. 

d) Utan hinder av artikel 9 
första stycket skall fördrags- 
slutande stat kunna tilláta ut- 
linning, som utvisats frán 

stánd, om avvisning kan, un- 
derlátas med tillimpning av 
bestámmelsen under c). 

Artikel 2. 
Har inom ramen för för- 

dragsslutande stats samarbe- 
te med icke fördragsslutande 
stat förslag framlagts till be- 
stöámmelser, som ár .ofören-   liga med passkontrollöverens- 

Nr.



Nr. 9. 

overenskomsten sammen- 
holdt med denne overens- 
komst, skal der, efter at de 
gvrige kontraherende stater 
efter artikel 4, stk. 2 í pas- 
kontroloverenskomsten er un- 
derrettet om forslaget. pá be- 
gæring af en kontraherende 
stat finde forhandlinger sted 
mellem de kontraherende sta- 
ter.  Forhandlingerne skal 
finde sted, inden. beslutning 
trælfes vedrgrende forslaget, 
medmindre tvingende grunde 
gor det úodvendigt straks at 
trætfe sádan beslutning. 1 
sidstnævnte tilfælde skal for- 
handlingerne finde sted sna- 
rest muligt, efter at beslut- 
ningen er truffet. 

Ved torhandlingerne skal 
de kontraherende stater soge 
at klargore virkningerne af 
de nye bestemmelser for det 
nordiske 
arbejde samt overveje hvilke 
ændringer í paskontrolover-. 
enskomsten, eller í denne 
overenskomst, der kan blive 
ngdvendige. 

Denne overenskomst skal 
ratificeres, og ratifikations- 
instrumenterne skal depo- 
neres í Kobenhavn. 

Overenskomsten træder í 
kraft den 1. juli 1973. Den 
forbliver í kraft for en kon- 
traherende stat. sá længe pas- 
kontroloverenskomsten er í 
kraft for den págældende stat. 

Overenskomsten skal de- 
poneres í det danske uden- 
rigsministerium, og þbekræf- 
tedc afskrifter af den skal til- 
stilles de ovrige kontrahe- 
rende staters regeringer. 

paskontrolsam- 
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sopimuksen kanssa, on, ehdo- 
tuksesta, sen jálkeen kun 
muille sopimusvaltioille on 
siitá tiedotettu passintarkas- 
tussopimuksen 4  artiklan 
toisen kappaleen mukaan, 
sopimusvaltion pyynnöstá 
neuvoteltava mnuiden sopi- 
musvaltioiden kanssa. Neu- 
vottelujen on tapahduttava 
ennen kuin páátós ehdotuk- 
sesta tehdáán, mikáli eivaát 
pakottavat syyt vaadi páá- 
töksen tekemistá válittömás- 

Viimeksi mainitussa ta- 
pauksessa on neuvottelujen 
tapahduttava  mahdollisim- 
man. pian seu jálkeen kun 
páátös on tehty. 

Neuvotteluissa on sopimus- 
valtioiden pyrittává selvitta- 
möán.-vusien mááráysten vai- 
kutukset pohjoismaiseen pas- 
sintarkastusyhteistyöhön se- 
ká harkittava nitká muutok- 
set passintarkastussopimuk- 
seen ja táhán sopimukseen 
saattavat tulla tarpeellisiksi.. 

  

Támá sopimus on ratifioi- 
tava ja ratifioimisasiakirjat 
talletettava Köðpenhaminas- 
sa. 

Sopimus: tulee voimaan 1 
páiváná heinákuuta 1973. Se 
jáð volmaan sopimusvaltioon 
náhden siihen asti kun pas- 
sintarkastussopimus on voi- 
massa kyseiseen valtioon nöh- 
den. 

Sopimus on talletettava 
Tanskan  ulkoasiainministe- 
riðön ja sen vahvistetut 
jáljennökset on annettava 
muiden sopimusvaltioiden 
hallituksille.   

11. apríl 1973. 

samkomulagi þessu, og skulu 
-þá., eftir að hinum samnings- 
ríkjunum hefur samkv: æmt 2. 
málsgr. 4. gr. vegabrélaettir- 
litssamningsins verið tilkynnt 
um tillöguna, eftir kröfu 
samningsríkis, fara fram við- 
ræður milli samningsríkjanna. 
Viðræðurnar skulu fara fram 
áður en. ákvörðun er tekin 
um tillöguna, nema brýnar 
ástæður geri það nauðsyn- 
legt að taka slíka ákvörðun 
strax. Í síðast nefndu tilviki 
skulu viðræður fara fram svo 
tljótt sem unnt er eftir að 
ákvörðun er tekin, 

Í viðræðunum skulu samn- 
ingsríkin leitast við að skýra, 
hver áhrif hin nýju ákvæði 
muni hafa á hið norræna 
samstarf um vegabréfaeftu- 
lit, og íhuga, hverjar breyt- 
ingar. muni þurfa að gsra á 
vegabréfaettirlitssamningnum 
eða á samkomulagi þessu. 

Samkomulag þetta skal 
fullgilda og fullgildingarskjöl- 
unum skal komið fyrir til 
geymslu í Kaupmannahöfn. 

Samkomulagið öðlast gildi 
1. júlí 1973. Það helzt í gildi 
að því er varðar samnings- 
ríki á meðan vegabréfaettir- 
litssamningurinn er í gildi að 
því er varðar það ríki. 

4 
Samkomulagið skal geyma 

í danska utanríkisráðuneyt: 
„Inu, og staðfest eftirrit af því 
skal láta ríkisstjórnum hinna 
samningsríkjanna í té.



11. april 1973. 

overenskomsten sammen- 
holdt med denne tilleggsover- 
enskomst, skal. etter at de 
ovrige kontraherende stater i 
samsvar med artikkel 4 annet 
ledd 1 passkontrolloverens- 
komsten er underrettet om 
forslaget, pá begjæring av en 
kontraherende stat droaftelser 
finne sted mellom de kontra- 
herende stater. Droftelsene 
skal finne sted for det treftes 
beslutning í anledning av for- 
slaget med mindre tvingende 
grunner gjar det nódvendig 
uten. opphold á trette slik be- 
slutning. Í sistnevnte tilfelle 
skal droftelsene finne sted sá 
snart som mulig etter at be- 
slutning er trutfet. 

Under droftelsene skal de 
kontraherende stater sóke á 
klargjore hvilke virkninger de 
nye bestemmelsene vil ha for 
det nordiske passkontroll- 
samarbeidet og overveie hvil- 
ke endringer í passkontroll- 
overenskomsten eller í denne 
tilleggsoverenskomst som kan 
bli nadvendige. 

Nærværende overenskomst; 
skal ratifiseres og ratifika- 
sj jonsdokumentene deponeres 
1 Kgbenhavn. 

Or crenskomsten trer1 kraft 
den 1. juli 1973. Den forblir 
1 kraft for kontraherende stat 
sá lenge passkontrolloverens- 
komsten er í kraft for ved- 
kommende stat. 

Overenskomsten skal depo- 
neres 1 det danske utenrilks- 
departement, og békreftede 
avskrifter av den skal over- 
lates til de ovrige kontrahe- 
tende staters. regjeringer. 

155 

kommelsen í förening med 
denna överenskommelse, 
skall, sedan övriga fördrags- 
slutande stater enligt artikel 
4 andra stycket passkontroll- 
överenskommelsen underrát- 
tats om förslaget, "pá för- 

överliggningar mellan de för- 

med anledning av förslaget, 
isávida icke tvingande skál 
gör det nödvándigt att ome- 

lággningarna ága rum sá snart 
som möjligt sedan beslut fat- 
tats. 

Vid överlággningarna skall 
de fördragsslutande staterna 
söka klargöra verkningarna 
av de nya bestámmelserna för 
det nordiska Þasskontroll- 
samarbetet samt övervága 
vilka ándringar í passkon: 
trollöverenskommelsen eller í 
denna överenskommelse som 
kan bli erforderliga. 

  
Í 

Denna  överenskommelse 
skall ratificeras och ratifika- 
tionsinstrumenten, deponeras 

1 Köpenhamn. 
Qverenskommelsen tráder 1 

*kraft den 1 juli 1973. Den 
| törblir 1 kraft för fördrags- 
íslutande stat sá linge pass- 
kontrollöverenskommelsen ár 
i kraft för ifrágavarande stat. 

Överenskommelsen skall 
(deponeras í det danska ut- 
| tikesdepar tementet, och be- 
styrkta avskrifter av den 
skall tillstállas övriga för- 
dragsslutande staters rege- 
tingar   

  dragsslutande stats begáran | 

dragsslutande staterna ága 
rum. Överlággningarna skall 
ága rum innan beslut fattas | 

delbart fatta sádant beslut. 1 | 
sistnámnda fall skall över- 

  

Nr.
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Til bekræftelse heraf har) Támán vahvistukseksi ovat| Þessu til staðfestu hafa 
de kontraherende staters be- | sopimusvaltioiden valtuute- | fulltrúar samningstíkjanna 
fuldmægtigede undertegnet tut allekirjoittaneet támán | undirritað samkomulag 

| . | 
denne overenskomst. í sopimusken. | þetta. 

Udfærdiget í Kgbenhavn  Tehty Köðpenhaminassa Gjört í Kaupmannahöfn 
den 2. april 1973 í et ek- 2 páiváná huhtikuuta yh- hinn 2. apríl 1973 í einu 
semplar pá dansk, finsk, is- tená suomen-,islannin-,nor- eintaki á íslenzku, dönsku, 
landsk, norsk og svensk. jan-, ruotsin- ja tanskan- finnsku, norsku og sænsku. 

kielisená kappaleena.



11. apríl 1978. 

Til bekreftelse av dette har 
de respektive staters befull- 
mektigede underskrevet 
nærværende overenskomst. 

Utferdiget 1 Kóbenhavn 
den 2. april 1973 í ett 
eksemplar pá norsk, dansk, 
finsk, islandsk og svensk. 

11. júlí 1973. 
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Til bekráftelse hárav har 
de fördragsslutande stater- 
nas Þbefullmáktigade om- 
bud  undertecknat denna 
överenskommelse. 
Som skedde i Köpenhamn 

den 2. april 1973 í ett ex- 
emplar pá svenska, danska, 
finska,islándska och norska 

spráken. 

AUGLÝSING 

  

Nr. 9. 

Nr. 10. 

um gildistöku samnings milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum. 

Hinn 9. nóvember 1972 var undirritaður í Stokkhólmi samningur milli Íslands, 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 111 1972 um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess 
að fullgilda fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum var síðan gengið frá fullgildingu samningsins 
og tilkynning samkvæmt 22. gr. hans send sænskum stjórnvöldum. Gekk samn- 
ingurinn í gildi samkvæmt þeirri grein Í. janúar 1978. 

Í 2. gr. ofangreindra heimildarlaga sagði, að ákvæði samningsins skyldu hafa 
lagagildi hér á landi, þegar hann hefði verið fullgiltur. 

Á grundvelli 20. gr. samningsins hefur verið gengið frá samkomulagi um fram- 
kvæmdaatriði, sbr. auglýsingu nr. 129 í B-deild Stjórnartiðinda 1973, bls. 272. 

Samningurinn var birtur sem fylgiskjal með auglýsingu nr. 25/1972 í C-deild 
Stjórnartíðinda. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 11. jálí 1973. 

Einar Ágústsson.   
Pétur Thorsteinsson.



Nr. Íl. 158 11. júlí 1973. 

AUGLÝSING 

um samkomulag við Noreg um heimild til veiða 

innan fiskveiðilögsögu Íslands. 

Með orðsendingum dagsettum 10. júlí 1973 var gengið frá samkomulagi milli 
Íslands og Noregs um heimild fyrir norsk skip til takmarkaðra veiða innan fisk- 
veiðilögsögu Íslands. 

Ofangreindar orðsendingar eru birtar sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 11. júlí 1973. 

Einar Ágústsson.   
Pétur Thorsteinsson. 

Fylgiskjal. 

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ, REYKJAVÍK 
10. júlí 1973. 

Háttvirti sendiherra. 

Ég leyfi mér að vísa til viðræðna milli fulltrúa ríkisstjórnar Íslands og Noregs 
og staðfesti hér með, að eftirfarandi samkomulag náðist milli fulltrúanna: 

Samkomulag milli Íslands og Noregs um heimild til fiskveiða 

innan 50 mílna fiskveiðimarkanna. 

Ríkisstjórnir Íslands og Noregs hafa orðið ásáttar um eftirfarandi raunhæfa til- 
högun í sambandi við rýmkun íslenzku fiskveiðilögsögunnar 1. september 1972 úr 

12 í 50 sjómílur: 

1. Samkvæmt samkomulagi þessu skal veita u. þ. b. 45 skipum, er stunda línu- 
veiðar, allt að 125 fet að stærð, skrásettum í Noregi, leyfi til fiskveiða á svæðinu 
milli 12 og 50 sjómílna utan við grunnlínur umhverfis Ísland. Aðiljar byggja á, 
að ekki séu fleiri en u. þ. b. 30 línuveiðiskip, sem stundi veiðar samtímis. Leyfin 

skulu veitt í samræmi við eftirfarandi reglur: 
a. Norsk stjórnvöld skulu tilkynna íslenzka sjávarútvegsráðuneytinu nafn, 

skráningarnúmer og stærð skips, sem óskað er veiðiheimildar fyrir, svo og 
nafn skipstjóra. 

b. Íslenzka sjávarútvegsráðuneytið veitir skipum, sem í hlut eiga, leyfi til línu- 
og handfæraveiða. Leyfin eru veitt til 2—4 mánaða í senn, og er heimilt að 
endurnýja þau. 

2. Norsk skip, sem stunda veiðar samkvæmt ofangreindum ákvæðum, skulu hlíta 
sömu reglum sem íslenzk fiskveiðiskip við sams konar veiðar, og tilkynna skulu 
þau íslenzkum stjórnvöldum, hvenær veiðar hefjast. 
Norsk stjórnvöld skulu gefa íslenzka sjávarútvegsráðuneytinu misserislega 
skýrslur um veiðimagn, sem aflað er á grundvelli ofangreindra ákvæða. 

4. Samkomulag þetta haggar í engu sjónarmiðum samningsaðilja um heimild 
strandríkis til að ákvarða umtak fiskveiðilögsögu sinnar. 

c
o
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5. Hvor aðili um sig getur fellt samkomulag þetta úr gildi með 6 mánaða fyrir- 
vara. 

Ef ríkisstjórn yðar lýsir sig samþykka framangreindu, leyfi ég mér að leggja 
til, að samkomulag þetta milli ríkisstjórna Íslands og Noregs gangi í gildi þann dag, 
er svarbréf yðar er dagsett. 

Ég nota þetta tækifæri til þess að fullvissa yður, herra sendiherra, um sérstaka 
virðingu mína. 

Einar Ágústsson. 

Hr. sendiherra Olav Lydvo, 
Norska sendiráðið, Reykjavík. 

KGL. NORSK AMBASSADE 

Reykjavik, 10. juli 1973. 
Herr Utenriksminister. 

9 
Jeg har den ære á erkjenne mottakelsen av Deres brev av idag, som i norsk 

tekst lyder som fglger: 
„Jeg har den ære á henvise til dróftelser mellom representanter for váre to 

Regjeringer, og á bekrefte den enighet som er oppnádd mellom de to delegasjoner 

i fólgende form: 
Regjeringene í Island og Norge er blitt enige om fólgende praktiske ordning í 

forbindelse med utvidelsen av den islandske fiskerigrense fra 12 til 50 nautiske mil 

fra 1. september 1972: 

1. Etter denne avtale skal det gis tillatelse for ca. 45 lHnefartgyer av stýrrelse opp 
til 125 fot, registrert í Norge, Hl á drive fiske í omrádet mellom 12 og 50 nautiske 
mil utenfor Íslands grunnlinjer. Partene forutsetter at det ikke vil være fler 
enn ca. 30 linefartóyer som driver fiske til samme tid. Tillatelsene skal gis 
etter fglgende bestemmelser: 
a. Norske myndigheter skal gi meddelelse til Íslands fiskeridepartement om 

navn, registreringsnummer, sígrrelse og fgrer for de fartgyer det gjelder. 
b. Tslands fiskeridepartement vil gi tillatelse til fiske med line og hándsnóre 

for de fartðyer det gjelder. Slike tillatelser gis for et tidsrom av 2—4 máneder, 
og kan fornyes. 

2. Norske fartgyer som driver fiske i henhold til ovennevnte bestemmelser skal 
fglge samme regler som islandske fartgyer under samme slags fiske, og gi 
melding til islandske myndigheter nár fiske pábegynnes. 

3. Norske myndigheter skal hvert halvár gi Íslands fiskeridepartement oppgave 
over fangster tatt í samsvar med bestemmelsene ovenfor. . 

4. Intet í denne avtale skal anses á prejudisere partenes syn pá kyststatens 
adgang til á fastsette utstrekningen av dens fiskerijurisdiksjon. 

5. Partene kan hver for seg med 6 máneders varsel bringe denne avtale til opphgr. 

Dersom Deres Regjering er enig í ovenstáende, har jeg den ære á foreslá at 
denne ordning skal tre i kraft mellom váre to Regjeringer den dag Deres svarbrev 
er datert.“ 

Som svar har jeg den ære á meddele at den norske Regjering er enig í oven- 
stáende, og fólgelig er innforstátt med at Deres brev og dette svarbrev skal utgjóre 
en overenskomst mellom de to Regjeringer med gyldighet fra dags dato.
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Motta, herr Utenriksminister, forsikringen om min mest utmerkede hgyaktelse. 

Hans Eksellense 

Utenriksminister Einar Ágústsson, 
Reykjavik. 

Nr. 12. 

Olav Lydvo. 

12. júlí 1973. 

AUGLÝSING 

um aðild Íslands að samningi um að koma Í veg 

fyrir ólöglega töku loftfara. 

Hinn 29. júní 1973 voru utanríkisráðuneytum Bandaríkjanna, Bretlands og Sovét- 
ríkjanna afhent aðildarskjöl Íslands að samningnum um að koma í veg fyrir ölöglega 

töku loftfara, sem gerður var í Haag hinn 16. desember 1970. 
Samkvæmt 4. tl. 18. gr. samningsins tekur hann gildi á Íslandi hinn 30. júlí 

1973. 
Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 12. júli 1973. 

Einar Ágústsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

UM AÐ KOMA Í VEG FYRIR ÓLÖGLEGA 

TÖKU LOFTFARA 

Inngangur: 

RÍKI ÞAU, SEM AÐILAR ERU AÐ 
SAMNINGI ÞESSUM, 
TELJA, að ólöglegar aðgerðir, sem 

miða að töku eða stjórn loftfara í flugi, 
stofni í hættu öryggi manna eða eigna, 
hafi alvarleg áhrif á rekstur flugþjónustu 
og rýri traust þjóða heims á öryggi flug- 
samgangna; 

TELJA, að slík brot séu mikið áhyggju- 
efni; 

TELJA, að til þess að koma í veg fyrir 
slíkar aðgerðir, beri brýna nauðsyn til 
að gera viðeigandi ráðstafanir til að 
refsa þeim, sem Þbrotlegir gerast, og 
HAFA ÞVÍ ORÐIÐ ÁSÁTT UM 

EFTIRFARANDI: 

  

Pétur Thorsteinsson. 

CONVENTION 

FOR THE SUPPRESSION 

OF UNLAWFUL SEIZURE 

OF AIRCRAFT 

Preamble 

THE STATES PARTIES TO THIS 
CONVENTION 
CONSIDERING that unlawful acts of 

seizure or exercise of control of air- 
craft in flight jeopardize the safety of 
persons and property, seriously affect the 
operation of air services, and undermine 
the confidence of the peoples of the 
world in the safety of civil aviation; 
CONSIDERING that the occurrence of 

such acts is a matter of grave concern; 
CONSIDERING that, for the purpose 

of deterring such acts, there is an urgent 
need to provide appropriate measures for 
punishment of offenders; 
HAVE AGREED AS FOLLOW S:
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1. gr. 
Sá, sem gerist sekur um eftirfarandi 

háttsemi um borð í loftfari í flugi: 

a) tekur það á sitt vald eða nær tökum 
á stjórn þess ólöglega með valdbeit- 
ingu eða hótun um valdbeitingu, eða 
reynir einhverjar slíkar aðgerðir, eða 

b) er sekur um hlutdeild í framningu 

slíks verknaðar eða í tilraun til að 

drýgja hann, 
fremur afbrot (sem í samningi þessum 
nefnist „afbrotið“). 

2. gr. 
Sérhvert samningsríki skuldbindur sig 

til að lýsa afbrotið refsivert og leggja 
þung viðurlög við því. 

3. gr. 
1. Að því er samning þennan varðar 

skal talið, að loftfar sé í flugi, hvenær 

sem er eftir að búið er að loka öllum 
tri dyrum þess, eftir að farþegar eru 
komnir um borð, og þangað til einhverjar 
slíkar dyr eru opnaðar, til að farþegar 

geli sengið frá borði. Ef um nauðlend- 
ingu er að ræða, telst flugferð ekki lok- 
ið, fyrr en þar til bær yfirvöld taka á- 
byrgð á loftfarinu og mönnum og eign- 
um um borð. 

2. Ákvæði samnings þessa taka ekki 
til loftfara, sem notuð eru í bjónustu 
hers, tollyfirvalda eða lögreglu. 

3. Samningur þessi tekur aðeins til 
þess, þegar flugtaksstaður eða raunveru- 
legur lendingarstaður loftfarsins, sem 
afbrotið er framið í, er utan landsvæðis 
ríkisins, sem loftfarið er skrásett í, og 

skiptir eigi máli, hvort loftfarið er í 
millilanda- eða innanlandsflugi. 

4. Í þeim tilvikum, sem um getur í 5. 
gr., á samningur þessi ekki við, ef flug- 
taksstaður og raunverulegur lendingar- 
staður loftfarsins, sem afbrotið er fram- 
ið í, eru innan landsvæðis sama ríkis og 
það ríki er eitt þeirra, sem um getur í 
o. gr. 
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Article 1 
Any person who on board an aircraft 

in flight: 

a) unlawfully, by force or threat thercof, 

or by any other form of intimidation, 
seizes, or exercises control of, that 

aircraft, or attempts to perform any 

such act, or 

b) is an accomplice of a person who per- 
forms or attempts to perform any such 
act 

commits an offence (hereinafter referred 

lo as “the offence"). 

Article 2 
Each Contracting State undertakes to 

make the offence punishable by severe 
penalties. 

Article 3 
1. For the purposes of this Conven- 

tion, an aircraft is considered to be in 
flight at any time from the moment when 

all its external doors are closed following 
embarkation until the moment when any 
such door is opened for disembarkation. 
In the case of a forced landins, the flight 

shall be deemed to continue until the 
competent authorities take over the 
responsibility for the aircraft and for per- 
sons and property on board. 

2. This Convention shall not apply to 
aireraft used in military, customs or 

police services. 

3. This Convention shall apply only if 
the place of take-off or the place of actual 
landins of the aircraft on board which 
the offence is committed is situated out- 
side the territory of the State of registra- 
tion of that aircraft; it shall be imma- 
terial whether the aircraft is engaged in 
an international or domestic flight. 

4. Tn the cases mentioned in Article 5, 
this Convention shall not apply if the 
place of take-off and the place of actual 
landing of the aircraft on board which 
the offence is committed are situated 
within the territory of the same State 
where that State is one of those referred 
to in that Article.
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5. Þrátt fyrir ákvæði 3. og 4. mgr. 
þessarar greinar eiga 6., 7., 8. og 10. gr. 
við, án tillits til flugtaksstaðar eða raun- 
verulegs lendingarstaðar loftfarsins, ef 

brotamaður eða meintur brotamaður 

finnst á landsvæði annars ríkis en þess, 

sem loftfarið er skrásett í. 

4. gr. 

1. Sérhvert samningsríki skal gera 

þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar kunna 

að vera til að ná lögsögu yfir afbrotinu 
og hvers kyns öðru ofbeldisverki gagn- 
vart farþegum eða áhöfn, sem meintur 
brotamaður fremur í sambandi við af- 
brotið í eftirfarandi tilvikum: 

a) Þegar afbrotið er framið í loftfari, 
z 

sem skrásett er í viðkomandi ríki; 

h) þegar loftfarið, sem afbrotið er fram- 
ið í, lendir á landsvæði þess ríkis og 
meintur brotamaður er enn um borð; 

c) þegar afbrotið er framið í loftfari, sem 
án áhafnar er leigt leigutaka, enda 
hafi bann aðalaðsetur fyrir atvinnu- 
starfsemi sína í því ríki eða hafi bú- 
setu þar, ef leigutaki hefur ekkert slíkt 
aðsetur fyrir starfsemi sína. 

2. Sérhvert samningsríki skal einnig 
sera nauðsynlegar ráðstafanir til að ná 
lögsögu yfir afbrotinu í því tilviki, að 
meintur brotamaður sé til staðar á land- 
svæði þess og ríkið framselji hann ekki 
samkvæmt 8. gr. neinum þeim ríkjum, 

sem um getur í Í. mgr. þessarar greinar. 

3. Samningur þessi kemur ekki í veg 
fyrir refsilögsögu, sem heitt er samkvæmt 

landslögum. 

ð. gr. 
Samningsríki, sem stofna sameiginleg 

loftferðasamtök, eða alþjóðastofnanir, 
sem hafa í þjónustu sinni loftför, er háð 
eru alþjóðlegri eða sameiginlegri skrán- 
ingu, skulu á viðeigandi hátt tilgreina 
fyrir sérhvert loftfar ríki það, er hafa 

skal lögsögu og koma fram sem skrán- 

ingarríki að því er samning þennan 
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5. Notwithstanding paragraphs 3 and 
4 of this Article, Articles 6, 7, 8 and 10 
shall apply whatever the place of take- 
off or the place of actual landing of the 
aircraft, if the offender or the alleged 
offender is found in the territory of a 
State other than the State of registration 
of that aireraft. 

Article 4 
I. Each Gontracting State shall take 

such measures as may by necessary to 
establish its jurisdiction over the offence 
and any other act of violence against 
passengers or crew committed by the 
alleged offender in connection with the 
offence, in the following cases: 

a) when the offence is committed on 

board an aircraft registered in that 
State; 

b) when the aircraft on board which the 

offence is committed lands in its terri- 

tory with the alleged offender still on 
board; 

c) when the offence is committed on 

board an aircraft leased without crew 

to a lessee who has his principal place 
of business or, if the lessee has no 

such place of business, his permanent 
residence, in that State. 

2. Each Contracting State shall like- 
wise take such measures as may be 

necessary to establish its jurisdiction 
over the offence in the case where the 
alleged offender is present in its terri- 
tory and it does not extradite him pur- 
suant to Article 8 to any of the States 
mentioned in paragraph 1 of this Article. 

3. This Convention does not exclude 

any criminal jurisdiction exercised in 
accordance with national law. 

Article 5 
The Contracting States which establish 

joint air transport operating organiza- 
tions or international operating agencies, 
which operate aireraft which are subject 
to joint or international registration 
shall, by appropriate means, designate 
for each aircraft the State among them 
which shall exercise the jurisdiction and
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varðar, og ber að tilkynna Alþjóðaflug- 
málastofnuninni um það efni, en hún 

kemur tilkynningu á framfæri við að- 
ildarríki samnings þessa. 

6. gr. 
1. Sérhvert ríki, sem brotamaður eða 

meintur brotamaður er staddur í, skal, 

þegar staðreynt hefur verið, að lagaskil- 
yrði réttlæti það, hneppa hann í gæslu 
eða gera aðrar ráðstafanir til að tryggja 
návist hans. Gæzla og aðrar ráðstafanir 
skulu vera í samræmi við lög viðkom- 
andi ríkis, og skal marka þeim tíma, mið- 
að við það, sem telja má nauðsynlegt til 
að hefja sakamáls- eða framsalsaðgerðir. 

2. Ríkinu ber þegar að hefja frum- 
rannsókn á málsatvikum. 

3. Hverjum þeim manni, sem í gæzlu 
er samkvæmt næstu málsgrein á undan, 
skal veitt aðstoð til að ná sambandi taf- 
arlaust við næsta fulltrúa ríkis þess, sem 
hann hefur ríkisfang Í. 

4, Þegar ríkið hefur samkvæmt þess- 
ari grein tekið mann í gæzlu, skal það 
þegar í stað tilkynna skrásetningarríki 
loftfarsins og ríki því, sem um getur í 
c-lið 1. mgr. 4. gr., svo og ríki því, sem 
maðurinn á ríkisfang í, og einnis, ef það 
telur ástæðu til, sérhverju öðru ríki, sem 
kann að eiga hagsmuna að sæta af að fá 
vitneskju um, að maðurinn sé í gæzlu, og 
um málsatvik þau, sem liggja til grund- 
vallar töku hans. Ríki það, sem annast 

frumrannsókn þá, er 2. mgr. þessarar 
greinar fjallar um, skal án tafar skýra 

téðum ríkjum frá niðurstöðum sínum og 
taka fram, hvort það hefur í hyggju að 
neyta lögsöguvalds síns. 

7. gr. 
Samningsríki, sem ræður yfir land- 

svæði, þar sem meintur Þbrotamaður 
finnst, er skylt, svo fremi það framselji 

hann ekki, að fela þar til bærum yfir- 

völdum málið til saksóknar og það án 
nokkurrar undantekningar, og hvort sem 
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have the attributes of the State of 
registration for the purpose of this Con- 
vention and shall give notice thereof to 

the International Civil Aviation Organiza- 
Hon which shall communicate the notice 

to all States Parties to this Convention. 

Article 6 
1. Upon being satisfied that the eir- 

cumstances so warrant, any Contracting 

State in the territory of which the offen- 
der or the alleged offender is present, 
shall take him into custody or take other 
measures to ensure his presence. The cus- 
tody and other measures shall be as 
provided in the law of that State but 
may only be continued for such time as 
is necessary to enable any criminal or 
extradition proceedings to the instituted. 

2. Such State shall immediately make 

a preliminary enguiry into the facts. 

3. Any person in custody pursuant to 
paragraph Í of this Article shall be assis- 
ted in communicating immediately with 
the nearest appropriate representative of 
the State of which he ís a national. 

4. When a State, pursuant to this 
Article, has taken a person into custody, 

it shall immediately notify the State of 
registration of the aircraft, the State 
mentioned in Article 4, paragraph 1 (c), 
the State of nationality of the detained 
person and, if it considers it advisable, 
any other interested States of the fact 
that such person is in custody and of 
the circumstances which warrant his de- 
tention. The State which makes the preli- 
minary enquiry contemplated in para- 
graph 2 of this Article shall promptly 
report its findings to the said States and 
shall indicate whether it intends to exer- 
cise jurisdiction. 

Article 7 

The Contracting State in the territory 
of which the alleged offender is found 
shall, if it does not extradite him, be 
obliged, without exception whatsoever 

and whether or not the offence was com- 

mitted in its territory, to submit the case



Nr. 12. 

afbrotið var framið á landsvæði þess eða 
ekki. 

Yfirvöld þessi skulu taka ákvörðun um 
saksókn eftir sömu reglum og þeim, sem 
gilda, ef um er að ræða afbrot alvarlegs 
eðlis samkvæmt landslögum. 

8. gr. 
1. Afbrotið telst fólgið í hvers kyns 

samningi um framsal sakamanna, sem í 
gildi er milli samningsríkjanna, og telj- 
ast þar meðal þeirra afbrota, er leiða til 
framsals. Samningsríkin skuldbinda sig 
til að fella afbrotið undir ákvæði um 
framsal sakamanna í öllum samningum 
þar að lútandi, sem þau gera með sér 
framvegis. 

2. Ef samningsríki, sem gerir samning 

að skilyrði fyrir framsali, fær beiðni um 
framsal frá öðru samningsríki, sem það 
hefur ekki gert samning við um framsal 
sakamanna, getur það að eigin vild talið 
samning þennan lagalegan srundvöll fyr- 
ir framsali vegna afbrotsins. Um fram- 
salið fer að öðru leyti eftir lögum þess 
ríkis, sem óskað er framsals hjá. 

3. Samningsríki, sem ekki gera samn- 
ing sín í milli að skilyrði fyrir framsali, 
skulu viðurkenna gagnkvæmt, að afbrot- 
ið falli undir lagaákvæði um framsal 
sakamanna í samræmi við löggjöf ríkis 
þess, er óskað er framsals hjá. 

4. Að því er varðar framsal milli 
samningsríkjanna, ber eigi einungis að 
telja afbrotið framið á þeim stað, þar 
sem aðgerðirnar voru framkvæmdar, 

heldur einnig á landsvæðum þeirra ríkja, 
sem eiga lögsögu yfir afbrotinu sam- 

kvæmt Í. mgr. 4. gr. 

9. gr. 

1. Nú er framið eitthvert þeirra brota, 
sem greinir í a-lið 1. gr., eða er yfirvof- 
andi, og ber samningsríkjunum að gera 
viðeigandi ráðstafanir til að fá löglegum 
flugstjóra aftur í hendur stjórn loftfars- 
ins eða viðhalda stjórn hans á því. 

2. Í þeim tilvikum, sem um getur í 
næstu málsgrein á undan, skal samnings- 

ríki, þar sem loftfar eða farþegar eða 
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to its competent authorities for the pur- 
pose of prosecution. 

Those authorities shall take their deci- 
sion in the same manner as in the case 

of any ordinary offence of a serious 
nalure under the law of that State. 

Article 8 
1. The offence shall be deemed to be 

included as an extraditable offence in any 
extradition treaty existing between Con- 

{racting States. Contracting Stales under- 
take to include the offence as an extra- 
ditable offence in every extradition treaty 
io be concluded between them. 

2. If a Contracting State which makes 
extradition conditional on the existence 
of a treaty receives a request for extradi. 
tion from another Contracting State with 
which it has no extradition treaty, it may 
at its option consider this Convention as 
the legal basis for extradition in respect 
of the offence. Extradition shall be sub- 
ject to the other conditions provided by 

the law of the requested State. 

3. Contracting States which do not 
make extradition conditional on the exis- 
tence of a treaty shall recognize the of- 
fence as an extraditable offence between 
themselves subject to the conditions pro- 
vided by the law of the requested State. 

4. The offence shall be treated, for the 

purpose of extradition between Con- 
tracting States, as if it had been com- 

mitted not only in the place in which ít 
occurred but also in the territories of the 

States required to establish their juris- 
diction in accordance with Article 4, 

paragraph 1. 

Article 9 
i. When any of the acts mentioned in 

Article Í (a) has occurred or is about to 
occur, Contracting States shall take all 
appropriate measures to restore control 

of the aircraft to its lawful commander 
or to preserve his control of the aircraft. 

2. In the cases contemplated by the 
preceding paragraph, any Contracting 
State in which the aireraft or its passen-



12. júlí 1973. 

áhöfn eru, auðvelda farþegum og áhöfn 
að halda áfram för sinni svo fljótt sem 
verða má og skila loftfarinu og farmi 
þess þeim aðilum, sem rétt eiga til yfir- 

ráða. 

10. gr. 
1. Samningsríkin skulu veita hvert 

öðru fyllstu aðstoð í sambandi við refsi- 

aðgerðir vegna afbrotanna. Lög þess rík- 
is, sem um aðstoð er beðið, gilda óskorað 

um þetta efni. 

9. Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar 
hafa ekki áhrif á skuldbindingar sam- 
kvæmt neinum öðrum samningi, tvíhliða 
eða marghliða, sem nær eða getur náð að 
einhverju eða öllu leyti til gagnkvæmrar 

aðstoðar í sakamálum. 

11. gr. 
Sérhvert samningsríki skal í samræmi 

við eigin landslög láta ráði Alþjóðaflug- 
málastofnunarinnar í té, svo fljótt sem 
verða má, allar mikilsverðar upplýsingar, 
sem það býr yfir varðandi: 

a) málsatvik afbrotsins; 

b) þær aðgerðir, sem gripið er til sam- 
kvæmt 9. gr.; 

ce) ráðstafanir þær, sem gerðar hafa ver- 

ið gagnvart brotamanni eða meintum 
brotamanni, einkum um úrslit sér- 

hvers framsalsmáls eða annarra 

réttarathafna. 

12. gr. 
1. Nú rís deila milli tveggja eða fleiri 

samningsríkja um túlkun eða beitingu 
þessa samnings, er eigi verður jöfnuð 
með samkomulagi, og skal deilan þá lögð 
í serð, ef eitt þeirra óskar þess. Náist 
ekki samkomulag milli deiluaðilanna um 
skipun gerðardómsins innan sex mánaða 

frá dagsetningu beiðnar, getur hver að- 
ilanna sem er vísað ágreiningnum til 
Alþjóðadómstólsins með beiðni í sam- 
ræmi við samþykktir dómstólsins. 
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gers or crew are present shall facilitate 
the continuation of the journey of the 
passengers and crew as soon as practica- 
ble, and shall without delay return the 
aircraft and its cargo to the persons law- 
fully entitled to possession. 

Article 10 
1. Contracting States shall afford one 

another the greatest measure of assis- 
lance in connection with criminal procee- 
dings brought in respect of the offence 
and other acts mentioned in Article 4. 
The law of the State requested shall 
apply in all cases. 

2. The provisions of paragraph 1 of 
this Article shall not affect obligations 
under any other treaty, bilateral or 
multilateral, which governs or will go- 
vern, in whole or in part, mutual assis- 
tance in criminal matters. 

Article 11 
Each Contracting State shall in accor- 

dance with its national law report to the 
Council of the International Civil Avia- 
tion Organization as promptly as possible 
any relevant information in its posses- 
sion concerning: 

(a) the circumstances of the offence; 
(b) the action taken pursuant to Article 

9; 
(c) the measures taken in relation to the 

offender or the allesed offender, and, 
in particular, the results of any extra- 
dition proceedings or other legal pro- 
ceedings. 

Article 12 

1. Any dispute between two or more 
Contracting States concerning the inter- 
pretation or application of this Conven- 
lion which cannot be settled through 

negotiation, shall, at the request of one 

of them, be submitted to arbitration. If 

within six months from the date of the 

request for arbitration the Parties are 
unable to agree on the organization of 

the arbitration, any one of those Parties 
may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in conformity 
with the Statute of the Court. 

c21
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2. Sérhvert ríki getur við undirskrift 
eða fullgildingu samnings þessa, eða þeg- 
ar það gerist aðili að honum, lýst því yfir, 
að það telji sig ekki bundið af undan- 
farandi málsgrein. Hin ríkin skulu ekki 
bundin af undanfarandi málsgrein gagn- 
vart samningsríki, sem gert hefur slíkan 
fyrirvara. 

3. Sérhvert samningsríki, sem gert 

hefur fyrirvara samkvæmt undanfarandi 

málsgrein, getur hvenær sem er tekið 

fvrirvarann til baka með tilkynningu til 
beirra ríkisstjórna, sem veitt hafa full- 
gildingar- eða aðildarskjölum móttöku. 

13. gr. 
1. Samningur þessi skal liggja frammi 

í Haag hinn 16. desember 1970 til undir- 
ritunar fyrir þátttökuríkin í Alþjóðaráð- 
stefnu um loftferðalög, sem haldin var í 
Haag 1.—16. desember 1970 (og nefnist í 
samningi þessum Haag-ráðstefnan). Eftir 
31. desember 1970 stendur öllum ríkjum 
til boða að undirrita samninginn Í 

Moskyn, London og Washington. Sér- 
hvert ríki, sem eigi undirritar samning 
Þennan, áður en hann gengur í gildi sam- 
kvæmt 3. mgr. þessarar greinar, getur 
serzt aðili að honum, hvenær sem það 
kýs. 

2. Samningur þessi skal háður full- 
gildingu af hálfu þeirra ríkja, sem undir- 

rita hann. Fullsildingar- og aðildarskjöl 
skulu afhent ríkisstjórnum Sovétríkj- 
anna, Sameinaða konungsríkisins Stóra- 
Bretlands og Norður-Írlands og Banda- 
ríkja Ameríku, sem hér með er falið að 
veita fullgildingar. og aðildarskjölum 
móttöku. 

3. Samningur þessi skal taka gildi að 
liðnum þrjátíu dögum frá því að tíu ríki, 
sem hafa undirritað hann og þátt tóku 
í Haag-ráðstefnunni, hafa lagt fram full- 
gildingarskjöl. 

4. Að því er önnur ríki varðar tekur 
samningurinn gildi þann dag, sem hann 
sengur Í gildi samkvæmt undanfarandi 
málsgrein, eða að þrjátíu dögum liðnum 
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2. Each State may at the time of signa- 
lure or ratification of this Convention or 
accession thereto, declare that it does not 
consider itself bound by the preceding 
paragraph. The other Contracting States 
shall not be bound by the preceding para- 
sraph with respect to any Contracting 
State having made such a reservation. 

3. Any Contracting State having made 
a teservation in accordance with the 

preceding paragraph may at any time 
withdraw this reservation by notifica- 

tion to the Depositary Governments. 

Article 13 
1. This Convention shall be open for 

signature at The Hague on 16 December 
1970, by States participating in the Inter- 
national Conference on Air Law held at 
The Hague from 1 to 16 December 1970 
(hereinafter rteferred to as The Hague 
Conference). After 31 December 1970, the 

Convention shall be open to all States 
for signature in Moscow, London and 
Washington. Any State which does not 
sign this Convention before its entry into 
force in accordance with paragraph 3 of 
this Article mav accede to it at any time. 

2. This Convention shall be subject to 
ratification bv the signatory States. In- 
struments of ratification and instruments 

of accession shall be deposited with the 
Governments of the Union of Soviet 

Socialist Republics, the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Treland, 

and the United States of America, which 

are hereby designated the Depositarv 
Governments. 

3. This Convention shall enter into 
force thirty days following the date of 
the deposit of instruments of ratification 
by ten States signatory to this Conven- 
tion which participated in The Hague 
Conference. 

4. For other States, this Convention 

shall enter into force on the date of entry 

into force of this Convention in accor- 

dance with paragraph 3 of this Article,
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frá því að þau hafa lagt fram fullgild- 
ingar- eða aðildarskjöl sín, hvort sem 

ra: síðar kann að bera að höndum. 

3, Ríkisstjórnir þeirra ríkja, er taka 
við fullgildingar- og aðildarskjölum, 
skulu án tafar tilkynna öllum þeim ríkj- 
um, sem undirskrifa samninginn og ger- 
ast aðilar að honum, um dagsetningu 
sérhverrar undirskriftar, afhendingardag 
sérhvers fullgildingar- og aðildarskjals, 
gildistökudag þessa samnings og koma á 

framfæri öðrum orðsendingum. 

6. Um leið og samningur þessi öðlast 
gildi, skal hann skrásettur af tríkis- 
stjórnunum, sem taka við fullgildingar- 

og aðildarskjölum, samkvæmt 102. grein 
sáltmála Sameinuðu þjóðanna og 83. 
grein samþykktar um alþjóðaflugmál 
(Chicago 1944). 

14. gr. 
Í. Hverju samningsríki skal heimilt að 

segja upp samningi þessum með skrif- 
legri tilkynningu til ríkisstjórna þeirra, 
sem taka við fullgildingar- og aðildar- 

skjölum. 

2. Uppsögn tekur gildi að líðnum sex 
mánuðum frá þeim degi, er ríkisstjórnir 
þær, sem veita fullgildingar- og aðildar- 
skjölum mótttöku, fengu tilkynninguna í 
hendur. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undir- 
ritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt 
umboð ríkisstjórna sinna, undirritað 
samning bennan. 

GJÖRT í Haag hinn sextánda dag des- 
embermánaðar nítján hundruð og sjötíu 

í fjórum jafngildum textum á ensku, 
frönsku, rússnesku og spönsku, í þrem 
frumritum. 

167 Nr. 12. 

or thirty days following the date of de- 
posit of their instruments of ratification 
or accession, whichever is later. 

5. The Depositary Governments shall 
promptly inform all signatory and acce- 

ding States of the date of each signature, 

the date of deposit of each instrument of 
ralification or accession, the date of 
entry into force of this Convention, and 
other notices. 

6. As soon as this Convention comes 

into force, it shall be registered by the 
Depositary Governments pursuant to 

Article 102 of the Charter of the United 
Nations and pursuant to Article 83 of the 
Convention on International Civil Avia- 

tion (Chicago, 1944). 

Article 14 
1. Any Contracting State may denounce 

this Convention by written notification 
to the Depositary Governments. 

2. Denumnciation shall take effect six 
months following the date on which noti- 
fication is received by the Depositary 
Governments. 

IN WITNESS WHEREOF the under- 
signed Plenipotentiaries, being duly aut- 
horised thereto by their Governments, 
have signed this Convention. 

DONE at The Hague, this sixteenth day 
of December, one thousand nine hundred 
and seventy, in three originals, each being 
drawn up in four authentic texts in the 
English, French, Russian and Spanish 
languages.
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AUGLÝSING 

um aðild Íslands að samningi um að koma í veg fyrir ólögmætar 

aðgerðir gegn öryggi flugsamgangna. 

Hinn 29. júní 1973 voru utanríkisráðuneytum Bandaríkjanna, Bretlands og 
Sovétríkjanna afhent aðildarskjöl Íslands að samningnum um að koma í veg fyrir 
ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flugsamgansna, sem gerður var í Montreal hinn 93. 
september 1971. Samkvæmt 4. tl. 15. gr. samningsins tekur hann gildi á Íslandi hinn 
30. júlí 1973. 

Samningurinn er bitur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 12. júlí 1973. 

Einar Ágústsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR UM AÐ KOMA Í VEG 

FYRIR ÓLÖGMÆTAR AÐGERÐIR 

GEGN ÖRYGGI FLUGSAMGANGNA 

RÍKI ÞAU, SEM AÐILAR ERU AÐ 

SAMNINGI ÞESSUM, 

TELJA, að ólöglegar aðgerðir gegn 
öryggi flugsamgangna stofni örvggi 
manna og eigna í hættu, hafi alvarleg 
áhrif á rekstur flugþjónustu og rýri 
traust þjóða heims á Örvggi flussam- 
gangna; 

TELJA, að slík brot séu mikið áhyggju- 
efni; 

TELJA, að til þess að koma í veg fyrir 
slíkar aðgerðir, beri brýna nauðsyn til 
að refsa þeim, sem brotlegir gerast, og 

HAFA ÞVÍ ORÐIÐ ÁSÁTT UM EFTIR- 

FARANDI: 

1. gr. 

1. Sá gerist sekur um afbrot, sem á 
ólögmætan hátt og af ásetningi: 

  

Pétur Thorsteinsson. 

CONVENTION FOR THE SUPPRES- 
STION OF UNLAWFUL ACTS A- 
GAINST THE SAFETY OF CIVIL 
AVTATION 

THE STATES PARTIES TO THIS 

CONVENTION 

CONSIDERING that unlawful acts a- 
gainst the safetv of civil aviation jeopar- 
dize the safety of persons and property, 
seriously affect the operation of air ser- 
vices, and undermine the confidence of 
the peoples of the world in the safety of 
civil aviation; 

CONSIDERING that the occurrence of 
such acts is a matter of grave concern; 

CONSIDERING that, for the purpose 
of deterring such acts, there is an urgent 
need to provide appropriate measures for 
punishment of offenders; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 
1. Any person commits an offence if 

he unlawfullv and intentionally:
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a) beitir ofbeldi gegn einstaklingi í loft- 

fari í flugi, ef aðgerðin er til þess 

fallin að stofna öryggi loftfarsins Í 

hættu; eða 

b) eyðileggur loftfar í rekstri eða veldur 

á því skemmdum, þannig að það er 

óhæft til flugs eða ætla má líklegt, 

að öryggi þess í flugi sé stofnað í 

hættu; eða 

c) kemur fyrir eða stuðlar að því, að 

komið sé fyrir — á einhvern hátt — 

í loftfari í flugi útbúnaði eða efni, 

sem ætla má til þess fallið að eyði- 

leggja eða valda skemmdum á loft- 

fari á slíkan hátt, að það reynist 
óhæft til flugs, eða valda á því 
skemmdum, sem líklegt er, að stofn- 
að gætu Öryggi þess í flugi í hættu; 

eða 
d) eyðileggur eða veldur skemmdum á 

flugstjórnartækjum eða veldur trufl- 
un á starfsemi þeirra, ef ætla má slíka 
aðgerð til þess fallna að stofna öryggi 
loftfars í flugi í hættu; eða 

e) veitir upplýsingar, sem hann veit að 
eru rangar, og stofnar þar með öryggi 
loftfars í flugi í hættu. 

2. Sá gerist enn fremur sekur um af- 
brot, sem: 
a) gerir tilraun til að fremja einhvern 

þann verknað, sem um getur í Í. mgr. 

þessarar greinar; eða 

b) er sekur um hlutdeild í framningu 
slíks verknaðar eða í tilraun til að 
fremja hann. 

2. gr. 
Í samningi þessum: 

a) telst loftfar í flugi, hvenær sem er 
eftir að búið er að loka öllum wtri 
dyrum þess, eftir að farþegar eru 
komnir um borð, og þangað til ein- 
hverjar slíkar dyr eru opnaðar, til að 
farþegar geti gengið frá borði. Ef um 
nauðlendingu er að ræða, telst flug- 
ferð ekki lokið, fyrr en þar til bær 
yfirvöld taka ábyrgð á loftfarinu og 
mönnum og eignum um borð; 

b) telst loftfar vera í rekstri frá þeim 
tíma, er starfsmenn á jörðu niðri eða 
áhöfn hefja að búa loftfar undir 
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(a) performs an act of violence against a 
person on board an aircraft in flight 
if that act is likely to endanger the 
safety of that aircraft; or 

destroys an aircraft in service or 
causes damage to such an aircraft 
which renders it incapable of flight 
or which is likely to endanger its 

safety in flight; or 

(ce) places or causes to be placed on an 
aircraft in service, by any means 
whatsoever, a device or substance 

which is likely to destroy that air- 
craft, or to cause damage to it 
which renders it incapable of flight, 
or to cause damage to it which is 
likely to endanger its safety in flight; 
or 

(b) 

(d) destroys or damages air navigation 
facilities or interferes with their 
operation, if any such act is likely to 
endanger the safety of aircraft in 
flight; or 

(e) communicates information which he 

knows to be false, thereby endanger- 
ing the safety of an aircraft in flight. 

2. Any person also commits an offence 

if he: 
(a) attempts to commit any of the of- 

fences mentioned in paragraph 1 of 
this Article; or 

(b) is an accomplice of a person who 
commits or attempts to commit any 
such offence. 

Article 2 
For the purposes of this Convention: 

(a) an aircraftis considered to be in flight 
at any time from the moment when 
all its external doors are closed 
following embarkation until the mo- 
ment when any such door is opened 
for disembarkation; in the case of 

a forced landins, the flight shall be 
deemed to continue until the com- 

petent authorities take over the re- 

sponsibility for the aircraft and for 
persons and property on board; 

(b) an aircraft is considered to be in 
service from the beginning of the 
preflisht preparation of the aircraft
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ákveðna ferð og þangað til 24 klukku- 
stundir eru liðnar frá lendingu. Tími 
sá, er loftfar telst í rekstri, skal þó 
hið skemmsta vera allur sá tími, sem 
loftfar er í flugi, eins og skilgreint er 
í a-lið þessarar greinar. 

3. gr. 
Sérhvert samningsríki skuldbindur sig 

til að lýsa þau afbrot refsiverð, sem í 1. 
gr. getur, og leggja þung viðurlög við 
þeim. 

4. gr. 
1. Samningur þessi tekur ekki til loft- 

fara, sem notuð eru í þjónustu hers, toll- 

yfirvalda eða lögreglu. 
2. Í þeim tilvikum, sem um getur í 

a-, b-, c- og e-lið 1. mgr. Í. gr. gildir 
samningurinn, óháð því, hvort loftfarið 

er Í innanlands- eða millilandaflugi, að- 
eins þegar: 

a) raunverulegur eða áætlaður broti- 
farar- eða lendingarstaður er utan 
landsvæðis þess ríkis, sem loftfarið 

er skrásett í; eða 

bh) afbrotið er framið á landsvæði ann- 

ars ríkis en loftfarið er skrásett í. 

3. Í þeim tilvikum, sem um getur í 
a-, b-, c- og e.lið 1. mgr. 1. gr., gildir 
samningurinn, þrátt fyrir ákvæði undan- 
farandi málsgreinar, einnig, ef brota- 

maður eða meintur brotamaður finnst á 
landsvæði annars ríkis en þess, sem loft- 

far er skrásett í. 

4. Samningur þessi gildir ekki um til- 

vik þau, sem um getur í a-, b-, c- og e-lið 
1. mgr. Í. gr., gagnvart þeim ríkjum, sem 
í 9. gr. getur, ef staðir þeir, sem nefndir 
eru Í a-lið 2. mgr. þessarar greinar, liggja 
á landsvæði sama ríkis og það er eitt 
þeirra ríkja, sem í 9. gr. getur, nema 
afbrotið hafi verið framið eða brota- 
maður eða meintur brotamaður finnist á 
landsvæði annars ríkis en þess ríkis. 
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by ground personnel or by the crew 
for a specific flight until twenty- 
four hours after any landing; the 

period of service shall, in any event, 

extend for the entire period during 
which the aircraft is in flight as de- 
fined in paragraph (a) of this Article. 

Article 3 
Each Contracting State undertakes to 

make the offences mentioned in Article 1 
punishable by severe penalties. 

Article 4 
1. This Convention shall not apply to 

aircraft used in military, customs or 
police services. 

2. In the cases contemplated in sub- 
paragraphs (a), (b), (ec) and (e) of para- 

graph 1 of Article 1, this Convention shall 
apply, irrespective of whether the air- 
craft is engaged in an international or 
domestic flight, only if: 
(a) the place of take-off or landing, 

actual or intended, of the aircraft is 
situated outside the territory of the 
State of registration of that aircraft; 
or 

(b) the offence is committed in the terri- 
tory of a State other than the State 
of registration of the aircraft. 

3. Notwithstanding paragraph 2 of this 
Article, in the cases contemplated in sub- 
paragraphs (a), (b), (c) and (e) of para- 

graph 1 of Article 1, this Convention shall 
also apply if the offender or the alleged 

offender is found in the territory of a 
State other than the State of registration 
of the aircraft. 

4. With respect to the States mentioned 
in Article 9 and in the cases mentioned in 
subparagraphs (a), (b), (ec) and (e) of 
paragraph 1 of Article 1, this Convention 

shall not apply if the places referred to 
in subparagraph (a) of paragraph 2 of 
this Article are situated within the terri- 
tory of the same State where that State 
is one of those referred to in Article 9, 
unless the offence is committed or the 
offender or alleged offender is found in 
the territory of a State other than that 
State.
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5. Í þeim tilvikum, sem í d-lið 1. mgr. 
1. gr. getur, gildir samningurinn aðeins, 
ef flugstjórnartækin eru notuð við milli- 
landaflugsamgöngur. 

6. Ákvæði 2.—5. mgr. þessarar greinar 
gilda einnig í tilvikum þeim, sem Í 2. 

mgr. Í. gr. getur. 

ð. BI. 
1. Sérhvert samningsríki skal gera 

þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar kunna 
að vera til að ná lögsögu yfir afbrotunum 
í eftirfarandi tilvikum: 

a) þegar afbrot er framið á landsvæði 
þess ríkis; 

b) þegar afbrot er framið gegn loftfari 
eða í loftfari, sem skrásett er í við- 

komandi ríki; 

c) Þegar loftfarið, sem afbrotið er fram- 
ið í, lendir á landsvæði þess ríkis með 
meintan brotamann um borð; 

d) þegar afbrotið er framið gegn loft- 
fari eða í loftfari, sem án áhafnar er 

leigt leigutaka, enda hafi hann aðal- 
aðsetur fyrir atvinnustarfsemi sína í 
því ríki eða hafi búsetu þar, ef leigu- 
taki hefur ekkert slíkt aðsetur fyrir 

starfsemi sína. 
2. Sérhvert samningsríki skal einnig 

gera nauðsynlegar ráðstafanir til að ná 
lögsögu yfir þeim afbrotum, sem getur í 
a-, b- og c-lið 1. mgr. Í. gr. og 2. mgr. 1. gr., 
að því leyti sem síðastnefnd mgr. á við 
um þessi afbrot, í þeim tilvikum þegar 
meintur brotamaður dvelur á landsvæði 
þess ríkis og ríkið framselur hann ekki 
samkvæmt 8. gr. til einhvers þeirra ríkja, 
sem um getur í Í. mer. þessarar greinar. 

3. Samningur þessi kemur ekki í veg 
fyrir refsilögsögu, sem beitt er samkvæmt 
landslögum. 

6. gr. 

1. Sérhvert ríki, sem brotamaður eða 

meintur brotamaður er staddur í, skal, 
þegar staðreynt hefur verið, að lagaskil- 
yrði réttlæti það, hneppa hann í gæzlu 
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5. In the cases contemplated in sub- 
paragraph (d) of paragraph 1 of Article 1, 
this Convention shall apply only if the 
air navigation facilities are used in inter- 
national air navigation. 

6. The provisions of paragraphs 2, 3, 4 
and 5 of this Article shall also apply in 
the cases contemplated in paragraph 2 of 
Article 1. 

Article 5 
1. Each Contracting State shall take 

such measures as may be necessary to 
establish its jurisdiction over the offences 
in the following cases: 

(a) when the offence is committed in the 
territory of that State; 

(b) when the offence is committed against 
or on board an aircraft registered in 

that State; 

(c) when the aircraft on board which the 
offence is committed lands in its 
territory with the alleged offender 
still on board; 

(d) when the offence is committed a- 

gainst or on board an aircraft leased 
without crew to a lessee who has his 
principal place of business or, if the 
lessee has no such place of business, 
his permanent residence, in that 

State. 
2. Each Contracting State shall like- 

wise take such measures as may be 
necessary to establish its jurisdiction 
over the offences mentioned in Article 1, 
paragraph 1 (a), (b) and (c), and in 

Article 1, paragraph 2, in so far as that 

paragraph relates to those offences, in 
the case where the alleged offender ís 
present in its territory and it does not 
extradite him pursuant to Article 8 to any 
of the States mentioned in paragraph 1 
of this Article. 

3. This Convention does not exclude 
any eriminal jurisdiction exercised in 
accordance with national law. 

Article 6 
1. Upon being satisfied that the circum- 

stances so warrant, any Contracting State 
in the territory of which the offender or 
the alleged offender is present, shall take
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eða gera aðrar ráðstafanir til að tryggja 
návist hans. Gæzla og aðrar ráðstafanir 
skulu vera í samræmi við lög viðkomandi 
ríkis, og skal marka þeim tíma miðað 
við það, sem telja má nauðsynlegt til að 
hefja sakamáls- eða framsalsaðgerðir. 

2. Ríkinu ber þegar að hefja frum 
rannsókn á málsatvikum. 

3. Hverjum þeim manni, sem í gæglu 
er samkvæmt næstu málsgrein á undan, 
skal veitt aðstoð til að ná sambandi tafar- 
laust við næsta fulltrúa ríkis þess, sem 
hann hefur ríkisfang í. 

4. Þegar ríki hefur samkvæmt þessari 
grein tekið mann í gæzlu, skal það þegar 
í stað tilkynna ríkjum þeim, sem um 
getur í Í. mgr. 5. gr, og ríki því, sem 
maðurinn á ríkisfang í, og einnig, ef það 
telur ástæðu til þess, sérhverju öðru ríki, 
sem kann að eiga hagsmuna að gæta að 
fá vitneskju um, að maðurinn sé í gæzlu, 
og málsatvik þau, sem liggja til grund- 
vallar töku hans. Ríki það, sem annast 

frumrannsókn þá, er 2. mgr. þessarar 
greinar fjallar um, skal án tafar skýra 
téðum ríkjum frá niðurstöðum sínum og 
taka fram, hvort það hefur í hyggju að 
neyta lögsöguvalds síns. 

7. gr. 
Samningsríki, sem ræður yfir land- 

svæði, þar sem meintur brotamaður 
finnst, er skylt, svo fremi það framselji 
hann ekki, að fela þar til bærum yfir- 
völdum málið til saksóknar og það án 
nokkurrar undantekningar og hvort sem 
brotið var framið á landsvæði þess eða 
ekki. Yfirvöld þessi skulu taka ákvörðun 
um saksókn eftir sömu reglum og þeim, 
er gilda, ef um er að ræða afbrot alvar- 
legs eðlis samkvæmt landslögum. 

8. gr. 
1. Afbrotin teljast fólgin í hvers kyns 

samningi um framsal sakamanna, sem í 

gildi er milli samningsríkjanna, og teljast 
þar meðal þeirra afbrota, er leiða til 
framsals. Samningsríkin skuldbinda sig 
til að fella afbrotin undir ákvæði um 
framsal sakamanna í öllum samningum 
þar að lútandi, sem þau gera með sér 
framvegis. 
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him into custody or take other measures 
to ensure his presence. The custody and 
other measures shall be as provided in the 
law of that State but may only be con- 
tinued for such time as is necessary to 
enable anv criminal or extradition pro- 
ccedings to be instituted. 

2. Such State shall immediately make a 
preliminary enquiry into the facts. 

3. Any person in custody pursuant to 
paragraph 1 of this Article shall be as- 

communicating immediately 
with the nearest appropriate represent- 

alive of the State of which he is a 
national. 

4. When a State, pursuant to this 

Article, has taken a person into custody, 
it shall immediately notify the States 
mentioned in Article 5, paragraph 1, the 
State of nationality of the detained person 
and, if it considers it advisable, any other 

interested States of the fact that such 
person is in custody and of the circum- 
stances which warrant his detention. The 
State which makes the preliminary 
enquiry contemplated in paragraph 2 of 
this Article shall promptly report its 
findings to the said States and shall 
indicate whether it intends to exercise 
jurisdiction. 

Article 7 
The Contracting State in the territory of 

which the alleged offender is found shall, 
if it does not extradite him, be obliged, 
without exception whatsoever and whet- 
her or not the offence was committed in 
its territory, to submit the case to its 

competent authorities for the purpose of 
prosecution, Those authorities shall take 
their decision in the same manner as in 
the case of any ordinary offence of a 
serious nature under the law of that State. 

Article 8 
1. The offences shall be deemed to be 

included as extraditable offences in any 

extradition treaty existing between Con- 
tracting States. Contracting States under- 
take to include the offences as extradi- 
table offences in every extradition treaty 
to be concluded between them.
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2. Ef samningsríki, sem gerir samning 
að skilyrði fyrir framsali, fær beiðni um 
framsal frá öðru samningsríki, sem það 
hefur ekki gert samning við um framsal 
sakarmanna, getur það að eigin vild talið 

samning þennan lagalegan grundvöll 
fyrir framsali vegna afbrotsins. Um fram- 
salið fer að öðru leyti eftir lögum þess 
ríkis, sem óskað er framsals hjá. 

3. Samningsríki, sem ekki sera samn- 
ing sín á milli að skilyrði fyrir framsali, 
skulu viðurkenna gagnkvæmt, að afbrotið 
falli undir lagaákvæði um framsal saka- 
manna Í samræmi við löggjöf ríkis þess, 
er óskað er framsals hjá. 

4. Að því er varðar framsal milli 
samningsríkjanna, ber eigi einungis að 
telja brotið framið á þeim stað, þar sem 
aðgerðirnar voru framkvæmdar, heldur 
einnig á landsvæðum þeirra ríkja, sem 
eiga lögsögu yfir afbrotinu samkvæmt 
b-, c- og d-lið 1. mgr. 5. gr. 

9. gr. 
Samningsríki, sem stofna sameiginleg 

loftferðasamtök, eða alþjóðastofnanir, 
sem nota loftför, er háð eru alþjóðlegri 
eða sameiginlegri skráningu, skulu á við- 
eigandi hátt tilgreina fyrir sérhvert loft- 
far ríki það, er hafa skal lögsögu og 
koma fram sem skráningarríki, að því 
er samning þennan varðar, og ber að til- 
kynna Alþjóðaflugmálastofnuninni um 
það efni, en hún kemur tilkynningu á 
framfæri við aðildarríki samnings þessa. 

10. gr. 
1. Samningsríki skulu í samræmi við 

Þjóðarétt og eigin landslög leitast við 
til hins ítrasta að koma í veg fyrir af- 
brot þau, sem um getur í Í. gr. 

2. Nú seinkar flugferð eða sætir trufl- 
unum af völdum einhvers afbrots, sem 
um getur í Í. gr, og skal þá sérhvert 
samningsríki, þar sem loftfar, farþegar 
eða áhöfn eru stödd, auðvelda farþegum 
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2. lf a Contracting State which makes 
extradition conditional on the existence of 
a treaty receives a request for extradition 
from another Contracting State with 
which it has no extradition treaty, it may 

at its option consider this Convention as 
the legal basis for extradition in respect 
of the offences. Extradition shall be 
subject to the other conditions provided 

by the law of the requested State. 

3. Contracting States which do not make 
extradition conditional on the existence of 
a treaty shall recognize the offences as ex- 
traditable offences between themselves 
subject to the conditions provided by the 
law of the requested State. 

4. Each of the offences shall be treated, 
for the purpose of extradition between 
Contracting States, as if it had been com- 
mitted not only in the place in which it 
occurred but also in the territories of the 
States required to establish their juris- 
diction in accordance with Article 5, para- 
graph 1 (b), (c) and (d). 

Article 9 
The Contracting States which establish 

joint air transport operating organiza- 
tions or international operating agencies, 
which operate aircraft which are subject 
to joint or international registration shall, 
by appropriate means, designate for each 
aircraft the State among them which shall 
exercise the jurisdiction and have the 
attributes of the State of registration for 
the purpose of this Convention and shall 
give notice thereof to the International 
Civil Aviation Organization which shall 
communicate the notice to all States 
Parties to this Convention. 

Article 10 
1. Contracting States shall, in accor- 

dance with international and national law, 
endeavour to take all practicable meas- 
ures for the purpose of preventing the 
offences mentioned in Article 1. 

2. When, due to the commission of one 

of the offences mentioned in Article 1, a 
flight has been delayed or interrupted, 
any Contracting State in whose territory 
the aireraft or passengers or crew are 

Cc 22
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og áhöfn að halda áfram för sinni, svo 
fljótt sem verða má, og skila loftfarinu 
og farmi þess þeim aðilum, sem réti eiga 
til yfirráða. 

11. gr. 
1. Samningsriki skulu veita hvert öðru 

fyllstu aðstoð í sambandi við refsiaðgerð- 
ir vegna afbrotanna. Lög þess ríkis, sem 

um aðstoð er beðið, gilda óskorað um 

þetta efni. 

2. Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar hafa 
ekki áhrif á skuldbindingar samkvæmt 
neinum öðrum samningi, tvíhliða eða 

marghliða, sem nær eða getur náð að ein- 
hverju eða öllu leyti til gagnkvæmrar að- 
stoðar í sakamálum. 

12. gr. 
Sérhvert  samningsríki, sem hefur 

ástæðu til að ætla, að eitthvert þeirra 

afbrota, sem um getur í Í. gr., verði fram- 
in, skal í samræmi við sín landslög láta 
í té öðrum ríkjum, sem það telur, að til 

greina komi samkv. 1. mgr. 5. gr. allar 
upplýsingar, sem það býr yfir og máli 

skipta. 
13. gr. 

Sérhvert samningsríki skal í samræmi 
við sin eigin landslög láta ráði Alþjóða- 
flugmálastofnunarinnar í té, svo fljótt sem 
verða má, allar mikilsverðar upplýsingar, 
sem það býr yfir varðandi: 

a) málsatvik afbrotsins; 
b) þær aðgerðir, sem gripið er til sam- 

kvæmt 2. mgr. 10. gr.; 
c) ráðstafanir þær, sem gerðar hafa ver- 

ið gagnvart brotamanni eða meintum 
brotamanni, einkum um úrslit sér- 
hvers framsalsmáls eða annarra rétt- 
arathafna. 

14. gr. 

1. Nú rís deila milli tveggja eða fleiri 

samningsríkja, um túlkun eða beitingu 

þessa samnings, er eigi verður jöfnuð með 

samkomulagi, og skal hún þá lögð í gerð, 

ef eitt þeirra óskar þess. Náist ekki sam- 

komulag milli deilnaðilanna um skipun 
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present shall facilitate the continuation of 
the journey of the passengers and erew as 
soon as practicable, and shall without 

delay return the aircraft and its cargo to 
the persons lawfully entitled to pos- 
session. 

Article 11 
1. Contracting States shall afford one 

another the greatest measure of assist- 
ance in conneclion with criminal proceed- 
ings brought in respect of the offences. 
The law of the State requested shall apply 

in all cases. 
2. The provisisons of paragraph Í ot 

this Article shall not affect obligations 
under any other treaty, bilateral or 
ímultilateral, which governs or will govern, 

in whole or in part, mutual assistance in 
eriminal matters. 

Article 12 

Any Contracting State having reason to 

believe that one of the offences mentioned 

in Article 1 will be committed shall, in ac- 

corðance with its national law, furnish 

any relevant information in ils possession 

to those States which it believes would 

be the States mentioned in Article 5, para- 

graph Í. 
Article 13 

Each Contracting State shall in accor- 

dance with its national law report to the 

Council of the International Civil Avia- 

lion Organization as promptly as possible 

any relevant information in its possession 

concerning: 
(a) the circumstances of the offence; 

(b) the action taken pursuant to Article 

10, paragraph 2; 

(c) the measures taken in relation to the 

offender or the alleged offender and, 

in particular, the results of any 

extradition  proceedings or other 

legal proceedings. 

Article 14 

í. Any dispute between two or more 

Contracting States concerning the inter- 

pretation or application of this Conven- 

tion which cannot be settled through 

negotiation, shall, at the request of one of 

them, be submitted to arbitration. If
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serðardómsins innan sex mánaða frá dag- 
setningu beiðnar, getur hver aðilanna sem 
er vísað ágreiningnum til Alþjóðadóm- 
stólsins með beiðni í samræmi við sam- 
Þykktir dómstólsins. 

2. Sérhvert ríki getur við undirskrift 
eða fullgildingu samnings þessa, eða þeg- 
ar það gerist aðili að honum, lýst því yfir, 
að það telji sig ekki bundið af undan- 
farandi málsgrein gagnvart samningsríki, 
sem gert hefur slíkan fyrirvara. 

3. Sérhvert samningsríki, sem gert hef- 
ur fyrirvara samkvæmt undanfarandi 
málsgrein, getur hvenær seim er tekið fyr- 
irvarann til baka með tilkynningu til 
þeirra ríkisstjórna, sem veitt hafa full- 
gildingar- eða aðildarskjölum móttöku. 

15. gr. 
1. Samningur þessi skal liggja frammi 

í Montreal hinn 23. september 1971 til 
undirritunar fyrir þátttökuríkin á Al- 
bjóðaráðstefnu um loftferðalög, sem 
haldin var í Montreal 8.—15. september 
1971 (og nefnist í samningi þessum 
Montreal-ráðstefnan). Eftir 10. október 
1971 stendur öllum ríkjum til boða að 
undirrita samninginn í Moskvu, London 
og Washington. Sérhvert ríki, sem eigi 
undirritar samning þennan, áður en hann 
gengur í gildi samkvæmt 3. mgr. þessarar 
greinar, getur gerzl aðili að honum, hve- 
nær sem það kýs. 

2. Samningur þessi skal háður full- 
gildingu af hálfu þeirra ríkja, sem undir 
hann rita. Fullgildingar- og aðildarskjöl 
skulu afhent ríkisstjórnum Sovétríkj- 
anna, Sameinaða konungsríkisins Stóra- 
Bretlands og Norður-Írlands og Banda- 
ríkja Ameríku, sem hér með er falið að 
veita fullgildingar- og aðildarskjölum 
móttöku. 

3. Samningur þessi skal taka gildi að 
liðnum þrjátíu dögum frá því að tíu ríki, 
sem hafa undirritað hann og þátt tóku 
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within six months from the date of the 
request for arbitration the Parties are 
unable to agree on the organization of 
the arbitration, any one of those Parties 

may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in conformity 
with the Statute of the Court. 

2. Each State may at the time of signa- 
ture or ratification of the Convention or 
accession thereto, declare that it does not 
consider itself bound by the preceding 
paragraph. The other Contracting States 
shall not be bound by the preceding para- 
graph with respect to any Contracting 
State having made such a reservation. 

3. Any Contracting State having made 
a reservation in accordance with the 
preceding paragraph may at any time 
withdraw this reservation by notification 
to the Depositary Governments. 

Article 15 
1. This Convention shall be open for 

signature at Montreal on 23 September 
1971, by States participating in the Inter- 
national Conference on Air Law held at 
Montreal from 8 to 23 September 1971 
(hereinafter referred to as the Montreal 
Conference). After 10 October 1971, the 
Convention shall be open to all States for 
signature in Moscow, London and Was- 
hington. Any State which does not sign 
this Convention before its entry into force 
in accordance with paragraph 3 of this 
Article may accede to it at any time. 

2. This Convention shall be subject to 
ratification by the signatory States. 
Instruments of ratification and instru- 

ments of accession shall be deposited with 
the Governments of the Union of Soviet 
Socialist Republics, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Treland, 
and the United States of America, which 
are hereby designated the Depositary 
Governments. 

3. This Convention shall enter into 
force thirty days following the date of the 
deposit of instruments of ratification by



Nr. 18. 

í Montreal-ráðstefnunni, hafa lagt fram 

fullgildingarskjöl. 

4. Að því er önnur ríki varðar, tekur 

samningurinn gildi þann dag, sem hann 
gengur í gildi samkvæmt undanfarandi 
málsgrein, eða að liðnum þrjátíu dögum 
frá því að þau hafa lagt fram fullgilding- 
ar- eða aðildarskjöl sín, hvort sem síðar 
kann að bera að höndum. 

5. Ríkisstjórnir þeirra landa, er taka 

við  fullgildingar- og aðildarskjölum, 
skulu án tafar tilkynna öllum þeim ríkj- 
um, sem undirskrifa samninginn og ger- 
ast aðilar að honum, um dagsetningu sér- 
hverrar  undirskriftar, afhendingardag 
sérhvers fullgildingar- og aðildarskjals, 
gildistökudag þessa samnings og koma á 
framfæri öðrum orðsendingum. 

6. Um leið og samningur þessi öðlast 
gildi, skal hann skrásettur af ríkisstjórn- 

unum, sem taka við fullgildingar- og að- 
ildarskjölum, í samræmi við ákvæði 102. 

gr. sáltmála Sameinuðu þjóðanna og 83. 
gr. samþykktar um alþjóðaflugmál (Chi- 
cago 1944). 

16. gr. 
í. Hverju samningsríki skal heimilt að 

segja upp samningi þessum með skrif- 
legri tilkynningu til ríkisstjórna þeirra, 
sem taka við fullgildingar- og aðildar- 
skjölum. 

2. Uppsögn tekur gildi að liðnum sex 
mánuðum frá þeim degi, er ríkisstjórnir 
þær, sem veita fullgildingar- og aðildar- 
skjölum móttöku, fengu tilkynninguna í 
hendur. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undir- 
ritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt 
umboð ríkisstjórna sinna, undirritað 

samning þennan. 

GJÖRT í Montreal hinn tuttusasta og 
þriðja dag septembermánaðar nítján 

hundruð sjötíu og eitt í fjórum jafngildum 
textum á ensku, frönsku, rússnesku og 
spönsku, í þrem frumritum. 
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ten States signatory to this Convention 
which participated in the Montreal Con- 

ference. 
4, For other States, this Convention 

shall enter into force on the date of entry 

into force of this Convention in accor- 
dance with paragraph 3 of this Article, 
or thirty days following the date of de- 

posit of their instruments of ratification 

or accession, whichever is later. 

5. The Depositary Governments shall 
promptly inform all signatory and acce- 
ding States of the date of each signature, 
the date of deposit of each instrument of 
ratification or accession, the date of entry 
into force of this Convention, and other 

notices. 

6. As soon as this Convention comes 

into force, it shall be registered by the 

Depositary Governments pursuant to 

Article 102 of the Charter of the United 

Nations and pursuant to Article 83 of the 

Convention on International Civil Avia- 

tion (Chicago, 1944). 

Article 16 
í. Any contracting State may denounce 

this Convention by written notification 

to the Depositary Governments. 

2. Denunciation shall take effect six 

months following the date on which 

notification is received by the Depositary 

Governments. 

IN WITNESS WHEREOF the under- 

signed Plenipotentiaries, being duly au- 

thorized thereto by their Governments, 

have signed this Convention. 

DONE at Montreal, this twenty-third 

day of September, one thousand nine 

hundred and seventy-one, in three origi- 

nals, each being drawn up in four au- 

thentic texts in the English, French, Russ- 

ian and Spanish languages.
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AUGLÝSING 

um samkomulag milli Íslands og Kanada um 

útgáfu radíó-áhugamannaleyfa. 

Með orðsendingum dagsettum 22. maí og 13. júní 1978 var gengið frá sam- 
komulagi milli Íslands og Kanada um útgáfu radíó-áhugamannaleyfa. 

Ofangreindar orðsendingar eru Þbirlar sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 19. júlí 1973. 

Einar Ágústsson. 
  

Pétur Thorsteinsson. 

Fylgiskjal. 

Washington, May 22, 1973. 
Sir, 

T have the honour to propose, on instructions from my Government, that an 
Agreement be concluded between the Government of Canada and the Government 

of Iceland concerning the reciprocal granting of authorization to permit licensed 
amateur radio operators of either country to operate their stations in the other 
country, in accordance with the provisions of Article 41 of the International Radio 
Regulations, done at Geneva in 1959. It is proposed that an agreement with respect 
to this matter be concluded as follows: 

(1) An individual who is lHcensed by his Government as an amateur radio operator 

and who operates an amateur radio station licensed by such Government shall 
be permitted by the other Government, on a reciprocal basis and subject to the 
conditions stated below, to operate such a station in the territory of the other 
Government. 

(2) The individual who is Hcensed by his Government as an amateur radio operator 
shall, before being permitted to operate his station as provided for in paragraph 
1, obtain from the appropriate administrative agenecy of the other Government 
an authorization for that purpose. 

(3) The appropriate administrative asency of each Government may issue an au- 
thorization, as provided for in paragraph 2, under such conditions and terms 
as it may prescribe, including the right of cancellation at the convenience of 
the issuins Government at any time. 

(4) The appropriate administrative asency of each Government may issue an au- 
thorization to a eitizen of the other country on the same basis as it does to 
its own ecitizens, provided that the person in question has a fixed address syhile 
staying in the country. 

If the Government of Canada accepts the foregoing conditions, I have the 
honour to propose that this Note and vour reply to that effect shall constitute an 
Agreement between the Government of Iceland and the Government of Canada
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which shall enter into force on the date of your reply, and shall remain in force 
until terminated upon six months“ notice, in writing, bv either Government. 

Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration. 

Haraldur Kröver 

Ambassador 

The Honorable 

Mitchell Sharp, 
Secretary of External Affairs, 
Department of External Affairs, 
Ottawa, Ontario, Canada. 

Ottawa, June 13, 1973. 

Excelleney: 

I have the honour to acknowledse receipt of vour Note of May 22, 1973 pro- 
posing that an agreement be concluded between the Government of Canada and 
the Government of Iceland on the reciprocal granting of authorization to permit 

licensed amateur radio operators of either country to operate their stations in the 

other country, in accordance with the provisions of Article 41 of the International 

Radio Regulations, done in 1959 at Geneva. 

Í am pleased to confirm that the Government of Canada is prepared to con- 

elude such an agreement on the basis of the conditions outlined in Your Excelleney's 

Note. 
I have the honour to inform you that the Canadian Government accepts those 

proposals and agrees that your Note and this reply, the French and English texts 

of which are equally authentic, shall constitute an Agreement between the Govern- 

ment of Iceland and the Government of Canada which shall enter into force on 

the date of this Note and shall remain in force until terminated upon six months 

notice, in writing, by either Government. 

Accept, Excelleney, the renewed assurance of my highest consideration. 

Mitchell Sharp 

Secretary of State for 
External Affairs 

His Excellency Haraldur Kröyer, 

Ambassador of Iceland, 
Ottawa. 

Nr. 15. . 1. ágúst 1973. 
AUGLÝSING 

um fullgildingu samnings milli Íslands og Finnlands til að komast hjá tvísköttun 

og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir. 

Hinn 92. marz 1972 var undirritaður í Helsinki samningur milli Íslands og 
Finnlands til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skatt- 

lagningu á tekjur og eignir.



1. ágúst 1973. 179 Nr. 15. 

Hinn 31. júlí 1973 var skipst á fullgildingarskjölum Íslands og Finnlands í 
Reykjavík, og gekk samningurinn í gildi þann dag. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 1. ágúst 1973. 

Einar Ágústsson. 
  

Pétur Thorsteinsson. 

Fvlgiskjal. 

SAMNINGUR 

MILLI 

LÝÐVELDISINS ÍSLANDS 

oG 

LÝÐVELDISINS FINNLANDS 

TI 

AÐ KOMAST HJÁ TVÍSKÖTTUN OG KOMA Í VEG FYRIR UNDANSKOT FRÁ 

SKATTLAGNINGU Á TEKJUR OG EIGNIR. 

FORSETI LÝÐVELDISINS ÍSLANDS 
og 

FORSETI LÝÐVELDISINS FINNLANDS, 
sem eru ásáttir um að gera með sér samning til að komast hjá tvísköttun og koma 
í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, hafa í því skyni skipað 
sem fulltrúa sína með umboði: 

FORSETI LÝÐVELDISINS ÍSLANDS: 

Einar Ágústsson utanríkisráðherra 

FORSETI LÝÐVELDISINS FINNLANDS: 

Kalevi Sorsa utanríkisráðherra, 

sem, eftir að hafa skipzt á umboðum, er reyndust góð og gild, 

hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

I. KAFLI 

GILDISSVIÐ SAMNINGSINS. 

1. gr. 

Aðilar, sem samningurinn tekur til. 

Samningur þessi tekur til aðila, sem eru heimilisfastir í öðru eða báðum að- 
ildarríkjunum.
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2. gr. 
Skattar, sem samningurinn tekur til. 

Samningur þessi tekur til skatta af tekjum og eignum, sem eru álagðir vegna 
hvors aðildarríkisins um sig, sveitarstjórna eða opinberra stofnana, án tillits til 
þess, á hvern hátt þeir eru álagðir. 

Til skatta af tekjum og eignum teljast allir skattar, sem lagðir eru á heildar- 
tekjur, heildareignir eða á þætti tekna og eigna, þar með taldir skattar af ágóða 
af sölu lausafjár eða fasteigna, svo og skattar af verðmætisaukningu. 

Gildandi skattar, sem samningurinn tekur til, eru aðallega þessir: 

a) að því er Finnland varðar: 
(1) tekju- og eignarskattur til ríkisins: 
(2) skattur til sveitarfélaga; 
(3) kirkjuskattur; 

(4) sjómannaskattur; 
(hér eftir nefndir „finnskur skattur“); 

Þ) að því er Ísland varðar: 
(1) tekjuskattur Hl ríkisins; 

(2) eignarskattur til ríkisins; 

(3) tekjuútsvar til sveitarfélaga; 

(4) eignarútsvar til sveitarfélaga; 
(hér eftir nefndir „íslenzkur skattur“). 

Samningurinn tekur einnig til allra þeirra skatta, sömu eða svipaðrar tegund- 
ar, sem síðar verða lagðir á til viðbótar eða í staðinn fyrir gildandi skatta. 
Í lok hvers árs skulu bær stjórnvöld í aðildarríkjunum gefa hvort öðru upp- 
lýsingar um allar meiri háttar breytingar, sem gerðar hafa verið á skattalög- 
um ríkjanna. 

Að því er varðar hið íslenzka aðstöðugjald eða sérhvert gjald sömu eða svip- 
aðrar tegundar, sem síðar kann að verða lagt á til viðbótar eða í staðinn fyrir 
aðstöðugjaldið, sem samningur þessi tekur ekki til, vísast til sérákvæða í 4. 
H. 8. gr. og 3. tl. 24. gr. 

TI. KAFLI 

SKILGREININGAR. 

3. gr. 
Almennar skilgreiningar. 

Í samningi þessum merkja neðangreind hugtök eftirfarandi, nema annað leiði 
af samhenginu: 

a) „Finnland“ merkir Lýðveldið Finnland, þar með talið sérhvert svæði utan 

landhelgi Finnlands, þar sem í samræmi við alþjóðalög og samkvæmt finnsk- 
um lögum varðandi landsrunnið rétti Finnlands verður beitt að því er varðar 
hafsbotninn og jarðlögin undir honum og náttúruauðæfi þeirra; 

b) „Ísland“ merkir Lýðveldið Ísland, þar með talið sérhvert svæði, þar sem 
samkvæmt íslenzkum lögum og í samræmi við alþjóðalög yfirráðarétti Ís- 
lands verður beitt að því er varðar rannsóknir og hagnýtingu náttúruauð- 
æfa landgrunnsins; 

ce) „aðili“ merkir mann, félag eða sérhverja stofnun, sem telst skattskyld ein- 
ing samkvæmt gildandi skattalögum hvors aðildarríkis;



1. ágúst 1973. 181 Nr. 15. 
Lo

 

ð. 

d) „félag“ merkir sérhverja persónu að lögum eða sérhverja aðra stofnun, 

sem telst persóna að lögum, að því er skatta varðar, í því aðildarríki, þar 

sem það er heimilisfast; 

e) „fyrirtæki í aðildarríki“ og „fyrirtæki í hinu aðildarríkinu“ merkir fyrir- 

tæki, sem rekið er af aðila, heimilisföstum í aðildarríki, og fyrirtæki, sem 

rekið er af aðila, heimilisföstum í hinu aðildarríkinu; 

f) „bær stjórnvöld“ merkja, að því er Ísland varðar, fjármálaráðherrann eða 

umboðsmann hans, og, að því er Finnland varðar, fjármálaráðuneytið eða 

umboðsmann þess. 

Við framkvæmd aðildarríkis á ákvæðum samnings þessa skulu, nema annað 

leiði af efninu, öll hugtök, sem ekki eru skilgreind á annan hátt, hafa sömu 

merkingu og í lögum viðkomandi aðildarríkis, að því er varðar skatta þá, sem 

samningur þessi tekur til. 

4. gr. 
Heimilisfesti, að því er skattskyldu varðar. 

Í samningi þessum merkir hugtakið „aðili heimilisfastur í aðildarríki“ sér- 

hvern þann aðila, sem að lögum þess ríkis er skattskyldur þar vegna heimilis- 

festi, búsetu, stjórnaraðseturs eða af öðrum svipuðum ástæðum. 

Þegar maður telst heimilisfastur í báðum aðildarríkjunum samkvæmt 1. tl, 

skal úrskurða málið eftir neðangreindum reglum: 

a) Maður telst heimilisfastur í því aðildarríki, þar sem hann á fast heimili. 

Eigi hann fast heimili í báðum aðildarríkjunum, telst hann heimilisfastur 

í því aðildarríki, sem hann er nánar tengdur persónulega og fjárhagslega 

(miðstöð persónuhagsmuna). 
bh) Ef ekki er unnt að ákvarða, í hvoru aðildarríkinu maður hefur miðstöð 

persónuhagsmuna sinna, eða ef hann í hvorugu aðildarríkinu á fast heimili, 
telst hann heimilisfastur í því aðildarríki, þar sem hann dvelst að jafnaði. 

c) Ef maður dvelst að jafnaði í báðum aðildarríkjunum eða í hvorugu þeirra, 
telst hann heimilisfastur í því aðildarríki, þar sem hann á ríkisfang. 

d) Ef maður á ríkisfang í báðum eða hvorugu aðildarríkjanna, skulu bær 
2 stjórnvöld í aðildarríkjunum leysa málið með gagnkvæmu samkomulagi. 

, 

Þegar aðili, annar en maður, telst eiga heimilisfesti í báðum aðildarríkjunum 

samkvæmt 1. tl., telst hann heimilisfastur í því aðildarríki, þar sem raunveruleg 

framkvæmdastjórn hans hefur aðsetur. 

5. gr. 
Föst atvinnustöð. 

Í samningi þessum merkir hugtakið „föst atvinnustöð“ fasta atvinnustofnun, 
þar sem starfsemi fyrirtækisins fer að nokkru eða öllu leyti fram. 

„Föst atvinnustöð“ er einkum: 

a) aðsetur framkvæmdastjórnar; 
b) útibú; 
c) skrifstofa; 
d) verksmiðja; 

e) verkstæði: 

f) náma, grjótnáma eða annar staður, þar sem náttúruauðæfi eru nýtt; 

Cc 23



Nr. 15. 182 1. ágúst 1973. 

6. 

19
 

g) athafnasvæði fyrir byggingaframkvæmdir, mannvirkjagerð eða samsetn- 
ingarvinnu, sem stendur yfir lengur en 12 mánuði. 

„Föst atvinnustöð“ tekur ekki til: 

a) aðstöðu, sem einskorðuð er við geymslu, sýningu eða afhendingu á vörum 
í eigu fyrirtækisins; 

b) vörubirgða í eigu fyrirtækisins, sem eingöngu eru ætlaðar til geymslu, sýn- 

ingar eða afhendingar; 
c) vörubirgða í eigu fyrirtækisins, sem eingöngu eru ætlaðar til vinnslu hjá 

öðru fyrirtæki; 
d) fastrar atvinnustofnunar, sem einungis er notuð í sambandi við vörukaup eða 

öflun upplýsinga fyrir fyrirtækið; 
e) fastrar atvinnustofnunar, sem einungis er noluð til auglýsingastarfsemi, upp- 

lýsingastarfsemi, vísindarannsókna eða svipaðrar starfsemi, sem felur í sér 

undirbúnings- eða aðstoðarstörf vegna fyrirtækisins. 

Aðili, sem hefur á hendi starfsemi í aðildarríki fyrir fyrirtæki í hinu aðildar- 
ríkinu, — undanskilinn er þó óháður umboðsaðili samkvæmt 5. tl, —, skal 
teljast föst atvinnustöð í fyrrnefnda ríkinu, ef hann hefur heimild til að gera 
samninga fyrir hönd fyrirtækisins í því ríki og að jafnaði beitir þessari heim- 
ild, nema starfsemi hans sé einskorðuð við vörukaup fyrir fyrirtækið. 

Fyrirtæki í aðildarríki telst ekki hafa fasta atvinnustöð í hinu aðildarríkinu, 
þótt það reki þar viðskipti fyrir milligöngu miðlara, umboðsmanns eða annars 
óháðs umboðsaðila, svo framarlega sem þessir aðilar koma fram innan tak- 
marka venjulegs atvinnurekstrar síns. 

Þótt félag, sem er heimilisfast í aðildarríki, stjórni eða sé stjórnað af félagi, 
sem er heimilisfast í hinu aðildarríkinu eða rekur viðskipti í síðarnefnda rík- 
inu (annaðhvort fyrir milligöngu fastrar atvinnustöðvar eða á annan hátt), 
leiðir það í sjálfu sér ekki til þess, að annað hvort þessara félaga sé föst 
atvinnustöð hins. 

TIl. KAFLI 

SKÖTTUN TEKNA. 

6. gr. 
Tekjur af fasteign. 

Tekjur af fasteign má skattleggja í því aðildarríki, þar sem fasteignin er. 
, a) Hugtakið „fasteign“ skal, með þeim undantekningum, sem getur í ákvæðum 

b) og ce) liða hér á eftir, skýra í samræmi við lög þess aðildarríkis, þar 
sem fasteignin er. 

b) Hugtakið „fasteign“ skal í öllum tilvikum fela í sér fylsifé með fasteign, 
áhöfn og tæki, sem notuð eru í landbúnaði og við skósarnytjar, réttindi 
varðandi landeignir samkvæmt reglum einkamálaréttarins, afnotarétt af fast- 

eign og rétt til fastrar eða breytilegrar þóknunar sem endurgjald fyrir has- 
nýtingu eða rétt til að hagnýta námur, lindir og önnur náttúruauðæfi. 

c) Skip og loftför teljast ekki til fasteigna. 

Tekjur, aðrar en úthlutaðan hagnað, af hlutabréfum og réttindum í félagi, sem 
veita rétt til notkunar fasteignar, er félagið á, eða hluta hennar, má skattleggja 
í því aðildarríki, þar sem fasteignin er.
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Ákvæði 1. tl. gilda um tekjur af beinni hagnýtingu, leigu og hvers konar 

öðrum afnotum fasteignar. 

Ákvæði 1. og 4. tl. gilda einnig um tekjur af fasleign í eigu fyrirtækis og um 

tekjur af fasteign, sem hagnýtt er við sjálfstæða starfsemi. 

7. gr. 
Tekjur af atvinnurekstri. 

Hagnaður fyrirtækis í aðildarríki er skattskvldur einungis í því ríki, nema 

fyrirtækið hafi með höndum atvinnurekstur í hinu aðildarríkinu frá fastri 

atvinnustöð þar. Ef fyrirtækið hefur slíkan atvinnurekstur með höndum, má 

leggja skatt á hagnað fyrirtækisins í síðarnefnda ríkinu, en þó einungis að 

því marki, sem hagnaðurinn stafar frá nefndri fastri atvinnustöð. 

Þegar fyrirtæki í aðildarríki hefur með höndum atvinnurekstur í hinu aðildar- 

ríkinu frá fastri atvinnustöð þar, skal hvort aðildarríkið um sig telja föstu 

atvinnustöðinni þann hagnað, sem ætla má, að fallið hefði í hennar hlut, ef 

hún hefði verið sérstakt og sjálfstætt fyrirtæki, sem hefði með höndum sams 

konar eða svipaðan atvinnurekstur við sömu eða svipaðar aðstæður og kæmi 

sjálfstætt fram í skiptum við fyrirtæki það, sem hún er föst atvinnustöð fyrir. 

Við ákvörðun hagnaðar fastrar atvinnustöðvar skal leyfa sem frádrátt útgjöld, 

sem leiðir af því, að hún er föst atvinnustöð, þar með talinn kostnaður við 

framkvæmdastjórn og venjulegur stjórnunarkostnaður, hvort heldur kostnaður- 

inn er til orðinn í því ríki, þar sem fasta atvinnustöðin er, eða annars staðar. 

Að því leyti sem venja hefur verið í aðildarríki að ákvarða hagnað fastrar 

atvinnustöðvar á grundvelli skiptingar heildarhagnaðar fyrirtækisins á hina 

ýmsu hluta þess, skal ekkert í 2. tl. útiloka það aðildarríki frá því að ákveða 

skattskyldan hagnað eftir þeirri skiptingu, sem, tíðkast hefur. Aðferð sú, sem 

notuð er við skiptinguna, skal samt sem áður vera slík, að niðurstaðan verði 

í samræmi við þær meginreglur, sem ákveðnar eru í þessari grein. 

Engan hagnað skal telja fastri atvinnustöð eingöngu vegna vörukaupa hennar 

fyrir fyrirtækið. 

Við beitingu ákvæða framangreindra töluliða skal hagnaður, sem talinn er 

fastri atvinnustöð, ákvarðast eftir sömu reglum frá ári til árs, nema fullnægj- 

andi ástæða sé til annars. 

Þegar hagnaðurinn felur í sér tekjur, sem sérstök ákvæði eru um Í öðrum 

greinum samnings þessa, skulu ákvæði þessarar greinar ekki hafa áhrif á gildi 

þeirra ákvæða. 

8. gr. 
Siglingar og loftferðir. 

Hagnaður af rekstri skipa eða loftfara á alþjóðaleiðum skal einungis skatt- 

lagður í því aðildarríki, þar sem raunveruleg framkvæmdastjórn fyrirtækisins 

hefur aðsetur. 

Ef aðsetur raunverulegrar framkvæmdastjórnar útgerðarfyrirtækis er um borð 
í skipi, skal hún teljast hafa aðsetur í því aðildarríki, þar sem eini eða aðal- 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins er heimilisfastur. 

Ákvæði 1. tl. skulu einnig eiga við um þátttöku íslenzkra eða finnskra fyrir- 

tækja, sem hafa með höndum siglingar eða loftferðir á alþjóðaleiðum, í hvers 

konar rekstrarsamvinnu (pools).
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4. Að því er varðar hið íslenzka aðstöðugjald, sem lagt er á fasta atvinnustöð 
á Íslandi, sem er í eigu fyrirtækis, sem hefur þá starfsemi með höndum, sem 
getið er í 1. tl. þessarar greinar, skal veita frádrátt í finnskum sköttum sam- 
kvæmt ákvæðum 3. tl. 24. gr. 

9. gr. 
Tengd fyrirtæki. 

Þegar: 
a) fyrirtæki í aðildarríki tekur beinan eða óbeinan þátt í stjórn, yfirráðum 

eða fjármagni fyrirtækis í hinu aðildarríkinu, eða 
b) sömu aðilar taka beinan eða óbeinan þátt í stjórn, yfirráðum eða fjár- 

magni fyrirtækis í aðildarríki og fyrirtækis í hinu aðildarríkinu, 
skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 

Ef fyrirtæki semja eða ákveða skilmála um innbyrðis samband sitt á við- 
skipta- eða fjármálasviðinu, sem eru frábrugðnir því, sem væri, ef fyrirtækin væru 
hvort öðru óháð, má allur hagnaður, sem án þessara skilmála hefði runnið til 
annars fyrirtækisins, en rennur ekki til þess vegna skilmálanna, teljast sem hagnaður 
þess fyrirtækis og skattleggjast samkvæmt því. 

„10. gr. 
Ágóðahlutir. 

1. Á góðahluti, sem félag heimilisfast í aðildarríki greiðir aðila heimilisföstum 

í hinu aðildarríkinu, má skattleggja í síðarnefnda ríkinu. 

2. Slíka ágóðahluti má þó skattleggja í því aðildarríki, þar sem félagið, sem greið- 
ir ágóðahlutina, er heimilisfast, og eftir lögum þess ríkis. Með fyrirvara þeim, 
sem greinir í 3.tl., skal skatturinn, sem þannig er álagður, þó ekki vera hærri en: 

a) 5% af vergri fjárhæð ágsóðahlutanna, ef móttakandinn er félag (undanskilið 
er þó sameignarfélag), sem á beint að minnsta kosti 25% eignarhlutdeild 
í félaginu, sem ásóðahlutina greiðir; 

bh) 15% af vergri fjárhæð ásóðahlutanna í öllum öðrum tilvikum. 

3. Þrátt fyrir ákvæðin í 2. tl. a-lið má Ísland hækka 5% skattstigann í 15% að 

því er varðar þann hluta ágóðahlutanna, sem samkvæmt íslenzkum lögum er 
skattlagður í hendi þess félags, er greiðir ágóðahlutina, eftir lægri skattstiga 
en sá hluti hagnaðar félagsins, sem ekki er úthlutað. 

4. Bær stjórnvöld í aðildarríkjunum skulu með gagnkvæmu samkomulagi setja 
nánari reglur um framkvæmd takmarkana samkvæmt 2. og 3. tl. 

Ákvæðin í 2. og 3. tl. snerta ekki skattlagningu félagsins, að því er varðar 
þann hagnað, sem ágóðahlutirnir eru greiddir af. 

5. Hugtakið „ágóðahlutir“ merkir í þessari grein tekjur af hlutabréfum, námu- 
hlutabréfum, stofnbréfum eða öðrum réttindum, sem ekki eru skuldakröfur, 

til hlutdeildar í hagnaði, svo og tekjur af öðrum félagsréttindum, sem jafn- 
gilda tekjum af hlutabréfum samkvæmt skattalöggjöf þess ríkis, þar sem félagið, 
sem úthlutunina framkvæmir, er heimilisfast. 

6. Ákvæði 1., 2. og 3. tl. gilda ekki, þegar viðtakandi ágóðahlutanna er heimilis- 
fastur í aðildarríki, en rekur í hinu aðildarríkinu, þar sem félag það, sem 

ágóðahlutina greiðir, er heimilisfast, fasta atvinnustöð, sem eignarréttindin, sem 
ágóðahlutirnir eru greiddir af, eru raunverulega bundin við. Í því tilviki gilda 
ákvæði 7. gr.
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7. Ef félag, sem er heimilisfast í aðildarríki, fær hagnað eða tekjur frá hinu 

aðildarríkinu, getur síðarnefnda ríkið ekki skattlagt ágóðahlutina, sem félagið 

greiðir aðilum, sem ekki eru heimilisfastir í því ríki, eða lagt skatt á óúthlut- 

aðan hagnað félagsins. Þetta gildir jafnt, þótt greiddu ágóðahlutirnir eða óút- 

hlutaði hagnaðurinn sé að öllu eða nokkru leyti hagnaður eða tekjur, sem 

hafa myndazt í síðarnefnda ríkinu. 

lí. gr. 
Vextir. 

Vextir, sem myndast í aðildarríki og greiddir eru aðila heimilisföstum í hinu 

aðildarríkinu, skulu einungis skattlagðir í síðarnefnda ríkinu. 

Hugtakið „vextir“ í þessari grein merkir tekjur af ríkisskuldabréfum, skulda- 

bréfum eða skuldaviðurkenningum, án tillits til, hvort þau eru tryggð með veði 

eða fela í sér rétt til hlutdeildar í hagnaði eða ekki, og hvers konar skulda- 

kröfum, svo og allar aðrar tekjur, sem jafngilda tekjum af lánuðu fé samkvæmt 

skattalöggjöf þess ríkis, þar sem tekjurnar mynduðusl. 

Ákvæði 1. tl. gilda ekki, þegar viðtakandi vaxtanna er heimilisfastur í aðildar- 

ríki, en rekur í hinu aðildarríkinu, þar sem vextirnir mynduðust, fasta at- 

vinnustöð, sem skuldakrafan, sem vextina ber, er raunverulega bundin við. 

Í því tilviki gilda ákvæði 7. gr. 

Þegar sérstakt samband milli greiðanda og viðtakanda eða milli beggja þessara 

aðila og þriðja aðila leiðir til þess, að vaxtafjárhæðin, miðuð við þá skulda- 

kröfu, sem hún er greidd af, er hærri en sú vaxtafjárhæð, sem greiðandi og 

viðtakandi hefðu samið um, ef þetta sérstaka samband hefði ekki verið fyrir 

hendi, þá skulu ákvæði þessarar greinar einungis gilda um síðarnefndu fjár- 

hæðina. Þegar þannig stendur á, skal fjárhæðin, sem umfram er, vera skatt- 

skyld í samræmi við skattalög hvors aðildarríkis um sig, en taka skal í því 

sambandi tillit til annarra ákvæða samnings þessa. 

12. gr. 
Þóknanir. 

Þóknanir, sem myndast í aðildarríki og greiddar eru aðila heimilisföstum i 

hinu aðildarríkinu, skulu einungis skattlagðar í síðarnefnda ríkinu. 

Hugtakið „þóknanir“ í þessari grein merkir sérhverjar greiðslur, sem tekið er 

við sem endurgjaldi fyrir afnot eða rétt til hagnýtingar hvers konar höfundar- 

réttar á bókmennta-, lista- eða vísindasviðinu, þar með taldar kvikmyndir, hvers 

konar einkaleyfi, vörumerki, munstur eða líkön, áætlanir, leynilegar formúlur 

eða framleiðsluaðferðir, eða fyrir afnot eða rétt til að hagnýta iðnaðar-, við- 

skipta- eða vísindabúnað eða fyrir upplýsingar um reynslu á iðnaðar-, við- 

skipta- eða vísindasviðinu. 

Ákvæði 1. tl. gilda ekki, þegar viðtakandi þóknananna er heimilisfastur í að- 

ildarríki, en rekur í hinu aðildarríkinu, þar sem þóknanirnar mynduðust, fasta 

atvinnustöð, sem réttindin eða eignin, sem þóknanirnar stafa frá, eru raun- 

verulega bundin við. Í því tilviki gilda ákvæði 7. gr. 

Þegar sérstakt samband milli greiðanda og viðtakanda, eða milli beggja þess- 

ara aðila og þriðja aðila, leiðir til þess, að fjárhæð þóknananna, miðuð við 

þau afnot, réttindi eða upplýsingar, sem greitt er fyrir, er hærri en sú fjár-
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hæð, sem greiðandi og viðtakandi hefðu samið um, ef þetta sérstaka samband 

hefði ekki verið fyrir hendi, þá skulu ákvæði þessarar greinar einungis gilda 
um síðarnefndu fjárhæðina. Þegar þannig stendur á, skulu greiðslurnar, sem 
umfram eru, vera skattskyldar í samræmi við skattalög hvors aðildarríkis um 

sig, en taka skal í því sambandi tillit til annarra ákvæða samnings þessa. 

13. gr. 
Ágóði af eignum. 

Ágóða af sölu fasteignar, sem nánar er skilgreind í 2. tl. 6. gr., má skattleggja 
í því aðildarríki, þar sem fasteignin er. 

Ágóða af sölu lausafjár, sem er hluti atvinnurekstrareignar fastrar atvinnu- 
stöðvar, sem fyrirtæki í aðildarríki rekur í hinu aðildarríkinu, má skattleggja 

í síðarnefnda ríkinu. Hið sama gildir um sölu lausafjár, sem tilheyrir fastri 

stofnun, sem aðili heimilisfastur í aðildarríki hefur í hinu aðildarríkinu til 

þess að leysa af höndum sjálfstæða starfsemi sína. Þetta á einnig við um 

ágóða af sölu fastrar atvinnustöðvar (einnar sér eða ásamt fyrirtækinu í heild) 

eða fastrar stofnunar. Ágóði af sölu lausafjár þeirrar tegundar, sem greinir 

í 3. tl. 28. gr. er hins vegar einungis skattskyldur í því aðildarríki, þar sem 

slíkt lausafé er skattskylt samkvæmt nefndri grein. 

Ágóði af sölu allra eigna, annarra en þeirra, sem um ræðir í 1. og 2. tl. þess- 

arar greinar, skal einungis vera skattskyldur í því aðildarríki, þar sem selj- 

andinn er heimilisfastur. 

14. gr. 
Sjálfstæð starfsemi. 

Tekjur, sem aðili heimilisfastur í aðildarríki hefur af sjálfstæðri starfsemi eða 
öðru sjálfstæðu starfi svipaðrar tegundar, skulu einungis vera skattskyldar í 

því ríki, nema hann hafi að jafnaði í hinu aðildarríkinu fasta stofnun til þess 

að leysa af höndum þessi störf sín. Ef hann hefur slíka fasta stofnun, má leggja 

skatt á tekjurnar í hinu aðildarríkinu, en þó einungis þann hluta þeirra, sem 

rekja má til hinnar föstu stofnunar. 

Hugtakið „sjálfstæð starfsemi“ merkir einkum sjálfstæð störf á sviði vísinda, 
bókmennta, lista, kennslu- og uppeldismála, svo og sjálfstæð störf lækna, lög- 
fræðinga, verkfræðinga, arkitekta, tannlækna og endurskoðenda. 

15. gr. 
Launað starf. 

Með þeim undantekningum, sem um ræðir í 16., 18., 19., 20. og 21. gr., skulu 

starfslaun, vinnulaun og aðrar svipaðar greiðslur, sem aðili heimilisfastur í 
aðildarríki fær fyrir starf sitt, einungis skattlagðar í því ríki, nema starfið sé 
innt af hendi í hinu aðildarríkinu. Ef starfið er innt af hendi þar, má skatt- 
leggja greiðsluna fyrir það í síðarnefnda ríkinu. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. skulu greiðslur, sem aðili heimilisfastur í aðildarríki 
fær fyrir starf, sem hann innir af höndum, í hinu aðildarríkinu, einungis vera 
skattskyldar í fyrrnefnda ríkinu, ef: 

a) viðtakandinn dvelst í hinu ríkinu í eitt eða fleiri skipti, þó ekki lengur en 
fá 

183 daga samtals á viðkomandi almanaksári, og
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fær 

b) greiðslurnar eru inntar af höndum af eða fyrir hönd vinnuveitanda, sem 

ekki er heimilisfastur í hinu ríkinu, og 

c) greiðslurnar eru ekki gjaldfærðar fastri atvinnustöð eða fasiri stofnun, sem 

vinnuveitandinn rekur í hinu ríkinu. 

Þrátt fyrir framangreind ákvæði þessarar greinar má skattleggja greiðslur fyr- 
ir starf unnið um borð í skipi á alþjóðaleiðum í því aðildarríki, þar sem raun- 
veruleg framkvæmdastjórn fyrirtækisins hefur aðsetur. 

Ákvæði þessa íöluliðar skulu einnig gilda um, greiðslur til aðila, sem er 

heimilisfastur í aðildarríki, fyrir starf unnið um borð í fiski-, selveiði- eða 

hvalveiðiskipi, einnig þótt greiðslurnar til hans séu inntar af hendi sem ákveð- 

inn aflahlutur eða hluti af afrakstri þessarar útgerðar. 

Þegar starfið er unnið eingöngu eða aðallega um borð í íslenzku eða finnsku 
loftfari, skal einungis skattleggja greiðslur, sem um er rætt í 1. tl. þessarar 
greinar, í því aðildarríki, þar sem viðtakandinn telst heimilisfastur samkvæmt 

ákvæðum 4. gr. samnings þessa. 

16. gr. 
Stjórnarlaun. 

Stjórnarlaun og aðrar svipaðar greiðslur, sem aðili heimilisfastur í aðildarríki 
fyrir að vera stjórnarmaður félags, sem heimilisfast er í hinu aðildarríkinu, 

má skattleggja í síðarnefnda ríkinu. 

17. gr. 
Listamenn og íþróttamenn. 

Þrátt fyrir ákvæði 14. og 15. gr. má skattleggja aðila, sem koma fram í al- 
vinnuskyni til skemmtunar almenningi, svo sem leikhús-, kvikmynda-, hljóð- 
varps- eða sjónvarpslistamenn, hljómlistarmenn og íþróttamenn, af tekjum, sem 
þeir hafa af slíkum persónulegum störfum, í því aðildarríki, þar sem þessi störf 

eru innt af höndum. 

Tekjur, sem fyrirtæki í aðildarríki hefur af þeirri starfsemi að útvega þjónustu 
aðila, sem getið er um í 1. tl. þessarar greinar, hvort sem sá aðili er heimilis- 
fastur í aðildarríki eða ekki, innan hins aðildarríkisins, má skattleggja í því 
aðildarríkinu, þar sem þessi þjónusta er innt af höndum, þrátt fyrir öll önnur 

ákvæði samnings þessa. 

18. gr. 
Eftirlaun. 

Eftirlaun og aðrar svipaðar greiðslur, inntar af hendi til heimilisfasts aðila í 
aðildarríki vegna fyrra starfs hans, skal einungis skattleggja í því ríki, þó með 
þeirri undantekningu, sem um, ræðir í 1. tl. 19. gr. 

19. gr. 
Opinbert starf. 

Greiðslu, þar með talin eftirlaun, sem innt er af hendi af eða úr sjóðum 

stofnuðum af aðildarríki, sveitarstjórn eða opinberri stofnun, til manns fyrir 
opinber störf hans í þágu þess ríkis, sveitarstjórnar eða opinberrar stofnunar, 

má skattlegsja í því ríki. 

Ákvæði 15., 16. og 18. gr. gilda um greiðslu eða eftirlaun fyrir störf, sem 
innt eru af hendi í sambandi við hvers konar atvinnu eða viðskipti, sem rekin 
eru af aðildarríki, sveitarstjórn eða opinberri stofnun.
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20. gr. 
Námsmenn og nemar. 

Maður, sem dvelst um stundarsakir í öðru aðildarríkinu einungis: 
a) sem námsmaður við háskóla, æðri skóla eða annan skóla í því aðildarríki, 

b) sem nemi í viðskipta-, landbúnaðar-, skógræktar- eða tæknistörfum í því að- 
ildarríki, eða 

c) sem móttakandi styrks, aðstoðar eða verðlauna frá trúmála-, mannúðarmála-, 
vísinda- eða menntastofnun í þeim megintilgangi að stunda nám eða rannsóknir 
við háskóla, rannsóknarstofnun, æðri skóla eða aðra hliðstæða stofnun í því 

aðildarríki 
og sem næst á undan dvölinni var heimilisfastur í hinu aðildarríkinu, skal 
ekki skattlagður í fyrrnefnda ríkinu að því er varðar: 
greiðslur frá aðilum utan fyrrnefnda ríkisins til að standa straum af fram- 
færslu hans, námi eða þjálfun; 

ii) styrki, aðstoð eða verðlaun, sem um getur í ec) hér að framan; 
iii) hvers konar námsstyrki. 

Greiðslur fyrir störf, sem þessi maður innir af hendi í fyrrnefnda ríkinu í eitt 
eða fleiri skipti, þó ekki lengur en 183 daga samtals á viðkomandi almanaksári, 

skulu á sama hátt ekki skattlagðar í því ríki, að því tilskildu, að störfin séu unnin 
í beinu sambandi við nám hans, þjálfun eða rannsóknir eða innt af hendi einungis 
til að standa straum af framfærslu hans. 

21. gr. 
Prófessorar, kennarar og vísindamenn. 

ss
 

Maður heimilisfastur í aðildarríki, sem dvelst í boði háskóla, æðri skóla eða 
annarrar æðri menntastofnunar eða rannsóknarstofnunar í hinu aðildarríkinu, þó 
ekki yfir 2 ár, einungis í því skyni að stunda kennslustörf eða vísindalegar rann- 
sóknir við slíka stofnun, skal ekki skattlagður í því ríki af greiðslum, er hann fær 
fyrir slík kennslu- eða rannsóknarstörf. 

22. gr. 
Tekjur, sem ekki er sérstaklega fjallað um. 

Tekjur, sem ekki er sérstaklega fjallað um hér að framan, skulu einungis skatt- 
lagðar í því aðildarríki, þar sem viðtakandi þeirra er heimilisfastur. 

IV. KAFLI 

SKÖTTUN EIGNA. 

23. gr. 
Eignir. 

1. Eign, sem er fasteign samkvæmt skilgreiningu 2. tl. 6. gr., má skattleggja í 
því aðildarríki, þar sem eignin er. 

2. Eign í lausafé, sem er hluti atvinnurekstrareignar fastrar atvinnustöðvar fyrir- 
tækis, eða í lausafé, sem tilheyrir fastri stofnun, sem notuð er í sambandi við 

sjálfstæða starfsemi, má skattleggja í því aðildarríki, þar sem fasta atvinnu- 
stöðin eða fasta stofnunin er. 

3. Skip og loftför, sem notuð eru á alþjóðaleiðum, svo og lausafé, sem tilheyrir 
rekstri slíkra skipa og loftfara, skulu einungis skattlögð í því aðildarríki, þar 
sem raunveruleg framkvæmdastjórn fyrirtækisins hefur aðsetur. 

4. Allar aðrar eignir aðila heimilisfasts í aðildarríki skulu einungis skattlagðar 
í því ríki.
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V. KAFLI 
AÐFERÐ TIL AÐ KOMAST HJÁ TVÍSKÖTTUN. 

24. gr. 
Deiliaðferð. 

Þegar aðili heimilisfastur í aðildarríki hefur tekjur eða á eignir, sem sam- 
kvæmt ákvæðum samnings þessa má skatileggja í hinu aðildarríkinu, skal fyrr- 
nefnda ríkið, með fyrirvara um reglur þær, er greinir í 2. tl, leyfa sem frá- 
drátt frá tekjuskaltinum eða eignarskattinum Þann hluta tekjuskattsins eða 
eignarskattsins, eftir því sem við á, sem svarar hlutfallslega til teknanna frá 
eða eignanna í hinu aðildarríkinu. 

Þegar aðili heimilisfastur í aðildarríki hefur tekjur, sem skattleggja má í hinu 
aðildarríkinu samkvæmt ákvæðum 10. gr., skal fyrrnefnda ríkið leyfa fjárhæð, 
sem samsvarar tekjuskattinum, sem, greiddur er í hinu aðildarríkinu, sem frá- 
drátt frá tekjuskattinum. Frádráttur þessi skal samt sem áður ekki fara fram 
úr þeim hluta tekjuskattsins, reiknuðum áður en frádrátturinn er serður, sem 
svarar hlutfallslega til teknanna, sem má skattleggja í hinu aðildarríkinu. 

Þegar aðstöðugjald er lagt á aðila, heimilisfastan í Finnlandi, sem hefur með 
höndum starfsemi, sem nefnd er í í. tl. 8. gr.. vegna fastrar atvinnustöðvar á 
Íslandi, skal Finnland lækka tekjuskatta hans sem nemur aðstöðugjaldi, greiddu 
á Íslandi. 

VI. KAFLI 
SÉRSTÖK ÁKVÆÐI. 

25. gr. 
Jafnrétti. 

Ríkisborgarar aðildarríkis skulu ekki vera háðir annarri eða þyngri skatt- 
lagningu eða öðrum skyldum í því sambandi í hinu aðildarríkinu heldur en 
ríkisborgarar þess ríkis eru eða gætu orðið við sömu aðstæður. 

Hugtakið „ríkisborgarar“ merkir: 
a) alla menn, sem hafa ríkisfang í aðildarríki; 
b) allar persónur að lögum, sameignarfélög og samtök, sem byggja réttarstöðu 

sína á gildandi lögum í aðildarríki. 

Skattlagning fastrar atvinnusiöðvar, sem fyrirtæki í aðildarríki rekur í hinu 
aðildarríkinu, skal ekki vera óhagstæðari í síðarnefnda ríkinu en skattlagning 
á fyrirtæki þar, sem hafa sams konar starfsemi með höndum. 

Þetta ákvæði skal þó ekki skýra þannig, að það skyldi aðildarríki til að 
veita aðilum, heimilisföstum í hinu aðildarríkinu, nokkurn þann persónufrá- 
drátt, ívilnanir og lækkun skatta vegna hjúskaparstéttar eða fjölskyldufram- 
færslu, sem það veitir aðilum, sem eru heimilisfastir í fyrrnefnda ríkinu. 

Þótt fjármagn fyrirtækja í aðildarríki sé að öllu eða nokkru leyti, beint eða 
óbeint, í eigu eða stjórnað af einum eða fleirum aðilum, sem eru heimilisfastir 
í hínu aðildarríkinu, skulu þau ekki vera háð annarri eða þyngri skattlagn- 
ingu eða öðrum skyldum í því sambandi í fyrrnefnda ríkinu heldur en fyrir- 
tæki svipaðrar tegundar í því ríki eru eða gætu orðið. 

< Hugtakið „skattlagning“ 

sem nefnast. 
í grein þessari merkir hvers konar skatta, hverju nafni 
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26. gr. 

Framkvæmd gagnkvæms samkomulags. 

1. Þegar aðili, heimilisfastur í aðildarríki, telur, að ráðstafanir, sem gerðar eru 

af öðru eða báðum aðildarríkjunum, leiði til eða muni leiða til skattlagn- 

ingar, að því er hann varðar, sem ekki er í samræmi við ákvæði samnings 

þessa, getur hann vísað málinu til bærs stjórnvalds þess aðildarríkis, þar sem 

hann er heimilisfastur, án tillits lil þeirrar réttarverndar, sem kann að vera 

heimiluð í löggjöf ríkjanna. 

9. Ef hið bæra stjórnvald lelur, að mótmælin séu á rökum reist, en getur þó 

ekki sjálft leyst málið á viðunandi hátt, skal það leitast við að leysa málið 

með gagnkvæmu samkomulagi við bærl stjórnvald í hinu aðildarríkinu, í því 

skyni að komast hjá skattlagningu, sem ekki er í samræmi við ákvæði samn- 

ings þessa. 

3. Bær stjórnvöld í aðildarríkjunum skulu með gagnkvæmu samkomulagi leitast 

við að leysa sérhvern vanda eða vafaatriði varðandi skýringu eða beitingu 

ákvæða samningsins. Þau geta einnig ráðgast sín á milli í því skyni að kom- 

ast hjá tvísköttun í tilvikum, sem ekki er fjallað um í samningnum. 

4. Bær stjórnvöld í aðildarríkjunum geta haft beint samband sín á milli í því 

skyni að gera samkomulag í samræmi við það, sem um er rætt í þessari grein. 

Þegar æskilegt virðist, að fram fari munnlegar umræður, til þess að sam- 

komulag náist, geta slíkar umræður farið fram í nefnd, sem skipuð er full- 

trúum bærra stjórnvalda beggja aðildarríkjanna. 

27. gr. 
Skipti á upplýsingum. 

Í. Bær stjórnvöld í aðildarríkjunum skulu skiptast á þeim upplýsingum, sem 

nauðsynlegar cru vegna framkvæmdar samnings þessa og innlendrar löggjafar 

aðildarríkjanna, varðandi skatta, sem ákvæði samnings þessa ná til, að því 

leyti sem viðkomandi skattlagning er í samræmi við samninginn. Allar upp- 

lýsingar, sem þannig er á skipzt. skal fara með sem trúnaðarmál og ekki 

gera kunnar öðrum aðilum eða stjórnvöldum en þeim, sem hafa með hönd- 

um ákvörðun eða innheimtu þeirra skatta, sem samningur þessi fjallar um. 

9. Ákvæði 1. tl. skal í engu tilviki skýra þannig, að þau leggi á annað hvort 

aðildarríkjanna skyldu til: 

a) að framkvæma stjórnarráðstafanir, sem víkja frá löggjöf eða stjórnvenju 

þess sjálfs eða hins aðildarríkisins; 

b) að láta í té gögn, sem ekki er unnt að afla samkvæmt löggjöf eða eðlilegri 

stjórnvenju þess sjálfs eða hins aðildarríkisins; 

c) að láta í té upplýsingar, sem mundu ljóstra upp leyndarmálum eða fram- 

leiðsluaðferðum á sviði atvinnumála, viðskipta, iðnaðar, verzlunar eða ann- 

arrar starfsemi, svo og upplýsingar, sem gagnstætt er almenningshagsmun- 

um (ordre public) að gefa. 

28. gr. 

Opinberir starfsmenn við sendiráð og ræðismannsskrifstofur. 

Ákvæði samnings þessa skulu ekki hafa áhrif á skattívilnanir, sem opinberir 

starfsmenn við sendiráð eða ræðismannsskrifstofur njóta samkvæmt almennum 

þjóðréttarreglum eða í samræmi við ákvæði í sérstökum samningum.
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Að svo miklu leyti sem tekjur eða eignir eru ekki skattlagðar í dvalarlandinu 
vegna skattívilnana, sem opinberir starfsmenn við sendiráð eða ræðismannsskrif- 
stofur njóta samkvæmt almennum þjóðréttarreglum eða í samræmi við ákvæði í 
sérstökum alþjóðasamningum, skal heimaríkið hafa rétt til skattlagningar þrátt 
fyrir ákvæði samnings þessa. 

VII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI. 

29. gr. 
#ildistaka. 

1. Samning þennan skal fullgilda, og skipzt skal á fullgildingarskjölum í Reykja- 

vík, svo fljótt sem kostur er. 

9 Samningur þessi skal taka gildi, þegar skipzt hefur verið á fullgildingarskjöl- 
um, og ákvæði hans skulu koma til framkvæmda: 

a) um tekjuskatta af tekjum, sem aflað er á almanaksárinu 1970 eða á sér- 
hverju reikningstímabili, sem lýkur á því almanaksári; 

b) um eignarskatta af eignum í lok almanaksársins 1970 eða á síðasta degi 
sérhvers reikningstímabils, sem lýkur á því almanaksári. 

90. gr. 

Uppsögn. 

Samningur þessi skal gilda, þar til honum verður sagt upp af öðru hvoru 
aðildarríkinu. Hvort aðildarríkjanna um sig getur sagt upp samningnum eftir dipló- 
matískum leiðum með tilkynningu um uppsögn, eigi síðar en sex mánuðum fyrir 
lok hvers almanaksárs eftir árið 1975. Í slíku tilviki skal samningurinn hætta að 
koma til framkvæmda að því er varðar: 

a. tekjuskatta af tekjum, sem aflað er á skattárum eða reikningstimabilum, sem 
hefjast fyrsta janúar eða síðar á almanaksárinu, næst á eftir því ári, sem upp- 
sögn er send; 

b) eignarskatta, sem gjaldkræfir eru fyrsta janúar eða síðar á almanaksárinu, 
næst á eftir því ári, sem uppsögn er send. 

ÞESSU TIL STAÐFESTINGAR hafa fulltrúar beggja ríkjanna undirritað samn- 
ing þennan og sett við innsigli sín. 

GERT í Helsinki, hinn 2. dag marzmánaðar 1972 í tveim eintökum á íslenzku 

og finnsku, og skulu báðir textar vera jafngildir. 

FYRIR HÖND FYRIR HÖND 

LÝÐVELDISINS ÍSLANDS: LÝÐVELDISINS FINNLANDS: 

Einar Ágústsson. Kalevi Sorsa.
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EFNISYFIRLIT 

I. KAFLI: GILDISSVIÐ SAMNINGSINS 

1. gr. Aðilar, sem samningurinn tekur til. 
2. gr. Skattar, sem samningurinn tekur til. 

1. KAFLI: SKILGREININGAR 

gr. Almennar skilgreiningar. 
. gr. Heimilisfesti, að því er skattskyldu varðar. 

gr. Föst atvinnustöð. S
i
 go

 

If. KAFLI: SKÖTTUN TEKNA 
6. gr. Tekjur af fasteign. 
7. gr. Tekjur af atvinnurekstri. 
8. gr. Siglingar og loftferðir. 
9. gr. Tengd fyrirtæki. 

10. gr. Ágóðahlutir. 
11. gr. Vextir. 
12. gr. Þóknanir. 
13. gr. Ágóði af eignum. 
14. gr. Sjálfstæð starfsemi. 
15. gr. Launað starf. 
16. gr. Stjórnarlaun. 
17. gr. Listamenn og íþróttamenn. 
18. gr. Eftirlaun. 
19. gr. Opinbert starf. 
20. gr. Námsmenn og nemar. 
21. gr. Prófessorar, kennarar og visindamenn. 
22. gr. Tekjur, sem ekki er sérstaklega fjallað um. 

IV. KAFLI: SKÖTTUN EIGNA 
23. gr. Eignir. 

V. KAFLI: AÐFERÐ TIL AÐ KOMAST HJÁ TVÍSKÖTTUN 

24. gr. Deiliaðferð. 

VI. KAFLI: SÉRSTÖK ÁKVÆÐI 
25. gr. Jafnrétti. 
26. gr. Framkvæmd gagnkvæms samkomulags. 
27. gr. Skipti á upplýsingum. 
28. gr. Opinberir starfsmenn við sendiráð og ræðismannsskrifstofur. 

VII. KAFLI: LOKAÁKVÆÐI 
29. gr. Gildistaka. 

r. Uppsögn. a
 
=
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AUGLÝSING 

um staðfestingu alþjóðasamnings, er gerður var 15. febrúar 1972, um varnir 

gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum. 

Hinn 15. febrúar 1972 undirritaði sendiherra Íslands í Osló samning um varnir 

gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum, er gerður 
var þar í borg þann hinn sama dag. 

Hinn 27. júní 1973 var staðfestingarskjal Íslands afhent norska utanríkisráðu- 
neytinu skv. 21. gr. samningsins. 

Samningurinn hefur ekki enn gengið í gildi. Samkvæmt 23. gr. 1. mgr. samn- 
ingsins skal hann ganga í gildi á þrítugasta degi eftir þann dag, sem sjöunda stað- 
festingar- eða aðildarskjalið berst til vörslu, og verður nánar tilkynnt um gildis- 
tökn hans síðar. 

Samningurinn hefur verið birtur sem fylgiskjal með lögum nr. 20 16. apríl 
1973 um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd al- 
þjóðasamning, er gerður var 15. febrúar 1972, um varnir gegn mengun sjávar vegna 
losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum. Samkvæmt 2. gr. þeirra laga skulu 

ákvæði samningsins hafa lagagildi hér á landi, þegar samningurinn hefur verið 
staðfestur. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 26. september 1973. 

Einar Ágústsson. 
  

Pétur Thorsteinsson.
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Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

UM VARNIR GEGN MENGUN SJÁVAR 

VEGNA LOSUNAR ÚRGANGSEFNA 

FRÁ SKIPUM OG FLUGVÉLUM 

Samningsaðilar 

SEM VIÐURKENNA, að hafið og lif- 
andi auðlindir þess hafi ómetanlega þýð- 
ingu fyrir allar þjóðir; 

SEM GERA SÉR LJÓST, að jafnvægi 
náttúrunnar og lögmætum notum hafsins 
er ógnað Í vaxandi mæli vegna meng- 
unar; 

SEM VIÐURKENNA, að samvinna rík- 

isstjórna, sem nær til þjóða, vissra svæða 
og hnattarins alls, er þvingandi nauðsyn 
til að hindra og berjast gegn mengun 
hafsins; 

rr 

SEM GERA SÉR LJÓST, að þessi 
mengun á sér ýmsar orsakir, m. a. losun 
úrgangsefna úr skipum og flugvélum og 
afrennsli fljóta, árósa, rennsli úr sorp- 
leiðslum innan lögsögu einstakra ríkja, 

og að mikilvægt sé, að ríkin geri við- 
eigandi ráðstafanir til að hindra slíka 
mengun, og þróa beri framleiðsluhætti 
og vörur á þann hátt, að skaðleg úr- 
sangsefni, sem þarf að losna við, minnki: 

SEM ERU SANNFÆRÐIR UM, að al- 
þjóðlegar ráðstafanir til að hafa stjórn á 
mengun hafsins vegna losunar skaðlegra 
efna frá skipum og flugvélum eru ger- 
legar og verður að framkvæma án tafar, 
en að slíkar ráðstafanir komi á engan 
hátt í veg fyrir viðræður hið bráðasta 
um ráðstafanir, sem miða að því að tak- 
marka aðrar orsakir mengunar hafsins: 

SEM ÁLÍTA, að ríkjum, sem lægja að 

norðaustanverðu Atlantshafi, beri sérstök 
skylda til að vernda hafið á þessu svæði; 
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CONVENTION 

FOR THE PREVENTION OF MARINE 

PULLUTION BY DUMPING FROM 

SHIPS AND AIRCRAFT 

The Contracting Parties 

RECOGNIZING that the  marine 
environment and the living resources 
which it supports are of vital importance 
to all nations; 

MINDFUL that the ecological equili- 
brium and the legitimate uses of the 
sea are increasingly threatened by pollu- 
tion; 

RECOGNIZING that concerted action 
by Governments at national, regional and 
global levels is essential to prevent and 
combat marine pollution; 

NOTING that this pollution has manv 
sources, including dumping from ships 
and aircraft and discharges through 

rivers, estuaries, outfalls and pipelines 
within national jurisdiction, that it ís 
important that states use the best practi- 
cable means to prevent such pollution, 
and that products and processes which 
will minimize the amount of harmful 
waste requiring  disposal should be 
developed; 

BEING CONVINCED that international 
action to control the pollution of the sea 
by the dumping of harmful substances 
from ships and aircraft can and should 
be taken without delay, but that this 

action should not preclude discussion of 
measures to control other sources of 

marine pollution as soon as possible: 

CONSIÐERING that the states border- 
ing lhe North-East Atlantic have a par- 
ticular responsibility to protect the waters 
of this region;
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ERU SAMMÁLA UM eftirfarandi: 

1. gr. 
Samningsaðilar skuldbinda sig til að 

gera allt, sem í þeirra valdi stendur til 

að hindra, að hafið verði mengað af 

efnum, sem geta stofnað heilsu manna í 
hættu, skaðað lifandi auðlindir og lífið í 
sjónum, dregið úr geðfelldum umhverfis- 
eiginleikum sjávar eða truflað önnur lög- 
mæt not sjávar. 

2. gr. 
Samningur bessi gildir um öll hafsvæði 

jafnt innan sem utan landhelgi, sem eru: 

a) í þeim hlutum Atlantshafs og Norður- 
Íshafsins og aðliggjandi hafsvæða, 
sem eru norðan 36? n.br. og milli 42 
v.l og 51“ a.l. að undanteknum: 

(1) Eystrasalti og Sundunum sunnan 
og austan lína, sem liggja frá 
Hasenörehoved til Gniben Pynt, 
frá Korshage til Spodsbjerg og 
frá Gilbjerghoved til Kullen, og 

(ii) Miðjarðarhafi og aðliggjandi höf- 
um að skurðpunkti 367 n.br. og 
5936 vl. 

b) í þeim hluta Atlantshafs, sem er 

norðan 59 nbr. og milli 44“ vl. og 
42? vl. 

3. gr. 
Samningsaðilar eru sammála um að 

framkvæma þær ráðstafanir, sem gerðar 
verða, á þann hátt, að losun skaðlegra 

efna færist ekki til hafsvæða, er MHggja 
utan þess svæðis, sem þessi samningur 

gildir fyrir. 
4. gr. 

Samningsaðilar skulu samræma stefnu 
sína og skulu einir sér eða í félagi gera 
ráðstafanir til að hindra mengun sjávar- 
ins vegna losunar úrgangsefna frá skip- 
um og flugvélum. 

5. gr. 
Efni þau, sem talin eru upp í Viðauka Í 

með þessum samningi, er bannað að losa 
í hafið. 
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HAVE AGREED as follows: 

Article 1. 
The Contracting Parties pledge them- 

selves to take all possible steps to prevent 
the pollution of the sea by substances 
that are lable to create hazards to 
human health, to harm living resources 
and marine life, to damage amenities or 
to interfere with other legitimate uses of 

the sea. 
Article 2. 

The area to which this Convention 
applies shall be the high seas and the 
territorial sea which are situated 
a) within those parts of the Atlantic and 

Aretic Oceans and their dependent 
seas which lie north of 36“ north 
latitude and between 42 west longi- 
tude and 51“ east longitude, but 
excluding 

i) the Baltic Sea and Belts lying to 
the south and east of nes drawn 

from Hasenore Head to Gniben 
Point, from Korshage to Spods- 
bierg and from Gilbierg Head to 
the Kullen, and 

ii) the Mediterranean Sea and its 
dependent seas as far as the point 
of intersection of the parallel of 
36? north latitute and the meridian 
of 5936 west longitude. 

b) within that part of the Atlantic Ocean 

north of 59 north latitude and be- 
tween 44? west longitude and 42“ 

west longitude. 

Article 3. 
The Contracting Parties agree to apply 

the measures which they adopt in such 
a way as to prevent the diversion of 
dumping of harmful substances into seas 
outside the area to which this Conven- 

tion applies. 
Article 4. 

The Contracting Parties shall harmonize 
their policies and introduce, individuallv 

and in common, measures to prevent the 
pollution of the sea by dumping by or 
from ships and aircraft. 

Article 5. 
The dumping of the substances listed 

in Annex Í to this Convention is pro- 
hibited.
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6. gr. 
Bannað er að losa í sjóinn úrgangsefni, 

sem í eru efni og hlutir, sem taldir eru 
upp í Víðauka H þessa samnings, í því 
magni, sem ákvarðast verulegt af þeirri 
nefnd, sem verður stofnuð samkvæmt á- 
kvæðum í 16. gr. og hér eftir nefnist 
„nefndin“, án sérstaks leyfis í hvert 
skipti frá viðeigandi yfirvöldum viðkom- 
andi aðildarríkis. Þegar slíkt leyfi er 
gefið út, skal farið eftir ákvæðum í Við- 
auka TH og INT þessa samnings. 

1. gr. 
Bannað er að losa efni eða hluti án 

samþykkis frá yfirvöldum viðkomandi 
aðildarríkis. Við veitingu slíkra leyfa 
skal beitt ákvæðum í Viðauka III þessa 
samnings. 

8. gr. 
1) Ákvæðin í 5., 6. og 7. gr. skulu ekki 

gilda, ef um er að ræða force majeure 
vegna óveðurs eða einhverrar annarrar 
ástæðu, þegar mannslíf er í hættu eða 
öryggi skips eða flugvélar er ógnað. Í 
þeim tilfellum skal tilkynna nefndinni 
Þegar í stað í öllum einstökum atriðum 
alla málavexti og hvers konar og hve 
mikið af efnum og hlutum hefur verið 
losað í sjóinn. 

2) Ákvæðin í 5. gr. eiga ekki við, ef 
hverfandi lítið af þessum efnum er í úr- 
gangi, og þeim hefur ekki verið í hann 
bætt í þeim tilgangi að losa þau í sjó- 
inn. Ákvæði 6. og 7. gr. skulu samt sem 
áður gilda fyrir slíka losun. 

9. gr. 
Ef einn samningsaðila álítur í neyðar- 

tilfelli, að ekki sé unnt að losna við á 
landi eitthvert þeirra efna, sem talin eru 
í Viðauka I þessa samnings, án ótil- 
hlýðilegrar hættu eða skaða, skal við- 
komandi samningsaðili þegar í stað ráð- 
færa sig við nefndina. Nefndin skal mæla 
með seymsluaðferðum eða hvernig best 
sé gerlegt að eyðileggja eða fjarlægja 
efnið, eftir því sem aðstæður leyfa. 
Samningsaðili skal tilkynna nefndinni 
um þær ráðstafanir, sem gerðar eru sam- 
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Article 6. 
No waste containing such quantities of 

the substances and materials listed in 
Annex H to this Convention as the Com- 
mission established under the provisions 
of Article 16, hereinafter referred to as 
“the Commission", shall define as signif- 
icant, shall be dumped without a specific 
permit in each case from the appropriate 
national authority or authorities. When 
such permits are issued, the provisions 
of Annexes Tí and TIT to this Convention 
shall be applied. 

Article 7. 
No substance or material shall be 

dumped without the approval of the 
appropriate national authority or au- 
thorities. When such approval is granted, 
the provisions of Annex III to this Con- 
vention shall be applied. 

Article 8. 
1) The provisions of Articles 5, 6 and 

7 shall not apply in case of force majeure 
due to stress of weather or any other 
cause when the safety of human life or 
of a ship or aircraft is threatened. Such 
dumping shall immediately be reported 
to the Commission, together with full 
details of the circumstances and of the 
nature and quantities of the substances 
and materials dumped. 

2) The provisions of Article 5 shall 
not apply where these substances occur 
as trace contaminants in waste to which 
they have not been added for the purpose 
of being dumped. However, such dumpins 
shall remain subject to Articles 6 and 7. 

Article 9. 
If a Contracting Party in an emergency 

considers that a substance listed in 
Annex Í to this Convention cannot be 
disposed of on land without unacceptable 
danger or damage, the Contracting Party 
concerned shall forthwith consult the 
Commission. The Commission shall 
recommend methods of storage or the 
most satisfactory means of destruction 
or disposal under the prevailing circum- 
stances. The Contracting Party shall 
inform the Commission of the steps
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kvæmt ráðleggingum hennar. Samnings- 
aðilar skuldbinda sig til gagnkvæmrar 
aðstoðar í slíkum tilfellum. 

10. gr. 
Áður en leyfi eða samþykki til losunar 

úrgangsefna í hafið er gefið, skulu við- 
komandi yfirvöld aðildarríkis ganga úr 
skugga um, hvers konar úrgangsefni er 
um að ræða samkvæmt ákvæðum í Við- 

auka TIN þessa samnings. 

11. gr. 

Hver samningsaðili skal samkvæmt 
samræmdum reglum halda og senda 
nefndinni skýrslur um tegund og magn 
þeirra efna og hluta, sem losuð eru í 
samræmi við leyfi eða samþykki, sem 

viðkomandi samningsaðili gefur, ásamt 
stað og stund og aðferð við losun Í 
hafið. 

12. gr. 
Samningsaðilar eru sammála um að 

koma á samræmdum eða sameiginlegum 
vísindalegum og tæknilegum rannsókn- 
um, þar með taldar rannsóknir á mis- 
munandi aðferðum við að fjarlægja skað- 
leg efni og skiptast á þeirri vitneskju, 
sem fæst á þennan hátt. Þeir munu hér 
taka tillit til þess starfs, sem viðkom- 

andi alþjóðasamtök og stofnanir fram- 
kvæma. 

13. gr. 
Samningsaðilar eru sammála um að 

koma af stað, í samvinnu við viðkom- 
andi alþjóðasamtök og stofnanir, sam- 
ræmdri eða sameiginlegri skipulegri 
starfsemi fyrir stöðugt eftirlit með út- 

breiðslu og áhrifum af mengunarefnum 
á því svæði, sem samningur þessi nær til. 

14. gr. 

Samningsaðilar skuldbinda sig til að 
styðja innan viðkomandi sérsamtaka og 
annarra alþjóðastofnana ráðstafanir til 
verndar hafinu gegn mengun af olíu eða 

úrgangsefnum, sem innihalda olíu, aðra 
skaðlega eða hættulega skipsfarma og 
geislavirk efni. 
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adopted in pursuance of its recommenda- 
lion. The Contracting Parties pledge 
themselves to assist one another in such 
situations. 

Article 10. 
The composition of the waste shall be 

ascertained by the appropriate national 
authority or authorities in accordance 
with the provisions of Annex HI to this 
Convention before any permit or approval 
for the dumping of waste at sea is issued. 

Article 11. 
Each Contracting Party shall keep, 

and transmit to the Commission, accord- 

ing to a standard procedure, records of 

the nature and the quantities of the 
substances and materials dumped under 
permilts or approvals issued by that 
Contracting Party, and of the dates, places 
and methods of dumping. 

Article 12. 
The Contracting  Parties agree to 

establish complementary or joint pro- 
grammes of scientific and technical 
research, including research on alterna- 

tive methods of disposal of harmful 
substances, and to transmit to each other 

the information so obtained. In doing so 
they will have regard to the work carried 
out by the appropriate international 
organizations and agencies. 

Article 13. 
The Contracting Parties agree to 

institute, in co-operation with appropriate 
international organizations and agencies, 
complementary or joint programmes for 
monitoring the distribution and effects 

of pollutants in the area to which this 
Convention applies. 

Article 14. 
The Contracting Parties pledge them- 

selves to promote, within the competent 

specialized agencies and other inter- 
national bodies, measures concerning the 
protection of the marine environment 
against pollution caused by oil and oily 
wastes, other noxious or hazardous 

cargoes, and radioactive materials. 
C 25
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15. gr. 
Í) Hver samningsaðili skuldbindur sig 

til að tryggja, að ákvæðin í samningi 
þessum séu haldin 
a) af skipum og flugvélum, sem eru skrá- 

sett á hans yfirráðasvæði; 
b) af skipum og flugvélum á hans yfir- 

ráðasvæði, sem lesta efni og hluti, 
sem losa á í hafið; 

e) af skipum og flugvélum, sem grunuð 

eru um að stunda losun úrgangsefna 
í sjóinn innan landhelgi þess samn- 
ingsaðila. 

2) Hver samningsaðili skuldbindur sig 

til að gefa út fyrirmæli til skipa og flug- 
véla í landhelgisgæsln og til annarra við- 
komandi þjónustugreina um að tilkynna 
til stjórnvalda hvert atvik eða aðstæður 
á úthafinu, sem valda grun um, að losun 

úrgangsefna, sem eru andstæð ákvæðum 
þessa samnings, hafi átt sér stað eða 

muni eiga sér stað. Viðkomandi samn- 
ingsaðili skal, ef ástæða er til, láta í té 
upplýsingar til sérhvers annars samn- 
ingsaðila, sem hlut á að máli. 

3) Hver samningsaðili skal á sínu um- 
ráðasvæði gera viðeigandi ráðstafanir til 
að hindra og refsa fyrir hegðun, sem 
brýtur í bága við ákvæði þessa samn- 
ings. 

4) Samningsaðilar skuldbinda sig til 
að aðstoða hver annan á viðeigandi hátt, 
þegar um er að ræða mengun vegna los- 
unar úrgangsefna í sjó, og að skiptast á 
upplýsingum um meðferð slíkra tilfella. 

5) Samningsaðilar eru enn fremur 
sammála um að vinna saman að þróun 
sameiginlegra reglna að því er varðar 

framkvæmd samningsins, einkum á út- 
hafinu. 

6) Ekkert í þessum samningi skal 
minnka þann úrlendisrétt, sem viss skip 
eiga samkvæmt þjóðarétti. 

16. gr. 
Nefnd, sem í eiga sæti fulltrúar sér- 

hvers samningsaðila, er hér með stofn- 
uð. Nefndin skal halda fundi reglulega 
og hvenær sem svo er ákveðið samkvæmt 

starfsreglum vegna sérstakra atvika. 
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Article 15. 
1) Each Contracting Party undertakes 

to ensure compliance with the provisions 
of this Convention: 
a) by ships and aireraft registered in its 

territory; 

Þ) by ships and aircraft loading in its 
territory the substances and materials 
which are to be dumped; 

c) by ships and aircraft believed to be 
engaged in dumping within its terri- 
torial sea. 

2) Each Contracting Party undertakes 
to issue instructions to its maritime 
inspection vessels and aircraft and to 
other appropriate services to report to its 
authorities any incidents or conditions 
on the high seas which give rise to 
suspicions that dumping in contravention 
of the provisions of the present Conven- 
tion has occurred or is about to occur. 
That Contracting Party shall, if it 
considers it appropriate, report according- 
ly to any other Contracting Party con- 
cerned. 

3) Each Contracting Party shall take 
in its territory appropriate measures to 
prevent and punish conduct in contra- 
vention of the provisions of this Gonven- 
Hon. 

4) The Contracting Parties undertake 

to assist one another as appropriate in 

dealing with pollution incidents involving 
dumping at sea, and to exchange informa- 

tion on methods of dealing with such 

incidents. 

5) The Contractings Parties further 

agree to work together in the development 
of co-operative procedures for the applica- 

tion of the Convention, particulary on 
the high seas. 

6) Nothing in this Convention shall 
abridge sovereign immunity to which 
certain vessels are entitled under inter- 
national law. 

Article 16. 
A Commission, made up of representa- 

tíves of each of the Gontracting Parties, 
is hereby established. The Commission 
shall meet at regular intervals and at 

any time when, due to special circum- 
stances, it is so decided in accordance 

with the Rules of Procedure.
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17. gr. 
Verkefni nefndarinnar skulu vera: 

a) að hafa yfirumsjón með framkvæmd 
þessa samnings; 

b) að taka á móti og yfirfara skýrslur 
um útgefin leyfi og samþykki ásamt 
skýrslum yfir þá losun úrgangsefnis, 
sem átt hefur sér stað samkvæmt 8., 
9. og 11. gr. í þessum samningi, og að 
útbúa samhæfðar reglur, sem nota ber 

í þessu skyni; 

ce) að hafa á hendi athugun á ástandi 
sjávarins á samningssvæðinu, fylgjast 
með áhrifum þeirra varúðarráðstaf- 
ana, sem gerðar eru, og þörfinni á 

viðbótar- eða breyttum ráðstöfunum; 

d) að endurskoða efni Viðauka þessa 
samnings og mæla með þeim breyt- 
ingum, viðbótum eða  úrfellingum, 
sem samþykktar kunna að verða; 

e) að framkvæma önnur verkefni, eftir 

því sem viðeigandi er samkvæmt á- 
kvörðun bessa samnings. 

18. gr. 
1) Nefndin skal setja sér starfsreglur, 

og skulu þær samþykktar með samhljóða 
atkvæðum. Norska ríkisstjórnin skal 
boða til 1. fundar nefndarinnar, svo fljótt 

sem unnt er, eftir að samningur þessi 
tekur gildi. 

2) Tillögur um breytingar á viðauk- 

um þessa samnings samkvæmt 17. gr. d) 
skulu gerðar með samhljóða atkvæðum 
í nefndinni, og þær breytingar, sem um 
er að ræða, skulu taka gildi með ein- 
róma samþykki ríkisstjórna allra samn- 

ingsaðila. 

19. gr. 
Í þessum samningi: 
1) Þýðir „losun úrgangsefna“ sér- 

hverja losun efna og hluta í sjóinn af 
ásettu ráði með eða frá skipum og flug- 
vélum, nema 
a) sérhverja losun, sem tilheyrir eða 

leiðir af venjulegum rekstri skipa og 
flugvéla og útbúnaði þeirra; 
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Article 17. 
It shall be the duty of the Commission: 

a) To exercise overall supervision over 

the implementation of this Conven- 
tion; 

b) To receive and consider the records 
of permits and approvals issued and 
of dumping which has taken place, 

as provided for in Articles 8, 9 and 

11 of this Convention, and to define 
the standard procedure to be adopted 
for this purpose; 

c) To review generally the condition of 
the seas within the area to which this 
Convention applies, the efficacy of the 
control measures being adopted, and 
the need for any additional or different 
measures; 

d) To keep under review the contents of 
the Annexes to this Convention, and 
to recommend such amendments, 

additions or deletions as may be 
agreed; 

e) To discharge such other functions as 
may be appropriate under the terms 
of this Convention. 

Article 18. 
1) The Commission shall draw up its 

own Rules of Procedure which shall be 
adopted by unanimous vote. The Govern- 
ment of Norway shall call the first 
meeting of the Commission as soon as 
practicable after the coming into force 
of this Convention. 

2) Recommendations for modification 
of the Annexes to this Convention in 
accordance with Article 17 (d) shall be 
adopted by a unanimous vote in the 
Commission, and the modification con- 
tained therein shall enter into force after 
unanimous approval by the Governments 
of the Contracting Parties. 

Article 19. 
For the purpose of this Convention: 
1) “Dumping" means any deliberate 

disposal of substances and materials into 
the sea by or from ships or aircraft 
other than: 
a) any discharge incidental to or derived 

from the normal operation of ships 
and aireraft and their equipment;
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b) geymslu efna og hluta í Öðru skyni 
en aðeins að fjarlægja þá, að því til- 
skildu, að slík seymsla sé ekki ósam- 

rýmanleg tilgangi þessa samnings. 
2) Þýðir „skip og flugvélar“ hvers 

konar sjófærar fleytur og loftför. Þetta 
hugtak nær einnig til svifnökkva, fljót- 
andi farkosta, hvort sem þeir ganga fyrir 
eigin vélarafli eða ekki, og til fastra eða 
fljótandi palla. 

20. gr. 
Þennan samning er unnt að undirrita 

í Osló fram til 15. ágúst 1972 fyrir hönd 
Þeirra ríkja, sem var boðin þátttaka í 
hafmengunarráðstefnu, er þar fór fram 
1922. október 1971. 

21. gr. 
Samningur þessi er háður staðfestingu. 

Staðfestingarskjölin skulu varðveitt hjá 
norsku ríkisstjórninni. 

22. gr. 
Rétt til aðildar að samningi þessum 

hefur sérhvert það ríki, sem vitnað var 
Hl í 20. gr. Samningsaðilar geta sam- 
hljóða boðið öðrum ríkjum aðild að þess- 
um samningi. Aðildarskjöl skulu varð- 
veitt hjá norsku ríkisstjórninni. 

23. gr. 
1) Samniugur þessi tekur gildi á 30. 

degi eftir þann dag, sem 7. staðfestingar- 
eða aðildarskjöl berast til varðveislu. 

2) Að því er varðar ríki, sem stað- 
festa eða gerast aðilar að samningnum, 
eftir að 7. staðfestinsar- eða aðildarskjal 

berst til varðveislu, tekur samningur- 

inn gildi á 30. degi eftir að staðfestingar- 
eða aðildarskjöl hafa borist til varð- 

veislu. 

24. gr. 
Að tveimur árum liðnum, frá því er 

samningur þessi tekur gildi að því er 
varðar samningsaðila, getur sá aðili, hve- 
nær sem er, sagt samningnum upp með 
skriflegri tilkynningu, sem send er þeirri 
ríkisstjórn, sem varðveitir staðfestingar- 
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b) the placing of substances and materials 
for a purpose other than the mere 
disposal thereof, if not contrary to the 
aim of this Convention. 

2) ÉShips and aircraft“ means sea- 
going vessels and air-borne craft of any 
type whatsoever. This expression includes 
air-cushion craft, floating craft whether 

self-propelled or not, and fixed or float- 
ing platforms. 

Article 20. 
This Convention shall be open for 

signature at Oslo until 15th August 1972 
by the States invited to participate in the 
Conference on Marine Pollution, held 
there from 19th to 22nd October, 1971. 

Article 21. 
This Convention shall be subject to 

ratification. The instruments of ratifica- 
tion shall be deposited with the Govern- 
ment of Norway. 

Article 22. 
This Convention shall be open for 

accession by any State referred to in 
Article 20. The Contracting Parties may 
unanimously invite other States to accede 
to the Convention. The instruments of 
accession shall be deposited with the 
Government of Norway. 

Article 23. 
1) This Convention shall enter into 

force on the thirtieth day following the 
date of deposit of the seventh instrument 
of ratification or accession, 

2) For each State ratifying or acceding 
to the Convention after the deposit of 
the seventh instrument of ratification or 
accession, the Convention shall enter 
into force on the thirtieth day after 
deposit by such State of its instrument 
of ratification or accession. 

Article 24. 
At any time after two years from the 

date on which this Convention has come 
into force with respect to a Contracting 
Party, that Party may withdraw from 
the Convention by means of a notice in 
writing  addressed to the depositary
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skjölin. Uppsögnin tekur gildi tólf mán- 
uðum eftir móttöku hennar. 

25. gr. 
Ríkisstjórn sú, er varðveitir staðfest- 

ingarskjölin, getur boðað til fundar í því 
skyni að endurskoða eða breyta samningi 
þessum samkvæmt ósk nefndarinnar, að 
því tilskildu, að það hafi verið samþykkt 
með tveimur þriðju atkvæða í nefndinni. 

26. gr. 

Ríkisstjórn sú, er varðveitir staðfest- 
ingarskjölin, skal tilkynna samningsaðil- 
um og þeim ríkjum, sem vísað er til í 

20. gr.: 
a) um undirritanir þessa samnings, um 

móttöku á staðfestingar- og aðildar- 
skjölum og um móttöku á tilkynn- 

ingum um uppsögn samkvæmt 20., 
21., 22. og 24. gr.; 

b) hvenær þessi samningur tekur gildi 
samkvæmt 23. gr.; 

e) um móttöku tilkynninga um sam- 
þykki, þegar um er að ræða breyt- 

ingar á viðaukum þessa samnings, og 
gildistöku slíkra breytinga samkvæmt 
18. gr. 

21. gr. 
Frumrit þessa samnings, en hinn enski 

og franski texti hans eru jafngildir, skal 
varðveitt hjá norsku ríkisstjórninni, sem 
á að senda staðfest afrit til samnings- 
aðila og til þeirra ríkja, sem vísað er til 
í 20. gr., og sem á einnig að senda stað- 
fest afrit til framkvæmdastjóra Samein- 
uðu þjóðanna til skrásetningar og birt- 
ingar samkvæmt 102. gr. sáttmála S.Þ. 

VIÐAUKI 1. 

Eftirfarandi efni eru tilgreind í þeim 
tilgangi, sem nefnt er í 5. grein samn- 
ingsins: 

1. Lifræn halogen efni og efni, sem gela 
myndað þau í sjónum, að þeim efnum 
undanskildum, sem ekki eru eitruð, 
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Government. Any such withdrawal shall 
take effect twelve months after the date 

- of its receipt. 

Article 25. 
A conference for the purpose of 

revising or amending this Convention 
may be convened by the depositary 
Government at the request of the Com- 
mission adopted by a two-thirds majority. 

Article 26. 
The  depositary Government shall 

inform the Contracting Parties and the 
States referred to in Article 20: 

a) of signatures to this Convention, of 
the deposit of instruments of rati- 
fication or accession, and of the 
receipt of a notice of withdrawal, in 

accordance with Articles 20, 21, 22 

and 24; 

b) of the date on which this Convention 

will come into force in accordance 

with Article 23; 

c) of the receipt of notification of 

approval relating to modifications of 
the Annexes to this Convention and 

of the entry into force of such 
modifications in accordance with Ar- 

ticle 18. 

Article 27. 
The original of this Convention, of 

which the English and French texts are 
equally authentic, shall be deposited 
with the Government of Norway, which 
shall send certified copies thereof to the 
Contracting Parties and to the States 
referred to in Article 20, and which shall 

transmit a certified copy to the Secretary- 
Géneral of the United Nations for 
registration and publication in accordance 
with Article 102 of the Charter of the 
United Nations. 

ANNEK 1. 

The following substances are listed for 

the purposes of Article 5 of the Conven- 
tion: 

1. Organohalogen  compounds and 
compounds which may form such sub- 
stances in the marine environment,
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eða þeim efnum, sem í sjónum breyt- 
ast fljótt í efni, sem eru líffræðilega 
óskaðleg. 

Lífræn kisilsambönd og efni, sem 
gela myndað þau í sjónum, að þeim 
efnum undanskildum, sem ekki eru 
eitruð, eða þeim efnum, sem í sjón- 
um breytast fljótt í efni, sem eru lif- 
fræðilega óskaðleg. 

Efni, sem samningsaðilar eru sam- 
mála um að álíta sennilega krabba- 
meinsvekjandi við þær aðstæður, sem 
eru við losun efnanna. 
Kvikasilfur og efni, 

kvikasilfur. 

Cadmium og efni, sem innihalda það. 
Varanleg plastefni og önnur varanleg 
gerviefni, sem fljóta eða sökkva ekki 
til botns, og seta valdið erfið- 
leikum við fiskveiðar eða siglingar, 
dregið úr geðfelldum umhverfiseigin- 
leikum sjávar eða truflað önnur lög- 
mæt not sjávarins. 

sem innihalda 

VIÐAUKI Il. 

Sérstakrar varkárni er krafist við 
eftirtalin efni og hluti, sem tilgreind 
eru í þeim tilgangi, sem nefndur er í 
6. grein: 

a) Arsenik, blý, eir, zink og efni, sem 
þau koma fyrir í, blásýra og flúor- 
efni og hvers konar efni, sem not- 
uð eru við útrýmingu sníkla, svo 
sem sveppa, sýkla, skordýra og 
þess háttar, og aukaefni, sem af 
þeim leiðir og ákvæði í Viðauka 1 
ná ekki yfir; 

b) geymar, brotamálmar, tjöruefni, 
sem kunna að sökkva til botns, og 

önnur umfangsmikil úrgangsefni, 
sem gela valdið alvarlegum erfið- 
leikum við fiskveiðar eða sigl- 
ingar; 

ce) efni, sem jafnvel þótt þau séu ekki 
í eðli sínu eitruð, geta valdið 
skaða vegna þess að þau eru los- 
uð í svo miklu magni eða gætu 
hugsanlega dregið alvarlega úr 
seðfelldum  umhverfiseiginleikum 
sjávar. 
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excluding those which are non-toxic, or 
which are rapidly converted in the sea 
into substances which are biologically 
harmless; 

2. Organosilicon compounds and com- 
pounds which may form such substances 
in the marine environment, excluding 
those which are non-toxic, or which are 
rapidly converted in the sea into 
substances which are biologically harm- 
less; 

3. Substances which have been agreed 
between the Contracting Parties as likely 
to be carcinogenic under the conditions of 
disposal; 

4. Mercury and mercury compounds; 

ö. Cadmium and cadmium compounds; 
6. Persistent plastics and other persist- 

ent synthetic materials which may float 
or remain in suspension in the sea, and 
which may seriously interfere with 
fishing or navigation, reduce amenities, 
or interfere with other legitimate uses of 
the sea. 

ANNEKX II. 

1. The following  substances and 
materials requiring speeial care are listed 
for the purposes of Article 6: 

a) Arsenic, lead, copper, zinc and their 
compounds, cyanides and fluorides, 
and pesticides and their by-products 
not covered by the provisions of 
Annex T; 

b) Containers, scrap metal, tar-like 

substances lHable to sink to the sea 
bottom and other bulky wastes which 
may present a serious obstacle to 
fishing or navigation; 

c) Substances which, though of a non- 
toxic nature, may become harmful due 
to the quantities in which they are 
dumped, or which are liable to 
seriously reduce amenities.
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2. Efni og hluti, sem nefndir eru í Í. 
málsgr. b) hér að ofan, skal alltaf 

losa á miklu dýpi. 
3. Þegar leyfi eða samþykki fyrir losun 

á miklu magni af sýrum og lút er 
veitt, verður að taka tillit til, að í 
slíkum úrgangsefnum gætu hugsan- 

lega verið efni, sem nefnd ern Í Í. 
málsgrein hér að ofan. 

lt. Þegar álitið er nauðsynlegt að losa 
úrgangsefni á miklu dýpi samkvæmt 
ákvæðum í Viðauka HM og HI, skal 
slíkt þó aðeins gert, sé báðum eftir- 

farandi skilyrðum fullnægt: 

a) Dýpi sé ekki minna en 2000 m; 

b) fjarlægð frá næsta landi sé ekki 
minni en 150 sjómílur. 

VIÐAUKI Ill. 

Leiðbeiningarákvæði um veitingu leyfa 
og samþykki til losunar úrgangsefna í 
sjó. 

1. Lýsing á úrgangsefnum. 

a) Magn og samsetning; 
b) magn efna og hluta, sem á að losa 

á dag (á viku, á mánuði); 

c) ástand  úrgangsefnis við losun, 
hvort þau eru í föstu, leðju- eða 

vökvaástandi: 

d) eðliseiginleikar (sérstaklega upp- 
leysanleiki og þéttleiki), efna- og 
lífefnaeiginleikar (súrefnisnotkun, 
framleiðsla næringarsalta) og lif- 
fræðilegir eiginleikar (hvort vírus, 
sýklar, sveppir, sníklar o. s. frv. 
eru til staðar); 

e) hve eitrað efni er; 
f) hversu varanlegt efnið er; 
g) hvernig það safnast í lífefni eða 

setlög; 
h) efnafræðilegar og eðlisfræðilegar 

breytingar  úrgangsefnisins eftir 
losun, þ. á m. möguleikar á mynd- 

un nýrra efna; 
I) líkur fyrir því, að fram komi 

skemmdir, sem minnka seljanleika 
auðlindanna (fisks, skeldýra o. s. 

frv.); 
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2. The substances and materials listed 
under paragraph 1. (b) above should 
always be deposited in deep water. 

3. In the issuance of permits or 
approvals for the dumping of large 
quantities of acids and alkalis, considera- 
tion should be given to the possible 
presence in such wastes of the substances 
listed in paragraph 1. above. 

4. When, in the application of the 

provisions of Annexes Í and HI, it is 
considered necessary to deposit waste in 
deep water, this should be done only 

when the following two conditions are 
both fulfilled: 
a) that the depth is not less than 2000 

meters, 

b) that the distance from the nearest 
land is not less than 150 nautical 
miles. 

ANNEK Ill. 

Provisions governing the issue of 
permits and approvals for the dumping 
of wastes at sea. 

1. Characteristics of the waste 

a) Amount and composition; 
b) Amount of substances and male- 

rials to be deposited per day (per 
week, per month); 

ce) Form in which it ís presented for 
dumping, i.e. 
whether as a 

Hquid,; 

d) Physical (especially solubility and 
specific gravity), chemical, bio- 
chemical (oxygen demand, nutrient 
production) and biological pro- 
perties  (presence of  viruses, 
bacteria, veasts, parasites, etc.); 

e) Toxicity; 
f) Persistence; 
sg) Accumulation in biological mate- 

rials or sediments; 
h) Chemical and physical changes of 

the waste after release, including 

possible formation of new com- 
pounds; 

i) Probability of production of taints 
reducing marketability of resour- 
ces (fish, shellfish, etc.). 

solid, sludge or
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Lýsing á losunarsvæðum og losunar- 
aðferðum. 

a) Hnattstaða, dýpi og fjarlægð frá 
landi; 

b) staðsetning með tilliti til uppeldis- 
svæða og viðkomu sjávarlífvera; 

c) staðsefning með tilliti til geðfelldra 
umhverfiseiginleika sjávar; 

d) umbúðir, ef einhverjar eru; 
e) byrjunarþynning sú, sem hægt er 

að ná með þeirri losunaraðferð, 
sem gerf er ráð fyrir; 

t) dreifingareiginleikar bæði lárétt og 
og lóðrétt í sjónum; 

3) magn og áhrif núverandi og fyrr- 
verandi losunar úrgangsefna á 
svæðinu (þar með talin áhrif af 
samsöfnun). 

Almenn athugun og skilyrði. 

a) Röskun siglinga, fiskveiða, tóm- 
stundaiðju, vinnslu málma, salt- 
vinnslu, uppeldis fisks og skeldýra, 
svæða, sem eru vísindalega mikil- 
væg og annarra lögmætra nota 
sjávarins; 

b) við framkvæmd þessara megin- 
reglna skal hafa í huga möguleika 
á öðrum losunar- eða hreinsunar- 
aðferðum. 
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Characteristics of dumping site and 
method of deposit 

a) Geographical position, depth and 
distance from coast; 

b) Location in relation to living 
resources in adult or juvenile 
phases; 

c) Location in relation to amenitv 
areas; 

d) Methods of packing, if any; 
e) Tnitial dilution achieved by pro- 

posed method of release; 
f) Dispersal, horizontal transport and 

vertical mixing characteristics; 
g) Existence and effects of current 

and previous  discharges and 
dumping in the area (including 
accumulative effects). 

General considerations and conditions 

a) Interference with shipping, fishing, 
recreation,  mineral  extraction, 
desalination, fish and shellfish 
culture, areas of special scientific 
importance and other legitimate 
use of the sea; 

b) Im applying these principles the 
practical availability of alterna- 
tive means of disposal or elimina- 
tion will be taken into considera- 
tion.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu alþjóðasamnings, er gerður var 29. desember 1972, um varnir 

gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það. 

Hinn 29. desember 1972 undirritaði sendiherra Íslands í London samning um 

varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það. 

Hinn 24. maí 1973 var slaðfestingarskjal Íslands afhent í London skv. 17. gr. 
samningsins. 

Samningurinn hefur ekki enn gengið í gildi. Samkvæmt 19. gr. samningsins skal 

hann ganga í gildi á þrítugasta degi eftir afhendingu fimmlánda staðfestingar- eða 
aðildarskjalsins til vörslu, og verður nánar tilkynnt um gildistöku hans síðar. 

Samningurinn hefur verið birtur sem fylgiskjal með lögum nr. 53 30. apríl 
1973 um heimild fyrir ríkisstjórnina Úl að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóða- 
samning, er gerður var 29. desember 1972, um varnir gegn mengun hafsins vegna 
losunar úrgangsefna og annarra efna í það. Samkvæmt 2. gr. þeirra laga skulu 
ákvæði samningsins hafa lagagildi hér á landi, þegar hann hefur öðlast gildi gagn- 
vart Íslandi samkvæmt auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, og verður nánar til- 
kynnt um lagagildi hans síðar. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 26. september 1978. 

Einar Ágústsson. nn 
Pétur Thorsteinsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR CONVENTION 

UM VARNIR GEGN MENGUN HAFSINS 

VEGNA LOSUNAR ÚRGANGSEFNA 

OG ANNARRA EFNA Í ÞAÐ 

Aðilar að samningi þessum 

viðurkenna, að hafið og gæði þess, m. a. 
lífið, sem það fóstrar, séu mannkyninu 

lífsnauðsynleg og allir hafi áhuga á regl- 
um, er tryggi, að hafkostum og auði sé 
ekki spillt; 

viðurkenna, að hafið megni hvorki að 
taka við úrgangsefnum og gera þau skað- 

ON THE PREVENTION OF MARINE 

POLLUTION BY ÐUMPING OF WASTES 

AND OTHER MATTER 

The Contracting Parties to this 
Convention, 

Recognizing that the marine environ- 

ment and the living organisms which it 
supports are of vital importance to 

humanity, and all people have an interest 
in assuring that it is so managed that its 
quality and resources are not impaired, 

Recognizing that the capacity of the sea 
to assimilate wastes and render them 
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laus né endurnýja nátlúruauðæfi í ótak- 
mörkuðum mæli; 

viðurkenna, að samkvæmt sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og meginreglum 
þjóðaréttar sé ríkjum í skjóli yfirráða- 
réttar síns yfir eigin auðæfum heimilt 
að nýta þau í samræmi við stefnu sín: 
í umhverfismálum, enda sé þeim skylt að 

sjá til þess, að athafnir, sem eru fram- 
kvæmdar innan lögsögu þeirra eða stjórn- 
unarmarka, valdi ekki umhverfisspjölluim 
í öðrum ríkjum eða á svæðum utan lög- 

sögu einstakra ríkja; 

hafa í huga ályktun Allsherjarþings 
Sameinuðu þjóðanna nr. 2749 (KKV) um 
meginreglur varðandi hafsbotninn utan 
lögsögu einstakra ríkja; 

gefa því gaum, að mengun hafsins má 

rekja til margs, svo sem losunar efna, úr- 
fellis, afrennslis áa og árósa og rennslis 
úr skolpræsum og leiðslum, og ríkjum 
ber nauðsyn til að grípa til hinna bestu 
tiltæku ráða í því skyni að girða fyrir 
slíka mengun og stuðla að þeirri þróun 
í framleiðslu og framleiðsluháitum, að 
dregið verði úr magni þeirra skaðlegu 
úrgangsefna, er losna þarf við; 

eru þess fullvissir, að þegar í stað sé 
unnt og verði að grípa til alþjóðlegra 
aðgerða til að hafa hemil á mengun hafs- 
ins vegna losunar efna í það og þó sé ekki 
ástæða til að láta slíkar aðgerðir koma 
í veg fyrir umræður um ráðstafanir til 
að halda mengun hafsins af öðrum orsök- 
um í skefjum eins fljótt og auðið er; og 

hafa hug á að vernda betur hafið og 
sæði þess með því að hvetja ríki, sem 
hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta á 
einstökum hnattsvæðum, til þess að gera 
með sér viðeigandi samninga, er komi til 
viðbótar samningi þessum; 

hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 
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harmless, and its ability to regenerate 
natural resources, is not unlimited; 

Recognizing that States have, in accor- 

dance with the Charter of the United 
Nations and the principles of interna- 
tional Jaw, the sovereign right to exploit 
their own resources pursuant to their 
own environmental policies, and the re- 
<„onsibility to ensure that activities 
within their jurisdiction or control do 
not cause damage to the environment of 

other States or of areas beyond the limits 
of national jurisdiction; 

Recalling Resolution 2749 (KXV) of 

the General Assembly of the United 
Nations on the principles governing the 
sea-bed and the ocean floor and the sub- 
soil thercof, beyond the limits of national 
jurisdiction; 

Noting that marine pollution originates 
in many sources, such as dumping and 
discharges through the atmosphere, 
rivers, estuaries, outfalls and pipelines, 
and that it ís important that States use 
the best practicable means to prevent 
such pollution and develop products and 
processes which will reduce the amount 
of harmful wastes to be disposed of; 

Being convinced that international ac- 

tion to control the pollution of the sea by 
dumping can and must be taken without 
delay but that this action should not 
preclude discussion of measures to con- 
trol other sources of marine pollution as 
soon as possible; and 

Wishing to improve protection of the 
marine environment by encouraging 
States with a common interest in par- 
ticular geographical areas to enter into 
appropriate agreemenls supplementary 

to this Convention; 

Have agreed as follows:
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1. gr. 

Samningsaðilar skulu hver um sig og í 
sameiningu stuðla að virkri umsjón með 
öllum uppsprettum mengunar hafsins og 
gæða þess, og skuldbinda þeir sig sérstak- 
lega til að gera allar tiltækilegar ráðstaf- 
anir til að varna mengun hafsins vegna 
losunar úrgangsefna og annarra efna, sem 
ern til þess fallin að stofna heilsu manna 
í hættu, skaða lifandi auðæfi og lit al- 
mennt í hafinu, spilla svip þokkafullra 
svæða eða valda röskun á öðrum lög- 
mætum nolum hafsins. 

2. gr. 
Samningsaðilar skulu í samræmi við 

ákvæði eftirfarandi greina, annars vegar 
hver í sínu lagi eftir vísindalegri, tækni- 
legri og fjárhagslegri getu og hins vegar 
sameiginlega, gera virkar ráðstafanir til 
að varna mengun hafsins af völdum los- 
unar efna. Skulu aðilarnir samræma 
stefnu sina í þessu tilliti. 

3. gr. 
Í samningi þessum gilda eftirfarandi 

skýringar: 
1. a) „Losun“ merkir, 

i) að úrgangsefnum eða öðrum 
efnum sé vísvitandi varpað í 
hafið úr skipum, flugvélum, 
pöllum eða öðrum mannvirkj- 

um á hafi úti; 

ii) að skipum, flugvélum, pöllum 
eða öðrum mannvirkjum á hafi 
úti sé með ráðnum huga fleygt 
í hafið. 

b) „Losun“ tekur ekki yfir það, 
i) að kastað sé í hafið úrgangs- 

efnum eða öðrum efnum, sem 
eru samfara eða stafa frá 
venjulegri starfrækslu skipa, 
flugvéla, palla eða annarra 

mannvirkja á hafi úti og við- 
komandi  útbúnaðar þeirra, 
nema um sé að ræða í fyrsta 

lagi þau úrgangsefni eða önnur 
efni, sem flutt eru í skip, flug- 
vélar, palla eða önnur mann- 
virki á hafi úti til að láta eyða 
beim þar eða í öðru lagi þau úr- 
sangsefni eða önnur efni, sem 

verða til við slíka eyðingarmeð- 
ferð í hinum þar til ætluðu 
skipum, flugvélum, pöllum eða 
mannvirkjum; 
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Article 1 
Contracting Parties shall individually 

and collectively promote the effective 
control of all sources of pollution of the 
marine environment, and pledge them- 
selves especially to take all practicable 
steps to prevent the pollution of the sea 
by the dumping of waste and other matter 
that ís Hable to create hazards to human 
health, to harm living resources and 
marine life, to damage amenities or to 
interfere with other legitimate uses of 
the sea. 

Article 1 
Contracting Parties shall, as provided 

for in the following Articles, take effec- 
tive measures individually, according to 
their scientific, technical and economic 

capabilities, and collectively, to prevent 
marine pollution caused by dumping and 
shall harmonize their policies in this 
regard. 

Article 1 

For the purposes of this Convention: 

Í. (a) “Dumping“ means: 
(i) any deliberate disposal at sea 

of wastes or other matter 

from vessels, aircraft, plat- 

forms or other man-made 
structures at sea. 

any deliberate disposal at sea 
of vessels, aircraft, plat- 

forms or other man-made 

structures at sea. 

(b) “Dumpings“" does not include: 
(1) the disposal at sea of wastes 

or other matter incidental to, 

or derived from the normal 

operations of vessels, air- 

craft, platforms or other 
man-made structures at sea 

and their equipment, other 
than wastes or other matter 

transported by or to vessels, 
aireraft, platforms or other 
man-made structures at sea, 

operating for the purpose of 

disposal of such matter or 
derived from the treatment of 

such wastes or other matter 

on such vessels, aircraft, plat- 

forms or structures; 

(11)
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ii) að efnum sé komið fyrir í öðr- 

um tilgangi en að losna við þau, 

þó með því skilyrði að slík stað- 
setning sé ekki andstæð mark- 
miðum samnings þessa. 

c) Einstök samningsákvæði taka ekki 

til þess, að hent sé í hafið úrgangs- 
efnum eða öðrum efnum, er stafa 

beint eða óbeint frá könnun, nýt- 
ingu og nátengdri meðferð á jarð- 
efnum á og í hafsbotni. 

2. „Skip og flugvélar“ merkja hvers 
konar fljótandi för og loftför. Nær hug- 
tak þetta yfir svifskip og fljótandi för, 
hvort sem þau eru knúin eigin vélarafli 
eða ekki. 
3. „Haf“ merkir allan sjó utan land- 
helgisgrunnlína. 
4. „Úrgangsefni eða önnur efni“ merkja 
hvers konar efni og hluti án tillits til 
forms eða tegundar. 

5. „Sérstakt leyfi“ merkir það leyfi, sem 
veitt er sérstaklega vegna umsóknar fyr- 
ir losun og þá samkvæmt Í. og III. við- 
auka. 
6. „Almennt leyfi“ merkir það leyfi, sem 
veitt er fyrirfram og þá samkvæmt HI. 
viðauka. 
7. „Stofnunin“ merkir þá stofnun, sem 
samningsaðilar velja í samræmi við 14. 
gr. 2. tölulið. 

4. gr. 
1. Í samræmi við ákvæði samnings þessa 
skulu samningsaðilar banna losun allra 
úrgangsefna eða annarra efna án tillits 
til forms eða ástands, nema undantekn- 
ing sé gerð samkvæmt neðangreindu: 
a) Losun þeirra úrgangsefna eða annarra 

efna, sem talin eru upp í Í. viðauka, 
er bönnuð; 

hb) sérstakt leyfi þarf að fá fyrirfram til 
losunar þeirra úrgangsefna eða ann- 
arra efna, sem talin eru upp í I. við- 
auka; 

c) almennt leyfi þarf að fá fyrirfram til 
losunar allra annarra úrgangsefna eða 
annarra efna. 

2. Ekki skal gefa út neitt leyfi fyrr en 
að undangenginni gaumgæfilegri athugun 
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(ii) placement of matter for a 
purpose other than the mere 
disposal thereof, provided 
that such placement is not 
conltrary to the aims of this 
Convention. 

(ec) The disposal of wastes or other 
matter directly arising from, or 
related to the exploration, ex- 
ploitation and associated off-shore 
processing of sea-bed mineral re- 
sources will not be covered by the 
provisions of this Convention. 

2. “Vessels and aireraft" means water- 
borne or airborne eraft of any type 
whatsoever. This expression includes air 
cushioned  craft and floating ecraft, 
whether self-propelled or not. 
3. ÉSea" means all marine waters other 
than the internal waters of States. 
4. “Wastes or other matter" means 
material and substance of any kind, form 

or description. 

5. “Special permit" means permission 
granled specifically on application in 
advance and in accordance with Annex 
Il and Annex Hl. 

6. “General permit" means permission 
granted in advance and in accordance 
with Annex TIl. 

1. “The Organisation" means the 
Organisation designalted by the Contract- 
ing Parties in accordance with Article 
KIV (2). 

Article IV 
i. In accordance with the provisions of 

this Convention Contracting Parties shall 
prohibit the dumping of any wastes or 
other matter in whatever form or condi- 
lion except as otherwise specified below: 
(a) the dumping of wastes or other 

matter listed in Annex Í is prohibi- 
ted; 

the dumping of wastes or other 
matter listed in Annex II requires a 

prior special permit; 

(b) 

(ce) the dumping of all other wastes or 
matter requires a prior general 

permit. 
2. Any permit shall be issued only after 
careful consideration of all the factors
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á öllum þeim atriðum, sem greind eru í 
Ill. viðauka, en fyrirframkönnun á sér- 
kennum losunarstaðar með hliðsjón af 
B- og C-lið þess viðauka fellur m. a. hér 
undir. 
3. Ekkert ákvæði samnings þessa skal 
túlka þannig, að samningsaðila sé fyrir 
sitt leyti meinað að banna losun þeirra 
úrgangsefna eða annarra efna, sem eru 
ekki tilgreind í Í. viðauka. Skal samnings- 
aðilinn tilkynna stofnuninni slíkar að- 
gerðir. 

5. gr. 
1. Ákvæði 4. gr. ciga ekki við, þegar nauð- 
synlegt er að vernda mannslíf eða tryggja 
öryggi skipa, flugvéla og palla eða ann- 
arra mannvirkja á hafi úti við óviðráð- 
anlegar aðstæður af völdum veðurofsa. 
Sama gildir í sérhverju því tilviki, þar 
sem, mönnum er lífsháski búinn eða skip, 
flugvélar, pallar eða önnur mannvirki á 
hafi úti eru í raunverulegri hættu, enda 
virðist losun efna vera eina úrræðið til 
þess að afstýra hættunni og langlíkleg- 
ast sé þar að auki, að tjón samfara slíkri 
losun verði minna en ella yrði raunin á. 
Slíka losun skal framkvæma þannig, að 
dregið sé sem mest úr líkum til tjóns á 

lífi manna eða sjávarlífvera, og skal þeg- 
ar í stað tilkynna stofnuninni losunina. 

2. Í neyðartilvikum getur samningsaðili 
sefið út sérstakt leyfi, er felur í sér und- 

antekningu frá 4. gr. 1. tölulið a), enda 
sé heilsu manna stofnað í óhæfilega hættu 

og engin önnur hagkvæm lausn fyrir 
hendi. Aðilinn skal þó fyrst ráðgast við 
hvert það ríki, sem virðist hafa beinna 
hagsmuna að gæta, svo og við stofnunina, 
er skal í samræmi við 14. gr. og að höfðu 
samráði við aðra aðila og eftir atvikum 
alþjóðastofnanir mæla án tafar með hent- 
ugustu aðferðum til úrlausnar við aðil- 

ann. Skal hann fara eftir tillögum þess- 
um, eftir því sem framast er unnt með 
hliðsjón af tímanum til framkvæmdanna 
og hinni almennu skyldu til að forðast 
að spilla hafinu og gæðum þess, og skal 
láta stofnuninni í té vitneskju um aðgerð- 
ir þær, sem hann grípur til. Samnings- 
aðilar skuldbinda sig til gagnkvæmrar að- 
stoðar í tilvikum sem þessum. 
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set forth in Annex MI, including prior 
studies of the characteristics of the 
dumping site as set forth in Secctions B 
and C of that Annex. 

3. No provision of this Convention is to 
be interpreted as preventing a Contrac- 

ting Party from prohibiting, insofar as 
that Party ís concerned, the dumping of 
wastes or other matter not mentioned in 
Annex I. That Party shall notify such 
measures to the Organisation. 

Article V 
1. "The provisions of Article IV shall not 
apply when it is necessary to secure the 

safety of human life or of vessels, air- 
craft, platforms or other man-made 
structures at sea in cases of force 

majeure caused by stress of weather, or 
in any case which constitutes a danger 
to human life or a real threat to vessels, 
aircraft, platforms or other man-made 
struclures at sea, if dumping appears to 
be the only way of averting the threat 
and if there is every probability that the 
damage consequent upon such dumping 
will be less than would otherwise occur. 
Such dumping shall be so conducted as 
to minimise the likelihood of damage to 
human or marine lfe and shall be re- 
ported forthwith to the Organisation. 

2. A Contracting Party may issue a 
special permit as an exception to Article 
IV (1) (a), in emergencies, posing unac- 
ceptable risk relating to human health 
and admitting no other feasible solution. 
Before doing so the Party shall consult 
any olher country or countries that are 

likely to be affected and the Organisa- 
tion which, after consulting other Parties, 
and international organisations as appro- 

priate, shall in accordance with Article 

KIV promptly recommend to the Party 
the most appropriate procedures to adopt. 

The Party shall follow these recommenda- 

tions to the maximum extent feasible 
consistent with the time within which 
action must be taken and with the general 
obligation to avoid damage to the marine 
environment and shall inform the Organ- 
isation of the action it takes. The Parties 
pledse themselves to assist one another 
in such situations.
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3. Sérhver sammningsaðili getur afsalað 
sér rétti sínum samkvænmit 2. tölulið, ann- 
ars vegar þegar hann staðfestir samning 
þennan eða gerist aðili að honum og hins 
vegar eftir slíkar athafnir. 

6. gr. 
I. Sérhver samningsaðili skal tilnefna 
viðeigandi yfirvald eða yfirvöld til að: 

a) gefa út sérstök leyfi, sem afla þarf 

fyrirfram til losunar, annars vegar á 
þeim efnum, sem talin eru í I. við- 
auka, og hins vegar í þeim tilvikum, 
sem greind eru í 5. gr. 2. tölulið; 

b) gefa út almenn leyfi, sem afla þarf 
fyrirfram til losunar á öllum öðrum 
efnum; 

c) halda skrá um eðli og magn allra efna, 

sem leyft er að losa, svo og losunar- 
stað, tíma og aðferð; 

d) hafa á hendi í varúðarskyni, annað- 
hvort eitt eða ein sér eða í samvinnu 
við aðra aðila og þar til bærar alþjóða- 
stofnanir, eftirlit með ástandi hafsins 
og lifríkis þess í samræmi við tilgang 
samnings þessa. 

2. Viðeigandi yfirvald eða yfirvöld 
samningsaðila skulu fyrirfram gefa út 
sérstök eða almenn leyfi samkvæmt 1. 
tölulið, þegar efni þau, sem ætluð eru til 
losunar, eru: 

a) fermd á landsvæði hans; 

Þ) fermd í skip eða flugvél, sem skráð 
er á landsvæði hans eða siglir undir 
fána hans, enda fari ferming þá fram 
á landsvæði ríkis, sem er ekki aðili 

að samningi þessum. 
3. Við útgáfu leyfa samkvæmt 1. tölu- 
lið a) og b) hér að ofan skal viðkomandi 

yfirvald eða yfirvöld fara eftir III. við- 
auka ásamt þeim viðbótarreglum, ráð- 
stöfunum og kröfum, sem þau kunna að 
álita viðeigandi. 
4. Sérhver samningsaðili skal veita 
stofnuninni og eftir atvikum öðrum 
samningsaðilum þær upplýsingar, sem 
tilgreindar eru í 1. tölulið ce) og d) hér 

að ofan, annaðhvort beint eða fyrir milli- 
göngu skrifstofu, sem komið hefur verið 
á fót samkvæmt svæðissamningi. Sama 
gildir um reglurnar, ráðstafanirnar og 
kröfurnar, sem aðilinn stendur að sam- 

210 26. september 1973. 

ð. Any Contracting Party may waive its 
rights under paragraph (2) at the time 

of, or subsequenl to ralification of, or 

aceession to this Convention. 

Article VI 
I. Each Contracting Party shall design- 
ale an appropriate authority or authori- 

ties to: 

(a) issue special permils which shall be 
required prior to, and for, the dump- 
ing of matter listed in Annex Í and 
in the circumstances provided for in 
Article V (2); 
issue general permits which shall be 
required prior to, and for, the dump- 
ing of all other matter; 

(ec) keep records of the nature and quanti- 
ties of all matter permitted to be 
dumped and the location, time and 
method of dumping; 

monitor individually, or in collabora- 

tion with other Parties and competent 
International Organisations, the 
condition of the seas for the purposes 
of this Convention. 

(b) 

(d) 

2. The appropriate authority or authori- 
ties of a Contracting Party shall issue 
prior special or general permits in ac- 
cordance with paragraph (1) in respect 
of matter intended for dumping: 
(a) loaded in its territory; 

(b) loaded by a vessel or aircraft regis- 
tered in its territory or flying its 
flag, when the loading occurs in the 
territory of a State not party to this 
Convention. 

3. In issuing permits under sub-para- 
graphs (1) (a) and (b) above, the appro- 

priate authority or authorities shall com- 
ply with Annex III, together with such 
additional criteria, measures and require- 
ments as they may consider relevant. 
4. Each Contracting Party, directly or 
through a Secretariat established under a 
regional agreement, shall report to the 
Organisation, and where appropriate to 
other Parties, the information specified 
in sub-paragraphs (c) and (d) of para- 

graph (1) above, and the criteria, meas- 
ures and requirements it adopts in ac- 
cordance with paragraph (3) above. The



26. september 1973. 211 

kvæmt 3. tölulið hér að ofan. Skulu aðil- 
ar ráðgast hver við annan og koma sér 
saman um aðferðina, er fylgja skal, og 
eðli slíkra skýrslna. 

7. gr. 
I. Sérhver samningsaðili skal beita við- 
hlílandi ráðum til að framfylgja samn- 
ingi þessum gagnvart öllum: 
a) skipum og flugvélum, sem skráð eru 

á landsvæði hans eða sigla undir fána 
hans; 

bh) skipum og flugvélum, sem ferma á 
landsvæði eða í landhelgi hans efni 
ætluð til losunar; 

ce) skipum og flugvélum og föstum eða 
fljótandi pöllum, sem lögsaga hans 
nær til, enda megi ætla, að þar sé 
fengist við losun. 

2. Sérhver aðili skal sera viðeigandi ráð- 
stafanir á landsvæði sínu til að stemma 
stigu við atferli, sem felur í sér brot á 
ákvæðum samnings þessa, og refsa fyrir 
það. 
3. Aðilarnir eru sammála um að vinna 
saman að mótun reglna til að tryggja 
virka framkvæmd samnings þessa, eink- 
um á úthafinu, og þá m. a. reglna um 
kærur í þeim tilvikum, er vart verður 

þeirrar losunar úr skipum eða flugvél- 
um, sem telja verður brot á samningnum. 
4. Samningur þessi tekur ekki til þeirra 
skipa og flugvéla, er eiga rétt á friðhelgi 
að þjóðarétti. Sérhver aðili skal þó sjá 
til þess með viðeigandi ráðstöfunum, að 
slík skip og flugvélar, sem eru Í eigu 
hans eða hann rekur, fari að í samræmi 
við mark og mið samnings þessa, og skal 
hann láta stofnuninni í té vitneskju þar 

um. 

5. Ekkert í samningi þessum skal hafa 
áhrif á rétt nokkurs aðila til að gera í 
samræmi við meginreglur þjóðaréttar 
aðrar ráðstafanir í því skyni að girða fyr- 
ir losun á hafi úti. 

8. gr. 
Til þess að markmiðum samnings þessa 

verði enn frekar náð, skulu samnings- 

aðilar, er hafa sameiginlegan hag af 
verndun hafsins og gæða þess á ákveðn- 
um hnattsvæðum, leitast við, og þá með 

tilliti til sérstæðrar aðstöðu á hverju 
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procedure to be followed and the nature 
of such reports shall be agreed by the 
Parties in consultation. 

Article VII 
I. Each Contracting Party shall apply 
the measures required to implement the 
present Convention to all: 

(a) vessels and aircraft registered in its 
territory or flying its flag; 

(b) vessels and aircraft loading in its 

territory or territorial seas matter 
which is to be dumped; 

(ce) vessels and aircraft and fixed or floa- 

ting platforms under its jurisdiction 
believed to be engaged in dumping. 

2. Each Party shall take in its territory 
appropriate measures to prevent and 
punish conduct in contravention of the 
provisions of this Convention. 

3. The Parties agree to co-operate in the 

development of procedures for the effec- 
tive application of this Convention 
particularly on the high seas, including 
procedures for the reporting of vessels 
and aircraft observed dumping in contra- 
vention of the Convention. 
4. This Convention shall not apply to 
those vessels and airceraft entitled to 
sovereign immunity under international 
law. However each Party shall ensure by 
the adoption of appropriate measures that 
such vessels and aireraft owned or 
operated by it act in a manner consistent 
with the object and purpose of this Con- 
vention, and shall inform the Organisa- 

tion accordingly. 
5. Nothing in this Convention shall af- 
fect the right of each Party to adopt 
other measures, in accordance with the 

principles of international law, to prevent 

dumping at sea. 

Article VINI 
In order to further the objectives of 

this Convention, the Contracting Parties 
with common interests to protcct in the 
marine environmenl in a given geographi- 
cal area shall endeavour, taking into ac- 
count characteristic regional features, to
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svæði, að gera með sér svæðissamninga 
um varnir gegn mengun, einkum þó 
vegna losunar, enda séu svæðissamning- 
arnir Í samræmi við samning þennan. 
Skulu aðilar að samningi þessum gera 
sér far um að fara eftir markmiðum og 
ákvæðum slíkra svæðissamninga, er 
stofnunin skal senda þeim tilkynningu 
um. Samningsaðilar skulu freista þess að 
taka höndum saman við aðila að svæðis- 
samningum í því skyni að móta sam- 
ræmdar reglur, sem aðilar að hinum ein- 

stöku samningum. fari eftir. Samvinnu 
um eftirlit í varúðarskyni og rannsóknir 
skal gefa sérstakan gaum. 

9. gr. 
Samningsaðilar skulu í samvinnu við 

stofnunina og aðrar alþjóðastofnanir 
hvetja til stuðnings við þá aðila, er leita 
eftir honum í því skyni að: 

a) þjálfa rannsókna- og tæknistarfslið; 

Þ) afla nauðsynlegs tækjabúnaðar og 

skapa nauðsynlega aðstöðu til rann- 
sókna og eftirlits í varúðarskyni; 

c) losna við úrgangsefni eða vinna úr 
þeim, svo og gera aðrar ráðstafanir 
til að varna eða draga úr mengun af 
völdum losunar; 

Helst skal þetta gerast í viðkomandi lönd- 
um, en með því móli verður betur en 

ella stefnt að marki og miði samnings 
þessa. 

10. gr. 
Í samræmi við meginreglur þjóðarétt- 

ar um ábyrgð ríkja á þeim umhverfis- 
spjöllum innan lögsögu annarra ríkja 

eða á öðrum svæðum, sem rakin verða 
til losunar hvers konar úrgangsefna og 
annarra efna, skuldbinda samningsaðilar 
sig til að móta reglur um ábyrgðarmat og 
lausn deilna út af losun. 

11. gr. 

Á fyrsta viðræðufundi sínum skulu 
samningsaðilar fjalla um reglur um lausn 
deilna varðandi túlkun og beitingu samn- 
ings þessa. 
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enter into regional agreements consistent 
with this Convention for the prevention 
of pollution, especially by dumping. The 
Contraeting Parties to the present Con- 

vention shall endeavour to act consist- 
ently with the objectives and provisions 
of such regional agreements, which shall 
be notified to them by the Organisation. 
Contracting Parties shall seek to co- 
operate with the Parties to regional 
agreements in order to develop harmon- 
ized procedures to be followed by Con- 
tracting Parties to the different conven- 
tions concerned. Special attention shall 
be given to co-operation in the field of 
monitoring and scientific research. 

Article IX 
The Contracting Parties shall promote, 

through collaboration within the Organ- 
isation and other international bodies, 
support for those Parties which request 
it for: 

(a) the training of scientific and technical 
personnel; 

the supply of necessary equipment 
and facilities for research and moni- 
toring; 

(c) the disposal and treatment of wastes 
and other measures to prevent or 
mitigate pollution caused by dump- 
ing; 

preferably within the countries concerned, 
so furthering the aims and purposes of 
this Convention. 

(b) 

Article X 
In accordance with the principles of 

international law regarding State re- 
sponsibility for damage to the environ- 
ment of other States or to any other area 

of the environment, caused by dumping 
of wastes and other matter of all kinds, 
the Contracting Parties undertake to 
develop procedures for the assessment of 
Hability and the settlement of disputes 
regarding dumping. 

Article XI 
The Contracting Parties shall at their 

first consultative meeting consider proce- 
dures for the settlement of disputes con- 
cerning the interpretation and applica- 
tion of this Convention.
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12. gr. 
Samningsaðilar skuldbinda sig til að 

styðja á vettvangi þar til bærra sérstofn- 
ana Sameinuðu þjóðanna og annarra 
alþjóðastofnana ráðstafanir til að vernda 

hafið og gæði þess gegn mengun af völd- 
um: 

a) kolvetna, þ. á m. olíu, og úrgangsefna, 
er frá þeim stafa, 

b) annarra skaðlegra eða hættulegra 
efna, sem flutt eru með skipum, en 

þó ekki í losunartilgangi, 
c) úrgangsefna, sem verða til við starf- 

rækslu skipa, flugvéla, palla og ann- 
arra mannvirkja á hafi úti; 

d) hvers kyns geislavirkra mengunar- 
valda, þ. á m. skipa; 

e) efna, sem ætluð eru til notkunar í 

efnafræðilegum og líffræðilegum 
hernaði ; 

f) úrgangsefna eða annarra efna, er 
stafa beint eða óbeint frá könnun, nýt- 
ingu og nátengdri meðferð á jarðefn- 
um á og í hafsbotni. 

Aðilarnir munu og á vettvangi viðeig- 
andi alþjóðastofnunar stuðla að ákvörð- 
un merkjakerfis til notkunar á skipum, 
er fást við losun. 

13. gr. 
Ekkert í samningi þessum skal hafa 

áhrif á hugsanlega bálkun og framþróun 
hafréttar á hafréttarráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna, sem kemur saman samkvæmt 
ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóð- 
anna nr. 2750 C (XXV), né kröfur eða 
lagasjónarmið nokkurs ríkis nú eða í 
framtíðinni viðvíkjandi hafrétti og eðli 

og víðáttu lögsögu strandríkja og heima- 
ríkja einstakra skipa. Samningsaðilar eru 
einhuga um að bera saman bækur sínar á 
fundi, er stofnunin skal boða til eftir haf- 

réltarráðstefnuna og hvað sem öðru líður 
eigi síðar en árið 1976 í því skyni að 
skilgreina eðli og viðáttu réttar og skyldu 
strandríkja til að beita samningnum á 
sjávarbelti meðfram ströndum sínum. 
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Article XII 
The Contracting Parties pledge them- 

selves to promote, within the competent 

specialised agencies and other inter- 
national bodies, measures to protect the 

marine environment against pollution 
caused by: 

(a) hydrocarbons, and 

their wastes; 

other noxious or hazardous matter 

transported by vessels for purposes 
other than dumping; 

(ec) wastes generated in the course of 

operation of vessels, aircraft, plat- 
forms and other man-made struc- 

tures al sea; 

radio-active  pollutants 
sources, including vessels; 

(e) agents of chemical and Þbiological 
warfare; 

including oil, 

(b) 

from all (d) 

(f) wastes or other matter directly 
arising from, or related to the ex- 
ploration, exploitation and associated 
off-shore processing of sea-bed min- 
eral resources. 

The Parties will also promote, within the 

appropriate international organisation, 
the codification of signals to be used by 
vessels engaged in dumping. 

Article XIII 
Nothing in this Convention shall pre- 

judice the codification and development 
of the law of the sea by the United 
Nations Conference on the Law of the 
Sea convened pursuant to Resolution 2750 
C (XKV) of the General Assembly of the 
United Nations nor the present or future 
claims and legal views of any State con- 

cerning the law of the sea and the nature 
and extent of coastal and flag State juris- 
diction. The Contracting Parties agree to 
consult at a meeting to be convened by 
the Organisation after the Law of the 
Sea Conference, and in any ease nol 

later than 1976, with a view to defining 
the nature and extent of the right and 
the responsibility of a coastal State to 
apply the Convention in a zone adjacent 
to its coast. 
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14. gr. 
1. Ríkisstjórn Bretlands skal sem vörslu- 
aðili samnings þessa kveðja samnings- 
aðila til fundar eigi síðar en þremur 
mánuðum eftir gildistöku samningsins til 
að taka ákvarðanir um skipulagsmál. 

2. Samningsaðilar skulu tilnefna hæfa 
stofnun, sem er til á þeim tíma, þegar 
fundurinn fer fram, til þess að annast 

skrifstofustörf með tilliti til samnings 
þessa. Sérhver sá aðili að samningi þess- 
um, sem er ekki jafnframt aðili að þess- 
ari stofnun, skal leggja af mörkum við- 
eigandi skerf vegna kostnaðar stofnunar- 
innar við að framkvæma þessi skyldu- 
störf. 
3. Það skal teljast 
starfa stofnunarinnar: 
a) að kveðja saman viðræðufundi samn- 

ingsaðila eigi sjaldnar en einu sinni 
á hverjum tveimur árum, svo og sér- 
staka fundi aðila, hvenær sem tveir 
þriðju aðilanna óska; 

meðal skrifstofu- 

b) að undirbúa og aðstoða við mótun og 
framkvæmd reglna þeirra, sem vikið 
er að í 4. tölulið e) í þessari grein, og 
þá í samráði við samningsaðila og við- 
eigandi alþjóðastofnanir; 

c) að athuga fyrirspurnir og upplýsingar 
frá samningsaðilum, ráðgast við þá 
og viðeigandi alþjóðastofnanir og gera 
tillögur til aðila um mál, sem samn- 
ingur þessi tekur ekki sérstaklega til, 
en eru ekki fjarskyld efni hans; 

d s—
 

að koma til hlutaðeigandi aðila öll- 
um tilkynningum, sem stofnuninni 
berast samkvæmt 4. gr. 3. tölulið, 5. 
gr. 1. og 2. tölulið, 6. gr. 4. tölulið, 15. 
gt., 20. gr. og 21. gr. 

Áður en til tilnefningar stofnunarinnar 
kemur, skulu störf þessi, eftir því sem 
nauðsyn ber til, framkvæmd af vörslu- 
aðilanum, sem að þessu leyti skal vera 

ríkisstjórn Bretlands. 

4. Á viðræðufundum eða sérstökum 
fundum samningsaðila skal framkvæmd 
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Article XIV 
1. "The Government of the United King- 
dom of Great Britain and Northern Tre- 
land as a depositary shall call a meeting 
of the Contracting Parties not later than 
three months after the entry into force 
of this Convention to decide on organisa- 
tional matters. 

2. The Contracting Partlies shall de- 
signale a competent Organisation exis- 
ting at the time of that meeting to be 
responsible for Secretariat duties in rela- 

tion to this Convention. Any Party to 
this Convention not being a member of 
this Organisation shall make an approp- 
riate contribution to the expenses in- 
curred by the Organisation in performing 
these duties. 
3. The Secretariat duties of the Organ- 
isation shall include: 
(a) the convening of consultative meet- 

ings of the Contracting Parties not 
less frequently than once every two 

vears and of special meetings of the 
Parties at any time on the request of 
two-thirds of the Parties; 

(b) preparing and assisting, in consulta- 
tion with the Contracting Parties and 
appropriate International Organisa- 
tions, in the development and 
implemenlation of procedures re- 
ferred to in sub-paragraph (4) (e) 
of this Article; 

(ec) considering enquiries by, and in- 
formation from the Contracting 
Parties, consulting with them and 

with the appropriate International 
Organisations, and providing re- 
commendations to the Parties on 
questions related to, but not specifi- 
cally covered by the Convention; 

(d) conveying to the Parties concerned 
all notifications received by the 
Organisation in accordance with 
Articles IV (3), V (1) and (2), VI 
(4), KV, XK and XKI. 

Prior to the designation of the Organisa- 
tion these functions shall, as necessary, 
be performed by the depositary, who for 
this purpose shall be the Government of 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Treland. 
4. Consultative or special meetings of 
the Contracting Parties shall keep under
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samnings þessa stöðugt vera til endur- 

skoðunar og má þá m. a.: 
a) endurskoða samning þennan og við- 

b) 

c) 

d) 

e) 

í 

—
 

aukana við hann og samþykkja breyt- 

ingar þar á í samræmi við 16. gr.; 
fara þess á leit við viðeigandi vísinda- 
stofnun eða stofnanir, að þær hafi 
samstarf við aðila eða stofnunina um 
öll vísindaleg eða tæknileg atriði, er 
snerla samning þennan, einkum þó 
efni viðaukanna, og veiti ráð í því 
sambandi; 

taka við skýrslum, sem gerðar hafa 
verið samkvæmt 6. gr. 4. tölulið, og 
athuga þær; 
stuðla að samvinnu við svæðisstofn- 
anir, sem láta sig skipta varnir gegn 
mengun hafsins, svo og samvinnu á 

milli þeirra; 
móta eða samþykkja í samráði við 
viðeigandi alþjóðastofnanir þær að- 
ferðir, sem getur í 5. gr. 2. tölulið og 
ná m. a. yfir grundvallarreglur til að 
ákvarða óvenjuleg tilvik og neyðar- 
tilvik, svo og aðferðir varðandi sam- 
ráð og örugga losun efna í slíkum til- 
vikum, þ. á m. ákvörðun á hentug- 
um losunarsvæðum, en loks gera til- 
lögur viðvíkjandi framangreindu; 

hugleiða hverjar þær aðgerðir aðrar, 
sem nauðsynlegar kunna að reynast. 
Samningsaðilar skulu á fyrsta við- 

ræðufundi sínum setja sér nauðsynleg 
fundarsköp. 

1. 
15. gr. 

a) Á þeim fundum samningsaðila, sem 
efnt er til samkvæmt 14. gr., má 
samþykkja breytingar á samningi 
þessum með atkvæðum tveggja 

þriðju viðstaddra. Breytingin skal 

sanga í gildi gagnvart þeim aðil- 
um, er hafa samþykkt hana, á sex- 
tugasta degi eftir að tveir þriðju 
aðila hafa afhent stofnuninni til 
vörslu skjal til staðfestu samþykki 
sínu á breytingunni. Að þeim tíma 
liðnum skal breytingin ganga í 
gildi gagnvart sérhverjum öðrum 
aðila þrjátíu dögum frá þeirri 
stundu, er hann afhendir sam- 
þykktarskjal sitt viðvíkjandi breyt- 
ingunni til vörslu. 
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continuing review the implementation of 
this Convention and may, inter alia: 
(a) 

(bh) 

(e) 

(d) 

(e) 

(Ð 

= 
oð. 

review and adopt amendments to 
this Convention and its Annexes in 
accordance with Article XV; 
invite the appropriate scientific body 
or bodies to collaborate with and to 
advise the Parties or the Organisa- 
lion on any seientific or technical 
aspect relevant to this Convention, 
including particularly the content of 
the Annexes; 

receive and consider reports made 
pursuant to Article VI (4). 

promote  co-operation with and 
between regional organisations con- 
cerned with the prevention of marine 
pollution; 

develop or adopt, in consultation with 
appropriate International Organisa- 
tions, procedures referred to in 
Article V (2), including basic criteria 
for determining  exceptional and 
emergency situations, and procedures 
for consultative advice and the safe 
disposal of matter in such eircum- 
stances, including the designation of 
appropriate dumping areas, and re- 

commend accordingly; 
consider any additional action that 
may be required. 
The Contracting Parties at their first 

consultative meeting shall establish rules 
of procedure as necessary. 

1. 
Article XV 

(a) At meetings of the Contracting 
Parties called in accordance with 
Article XIV amendments to this 
Convention may be adopted by a 
two-thirds majority of those pre- 
sent. An amendment shall enter 
into force for the Parties which 
have accepted it on the sixtieth 
day after two-thirds of the Parties 
shall have deposited an instrument 
of acceptance of the amendment 
with the Organisation. Thereafter 
the amendment shall enter into 
force for any other Party 30 days 
after that Party deposits its in- 
strument of acceptance of the 
amendment.
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b) Stofnunin skal tilkynna öllum 
samningsaðilum sérhverja beiðni 
um sérstakan fund samkvæmt 14. 
gr., svo og sérhverja breytingu, 
samþykkta á fundum aðila, ásamt 
deginum, þegar slík breyting geng- 
ur í gildi gagnvart hverjum ein- 
stökum aðila. 

2. Breytingar á viðaukunum grundvall- 
ast á vísindalegum eða tæknilegum ástæð- 
um. Skulu breytingar á viðaukunum, 
samþykktar af tveimur þriðju viðstaddra 
á fundi, sem kvatt hefur verið til sam- 
kvæmt 14. gr., sanga í gildi gagnvart sér- 
hverjum  samningsaðila, undireins og 
stofnuninni er tilkynnt samþykki hans, 
en gagnvart öllum öðrum aðilum hundr- 
að dögum eftir samþykkt breytinga á 
fundinum, nema þeir lýsi því yfir fyrir 
lok hundrað daga frestsins, að þeir geti 
ekki fallist á breytingu á þeim tíma. 
Aðilar skulu leitast við að kunngera 
stofnuninni samþykki sitt á breytingu, 
eins fljótt og auðið er eftir samþykkt 
hennar á fundi. Aðili getur hvenær sem 
er látið samþykki koma í stað fyrri and- 
mælayfirlýsingar, og skal þá sú breyting, 
sem var áður andmælt, ganga í gildi 
sagnvart þeim aðila. 

3. Samþykki eða andmælayfirlýsingu 
samkvæmt þessari grein skal gefa með 
því að koma skjali þar um í vörslu hjá 
stofnuninni. Móttöku slíkra skjala skal 
stofnunin tilkynna öllum samningsaðil- 
um. 

4. Áður en til tilnefningar stofnunar- 
innar kemur, skal ríkisstjórn Bretlands 

sem einn vörsluaðila samnings þessa ann- 

ast um stundarsakir skrifstofustörf þau, 
sem stofnuninni eru hér falin. 

16. gr. 

Samningur þessi skal á tímabilinu frá 
29. desember 1972 til 31. desember 1973 
liggja frammi til undirritunar af hálfu 
allra ríkja í Lundúnum, Mexíkóborg, 
Moskvu og Washington. 

17. gr. 
Samningur þessi er háður staðfestingu. 

Skulu staðfestingarskjölin afhent ríkis- 
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(b) The Organisation shall inform 

all Contracting Parties of any 
request made for a special meeting 
under Article KIV and of any 
amendmenls adopted at meetings 
of the Parties and of the date on 
which each such amendment 
enters into force for each Party. 

2. Amendments to the Annexes will be 
based on scientific or technical considera- 
tions. Amendments to the Annexes ap- 

proved by a two-thirds majority of those 
present at a meeting called in accordance 
with Article XIV shall enter into force 
for each Contracting Party immediately 
on notification of its acceptance to the 
Organisation and 100 days after approval 
by the meeting for all other Parties except 
for those which before the end of the 100 
days make a declaration that they are 
not able to accept the amendment at that 
time. Parties should endeavour to signify 
their acceptance of an amendment to the 

Organisation as soon as possible after 
approval at a meeting. A Party may at 
any time substitute an acceptance for a 
previous declaration of objection and the 
amendment previously objected to shall 
thereupon enter into force for that Party. 
ö. An acceptance or declaration of ob- 
jection under this Article shall be made 
by the deposit of an instrument with the 
Organisation. The Organisation shall 
notify all Contracting Parties of the 
receipt of such instruments. 
4. Prior tothe designation of the Organ- 
isation, the Secretarial functions herein 
attributed to it, shall be performed 
temporarily by the Government of the 

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, as one of the deposi- 
taries of this Convention. 

Article XVI 

This Convention shall be open for 
signature by any State at London, Mexico 

City, Moscow and Washington from 29 

December 1972 until 31 December 1973. 

Article XVII 

This Convention shall be subject to 
ratification. The instruments of ratifica-
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stjórnum Bandaríkjanna, Bretlands, 

Mexikós og Sovélríkjanna til vörslu. 

18. gr. 
Eftir 31. desember 1973 skal sérhverju 

ríki heimilt að gerast aðili að samningi 
þessum. Aðildarskjölin skulu afhent ríkis- 
stjórnum Bandaríkjanna, Bretlands, 
Mexikós og Sovétríkjanna til vörslu. 

19. gr. 
í. Samningur þessi skal ganga í gildi á 

þrítugasta degi eftir afhendingu fimmt- 

ánda staðfestingar- eða aðildarskjalsins 

til vörslu. 
2. Gagnvart sérhverjum samningsaðila, 
sem staðfestir samninginn eða gerist aðili 
að honum eftir afhendingu fimmtánda 
staðfestingar- eða  aðildarskjalsins til 

vörsla, skal samningurinn ganga Í gildi 

á þrítugasta degi eftir afhendingu hans 
á staðfestingar- eða aðildarskjali sínu til 

vörslu. 

20. gr. 

Vörsluaðilar skulu tilkynna samnings- 

aðilum: 
a) undirritanir undir samning þennan og 

afhendingu staðfestingar-, aðildar- eða 
appsagnarskjala til vörslu samkvæmt 
16., 17., 18. og 21. gr., svo og 

b) gildistökudag samnings þessa sam- 
kvæmt 19. gr. 

21. gr. 
Sérhver samningsaðili getur sagt samn- 

ingi þessum upp og skal tilkynna vörslu- 
aðila það með sex mánaða fyrirvara, en 
vörsluaðili skal tafarlaust láta alla aðila 
vita um slíka tilkynningu. 

22. gr. 
Frumriti samnings þessa, sem er gerður 

á ensku, frönsku, rússnesku og spænsku 
með jafngildum textum, skal komið í 
vörslu ríkisstjórna Bandaríkjanna, Bret- 
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tion shall be deposited with the Govern- 

ments of Mexico, the Union of Soviet 

Socialist Republics, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Treland, 

and the United States of America. 

Article XVIII 
After 31 December 1973, this Conven- 

tion shall be open for accession by any 

State. The instruments of accession shall 

be deposited with the Governments of 

Mexico, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Treland, and the 

United States of America. 

Article KIK 

1. "This Convention shall enter into force 

on the thirtieth day following the date 
of deposit of the fifteenth instrument of 
ratification or accession. 

9. For each Contracting Party ratifying 

or acceding to the Convention after the 
deposit of the fifteenth instrument of 
ratification or accession, the Convention 
shall enter into force on the thirtieth day 

after deposit by such Party of its instru- 

ment of ratification or accession. 

Article XX 

The depositaries shall inform Contrac- 

ting Parties: 
(a) of signatures to this Convention and 

of the deposit of instruments of rati- 
fication, accession or withdrawal, in 

accordance with Articles XVI, XVII, 
XVIII and XXI, and 

(b) of the date on which this Conven- 

tion will enter into force, in accor- 

dance with Article XIX. 

Article XXI 
Any Contracting Party may withdraw 

from this Convention by giving six 
months? notice in writing to a depositary, 
which shall promptly inform all Parties 
of such notice. 

Article XKII 
The original of this Convention of 

which the English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall 
be deposited with the Governments of
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lands, Mexíkós og Sovétríkjanna, en þær 
skulu senda öllum ríkjum staðfest eftir- 
rit af því. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undir- 
ritaðir fulltrúar, með fullu umboði frá 
ríkisstjórnum sínum, undirritað samning 
þennan. 

GJÖRT í fjórum eintökum í Lundún- 
um, Mexíkóborg, Moskvu og Washington 
29. desember 1972. 

I. VIÐAUKI 
Í. Lífræn halógensambönd. 
2. Kvikasilfur og kvikasilfursambönd. 
3. Kadmíum og kadmíumsambönd. 
4. Varanleg plastefni og önnur varanleg 
gerviefni, t. d. net og tóg, sem borist geta 
þannig til á eða í sjó, að verulegri röskun 
valdi á fiskveiðum, siglingum eða öðrum 
lögmætum notum hafsins. 

ö. Hráolía, brennsluolía, þykk dísilolía, 
smurningsolur, drifvökvar og allar 
blöndur einhverra framangreindra efna, 
enda séu þau sett um borð í losunartil- 
gangi. 
6. Úrgangsefni eða önnur efni, sem eru 
geislavirk í ríkum mæli og viðeigandi al- 
þjóðastofnun á þessu sviði, nú sem stend- 
ur Álþjóðakjarnorkumálastofnunin, hef- 
ur metið óhæf til losunar vegna hættu 
fyrir heilsu manna eða af líffræðilegum 
eða öðrum ástæðum. 
7. Efni, framleidd til notkunar í líffræði- 
legum eða efnafræðilegum hernaði, og þá 
án tillits til þess, í hvaða formi þau koma 
fyrir, t. d. föst efni, fljótandi, seigfljót- 
andi, loftkennd eða kvik. 
8. Framangreindir töluliðir þessa við- 
auka taka ekki til efna, sem verða fljótt 
skaðlaus fyrir sakir eðlisfræðilegra, efna- 
fræðilegra eða líffræðilegra breytinga í 
hafinu, svo framarlega sem þau: 
I) gera ekki ætt sjávarmeti brasðvont 

eða 
ii) stofna ekki heilsu manna eða húsdýra 

í hættu. 
Ef vafi leikur á skaðleysi efnis, skal aðili 
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Mexico, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Treland and the 
United States of America who shall send 
certified copies thereof to all States, 

IN WITNESS WHEREOF the under- 
signed *Plenipotentiaries, being duly 
authorised thereto by their respective 
Governments have signed the present 
Convention. 

DONE in quadruplicate at London, 
Mexico City, Moscow and Washington, 
this twenty-ninth day of December, 1972. 

ANNEX 1 
1. Organohalogen compounds. 
2. Mercury and mercury compounds. 
3.  Cadmium and cadmium compounds. 
4.  Persistent plastics and other persistent 
synthetic materials, for example, netting 
and ropes, which may float or may 
remain in suspension in the sea in such a 
manner as to interfere materially with 
fishing, navigation or other legitimate 
uses of the sea. 
ö. Grude oil, fuel oil, heavy diesel oil, 
and lubricating oils, hydraulic fluids, and 
any mixtures containing any of these, 
taken on board for the purpose of dump- 
ing. 

6. High-level radio-active wastes or 
other high-level radio-active matter, de- 
fined on public health, biological or other 
grounds, by the competent international 
body in this field, at present the Inter- 
national Atomic Energy Agency, as un- 
suitable for dumping at sea. 
7. Materials in whatever form (e.g. 
solids, liquids, semi-liquids, gases or in 
a living state) produced for biological and 
chemical warfare. 

8. The preceding paragraphs of this 
Annex do not apply to substances which 
are rapidly rendered harmless by physi- 
cal, chemical or biological processes in 
the sea provided they do not: 
(1) make edible marine organisms un- 

palatable, or 
(ii) endanger human health or that of 

domestic animals. 
The consultative procedure provided for
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fara þær samráðsleiðir, sem 14. gr. gerir 

ráð fyrir. 

9. Þessi viðauki tekur ekki til úrgangs- 
efna eða annarra efna, t. d. holræsaeðju 
og botnskrans, ef þau hafa að geyma sem 
snefilefni þau efni, sem getið er í 15. 
tölulið hér að ofan. Um slík úrgangsefni 
skulu ákvæði II. og I. viðauka gilda, 
eftir því sem við á. 

II. VIÐAUKI 
Eftirtalin efni og hlutir, þar sem sér- 

stakrar varkárni um meðferð er þörf, eru 
greind með tilliti til 6. gr. 1. töluliðs a). 

A. Úrgangsefni, sem hafa að geyma 
töluvert magn neðantalinna efna, en þau 

eru: 
arsenik | 
blý a , 

. og sambönd þessara efna 
eir ö 
sink 

lífræn kísilsambönd 

sýaníð 
flúoríð 
skordýraeitur og annað vágeslaeitur 
ásamt aukaefnum, enda komi 1. við- 
auki ekki til greina hér. 

B. Við útgáfu leyfa til losunar mikils 
magns af sýrum, og lút skal taka tillit til 
þess, að í slíkum úrgangsefnum kunna 
að leynast þau efni, sem talin eru í A-lið, 

og þar að auki eftirfarandi efni: 

beryllíum 
króm 

nikkel og sambönd þessara efna 

vanadium 

GC. Gámar, brotamálmar og önnur fyr- 
irferðarmikil úrgangsefni, sem hafna fyr- 
irsjáanlega á hafsbotni og kunna að verða 
til mikils trafala við fiskveiðar og sigl- 

ingar. 

D. Geislavirk úrgangsefni eða önnur 
geislavirk efni, sem Í. viðauki tekur ekki 
til. Við útgáfu leyfa til losunar þessara 
efna skulu samningsaðilar taka fullt til- 
lit til tillagna viðeigandi alþjóðastofnun- 
ar á þessu sviði, að svo stöddu Alþjóða- 
kjarnorkumálastofnunarinnar. 
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under Article XIV should be followed 
by a Party if there is doubt about the 
harmlessness of the substance. 

9. "This Annex does not apply to wastes 
or other materials (e.g. sewage sludges 
and  dredged spoils) containing the 
matters referred to in paragraphs 1-5 
above as trace contaminants. Such wastes 

shall be subject to the provisions of An- 
nexes IH and Hl as appropriate. 

ANNEK I 
The following substances and materials 

requiring special care are listed for the 
purposes of Article VI (1) (a). 

A. Wastes containing significant 
amounts of the matters listed below: 

arsenic 

lead 

copper 

zinc 

  

| and their compounds 

organosilicon compounds 
cyanides 
fluorides 
peslieides and their by-products nol 
covered in Annex Í. 

B. In the issue of permits for the 
dumping of large quantities of acids and 
alkalis, consideration shall be given to 
the possible presence in such wastes of 
the substances listed in paragraph A and 
to the following additional substances: 

beryllium 
chromium 

nickel 
and their compounds 

vanadium | 

C. Containers, serap metal and other 
bulky wastes liable to sink to the sea 
bottom which may present a serious 
obstacle to fishing or navigation. 

Ð. Radio-active wastes or other radio- 
active malter not included in Annex 1. 
In the issue of permits for the dumping 
of this matter, the Contracting Parties 
should take full account of the recom- 
mendations of the competent interna- 
tional body in this field, at present the 
International Atomic Energy Agency.
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III. VIÐAUKI 
Með skírskotun til 4. gr. 2. töluliðs skal 

tekið fram, að athugunaratriði við mótun 
reglna um útgáfu leyfa til losunar efna 
í hafið skulu m. a. vera: 

Á. Sérkenni og samsetning efna 

Í. Heildarmagn og venjuleg samsetning 
efna, sem losuð eru, t. d. á ári hverju. 

2. For, t. d. fast, leðjukennt, fljótandi 
eða loftkennt. 
3. Eiginleikar: eðlisfræðilegir, t. d. upp- 
leysanleiki og eðlisþyngd, efnafræðilegir 
og lífefnafræðilegir, t. d. súrefnisþörf og 
næringarsölt, og líffræðilegir, t. d. veiru-, 
gerla-, gersveppa- eða sníklaburður. 
4. Eiturslyrkleiki. 
5. Varanleiki:  eðlisfræðilegur, 
fræðilegur og líffræðilegur. 
6. Samsöfnun og líffræðileg ummynd- 
un í lífefnum eða setlögum. 
7. Næmleiki fyrir eðlisfræðilegum, efna- 

fræðilegum og lífefnafræðilegum breyt- 
ingum og gagnverkun við önnur uppleyst 
lífræn og ólífræn efni í hafinu og gæðum 
þess. 

8. Líkur á því að valda skemmdum eða 

öðrum breytingum, er draga úr söluhæfni 
auðæfa hafsins, t. d. fisks og skeldýra. 

efna- 

B. Sérkenni losunarstaðar og losun- 

araðferð 

I. Staður, t. d. hnit (kóordínatar) los- 
unarsvæðis, dýpi og fjarlægð frá strönd, 
og afstaða til annarra svæða, t. d. þokka- 
fullra svæða, hrygningar- og uppeldis- 
stöðva, fiskimiða og vinnslusvæða nýt- 
anlegra auðæfa. 
2. Losunarhraði á ákveðnu tímabili, t. d. 
magn á dag, viku eða mánuði. 

3. Pökkunar- og geymsluaðferðir, ef ein- 
hverjar eru. 

4. Upphafsþynning, framkvæmd með 
fyrirhugaðri losunaraðferð. 
5. Sérkenni dreifingar, t. d. áhrif 
strauma, sjávarfalla og vinda á láréttan 

tilflutning og lóðrétta blöndun. 
6. Eiginleikar sjávar, t. d. hitastig, sýru- 
stig (pH-gildi), selta, lagskipting, breyt- 
ingar á súrefni vegna mengunar — upp- 
leyst súrefni (DO), efnafræðileg súrefnis- 
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ANNEK HI 
Provisions to be considered in estab- 

líshing eriteria governing the issue of 
permits for the dumping of matter at 
sea, taking into account Article IV (2), 
include: 

A. Characteristics and composition 

of the matter 

I. Total amount and average composi- 
lion of matter dumped (e.g. per year). 

2. Form, e.g. solid, sludge, liquid, or 
gaseous. 
3. Properties: physical (e.g. solubility 
and density), chemical and biochemical 
(e.g. oxygen demand, nutrients) and bio- 
logical (e.g. presence of viruses, bacteria, 
Veasts, parasites). 

4. Toxicity. 
5. Persistence: physical, chemical and 
biological. 

6. Accumulation and biotransformation 
in biological materials or sediments. 
7. Susceptibility to physical, chemical 
and biochemical changes and interaction 
in the aquatic environment with other 
dissolved organic and inorganic materials. 

8. Probability of production of taints or 
other changes reducing marketability of 
resources (fish, shellfish, etc.). 

B. Characteristics of dumping site 
and method of deposit 

I. Location (e.g. co-ordinates of the 
dumping area, depth and distance from 
the coast), location in relation to other 

areas (e.g. amenity areas, spawning, 
nursery and fishing areas and exploitable 
resources). 

2. Rate of disposal per specific period 
(e.g. quantity per day, per week, per 
month). 

3. Methods of packaging and contain- 
ment, if any. 
4. Tnitial dilution achieved by proposed 
method of release. 
5. Dispersal characlerislics (e.g. effects 
of currenls, tides and wind on horizontal 

transport and vertical mixing). 
6. Water characteristics (e.g. tempera- 

ture, pH, salinity, stratification, oxygen 
indices of pollution — dissolved oxygen 
(DO), chemical oxygen demand (COD),
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þörf (COD) og lífefnafræðileg súrefnis- 

þörf (BOD) — köfnunarefni í formi lif- 
rænna efna og jarðefna, þ. á m. am- 
moníaks, svif, önnur næringarefni og 
framleiðni. 
1. Sérkenni botns, t. d. botnlögun, jarð- 
efnafræðileg og jarðfræðileg einkenni og 
líffræðileg framleiðni. 

8. Fyrri losanir á losunarsvæðinu, ef 
einhverjar eru, og áhrif þeirra, t. d. svör- 
un þungra málma og magn lífræns kol- 
efnis. 
9. Við útgáfu losunarleyfis skulu samn- 
ingsaðilar athuga, hvort nægilega traust- 
ur vísindalegur grundvöllur sé fyrir hendi 
til að meta afleiðingar losunarinnar í 
samræmi við ákvæði þessa viðauka, enda 
séu árstíðabreytingar hafðar í huga. 

C. Almenn athugunaratriði og 

skilyrði 

1. Hugsanleg áhrif á þokkafull svæði, 
en hér koma t. d. til álita reköld eða 
reki, grugg, ógeðfelld lykt, upplitun og 
froðumyndun. 
2. Hugsanleg áhrif á lífið í hafinu, fiski- 
og skeldýrarækt, fiskistofna og fiskveið- 
ar, vinnslu og ræktun þangs og þara. 
3. Hugsanleg áhrif á önnur not hafsins, 
t. d. minni gæði vatns til iðnaðarþarfa, 
tæring mannvirkja undir yfirborði sjáv- 
ar, tálmanir á starfrækslu skipa vegna 
rekalda, svo og á fiskveiðum eða sigl- 
ingum, vegna þess að úrgangsefnum eða 
föstum hlutum er búinn staður á hafs- 
botni, og loks verndun svæða, sem eru 
sérlega mikilvæg í vísindalegu eða frið- 
unarlegu tilliti. 
4. Raunhæf tök á að grípa til annarra 
ráða til að meðhöndla efni, finna þeim 
samastað eða eyða á landi ellegar draga 
úr skaðsemi þeirra fyrir losun í hafið. 
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biochemical oxygen demand (BOD) — 
nitrogen present in organic and mineral 
form. including ammonia, suspended 
matter, other nutrients and productivity). 

7. Bottom characteristics 
sraphy,  geochemical 
characteristics 
tivity). 

8. Exislence and effects of other dump- 
ings which have been made in the dump- 
ing area (e.g. heavy metal background 
reading and organic carbon content). 

9. In issuing a permit for dumping, 
Contracting  Parties should consider 
whether an adequate scientific basis exists 
for assessing the consequences of such 
dumping, as outlined in this Annex, 
taking into account seasonal variations. 

(e.g. topo- 
and  geological 

and Þbiological produc- 

C. General considerations and 

conditions 

1. Possible effects on amenities (e.g. 

presence of floating or stranded material, 
turbidity, objectionable odour, discoloura- 
tion and foaming). 
2. Possible effects on marine life, fish 
and shellfish culture, fish stocks and 

fisheries, seaweed harvesting and culture. 

3. Possible effects on other uses of the 
sea (e.g. impairment of water quality for 
industrial use, underwater corrosion of 
structures, interference with ship opera- 
tions from floating materials, interference 
with fishing or navigation through 
deposit of waste or solid objects on the 
sea floor and protection of areas of special 
importance for scientific or conservation 
purposes). 

4. The practical availability of alter- 
native land-based methods of treatment, 
disposal or elimination, or of treatment 
to render the matter less harmful for 
dumping at sea. 

Nr. 18. 

AUGLÝSING 
um samning milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og 

Svíþjóðar um norrænan tækni- og iðnþróunarsjóð. 

Hinn 20. febrúar 1973 var undirritaður í Osló samningur milli Danmerkur, 
Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan tækni- og iðnþróunarsjóð. 

C 28
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Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. Gildistaka hans 
verður auglýst síðar. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 26. september 1973. 

Fylgiskjal. 

Overenskomst mellem Dan- 

mark, Finland, Island, Nor- 

ge og Sverige om en nor- 

disk fond for teknologi og 

industriel udvikling 

Danmarks, Finlands, Is- 

lands, Norges og Sveriges 

egeringer har, som et led í 

t  udvidet industripolitisk 

samarbejde, besluttet at op- 

rette en nordisk fond for 

teknologi og industriel ud- 

víkling og er blevet enigc 

em fðlgende: 

r 

€ 

Formál 

Artikel 1 
Fonden har til formál at 

tilskvnde en mere effektiv 

uanyttelse af de nordiske 

ressourcer for teknologi og 

industriel udvikling ved at 

fremme et get samarbejde 
mellem de kontraherende 

parter samt ved at stétte 

finansieringen sável af pro- 

jekter af interesse for to 

eller flere nordiske Jande 

som af internationale pro- 
jekter af fælles nordisk in- 

teresse. 

Kapital 

Artikel 2 

Fonden finansieres gen- 

nem tilskud, som indled- 

Einar Ágústsson. 

Islannin, Norjan, Ruotsin, 

Suomen ja Tanskan válinen 

sopimus pohjoismaiden tek- 

nologian ja teollisen kehi- 

tyksen edistámisrahastosta 

Íslannin, Norjan, Ruot- 

sín, Suomen ja Tanskan hal- 

litukset ovat osana laajen- 

tunutta  teollisuuspoliittista 

vhteistyöti  páátiineet pe- 

rustaa Pohjoismaiden tekno- 

logian ja teollisen kehityk- 

sen edistámisrahaston ja so- 

pineet seuraavasta: 

Tarkoitus 

! artikla 

Rahaston  tarkoituksena 

on teknologian ja teollisen 
kehityksen edistimiseksi tu- 

kea entistá tehokkaammaila 

tavalla Pohjoismaiden kiy- 

tettivissá olevien voimava- 

rojen hyváksikáyttöá lsaá- 

málliá yhteistyöti sopimus- 

valtioiden válillá ja tuke- 

malla seki kahden tai usc- 

emman Pohjoismaan etu- 

jen mukaisten suunnittelu- 
kohteiden  etti  sellaisten 

kansainválisten suunnittelu- 

kohteiden rahoitusta, joissa 

Pohjoismailla on  yhteisiá 

vtuja valvottavinaan. 

Ptitioma 

2 artikla 

Rahaston 10 miljoonan 

Ruotsin kruunun suuruisen 

  

Pétur Thorsteinsson. 

Samningur milli Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs 

og Svíþjóðar um norrænan 

tækni- og iðnþróunarsjóð 

Ríkisstjórnir Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs 
og Svíþjóðar hafa ákveðið 
að stofna norrænan tækni- 

og  iðnþróunarsjóð, sem 
þátt í þróun samstarfs á 

sviði iðnaðar og hafa gert 

með sér svofelldan samning: 

Markmið 

Í. grein 

Markmið sjóðsins er að 
styrkje og auka nýtingu á 
norrænum auðlindum svi- 

ðí tækni og iðnþróunar 
með því að efla og auka 
samstarf samningsaðilanna, 
svo og með því að styðja 
fjárhagslega framkvæmdir, 

sem hafa þýðingu fyrir tvö 
eða fleiri Norðurlandanna, 

og alþjóðlegar framkvæmd- 
ir, sem hafa þýðingu fyrir 
Norðurlönd í heild. 

Fjármagn 

2. grein 

Fjármagn sjóðsins, sem 

upphaflega er 10 milljónir
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Avtale mellom . Danmark, 

Finland, Ísland, Norge og 

Sverige om et nordisk fond 

for teknologi og industriell 

utvikling 

Danmarks, Finlands, Is- 

lands, Norges og Sveriges 

regjeringer har, som ledd í 

et  utvideí industripolitisk 

samarbeid. besluttet á opp- 
rette et nordisk fond for 

teknologi og industriell ut- 

vikling og er blitt enig om 

folgende: 

Formál 

Artikkel | 

Fondet har til formal á 
stgtie en mer effektiv ut- 

nvttelse av nordiske ressur- 

ser for teknologi og indu- 

striell utvikling ved á frem- 
me et ókt samarbeid mel- 

lom de kontraberende parter 

samt ved á stótte finansie- 

ringen báde av prosjekt av 

ínteresse for to eller flere 

nordiske land og internasjo- 
nale prosjekt av felles nor- 

disk interesse. 
* 

Kapital 

Artikkel 2 

Fondet finansieres ved til- 

skott som ved starten utgjór 

Överenskommelse mellan 

Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige om en 

nordisk fond för teknologi 

och industriell utveckling 

Danmarks, Finlanús, Ís- 

lands. Norges och Sveriges 

regeringar har, som ett led 

í ett utvidgat industripoli- 

tiskt samarbetc, beslutat att 

upprátta en nordisk fond 
för teknologi och industriell 

utveckling och har överens- 

kommit om följande. 

Andamál 

Artikel 1 
Fonden har till syfte att 

stödja ett mera effektivt ut- 

nyttjande av nordiska re- 

surser för teknologi och in- 

dustriell utveckling genom 

att frámja ett ökat samarbe- 

te mellan de avtalsslutande 

staterna samt genom att 

stödja finansieringen av bá- 

de projekt av intresse för 
tvá eller flera nordiska lán- 
der och internationella pro- 

jekt av semensamt nordiskt 

intresse. 

Kapital 

Artikel 2 

Fonden finansieras ge- 

nom tillskott som vid star- 

Nr. 18.
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ningsvis udgör 10 millioner 

svenske kroner. Heraf yder 

Danmark 2,  millioner 

svenske kroner, Finland 1.6 
millioner svenske  kKkroner. 

Ísland 0,1 millioner svenske 

kroner, Norge 1:6 millioner 

svenske kroner samt Sverige 
4.5 millioner svenske kro- 
ner. 

Etter behov trætfer Det 

nordiske Ministerrád beslut- 

ning om yðerligere tilfórsel 

af kapital til fonden, om ret 

for fonden til at vde garan- 

tier udover den eksisteren- 

de kapital og at bevilge fler- 

árig stótte samt om fordel- 

ingen af bidragene mellem 

de kontraherende parter. 

Virksomlred 

Artikel 3 

Ministerrádet træffer be- 

slutning om de almindelige 

retningslinier og om den ge- 

nerellc prioritering af fon- 

dens virksomhed. 

Ministerrádet 

fondens statutter. 
fasísætter 

Artikel 4 

Fondens ökonomiske dis- 

positioner revideres af stats- 
revisionen í det land hvor 

Íonden har sit sæde. 

Ministerrádet afgiver ár- 
ligt en redegórelse for fon- 
dens virksomhed til Nordisk 
Rad. 

Slutbestenmelser 

Artikel 5 

Denne overenskomst skal 

ratificeres og ratifikations- 

instrumenterne snarest mu- 

ligt deponeres í det norske 

udenrigsministerium. 
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alkupááoman luomiseksi 

suorittaa Tslanti 0,1 milj. 

ruotsin kruunua, Norja 1,6 

milj. ruotsin kruunua, Ruot- 

si 4,5 milj. ruotsin kruu- 

nua, Suomi 1,6 milj. ruot- 

sin kruunua ja Tanska 2,2 

milj. ruotsin kruunua. 

Tarvittaessa Pohjoismai- 

den ministerineuvosto páát- 

táá rahaston páioman ko- 

rottamisista, rahaston oikeu- 

desta myöntíá takuita, jot- 

ka  ylittávát kávtettávissi 

olevat  varat, uscammiksi 

vuosiksi tarkoitetun  tuen 

mvöntimisestá seki sita. 

miten avustukset jaetaan eri 

valtioiden kesken. 

Toiminta 

5 artikla 

Ministerineuvosto pááttiá 

rahaston toiminnan yleisistá 

suuntaviivoista ja yleisluon- 

toisesta tárkeysluokittelusta. 

Ministerineuvosto vahvis- 

taa rahaston sáinnöt. 

4 artikla 

Rahaston taloudellista 

toimintaa tarkastaa valtion- 

talouden tarkastuselin siiná 

valilossa, jossa rahasto si- 
jaitsee. 

Ministerineuvosto  antaa 

vuosittain - Pohjoismaiden 

neuvostolle selonteon rahas- 

ton toiminnasta. 

Loppumíiriykset 

5 artikla 

Támá sopimus on ratifi- 

oitava ja ratifioimiskirjat 

talletettava mahdollisimman 

pian Norjan ulkoasiainmi- 

nisteriðön. 

26. september 1973. 

sænskra króna, er framlag 

að upphæð 2,2 milljónir 
sænskra króna frá Dan- 
rnörku, 1,6 milljónir sænskra 
króna frá Finnlandi, 0,1 
milljón sænskra króna frá 

Íslandi, 1,6 milljónir sænskra 
króna frá Noregi og 4,5 

milljónir sænskra króna frá 

Svíþjóð. 
Norræna ráðherranefndin 

kveður á eftir þörf um 
áframhaldandi fjárframlög 

til sjóðsins og um rétt 
sjóðsins til þess að veita 

fjárhagsábyrgðir — umfram 

fyrirliggjandi fjármagn og 

veita margra ára stuðning 

jafnframt því, sem nefndin 

skiptir framlögum til sjóðs- 
ins milli samningsaðila. 

Starfsvið 

3. grein 

Ráðherranefndin ákveður 
almenna stefnuskrá og verk- 

efnaröðun í starfsemi sjóð- 
sins. 

Ráðherranefndin ákveður 

stofnskrá sjóðsins. 

4. grein 

Endurskoðandi þess ríkis, 
þar sem sjóðurinn er stað- 
settur, hefur eftirlit með 

fjármálum sjóðsins. 

Ráðherranefndin = gefur 

Norðurlandaráði árlega 
skýrslu um starfsemi sjóðs- 
ins. 

Lokaákvæði 

5. grein 
Samning þennan skal 

fullgilda og skulu fullgild- 
ingarskjölin, svo skjótt sem 

við verður komið, afhent 
norska utanríkisráðuneytinu.
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10 mill. sv.kr hvorav fra 

Danmark 2,2 mill. sv. kr, 

fra Finland 1,6 mill. sv. kr, 

fra Island 0,1 mill. sv. kr, 

fra Norge 1,6 mill. sv. kr og 

fra Sverige 4.5 mill. sv. kr. 

Etter behov fatter Nordisk 

Ministerrád beslutning om 
fortsatt tilfðrsel av kapital 
til fondet, om rett for fondet 

til á stille garantier ut over 

tilgjengelig kapital og á be- 

vilge flerárig stötte samt om 
fordelingen av  bidragene 
mellom de kontraherende 

parter. 

Virksomhet 

Artikkel 3 

Ministerrádet fatter be- 
slutning om alminnelige ret- 

ningslinjer og om generelle 

prioriteringer for fondets 

virksomhet. 

Ministerrádet  fastsetter 

fondets statuttcr. 

Artikkel 4 

Fondets ókonomiske dis-" 

posisjoner granskes av riks- 

revisjonen í det land som 

fondet har sitt sete. 

Ministerrádet gir árlig en 
redegjgrelse for fondets virk- 
somhet til Nordisk Rád. 

Sluttbestemmelser 

Artikkel S 

Denne avtale skal ratifise- 

res og ratifikasjonsdokumen-- 
tene snarest mulig deponeres 

i det norske utenriksdeparte- 
ment. 
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ten utgör 10 milj. svenska 
kronor varav frán Danmark 
2,2 milj. svenska kronor, 

frán Finland 1,6 milj. svens- 
ka kronor, frán Ísland 0,1 

milj. svenska kronor, frán 

Norge 1,.6 milj. svenska kro- 

nor och frán Sverige 45 
milj. svenska kronor. 

Efter behov beslutar Nor- 

diska ministerrádet om fort- 
satt tillskott av kapital till 

fonden, om rátt för fonden 

att utfárda garantier utöver 

tillgángligt kapital och att 

bevilja flerárigt stöd liksom 

om fördelningen av bidra- 

gen mellan de avtalsslutan- 

de staterna. 

Verksamhet 

Artikel 3 

Ministerrádet beslutar om 

allmánna riktlinjer och om 

generella prioriteringar för 

fondens verksamhet. 

Ministerrádet faststáller 

stadgar för fonden. 

Artikel 4 

Fondens ekonomiska dis- 

positioner granskas av riks- 

revisionen í det land dár 

fonden har sitt sáte. 

Ministerrádet lámnar árli- 

gen en redogörelse för fon- 
dens verksamhet till Nor- 

diska rádet. 

Slutbestimmelser 

Artikel 5 

Denna överenskommelse 

skall ratificeras och ratifi- 

kationsinstrumenten snarast 

möjligt deponeras i det 
norska  utrikesdepartemen- 

tet. 

Nr. 18.
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Denne overenskomst skal 
deponeres í det norske uden- 

rigsministerium og bekræf- 

tede afskrifter skal tilstilles 

hver af de kontraherende 

parter af det norske uden- 

rigsministerium. 

Overenskomsten træder í 

kraft den dag Ministerrádet 
bestemmer. 

Artikel 6 

Önsker nogen af de kon- 
traherende parter at opsige 

overenskomsten, skal skrift- 

lig meddelelse herom tilstil- 
les den norske regering som 

ufortgvet skal underrette de 

óvrige kontraherende parter 

og om datoen for meddelel- 

sens modtagelse. 

Overenskomsten ophgrer 

at gælde ved udgangen af 

det kalenderár í hvilket den 
er opsagt, sáfremt meddel- 

elsen om opsigelsen er mod- 

taget af den norske regering 

senest den 30 juni, og ellers 

ved udgangen af det næst- 

fðlgende kalenderár. 

Artikel 7 

Efter  modtagelsen af 

meddelelse om  opsigelse 

skal der finde samrád sted 

mellem samtlige kontrahe- 

rende parter om afvikling af 

de rettigheder og forpligtel- 

ser, som de kontraherende 

parter havde ifglge overens- 

komsten. 

Til bekrættelse heraf har 

befuldmægtigede represæn- 

tanter  undertegnet denne 

overenskomst. 

Udfærdighet í et eksem- 

plar pá dansk, finsk, is- 
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Sopimus on  talletettava 
Norjan ulkoasiainministe- 

riðön ja Norjan ulkoasiain- 
ministeriön on toimitettava 

oikeaksi todistetut jáljen- 
nökset siitá kaikille sopi- 

musvaltioille. 

Sopimus tulee voimaan 

ministerineuvoston  pðáttá- 

máná páiváná. 

6 artikla 

Mikáli joku sopimusval- 
tioista haluaa irtisanoa so- 
pimuksen, on siitá kirjalli- 
sesti  ilmoitettava  Norjan 

hallitukselle, jonka  viipy- 
máttá tulee antaa asiasta se- 
ká ilmoituksen vastaanotta- 
mispáivástá tieto muille so- 
pimusvaltioille. 

Sopimus lakkaa olemasta 
voimassa sen kalenterivuo- 
den lopussa, jonka aikana 
irtisanominen tapahtui, mi- 
káli Norjan hallitus on vas- 
taanottanut ilmoituksen ir- 
tísanomisesta viimeistáán 30 
pátváná kesákuuta, ja muus- 
sa  tapauksessa  seuraavan 
kalenterivuoden lopussa. 

7 artikla 

Sen jálkeen kun ilmoitus 
irtisanomisesta on vastaan- 
otettu, on kaikkien sopimus- 

valtioiden sovitíava keske- 

náán niiden oikeuksien ja 
velvoitusten lopettamisesta, 

jotka sopimusvaltioilla on 
sopimuksen perusteella ol- 
lut. 

Támin vakuudeksi, asian- 

mukaisesti valtuutetut, ovat 

allekirjoittaneet timan so- 

pimuksen. ' 

Tehty Oslossa 20 pöivöna 
helmikuuta 1973  yhtená 

26. september 1978. 

Samningur þessi skal 
varðveittur í norska utan- 
ríkisráðuneytinu, sem sendir 
hverjum samningsaðila stað- 
fest afrit. 

Samningurinn tekur gildi 
Þann dag er ráðherranefnd- 
in ákveður. 

6. grein 

Æski einhver samnings- 

aðila að segja samningnum 

upp, skal skrifleg tilkynning 
um það send ríkisstjórn 
Noregs, er tafarlaust skal 

skýra hinum samningsaðil- 

unum frá því, svo og hven- 
ær tilkynningin hafi borizt. 

Samningurinn fellur úr 

gildi við lok þess almanaks- 
árs, er einhver samningsaði- 

la segir honum upp, svo 

framarlega að uppsagnartil- 

kynningin hafi borizt norsku 

ríkisstjórninni eigi siðar en 

30. júní það ár, en ella við 
lok næsta almanaksárs. 

7. grein 

Eftir viðtöku uppsagnar- 

tilkynningar skulu allir 

samningsaðilar hafa samráð 
sín á milli um niðurfellingu 

þeirra réttinda og skyldna, 

som samningsaðilum voru 

fengin samkvæmt samningn- 

um. 

Þessu til staðfestingar 
hafa undirritaðir fulltrúar, 

sem til þess höfðu umboð, 
undirritað samning þennan. 

Gjört í Oslo, hinn 20. 

febrúar 1973, í einu eintaki
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Avtalen skal deponeres í 

det norske utenriksdeparte- 

ment og bekreftede avskrif- 

ter skal av det norske uten- 

riksdepartement sendes alle 

de kontraherende parter. 

Avtalen trer í kraft den 

dag Ministerrádet bestem- 

mer. 

Arúkkel 6 

Önsker noen av de kon- 
traherende parter á si opp 
avtalen. skal skriftlig mel- 

ding om dette sendes den 

norske regjering som straks 

skal underrette de óvrige 

kontraherende parter herom 

og om hvilken dag melding- 

en ble mottatt. 

Avtalen slutier á gjelde 

ved utgangen av det kalen- 

derár den er oppsagt, sá- 

fremt meldingen om opp- 
sigelsen er mottatt av den 

norske regjering senest 30. 

juni, og ellers ved utgangen 

av det nest fólgende kalen- 

derár. 

Artikkel 7 
„ Etter at melding om opp- 

sigelse er mottatt, skal det 

finne sted samrád mellom 
samtlige kontraherende par- 
ter om avvikling av de rettig- 

heter og forpliktelser som de 

kontraherende partene had- 

de etter avtalen. 

Til bekreftelse av dette 

har de fem lands represen- 

tanter, etter á ha fremlagt 

behgrige fullmakter. under- 

tegnet denne avtalen. 

Utferdiget í ett eksemplar 
pá dansk, íinsk. islandsk, 
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Överenskommelsen skall 

vara deponerad í det norska 

utrikesdepartementet och 

bestyrkta avskrifter skall av 
det norska utrikesdeparte- 

mentet tillstállas var och en 

av de avtalsslutande stater- 

na. 
Överenskommielsen  trá- 

der í kraft den dag minis- 

terrádet bhestámmer. 

Artikel 6 
Önskar nágon av de av- 

talsslutande staterna uppsá- 

ga överenskommelsen, skall 

skriftligt meddelande három 

tillstállas den norska rege- 

ringen som omedelbart skall 
underrátta övriga avtalsslu- 

tande stater három och om 

dagen dá meddelandet mot- 

togs. 
Överenskommelsen  upp- 

hör att gálla vid utgángen 

av det kalenderár under vil- 
ket den uppsagts, sávida 

meddelandect om  uppság- 

ningen motíagits av den 

norska  regeringen -senast 
den 30 juni, och í annat fall 
vid utgángen av nástföljan- 
de kalenderár. 

Artikel 7 
Efter — mottagande av 

meddelande om uppságning 

skall samrád ága rum mel- 
lan samtliga avtalsslutande 

stater om avveckling av. de 
ráttigheter och förpliktelser 

som de avtalsslutande sta- 

terna haft enligt överens- 

kommelsen. 

Till bekráfteise hárav har 

undertecknade befullmákti- 

gade ombud undertecknat 

denna överenskommclse. 

Som skedde í Oslo den 20 
februari 1973 í ett exemplar 

Nr. 18.
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landsk, norsk og svensk. 

hvilke tekster alle skal have 

samme gvldighed, í Oslo. 

den 20 februar 1973, 

For Danmarks Regerinu 

Ívar Nórgaard 

228 

kappaleena íslannin-, nor- 

jJan-, ruotsin-, suomen ja 

tanskankieiill, Jokaisen 

tekstin ollessa yhtii todistus- 
volmainen. 

Suomen hallituksen polesta 

Pekka Tarjanne 

26. september 1973. 

á dönsku, finnsku, íslenzku, 
norsku og sænsku, og skulu 
þeir textar allir jafngildir. 

Fyrir Ríkisstjórn Islands 

Olafur Johannesson
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norsk og svensk, hvilke pá danska, finska, islándska, 
tekster alle har samme gyl- norska och svenska spráken, 
dighet. í Oslo, den 20. feb- vilka samtliga texter har 
ruar 1973. samma vitsord. 

For Norges Regjering För Sveriges Regering 
Hallvard Eika Kjell Olof Feldt 

26. september 1973. . Nr. 19. 

AUGLÝSING 
um aðild Íslands að samkomulagi um stjórn sameiginlegra 

norrænna aðstoðarverkefna í þróunarlöndunum. 

Hinn 25. maí 1973 var undirrituð í Kaupmannahöfn viðbótarbókun við sam- 
komulagið frá 18. júlí 1968 milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 
stjórn sameiginlegra norrænna aðstoðarverkefna í þróunarlöndunum. Samkvæmt 
ákvæðum viðbótarbókunar þessarar verður ríkisstjórn Íslands frá og með 1. júlí 
1973 aðili að framangreindu samkomulagi frá 18. júlí 1968, með viðbótarbókun 
dags. 3. desember 1971. 

Viðbótarbókunin ásamt texta samkomulagsins frá 18. júlí 1968 um viðbótar- 
bókun, dags. 3. desember 1971, er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

ld 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 26. september 1973. 

Einar Ágústsson.   
Pétur Thorsteinsson. 
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Fylgiskjal. 

Tillægsprotokol til overens- 

komsten af 18. juli 1968 
ntellem Danmark, Finland, 

Norge og Sverige om admi- 

nistration af fælles nordiske 

bistandsprojekter í udvik- 

lingslandene 

Banmarks. Finlands, 
Norges og Sveriges tege- 

ringer, som har iværksat et 

samarbeide om fælles nor- 

diske  bistandsprojekter í 

udviklingslandene efter ret- 

ningslinierné í overenskoms- 

ten af Í8. juli 1968, med 

tillæg af 3. december 1971, 
er med Islands regering ble- 
vet enige om fólgende: 

Íslands regering tilslutter 

sig fra og med den 1. juli 

1973 overenskomsten af 18. 

juli 1968 med tillæg af 3. 

december 1971 mellem 

Danmark, Finland, Norge 

og Sverige om administra- 

tionen af fælles nordiske bi- 

standsprojekter í udviklings- 

landene. 

Íslands regerings tilslut- 

ning til ovennævnte over- 

enskomst gælder ogsá pro- 

jekter, om hvilke der pá 
dagen for tilslutningen er 

truffet aftale, med undta- 

gelse af Kibaha Education 

Centre om hvilket projekt 

aftale er truífet mellem 
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Lisapoytákirja sopimukseen 

18 páivána heinákuuta 1968 

Tenskan, Suomen, Norjan 

ja Rtuotsin válillá koskien 

Vhfeisten pohjoismaisten ke- 

hitvsapuprojektien — hallin- 

toa kehitysmaissa 

Tanskan, Suomen, Nor- 

jan ja Ruotsin hallitukset, 

lotka ovat aloittaneet yhteis- 

työn — yhteispohjolsmaiísen 

kehitysaputyön harjoittami- 

seksi kehitysmaissa heiná- 

kuun 18 páivána 1968 teh- 

dyn sopimuksen mukaisesti, 

siíhen joulukuun 3 páiváná 

1971 tehtyine lisiyksincen, 
ja íslannin hallitus ovat so- 

pineet seuraavaa: 
Islannin  hallitus liittyy 

kesákuun 1 páivástá 1973 
lukien 18 párvána heina- 

kuuta 1968 solmittuun sopi- 
mukseen, siihen 3 páiváná 

joulukuuta 1971 tehtyinz íi- 

sáyksineen Tanskan, Suo- 

men, Norjan ja Ruotsin vá- 

líilá koskien yhteispohjois- 

maisten  kehitysapuprojek- 

tien hallintoa kehitysraaissa. 

Islannin hallituksen Hittv- 
minen yllá mainittuun sopi- 

mukseen koskee myöskin jo 
litttyimisalankohtana sovittu- 

ja projekteia, lukuun otta- 
matta Kibaha Education 

Cenire'á, josta projektista 

sopimus Tanskan, Suomen. 

Norjan ja Ruotsin válillá on 
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„ Vidbótarbókun við samko- 

mulagið frá 18. júlí 1968 

milli Danmerkur, Finn- 

ands, Noregs og Svíþjódar 

um stjórn sameiginlegra 

norrænna aðstoðarverkefna 

í þróunar löndunum 

Ríkisstjórnir Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþ- 
jóðar, sem tekið hafa upp 
samstarf um sameiginleg 

norræn aðstoðarverkefni í 

þróunarlöndunum í samræ- 
mi við samkomulagið frá 
18. júlí 1968 með viðbót, 

dags. 3. desember 1971, og 

ríkisstjórn Íslands hafa or- 
ðið sammála um eftirfar- 

andi: 

Frá 1. júlí 1973 verður 

ríkisstjórn Íslands aðili að 
samkomulaginu frá 18. júlí 
1968 með viðbót, dags. 3. 

desember 1971, milli Dan- 

merkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar um stjórn sam- 

eiginlegra norrænna  að- 

stoðarverkefna í þróunar- 

löndunum. 

Aðild ríkisstjórnar Íslands 
að framangreindu samko- 

mulagi nær einnig til þeirra 

verkefna, sem samið hefur 

verið um á þeim degi, sem 
aðildin tekur gildi, að und- 
anskildu verkefninu við 

Kibaha Education Centre, 

sem samið var um milli
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Tillæggsprotokoll til over- 

enskomst av 18. juli 1968 

mellom Danmark, Finland, 

Norge og Sverige vedróren- 

de administrasjonen av fel- 

les nordiske bistandspro- 

sjekter í utviklingsland 

Regjeringene í Danmark, 

Finland, Norge og Sverige, 

som har innledet samarbeid 

i spórsmálet om felles nor- 

díske bistandsprosjekt í ut- 

víkiingslandene í samsvar 

rned overenskomsten av 18. 

juli 1968, med tilleggspro- 

tokoll av 3. desember 1971, 

og Islands regjering, er blitt 

enige om fólgende: 

Islands regjering slutter 

seg fra og med 1. juli 1973 

tii overenskomsten av 18. 

juli 1968 med tilleggsproto- 

koll av 3. desember 1971 

mellom Danmark, Finland, 

Norge og Sverige vedrören- 

de administrasjonen av fel- 

les nordiske bistandspro- 

sjekter í utviklingsland. 

Íslands regjerings tiltrc- 

delse til ovennevnte over- 

enskomst gjelder ogsá for 

de prosjekter som ved til- 

tredelsesdatoen er avtalt, 

med unntak for Kibaha Ed- 

ucation Centre. For sist- 

neynte prosjekt ble en av- 

tale inngátt mellom Dan- 
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Tillággsprotokoll till óver- 

enskommelsen den 18 juli 

1968 — mellan Danmark, 

Finland, Norge och Sverige 

rörande administrationen av 

gemensamma nordiska bi- 

stándsprojekt í utvecklings- 

Einderna 

Danniarks. Finlands, 

Norges och Sveriges regc- 

ringar, som inlett samarbe- 

te 1 frága om gemensamma 
nordiska bistándsprojekt í 

utvecklingslánderna í enlig- 

het med överenskommtelsen 

den 18 juli 1968, med till- 

ligg den 3 december 1971, 

och Islands regering har 

överenskommit om följan- 

de: 

Íslands regering ansluter 

sig Írán och med den 1 juli 

1973 till överenskommelsen 

den Í8 juli 1968 med till- 

ágg den 3 december 1971 
mellan Danmark, Finland, 

Norgc och Sverige rörande 

administrationen av gemen- 

samma nordiska bistands- 

projekt í utvecklingslinder- 

na. 
Íslands regerings anslut- 

ning till ovannámnda över- 

enskommetse  gáller ven 

vid dagen för anslutningen 

avtalade projekt, med un- 

dantag för Kibaha Educa- 

íion Centre om vilket pro- 
FRA 
Jekt avtal triffats mellan 

Danmark, Finland, Norge 

Nr. 19.
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Danmark, Finland, Norge 

og Sverige og Tanzania den 

27. november 1972. 

Fordelingen af omkost- 

ningerne ved de bergrte 
nordiske projekter fastsættes 

í overensstemmelse med arti- 

kel TI:4 í overenskomsten 

pá grundlag af de til enhver 

tid  gældende 

drag fra de nordiske lande 

til de Forenede Nationer. 

Fordelingen af omkostning- 

erne skal beregnes í procent 

med én decimal. Den í ar- 

tíkel 1I:4 angivne, pá tids- 
punktet for overenskoms- 

tens indgáelse gældende pro- 

centue!le fordeling er sále- 

des ikke gældende. 

Til bekræftelse heraf har 

nedenstáende befuldmægti- 

gede repræsentanter under- 

tegnet denne protokol. 

Som skete í Kóbenhavn 

den 25. mai 1973 í et ek- 

semplar pá dansk, finsk, is- 
landsk, norsk og svensk. 

Dette eksemplar skal opbe- 

vares í det danske udenrigs- 

ministerium, som skal over- 

sende bekræftede afskrifter 

til de gvrige kontraherende 

landes regeringer. 

For Danmarks Regering 

Ívar Nórgaard 

Udenrigsskonomiminister 

medlemsbi-. 
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solmittu 27 páiváná mar- 

raskuuta 1972. 

Kustannusten jako kysei- 

sista — yhteispohjoismaisista 

projekteista vahvistetaan 

sopimuksen II:4 artiklan 

mukaisesti, kunakin ajan- 

kohtana voimassa olevien, 

kunkin maan Yhdistyneille 

Kansakunnille suorittamien 

jásenosuuksien  perusteella. 

Kustannusten jako laske- 

taan tuhannesosien tarkuu- 

della. Artiklassa I::4 mai- 

nittu, sopimuksen solmimi- 

sen ajankohtana voimassa 

ollut prosentuaalinen jako ei 

siis ole voimassaoleva. 

Támán vahvistukseksi 

ovat alla olevat laillisesti 
valtuutetut edustajat allekir- 

joittaneet támán pöytákir- 

jan. 

Kuten tapahtui Kööðpen- 

haminassa toukokuun 25 

páivána 1973, yhtená kappa- 

leena Tanskan, Suomen, Ís- 
lannin, Norjan ja Ruotsin 
kielilli. Támá kappale sáily- 

tetián Tanskan ulkoasiain- 

ministeriöðssá, joka láhettaá 

vahvistetut jJáljennökset 

muiden sopimusmaiden hal- 

lituksille. 

Suomen Hallituksen puo- 

lesta 

Pekka Tarjanne 

Trafikminister 

26. september 1973. 

Danmerkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar og Tan- 
zaníu hinn 27. nóvember 
1972. . 

Skipting kostnaðar við 
umrædd norræn verkefni 

skal ákvörðuð í samræmi 
við grein 1I:4 í samning- 
num á grundvelli framlaga 
Norðurlanda til Sameinuðu 
þjóðanna á þeim tíma, sem 
um ræðir. Skal þá reikna 
skiptingu kostnaðarins í þús- 
undustu hlutum. Sú hlut- 
fallslega skipting sem gilti 
við gerð samkomulagsins 
og lýst er í grein II:4 er 

þannig úr gildi fallin. 

Þessu til staðfestu hafa 

neðanskráðir fulltrúar und- 

irritað þessa bókun. 

Gert í Kaupmannahöfn 
hinn 25. maí 1973 í einu 

eintaki á dönsku, finnsku, 

íslenzku, norsku og sænsku. 

Eintak þetta skal varðveita 
í danska utanríkisráðuneyt- 

inu, sem sendir staðfest en- 

durrit til ríkisstjórna hinna 
aðildarríkjanna. 

Fyrir Ríkisstjórn Íslands 

Sigurdur Bjarnason 

Ambassadgr
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mark, Finland, Norge og 

Sverige den 27. november 

1972. 

Fordelingen av omkost- 

ningene for de berðrte nor- 

diske prosjekter fastsettes i 

samsvar med artikkel 1, 

pkt. 4 í overenskomsten, pá 

grunnlag av de pá et hvert 

tidspunkt gjeldende med- 

lemsbidrag fra de nordiske 

land til De Forente Nasjo- 

ner. Fordelingen av omkost- 

ningene skal beregnes med 

en tusendels nóyaktighet. 

Det som er fastsatt í artik- 

kel II, pkt. 4, om gjeldende 

prosentfordeling ved tids- 

punktet for overenskomstens 

undertegning fár sáledes ik- 
ke anvendelse. 

Til bekreftelse herav har 

nedenstáende  befullmekti- 
gede representanter under- 

tegnet denne protokoll. 

Utferdiget 1 Kgbenhayvn 

den 25. mai 1973 í ett ek- 

semplar pá dansk, finsk, is- 
landsk, norsk og svensk. 

Dette eksemplar skal opp- 

bevares í det danske uten- 

riksdepartement som skal 

tilstille de gvrige kontrahe- 

rende staters regjering be- 

kreftede avskrifter. 

For Norges Regjering 

Hallvard Eika 

Handelsminister 
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och Sverige och Tanzania 

den 27 november 1972. 

Fördelningen av kostna- 

derna för berörda nordiska 

projekt faststálles, í enlig- 

het med artikel II:4 í över- 

enskommelsen, pá grundval 

av de vid tidpunkten ifrága 
gállande  medlemsbidragen 

frán de nordiska lánderna 

till  Förenta  Nationerna. 

Fördelningen av kostnader- 

na skall hárvid beráknas pá 

en tusendel nár. Den í arti- 

kel H:4 redovisade, vid tid- 

punkten för överenskom- 

melsens slutande gállande 

procentuella fördelning áger 

sáledes ei giltighet. 

Till bekráftelse hárav har 

nedanstáende  befullmiákti- 

gade ombud undertecknat 

detta protokoll. 

Som skedde 1 Köpen- 

namn den 25 maj 1973 í 

ett exemplar pá danska, 
finska,  islándska, norska 

och svenska spráken. Detta 

exemplar skall förvaras í 

det danska utrikesdeparte- 

mentet som skall översinda 

bestyrkta avskrifter till de 

övriga kontraherande sta- 

ternas regcringar. 

För Sveriges Regering 

Kjell-Olof Feldt 

Handelsminister 

Nr. 19.



Nr. 19. 

Overenskomst 

mellom Norge, Danmark, 

Finland og Sverige vedrð- 

rende administrasjonen av 

felles nordiske bistands- 

prosjekter í utviklingsland 

Idet Danmarks,  Fin- 

lands, Norges og Sveriges 
regjeringer har tatt opp et 
samarbeid om felles nor- 

diske bistandsprosjekter í 
utviklingsland, er de nevnte 

regjeringer, ledet av gnsket 
om á inngá en overenS- 
komst i det nordiske sam- 

arbeids ánd vedrgrende ret- 

ningslinjer for administra- 

sjonen av slike felles bi- 

standsprosjekter, blitt enige 

om fglgende: 

Art. 1 

Generelt 

Administrasjonen av fel- 

les nordiske #bistandspro- 

sjekter í utviklingsland skal 
bestá av henholdsvis Mi- 

nisterkomitéen for samord- 

ning av hjelpen til utvik- 

lingslandene, som ble opp- 

rettet í samsvar med Nor- 

disk Ráds anbefaling nr. 3 

av 22. februar 1961, et fel- 

les nordisk styre og for den 
lðpende administrasjon, et 

sekretariat innenfor eller 

knyttet til bistandsorganene 

i de enkelte land. 

Art. 11 

Ministerkomitéen 

1. Ministerkomitéen be- 

handler og fremmer forslag 
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Overenskomst 

mellem Danmark, Finland, 

Norge og Sverige vedrg- 

rende administrationen af 

fælles nordiske bistands- 

projekter í udviklings- 

landene 

Idet Danmarks, Fin- 

lands, Norges og Sveriges 

regeringer har iværksat et 
samarbejde om fælles nor- 
diske  bistandsprojekter i 
udviklingslandene, er de 

næyvnte regeringer, bevæget 
af gnsket om at indgá en 

overenskomst i det nordiske 

samarbejdes ánd vedrgren- 

de retningslinier for aðmi- 
nistrationen af sádanne fæl- 
les bistandsprojekter, enedes 

om fðlgende: 

Art. 1 

Generelt 

Administrationen af fæl- 

les nordiske bistandsprojek- 
ter í udviklingslandene skal 
omfatte dels ministerkomi- 

teen for samordning af 

hjælpen til udviklingslan- 

dene, som nedsattes í hen- 

hold til Nordisk Ráds re- 

kommandation nr. 3 af 22. 

februar 1961, dels en fælles 

nordisk styrelse og dels, for 

den lgbende administration, 

et sekretariat under eller 

knyttet til bistandsorganer- 

ne í de enkelte lande. 

Art. TI 

Ministerkomiteen 

1. Ministerkomiteen be- 

handler og fremlægger for- 

26. september 1973. 

Suomen, Norjan, Ruotsin 

ja Tanskan válinen sopimus 
yhteispohjoismaisten 

kehitysapuprojektien 
hallinnosta 

Sitten kun Norjan, Ruot- 

sin, Suomen ja Tanskan 

hallitukset ovat ryhtyneet 
yhteistyöhön  yhteispohjois- 
maisten kehitysapuprojek- 
tien piirissá, mainitut halli- 

tukset, haluten pohjoismai- 
den  yhteistyön  hengessá 

tehdi sopimuksen tállaisten 
yhteisten  kehitysapuprojek- 

tien  hallinnon  suuntavii- 

voista, ovat sopineet seuraa- 
Vad. 

1 artikla 

Yleistá 

Yhteispohjoismaisten  ke- 
hitysapuprojektien  hallinto 
muodostuu siitá pohjoismai- 
den ministerikomiteasta, 

joka  perustettiin Pohjois- 

maiden  neuvoston helmi- 

kuun 22 pná 1961 teke- 
mástá suosituksesta no. 3, 
yhteispohjoismaisesta johto- 

kunnasta ja sihteeristöstá 

hallintotehtávien hoitamista 

varten.  Sihteeristö  toimii 

náiden maiden kehitysapu- 

elimissi tai niiden vhtey- 

dessi. 

2 artikla 

Ministerikomitea 

1. Ministerikomitea kásit- 

telee ja esittáá hallitukselle
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Överenskommelse 
mellan Finland, Danmark, 

Norge och Sverige rörande 

aðministrationen av gemen- 

samma nordiska bistands- 
projekt í utvecklings- 

lánderna 

Sedan Danmarks, Fin- 
lands, Norges och Sveriges 

regeringar inlett samarbete 
ifrága om  gemensamma 
nordiska bistándsprojekt í 
utvecklingslinderna, har 

dessa regeringar, ledda av 

önskan att tráffa överens- 

kommelse 1 det nordiska 

samarbetets anda rörande 

riktlinjer för administratio- 
nen av sádana gemensam- 
ma  bistándsprojekt, enats 
om följande: 

Artikel 1 

Allmánt 

Administrationen av ge- 

mensamma  nordiska bi- 

stándsprojekt í utvecklings- 
lánder skall bestá av dels 

ministerkommittén för sam- 

ordning av hjálpen till ut- 
vecklingslinderna, som till- 

sattes enligt Nordiska rádets 

rekommendation nr 3 av 

den 22 februari 1961, dels 

en gemensam nordisk sty- 
relse och dels, för den lö- 

pande förvaltningen, sekre- 

tariat inom eller anknutna 

till bistándsorganen i de en- 

skilda lánderna. 

Artikel 1I 

Ministerkommittén 

1. Ministerkommittén be- 
handlar och framligger för- 

Överenskommelse 
mellan Sverige, Danmark, 

Finland och Norge rörande 
aðministrationen av 

gemensamma nordiska 

bistándsprojekt i 
utvecklingslánderna 

Sedan Danmarks, Fin- 

lands, Norges och Sveriges 
regeringar inlett samarbete 

ifrága om  gemensamma 

nordiska bistándsprojekt í 
utvecklingslinderna, har 

dessa regeringar, ledda av 

önskan att tráffa överens- 

kommelse í det nordiska 

samarbetets anda rörande 

riktlinjer för administratio- 

nen av sádana gemensam- 
ma  bistándsprojekt, enats 

om följande: 

Artikel 1 

Allmant 

Administrationen av ge- 

mensamma  nordiska  bi- 

stándsprojekt í utvecklings- 
linder skall bestá av dels 

ministerkommittén för sam- 

ordning av hjálpen till ut- 

vecklingslánderna, som till- 

sattes enligt Nordiska rádets 

rekommendation nr 3 av 

den 22 februari 1961, dels 

en gemensam nordisk sty- 

relse och dels, för den lö- 

pande förvaltningen, sekre- 

tariat inom eller anknutna 

till bistándsorganen í de en- 

skilda lánderna. 

Artikel IH 

Ministerkommittén 

1. Ministerkommittén be- 
handlar och framlágger för- 

Nr. 19. 

Samkomulag milli Dan- 

merkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar um stjórn 

sameiginlegra norrænna að- 

stoðarverkefna í þróunar- 

löndunum. 

Þar eð ríkisstjórnir Dan- 

merkur, Finnlands, Noregs 

og Sviþjóðar hafa tekið upp 

samstarf um sameiginleg 

norræn aðstoðarverkefni í 

þróunarlöndunum, hafa 

framangreindar ríkisstjórn- 

ir, sem óska að gera sam- 

komulag í anda norrænnar 

samvinnu um stefnu í 

stjórn slíkra sameiginlegra 

norrænna aðstoðarverk- 

efna, orðið sammála um 

eftirfarandi: 

1. grein 

Stjórn sameiginlegra nor- 

rænna aðstoðarverkefna í 

Þróunarlöndunum skal vera 

í höndum ráðherranefndar- 

innar, sem samræmir að- 

stoð við þróunarlöndin og 

skipuð var samkvæmt 

ályktun Norðurlandaráðs 

nr. 3 frá 22. febrúar 

1961, janfframt í höndum 

sameiginlegrar norrænar 

stjórnar og loks varðandi 

daglegan rekstur í höndum 

skrifstofu, sem annaðhvort 

er undir umsjá aðstoðar- 

stofnunar í hverju landi 

um sig eða tengd henni. 

2. grein 

1. Ráðherranefndin fjall- 

ar um og gerir tillögur til
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til regjeringene om files 

nordiske Sbistandstiltak. 

2. Ministerkomitéen fast- 
setter de árlige budsjetter 

for vedtatte prosjekter og 

avgjór viktigere prinsipiclle 

og potitiske spýrsmál ved- 
rðrende gjennomfóring eller 

utvidelse av  prosjektene. 

Komitécn bekandler dess- 

uten meldinger, regnskaps- 

avslutninger og tevisjons- 

rapporter om prosjektenes 

administrasjon. 

3. Ministerkomitéen strel- 

fer sine vedtak í samsvar 

med de enkeite lands lover, 

administrative bestemmelser 

og offentlige bevilgninger. 

4. Fordelingen av utgif- 

tene for vedtatte prosjekter 

fastsettes pá grunnlag av de 

til enhver tid gjeldende til- 

skott fra de nordiske land 
til De Forente Nasjoner. 

For tiden er fordelingen av 

bidragene tii de nordiske 

prosjekter fglgende: Dsn- 

mark 22 pst., Finland 18 

pst., Norge 15 pst. og Sve- 

rige 45 pst. 

Art. 11 

Styret 

I. Regjeringene oppaev- 
ner hver to representantor 

og en varamann tl styret. 

1 styret býr inngá represen- 

tanter sá vel for den almene 
opinion sog for bistandsor- 
ganene 1 do fire nordiske 

land. 
Hvert land har áa stem- 

me í styret og vedtak tref- 
fes ved enstemmighet. 

Styret fastsetter selv reg- 

ler om tiikalling av eksper- 
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slag til regeringene om fæl- 

les nordiske bistandsindsat- 

ser. 
2. Ministerkomiteen fast- 

sætter de árlige budgetter 

for allerede vedtagne pro- 

jekter og afggr vigtigere 

principielle og  politiske 

spórgsmál vedrórende pro- 

jekternes gennemfórelse el- 

ler udvidelse. Komiteen ta- 

ger desuden stilling til virk- 

somhedsberetninger,  regn- 

skabsafslutninger og revi- 
sionsberetninger om projek- 

fornes administration. 

3. Ministerkomiteens be- 

slutninger skal træffes inden 

för rammerne af de cnkelte 

landes nationale love og ad- 

ministrative forskrifter samt 

finansielle bevillinger. 

s. Fordelingen af om- 
kostninger til vedtagne pro- 

iekter fastsættes pá grund- 
lag af de til enhver tid gæl- 

dendc nordiske bidrag til 

De Forenedc Nationer. For 
tiden er bidragene til nor- 

diske projekter sáledes: Dan- 
mark 22 %, Finland 18 %, 

Norge 15S% og Sverige 

45 %. 

Art. TI 

Styrelsen 

1. Hver af regeringerne 

udpeger to repræsentanter 

og en Suppleant til styrelsen. 

Í styrelsen býr indga sável 

ropræsentanter for den al- 

mindeligc opinion som for 
Bistandsorganerne 1 de fire 

lunde. 

Hvert land har en stem- 

ine í styrelsen, og beslutning 

træffes ved enstemmighed. 

  

  

Styrelsen fastsætter selv 

regler for tilkaldelse af 

26. september 1973. 

ehdotiksia 

jJolsmaisista 

menpiteistá. 

2. Ministerikomiter mi!- 

rái — toimeenpanovaiheessa 

olevien projektien vuosittai- 

sesta tulo- ja menoarviosta 

seki ratkaisee tirkeát pc- 

riaatteelliset ja  poliittiset 

kysymykset, jotka koskevat 

projektien toteuttamista tai 

laxjentamista. Lisíksi komi- 

tea kistttelee toimintakerto- 

mukset, tilinpáátökset ja ti- 

linterkastuskertomukset, jot- 

ka lHittyvat projektien hal- 

lintoon. 

3. Ministerikomitea tekee 

páátöksensi ja ryhtyy toi- 

menpiteisiin kunkin maan 

lakien, hallinnollisten máá- 

ráysten ja julkisia máárára- 

hoja koskevien siðdösten 

pultteissa. 

4. Kaikkicn toimeenpano- 

vaiheessa olevien projektien 

kustannusten jako miiáritel- 

láán eri pohjoismaiden Yh- 

yhteisisti poh- 

kehitysaputo!- 

distyneilie Kansakunnille 

maksamien  jásenosuuksien 

perusteella. Tállá hetkelli 

pohjoismaisten projektien 

lásenosuudet jakautuvat seu- 

raavasti: 

Norja 15 %, Ruotsi 45 %, 

Suomi 18%, ja Tanska 

22 %,. 

3 artikla 

Johtokunta 

1. Kukin hallitus nimit- 

táá kaksi edustajaa ja yhden 

varamiehen johtokuntaan. 

Johtokunnassa  tulee olla 

seki vieisen mielipiteen etta 
neljin  pohjoismaan  kehi- 

tysanujárjestöjen edustajia. 

Kullakin maalia on yksi 

dani Joktokunnassa, joka on 

páátösvaltainen — yksimieli- 

send. 

Johtokunta mááráá itse 

sáánnöt,  jotka  koskevat
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slag till regeringarna om ge- 

mensamma bistándsinsatser. 

2. Betráffande redan be- 

slutade  projekt faststáller 
ministerkommittén  árligen 

deras budget och avgör vik- 

tigare principiella och poli- 
  tíska frágor om genomfö- 

rande eller utvidgning av 

projekien. Kommittén grans- 

kar dárjámte verksamhets- 

keráttelser, boksiut och re- 

vísionsberáttelser  avseende 

projektens förvaltning. 

  

3. Ministerkommittén fat- 

ter sina beslut í enlighet 

med de enskilda lándernas 

lagar,  administrativa  be- 

stámmelser och reglering av 

statsutgifterna. 

á. Fördeiningen av kost- 

naderna för beslutade pro- 
jekt faststálles pá grundval 
av de vid tidpunkten ifrága 
gállande — medlemsbidragen 

frán de nordiska lánderna 
till Förenta Nationerna. För 

nörvarande ár fördelningen 

av bidragen till de nordiska 
projekten denna: Danmark 

22 %, Finland 18 %, Norge 

15 % och Sverige 45 %. 

Artikel III 

Styrelsen 

1. Regeringarna utser var- 

dera tvá representanter och 

en suppleant í styrelsen. Í 

styrelsen bör ingá företra- 
dare sávál för den allmánna 
opinionen som för bistánds- 
organen í de fyra nordiska 

linderna. 

Varje land har en röst í 

styrelsen, och beslut fattas 

enhálligt. 

Styrelsen faststáller sjálv 
regler för tillkallande av 
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slag till regeringarna om ge- 

mensamma bistándsinsatser. 

2. Betraffande redan be- 

slutade  projekt faststáller 

ministerkommittén  árligen 

deras budget och avgðr vik- 

  

tig principiella och poli- 

tiska frágor om genomfö- 
anda eller utvidgning av 

projekten. Kommittén grans- 
kar dirjámte verksamhets- 

berítte!ser, bokslut och re- 

visionsberöttelser  avseende 

projektens förvaltning. 

3. Ministerkommittén fat- 

tar sína beslut í enlighet 

med de enskilda lándernas 

lagar,  edministrativa be- 

stimmelser cch reglering av 

statsutgifterna. 

4. Fördelningen av kost- 

naderna för beslutade pro- 

jekt feststiilles pá grundval 

av de vid tidpunkten ifrága 

gállande — medlemsbidragen 

frán de nordiska linderna 

till Förenta Nationerna. För 

nárvarande ir fördelningen 

av bidragen till de nordiska 

projekten denna: Danmark 

22 %, Finland 18 %, Norge 

15 % och Sverige 45 %. 

Artikel TIL 

Styrelsen 

1. Regeringarna utser var- 

dera tvá representanter och 

en suppleant 1 styrelsen. Í 

styrelsen bör ingá företrá- 
dare sávál för den allminna 
opinionen som för bistánds- 
organen í de fyra nordiska 

lánderna. 

Varje land har en röst í 

styrelsen, och beslut fattas 

enhálligt. 

Styrelsen faststáller sjálv 
regler för tillkallande av 

Nr. 19. 

riíkisstjórnanna um sam- 

eiginleg norræn aðstoðar- 

framlög. 

2. Ráðherranefndin ger- 

ir árlegar fjárhagsáætlanir 

varðandi verkefni, sem 

þegar hafa verið samþykkt, 

og úrskurðar mikilvæg 

grundvallaratriði og stjórn- 

málaleg efni viðvíkjandi 

framkvæmd eða aukningu 

verkefnanna. Auk þess at- 

hugar nefndin skýrslur um 

framkvæmdir, reikningsskil 

og endurskoðunarskýrslur 

um stjórn verkefnanna. 

3. Báðherranefndin skal 

taka ákvarðanir sínar í 

samræmi við ákvæði laga, 

fyrirmæli stjórnvalda og 

fjárveitingar hvers lands 

um sig. 

4. Skipting kostnaðar við 

verkefni, sem þegar hafa 

verið samþykkt, skal á- 

kvörðuð á grundvelli fram- 

laga Norðurlanda til Sam- 

einuðu þjóðanna á þeim 

tíma, sem um ræðir. Að 

svo stöddu er skipting 

framlaga til norrænna 

verkefna sem hér segir: 

Danmörk 22%, Finnland 

18%, Noregur 15% og 

Svíþjóð 45%. 

3. grein 

1. Sérhver ríkisstjórn til- 

nefnir tvo fulltrúa og einn 

varamann í stjórnina. Í 

stjórninni skulu bæði eiga 

sæti fulltrúar borgara og 

aðstoðarstofnana landanna 

fjögurra. 

Hvert 

atkvyði í 

skulu ákvarðanir 

einróma. 

land hefur eitt 

stjórninni, og 

teknar 

Stjórnin setur sér sjálf 

reglur um tilkvaðningu sér- 

Cc 30
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ter. Formannsvervet skifter 

mellom landenes represen- 

tanter. 

Styret treffer vedtak om 

prosjektenes gjennomfgring 

i samsvar med de avtaler 

som er inngátt med motta- 
kerlandene og  innenfor 

rammen av det budsjett 

som Minístorkomitéen har 

godkjent for hvert prosjeki. 

Styret kan pá sin side dele- 
gere sin myndighet og sitt 

ansvar til det administreren- 

de bistandsorgan. 

Art. IV 

Administrasjonen 

1. Administrasjonen av 

de enkelte nordiske prosjek- 

ter skal í regelen ívaretas av 

et av de nasjonale bistands- 

organer som skal fglge de 

vedtak som det nordiske 

styre treffer innenfor ram- 

men av sine befgyelser. 

2. For hvert enkelt nor- 

disk prosjekt utpeker styret 

eiter forslag fra vedkom- 

ende nasjonale bistandsor- 

gan en av dets encstemenn 

til þrosjoksokr ær, med det 

umiddelbare ansvar for pro- 

sjektets administrasjon. Han 

skal í denne forbindelse sta 

under tilsyn av og instrue- 

res av bistandsorganets dag- 

lige ledelse og under utfg- 

relse av sine oppgaver ha 

adgang til á benytte bi 

standsorganets apparat for 

prosjektadministrasjan, kas- 

ár RNA ksomhet, 

  

   

    

    
3. Ad:ninistrasjonsom- 

kostninger som 
  

klart kan 

identifiseres skal, med unn- 

tak av omkostninger for 
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eksperter. — Formandskabet 

kifter mellem landenes re- 

præsentanter. 

2. Styrelsen træffer be- 

slutning om  projekternes 

gennemfgrelse í  overens- 

stemmelse med aftaler, som 

indgás med modtagerlande- 
ne og inden for rammen af 

det af ministerkomiteen for 

hvert  projekt  godkendte 

budget. Styrelsen kan pá sin 

side delegere beslutningsret 

og -ansvar til det admini- 

strative organ. 

Art. IV 

Adminiístrationen 

i. Administrationen af de 

enkeite nordiske projekter 

skal í reglen betros et af de 

nationale  bistandsorganer, 

der í denne forbindelse skal 

fólgz de beslutninger, som 

den nordiske styrelse træf- 

fer inden for rammen af 

sine befgjelser. 

2. For hvert enkelt nor- 

disk projekt udpeger styrel- 

sen efter forslag af vedkom- 

mende nationale bistandsor- 

gan en tjenestemand under 

dette til som projekisekre- 

tær at være ansvarlig for 

projektets administration. 

Han skal í denne forbindel- 

se stá under tilsyn og ledel- 
se af bistandsorganets di- 

rektion og ved udfórelsen 

af sine opgaver have adgang 

til at udnytte bistandsorga- 

nets muligheder for projekt- 

administration,  kasse- og 

regnskabsvæsen, personale- 

rekruttering og personalead- 

ministration. 

3. Admiínistrationsom- 

kostninger, som klart kan 

identificeres, skal, med und- 

tagelse af omkostninger for 

    
   

26. september 1973. 

asiantuntijoiden osallistu- 

mista sen kokouksiin. Pu- 

heenjoktajuus  vaihtuu eri 

maiden cdustajien kesken. 

2. Johtokunta  pááttöá 

projektien — toteuttamisesta 

vastaanottajamatden kanssa 

solmittujen sopimuksien mu- 

kaisesti ja sen tulo- ja me- 

noarvion puitteissa, minká 

ministerikomitea on kutakin 

projektia varten hyváksynyt. 

Johtokunta voi vuorostaan 

valtuuttaa kunkin projektin 

hallinnosta vastaavan kehi- 

tysapuelimen káyttimiin 

johtokunnan páátösvaltaa it- 

selleen kuuluvalla vastuulia 

artikla 

Hallinto 

i. Kansallíisista kehitys- 

apujárjestöisti yhden tulce 

yleensá hoitaa kunkin poh- 

joismaisen projektin hallin- 

toa ja sen tulee noudattaa 

niiti páátöksiá, joita poh- 

joismainen johtokunta tekee 

valtuuksiensa puitteissa. 

2. Kutakin pohjoismaista 

projektia  varten  nimittiá 

johtokunta asilanomaisen 

kansallisen kehitysapujárjes- 

tön suosituksesta saman jár- 

jestön virkamiehen projek- 

tin sihteeriksi, joka válittö- 

misti on vastuussa projek- 

tin hallinnosta. Kehitysapu- 

elimen hallinto valvoo tál- 

löin hánen toimintaansa ja 

antaa hánelle ohjeita ja há- 

nen tulee saada káyttáá hy- 

vikseen — kehitysapuelimen 

projektihallintoa,  kirjanpi- 

toa, henkilökunnan rekry- 

tointia ja henkilöhallintoa 

suorittaessaan tehtáviðin. 

3.  Pohjoismaiden tulee 

vastata niistá hallinnollisista 

kustannuksista, jotka selvás- 

ti ovat tunnistettavissa lu-
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experter. Ordförandeskapet 
váklar mellan lándernas re- 

presentanter. 

2. Styrelsen beslutar om 

genomförandet av projek- 

ten í enlighet med de avtal 

som ingátts med mottagar- 

linderna och inom ramen 

för den av ministerkommit- 

tén för varje projekt god- 

kinda budgeten. Styrelsen 

kan í sin tur dclegera beslu- 

tanderitt och beslutsansvar 

till det administrerande or- 

ganet. 

Artikel TV 

Förvaltningen 

Í. Administrationen av 

de enskilda nordiska projek- 

ten skall í regel handhas av 

ett av de nationella bistánds- 

organen. varvid detta har att 

rátta sig efter de beslut som 

den nordiska styrelsen fat- 

tar inom ramen för sína 

befogenheter. 

2. För varje enskilt nor- 

diskt projekt utser styrelsen 
pá förslag av vederbörande 
nationella bistándsorgan en 

tjánsteman inom detta att 

sásom projektsekreterare ha 

det omedelbara ansvaret för 

projektets administration. 

Han skall dárvid stá under 

överinseende och ledning 

av bistándsorganets direk- 

tion och vid fullgörandet av 

sina uppgifter ága tillgáng 

till bístándsorganefs resur- 

ser för projektadministra- 

tion, kameralt arbete. per- 

sonalrekrytering och perso- 

naladministration. 

3. Förvaltningskostnader 

som kan klart identifieras 

skall, med undantag av kost- 

nader för deltagande í den 
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experter. Ordförandeskapet 

váxlar mellan lándernas re- 

presentanter. 

2. Styrelsen beslutar om 

genomförandet av projek- 

ten í enlighet med de avtal 

som ingátts med mottagar- 

linderna och inom ramen 

för den av ministerkommit- 

tén för varje projekt god- 

kinda budgeten. Styrelsen 

kan í sin tur delegera beslu- 

tanderitt och beslutsansvar 

till det administrerande or- 

sanet, 

Artikel IV 

Förvaltningen 

{. Administrationen av 

de enskilda nordiska projek- 

ten skall í regel handhas av 

ett av de nationella bistands- 

organen, varvid detta har att 

rátta sig efter de beslut som 

den nordiska styrelsen fat- 

tar inom ramen för sina 

befogenheter. 

2. För varje enskilt nor- 

diskt projekt utser styrelsen 

pá förslag av vederbörande 

nationella bistándsorgan en 

tjinsteman inom detta att 

sásom projektsekreterare ha 

det omedelbara ansvaret för 

projektets administration. 

Han skall dárvid stá under 

överinseende och ledning 

av  bistandsorganets 

tion och vid fullgörandet av 

sina uppgifter ága tillgang 

till bistandsorganets Tresur- 

ser för projektadministra- 

tion. kameralt arbete, por- 

sonalrekrytering och porso- 

naladministration. 

direk- 

3. Förvaltningskostnader 

som": kan klart identifieras 

skall, med undantag av kost- 

nader för deltagande í den 

Nr. 19. 

fræðinga. Fulltrúar land- 

anna skiptast á um að 

segna formennsku. 

2. Stjórnin tekur ákvarð- 

anir um framkvæmd verk- 

efnanna Í samræmi við 

samninga, sem gerðir eru 

við þau lönd, sem aðstoð- 

ina þiggja, og innan ramma 

þeirra fjárveitinga, sem 

ráðherranefndin hefur sam- 

þykkt fyrir hvert verkefni. 

Stjórninni er fyrir sitt 

leyti heimilt að afsala 

ákvörðunarrétti sinum og 

ábyrgð í hendur þeirrar 

stofnunar, sem annast 

framkvæmdirnar. 

4. grein 

1. Framkvæmd einstakra 

norrænna verkefna skal 

venjulega fela einhverri 

aðstoðarstofnun landanna, 

en henni ber í þessu sam- 

bandi að framfylgja þeim 

ákvörðunum, sem hin nor- 

ræna stjórn tekur í sam- 

ræmi við umboð sitt. 

2. Eftir tillögu hlutað- 

eigandi  aðstoðarstofnunar 

tilnefnir stjórnin sérstakan 

verkefnisstjóra fyrir sér- 

hvert norrænt verkefni, og 

skal hann bera ábyrgð á 

framkvæmd verkefnisins. Í 

þessum efnum skal hann 

vera undir eftirliti og 

njóta leiðsagnar stjórnar 

aðstoðarstofnunarinnar, og 

við framkvæmd verkefna 

sinna skal honum gert 

kleift að færa sér í nyt 

aðstöðu aðstoðarstofnunar- 

innar að því er varðar 

framkvæmdastjórn  verk- 

efnisins, fjármál, ráðningu 

starfsfólks og stjórnun 

þess. 

3. Að undanskildum 

kostnaði vegna þátttöku í 

fundum hinnar norrænu
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deltakelse í det nordiske 

styres mgter, dekkes av de 

nordiske land í samsvar 

med den avtalte fordeling 

av prosjektutgiftene. 

4. Rekruttering av alt ut- 

sendt personell til felles nor- 

diske prosjekter skal skje pa 

nordisk basis. Lgnn, forsik- 

ringer og andre ansettelses- 

vilkar skal være ensartedc 

og sá vidt mulig fðlge FNSs 

regler. 

Art. V 

Denne overenskomst trer 

í Kraft ved undertegningen. 

Samtidig oppheves overens- 

komst av 15. januar 1963 

mellom Danmark, Finland, 

Norge og Sverige vedrgren- 

de nordisk-tanganvíkansk 

samarbeid. 

Overenskomsten kan sies 

opp av en av partene etter 

skriftiig oppsigelse med 6 

maneders varsel. 

Til bekreftelse av dette 

har  undertegnede, befull- 

mektigede representanter 

undertegnet denne overens- 

komst. 

Utferdiget í Oslo den 18. 

li 1968 í dansk, finsk, 

norsk og svensk tekst, som 

alle har samme gyldighet, í 

ett eksemplar som skal de- 

poneres hos den norske re- 

gjering. Bekreftede avskrif- 

ter skal av den norske re- 

gjering tilstilles de gvrige 

kontraherende parter. 

Oslo. den 18. juli 1968 

O. Grieg Tidemand 
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deltagerne 1 Gen nordiske 

styrelses mgder, dækkes af 

de nordiske lande í henhold 

til den aftalte omkostnings- 

fordeling. 

4. Rekrutteringen af alt 

udsendt personale til fælles 

nordiske projekter skal ske 

pí nordisk basis. Lgn, for- 

sikringer og andre ansættel- 

sesbetingeiser skal være ens- 

artede og sá vidt muligt 
folge FNs regler. 

Art. V 

Denne overenskomst triz- 
der í kraft ved undertegnel- 

sen. Samtidig ophæves over- 

enskomsten af 15. januar 

1963 mellem Danmark, 

Finland, Norge og Sverige 

vedrgrende et nordisk-tan- 

ganvikansk samarbeydc. 

Overenskomsten kan op- 

siges af en af parternc efter 

skriftig opsigelse med 6 

máneders varsel. 

Til bekræftelse heraf har 

undertegnede befuldmægti- 

gede repræsentanter under- 

tegnct denne overenskomst. 

Undertegnet í Oslo den 

18. qui 1968 pá dansk, 

finsk. norsk og svensk, hvil- 

ke tekster skal tillægges lige 

gyldighed, í et eksemplar, 

som skal deponeres hos den 

norske regering. Bekræftedc 

afskrifter skal af den norske 

regering tilstilles de gvrige 

kontraherende regeringer. 

Oslo, den 18. juli 1968 

Bengt Petersen 

26. september 1973. 

kuunottamatta  pohjoismai- 

sen johtokunnan kokouksiin 

osallistumisesta aiheutuvia 

kustannuksia, sovitun pro- 
jektikustannuksia koskevan 

takoperusteen mukaan. 

4. — Yhteispohjoismaisiin 
projekteihin láhetettavan 

henkilökunnan rekrytoinnin 

tulec tapahtua pohjoismai- 

sella pohjalla: palkan, va- 

kuutuksien ja mutden palve- 
lukseenottoehtojen tulee olla 

vhtendisiá ja mikáli mah- 

dollista  noudattaa  YKn 

sáðntöjá. 

5 artikla 

maan > allekirjoitushetkellá. 

Samalla silli kumotaan Nor- 

lan. Ruotsin, Suomen ja 

Tanskan válillá 15 pná tani- 

mikuuta 1963 tehty poh- 

jJoismais-tanganikalaista yh- 

teistvöta koskeva sopimus. 

Jokainen osapuoiista vol 

irtisanoutua sopimuksesta 

Kirjallisesti kunden (6) kuu- 

kauden irtisanomisajalla. 

Támán vakuudeksi ovat 

allekirjoittaneet  valtuutetut 

cdustajat allekirjoittancet tá- 

min sopimuksen. 

Tehty  norjan, ruotsin, 

suomen ja tanskan kiclilla, 

kaikkien  tekstien  ollessa 

yhti todistusvoimaiset, yhte- 

ná kappaleena, joka on tal- 

letettava Norjan haliituksen 

huostaan. Norjan hallituk- 

sen on toimitettava muille 

sopimuspuðlille oikeaksi to- 

distetut  jáljennökset sopi- 

muksesta. 

Oslossa, heinákuun 18. 

pná 1968 

Martti Korhonen
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nordiska styrelsens samman- 
triiden, táckas av de nordis- 
ka lánderna í enlighet med 
den överenskomna fördel- 

ningen av  projektkostna- 

derna. 

4. Rekrytering av all fált- 

personal för gemensamma 

nordiska projekt skall ske 

pá nordisk basis. Löner, för- 

sákringar och andra anstáll- 

ningsvillkor skall vara en- 

hetliga och sávitt möjligt an- 
sluta sig till FN:s regler. 

Artikel V 

Denna överenskommelse 

tráder í kraft vid underteck- 

nandet. Samtidigt uppháves 

överenskommelsen den 15 

januari 1963 mellan Dan- 

mark, Finland, Norge och 

Sverige rörande  nordisk- 

tanganyikanskt tekniskt sam- 

arbete. 

Överenskommelsen kan 

ságas upp av var och en av 

parterna skriftligen med sex 

mánaders varsel. 

Till bekráftelse hárav har 

undertecknade, befullmákti- 

gade ombud undertecknat 

denna överenskommelse. 

Som skedde í Oslo den 
Í8. juli 1968 pá danska, 
finska, norska och svenska 
spráken, vilka alla áger líka 
vitsord, í ett exemplar, som 

skall deponeras hos Norges 

regering. 

Bestyrkta avskrifter skall 

av Norges regering tillstál- 
las övriga fördragsslutande 

regeringar. 

Oslo, den 18. juli 1968 

Martti Korhonen 
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nordiska styrelsens samman- 

tráden, táckas av de nordis- 
ka linderna 1 enlighet med 

den överenskomna fördel- 
ningen av  projektkostna- 

derna. 

4. Rekrytering av all fált- 

personal för gemensamma 

nordiska projekt skall ske 
pá nordisk basis. Löner, för- 

síkringar och andra anstáll- 

ningsvillkor skall vara en- 

hetliga och sávitt möjligt an- 
sluta sig till FN:s regler. 

Artikel V 

Denna överenskommelse 

trider í kraft vid underteck- 

nandet. Samtidigt uppháves 

överenskommelsen den 15 

januari 1963 mellan Dan- 

mark, Finland, Norge och 

Sverige  rörande  nordisk- 

tenganyikanskt tekniskt sam- 

arbete. 

Överenskommelsen kan 

sigas upp av var och en av 

parterna skriftligen med sex 

mánaders varsel. 

Till bekráftelse hárav har 

undertecknade, befullmákti- 

gadc ombud undertecknat 

denna överenskommelse. 

Som skedde 1 Oslo den 

18. juli 1968 pá danska, 
finska, norska och svenska 

spráken, vilka alla áger líka 

vitsord, 1 ett exemplar, som 

skall deponeras hos Norges 

regering. 

Bestyrkta avskrifter skall 

av Norges regering tillstal- 

las övriga fördragsslutande 

regeringar. 

Oslo, den 18. juli 1968 

Nils R. Larsson 

Nr. 19. 

stjórnar skulu Norðurlönd- 

in bera beinan stjórnunar- 

kostnað samkvæmt hinum 

umsömdu reglum um skipt- 

ingu kostnaðar. 

4. Ráðning alls útsends 

starfsfólks vegna sameigin- 

legra norrænna verkefna 

skal fara fram á norræn- 

um grundvelli. Laun, trygs- 

ingar og önnur ráðningar- 

skilyrði skulu vera hlið- 

stæð, og skal farið eftir 

reglun Sameinuðu Þjóð- 

anna í þessu efni, að svo 

miklu leyti sem unnt er. 

5. grein 

Samkomulag þetta geng- 

ur í gildi við undirritun 

þess. Samtímis er sam- 

komulagið frá 15. janúar 

1963 — milli Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svi- 

þjóðar varðandi samvinnu 

milli Norðurlandanna og 

Tanganyika fellt úr gildi. 

Sérhver aðili að sam- 

komulag þetta með fullu 

umboði. 

Gert í Osló hinn 18. 

júli 1968 á dönsku, finnsku, 

norsku og sænsku, og 

skulu allir textar jafngild- 

ir, í einu eintaki, sem 

verður varðveitt hjá ríkis- 

stjórn Noregs, en hún mun 

senda staðfest endurrit til 

ríkisstjórna hinna aðildar- 

ríkjanna. 

Osló, 18. júlí 1968.
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Tillægsprotokol til over- 

enkomst af 18. juli 1968 

mellem Danmark, Finland, 

Norge og Sverige vedrgr- 

ende administrationen af 

fælles nordiske bistands- 

Þrojekter 1  udviklings- 

landene 

Regeringerne í Danmark, 

Finland, Norge og Sverige, 

der har besluttet, at de 

opgaver, som har været 

udgvet af ministerkomitéen 

for samording af hjælpen 

til udviklingslandene, skal 

overtages af Nordisk Mini- 

sterrád, som opretteds í 

henhold til overenskomsten 

af 13. februar 1971 om 

ærdring í samarbejdsov- 

ernskomsten af 23. marts 

1962 mellem Danmark, 

Finland, Island, Norge og 

Sverige, er enedes om 

fólgende: 

De opgaver, som í hen- 

hold til overenskomsten af 

18. juli 1968 mellem Dan- 

mark, Finland, Norge og 

Sverige  vedrgrende ad- 

ministrationen af fælles 

nordiske bistandsprojekter 

i udviklingslandene er til- 

lagt den í overenskomstens 

artikel Il omhandlede mi- 

nisterkomité, skal fremtidig 

udgves af Nordisk Mini- 

sterrád. 

Til bekræftelse heraf har 

nedenstáende befuldmægt- 

igede representanter under- 

tegnet denne protikol. 

Undertegnet i Stockholm 

den 3. december 1971 í et 

eksemplar pá dansk, finsk, 

norsk og svensk. Dette 

eksemplar skal opbevares 

i det svenske udenriks- 

ministerium, der skal over- 

sende bekræftede afskrifter 

til de gvrige kontraherende 

staters regeringer. 

For Danmark: 

Ívar Nórgaard 

242 

Lisápöytákirja 18 páiváná 

heinákuuta 1968 Norjan, 

Ruostin, Suomen ja Tans- 

kan válillá yhteispohjois- 

maisten kehitysapurproje- 

ktien hallinnosta tehtyyn 

sopimukseen 

Norjan, Ruostin, Suomen 

ja Taskan hallitukset, jotka 

ovat  pááttáneet  siirtáá 

pohjoismaiden kehitysapua 

koordinoivan ministeri- 

komitean tehtávát pohjois- 

maiden ministerineuvo- 

stolle, joka perustettiin 13 

páiváná helmikuuta 1971 

tehdyllá sopimuksella, jolla 

muutettiin Islannin, Norj- 

an, Ruostin, Suomen ja 

Tanskan válillá 23 páiváná 

maaliskuuta 1962 tehtyá 

yhteistyösopimusta, ovat 

keskenáán sopineet seuraa- 

vaa: 

Ne tehtávát, jotka Norjan, 

Ruostin, Suomen ja Tans- 

kan válillá 18 páiváná 

heinákuuta 1968  tehdyn 

yhteispohjoismaisten  ke- 

hitysapuprojektien  hallin- 

toa koskevan sopimuksen 

mukaan kuuluvat sopimuk- 

sen 2 artiklassa mainitulle 

ministerikomitealle, suo 

rittaa vastaisuudessa po- 

hjoismaiden ministerin- 

euvosto. 

Minká vakuudeski alla- 

olevat valtuuteut edustajat 

ovat allekirjoittaneet támán 

lisápöytákirjan. 

Tehty  Tukholmassa 3 

páiváná  joulukuuta 1971 

yhtená kappaleena norjan, 

ruostin, suomen ja tanskan 

kielillá. Tátá  kappaletta 

sáilytetián Ruostin ulkoa- 

siainministeriðssá, —jonka 

on  láhetettává — muiden 

sopimusvaltioiden hallituk- 

sille  oikeaksi  todistetut 

jáljennökset siitá. 

Suomen puolesta: 

Reino Rossi 

26. september 1973. 

Tilleggsprotokoll til over- 

enskomst datert 18. juli 

1968 mellom Danmark, Fin- 

land, Norge og Sverige 

vedrgrende administrasjo- 

nen av felles nordiske 

bistandsprosjekter i  ut- 

viklingsland 

Regjeringene í Danmark, 

Finland, Norge og Sverige, 

som har Þbesluttet at de 

oppgaver som tilligger 

ministerkomitéeen for sam- 

ordning av hjelpen til ut- 

viklingslandene skal over- 

tas av Nordisk Ministerrád 

som ble opprettet í henhold 

til overenskomst av 13. 

februar 1971 om endring 

av samarbeidsavtalen av 

23. mars 1962 mellom Dan- 

mark, Finland, Island, 

Norge og Sverige, er blitt 

enige om fglgende: 

De  oppgaver som i 

henhold til overenskomsten 

av 18. juli 1968 mellom 

Danmark, Finland, Norge 

og Sverige vedrgrende ad- 

ministrasjonen av felles 

nordiske bistandsprosjekter 

i utviklingsland tilligger 

ministerkomitéen, som 

neynt í overenskomstens 

artikkel II, skal heretter 

utgves av Nordisk Mini- 

sterrád. 

Til bekreftelse herav har 

nedenstáende  befullmek- 

tigede representanter und- 

ertegnet denne protokoll. 

Utferdiget í Stockholm 

den 3. desember 1971 í 

ett eksemplar pá dansk, 

finsk, norsk og svensk. 

Dette eksemplar skal opp- 

bevares i det svenske 

utenriksdepartement, som 

skal tilstille de óvrige 

kontraherende staters re- 

gjeringer bekreftede av- 

skrifter. 

For Norge: 

Per Kleppe



26. september 1973. 

Tillággsprotokoll till över- 

enskommelsen den 18 juli 

1968 mellan Danmark, Fin- 

land, Norge och Sverige 

rörande . administrationen 

av .gemensamma nordiska 

bistándsprojekt í utveck- 

lingslánderna 

Regeringarna í Danmarx, 

Finland, Norge och Sverige, 

vilka beslutat att de upp- 

gifter som handhafts av 

ministerkommittén för 

samordning av hjálpen till 

utvecklingslánderna skall 

övertagas av det Nordiska 

ministerrád som inráttats 

enligt  överenskommelsen 

den 13 februari 1971 om 

ándring í samarbetsöver- 

enskommelsen den 23 mars 

1962 mellan Danmark, Fin- 

land, Island, Norge och 

Sverige, har enats om 

följande: 

De uppgifter som enligt 

överenskommelsen den 18 

juli 1968 mellan Danmark, 

Finland, Norge och Sverige 

rörande  administrationen 

av sgemensamma nordiska 

bistándsprojekt í utveck- 

lingslánderna tillkommer 

den í överenskommelsens 

artikel í námnda minister- 

kommittén skall hádanefter 

fullgöras av Nordiska mini- 

sterrádet. 

Till bekráftelse hárav 

har nedanstáende befull- 

máktigade ombud under- 

tecknat detta protokoll. 

Som skedde i Stockholm 

den 3 december 1971 í ett 

exemplar pá danska, finska, 

norska och svenska sprá- 

ken. Detta exemplar skall 

förvaras i det svenska 

utrikesdepartementet, som 

skall översánda bestyrkta 

avskrifter till de övrisa 

kontraherande staternas 

regeringar. 

För Sverige: 

Kjell-Olof Feldt 
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Viðbótarbókun við sam- 

komulagið frá 18. júlí 1968 

milli Danmerkur, Finn- 

lands, Noregs og Svíþjóð- 

ar um stjórn sameigin- 

legra norrænna aðstoðar- 

verkefna í  þróunarlönd- 

unum 

Ríkisstjórnir Danmerknr, 

Finnlands, Noregs og Svi- 

þjóðar, sem hafa ákveðið, 

að verkefni þau, sem verið 

hafa í höndum ráðherra- 

nefndarinnar, er samræmir 

aðstoð við þróunarlöndin, 

skuli framvegis vera falin 

ráðherranefnd Norður- 

landa, sem sett var á stofn 

samkvæmt samkomulaginu 

frá 13. febrúar 1971 um 

breytingu á  samstarfs- 

samningum frá 23. mars 

1962 milli Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs 
og Svíþjóðar, hafa orðið 

sammála um eftirfarandi: 

Verkefni þau, sem sam- 

kvæmt samkomulaginu frá 

18. júlí 1968 milli Dan- 

merkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar um stjórn 

sameiginlegra norrænna 

aðstoðarverkefna í þróun- 

arlöndunum eru í höndum 

ráðherranefndar þeirrar, 

sem 2. gr. samkomulagsins 

fjallar um, skulu jafnvegis 

vera falin ráðherranefnd 

Norðurlanda. 

Þessu til staðfestu hafa 

undirritaðir fulltrúar und- 

irritað bókun þessa með 

fullu umboði. 

Gert í Stokkhólmi hinn 

3. desember 1971 á dönsku, 

finnsku, norsku og sænsku 

í einu eintaki, Eintak þetta 

skal varðveitt í sænska 

utanríkisráðuneytinu, sem 

mun senda staðfest endur- 

rit til hinna  aðildar- 

ríkjanna. 

Nr. 19. 
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AUGLÝSING 
um bráðabirgðasamkomulag við ríkisstjórn Bretlands 

um veiðar breskra togara. 

  
  

Samkvæmt heimild í ályktun Alþingis hinn 13. nóvember 1973 skiptust Einar 
Ástistsson, ulanríkisráðherra, og John McKenzie, sendiherra Breta á Íslandi, á orð- 
sendingum þann sama dag um bráðabirgðasamkomulag varðandi veiðar breskra 
togara á Íslandsmiðum. Samkomulagið sekk í gildi hinn 13. nóvember 1978. 

Orðsending utanríkisráðherra Íslands er birt sem fylgiskjal með auglýsingu 
þessari, svo og svarorðsending sendiherra Breta. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðnneytið, Reykjavík, 15. nóvember 1973. 

Einar Ágústsson. 0 
Hörður Helgason. 

Fylgiskjal I. 

Orðsending utanríkisráðherra Íslands til sendiherra Bretlands. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 
13. nóvember 1978. 

Háttvirti sendiherra. 

  

Ég leyfi mér að vísa til viðræðna milli ríkisstjórna okkar varðandi fiskveiði- 
deiluna milli landa okkar. Þar sem efnisleg lausn deilunnar hefur ekki náðst, 
hefur í þessum viðræðum verið gengið frá eftirfarandi grundvelli að bráðabirgða- 
samkomulagi um fiskveiðar á hinu umdeilda svæði, enda hafi slíkt ekki áhrif á 
lagaskoðanir aðila eða réttindi, og er miðað við, að ársafli breskra skipa verði um 
130 000 tonn: 

1. Dregið mun úr fjölda breskra togara, sem veiða í ís og sækja á svæðið, þannig 
að 15 af stærstu togurunum og 15 aðrir togarar, miðað við upplýsingar um 
fjölda skipa að veiðum árið 1971, séu útilokaðir. og verði því í togaraflotanum 
eigi fleiri en 68 skip yfir 180 fet að lensd og 71 skip minna en 180 fet, enda stundi 
engir frystitogarar eða verksmiðjuskip veiðar á svæðinu. 

2. Breskir togarar munu ekki stunda veiðar á eftirtöldum friðunarsvæðum á Þeim 
tímum, sem hér segir. 

ID) Fyrir Norðvesturlandi allt árið á svæði, sem afmarkast af línu milli eftir- 
talinna staða: 

a) 66957“ n.br. 23936 v.lg. 
Þ) 679017 n.br. 229247 v.lg. 

og línu, sem dreginn er í 340? frá stað a) og 2292 vestur lengdar. 
IM) Fyrir Suðurlandi á tímabilinu 20. mars til 20. apríl á svæði, sem afmarkast 

af línum milli eftirtalinna staða: 
a) 6332 n.br. 21925' v.lg. 
bh) 639007 n.br. 2125 v.lg. 

ce) 639007 n.br. 229007 v.lg. 
d) 6337 n.br. 229007 v.lg. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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II) Fyrir Norðausturlandi á límabilinu 1. apríl til 1. júní á svæði, sem afmarkast 
af 16911/8 vestlægri lengd og línu, sem dregin er 045? frá Langanesi (66927'7 
n.br. 14931'9 v.lg). 

3. Breskir togarar munn ekki stunda veiðar á eftirtöldum bátasvæðum: 

I) Fyrir Vestfjörðum á svæði. sem afmarkast af línu, sem dregin er 20 sjó- 
mílur utan við grunnlínu norðan 6530" norðlægrar breiddar og vestan 

2224 vestlægrar lengdar. 
TI) Fyrir Austfjörðum á svæði, sem afmarkast af línu, sem dregin er 20 sjómílur 

utan við grunnlínu norðan 64?44'5 norðlægrar breiddar og sunnan línu. 
sem dregin er 045? frá Bjarnarey (65947'1 n.br. 149182 v. 1g.). 

TIN) Fyrir Norðurlandi á svæði, sem afmarkast af línu milli eftirtalinna staða: 

a) 669397 n.br. 229240 vg. 

hb) 66923'8 n.br. 1895000 v.lg. 

Breskir togarar munu ekki stunda veiðar á eftirtöldum svæðum á þeim tímum, 

sem hér segir: 

A) Fyrir Vestfjörðum á svæði, sem afmarkast af 2224“ vestlægri lengd og 
65?30" norðlægri breidd. Lokað september -—— október. 

B) Fyrir Suðvesturlandi á svæði. sem afmarkast af 65*30' norðlægri breidd og 

2030 vestlægri lengd. Lokað nóvember — desember. 
C) Fyrir Suðurlandi á svæði, sem afmarkast af 2030" og 1430“ vestlægri lengd. 

Lokað maí-júní. 
D) Fyrir Suðausturlandi á svæði, sem afmarkast af 14930' vestlægri lengd og 

línu, sem dregin er 045? frá Bjarnarey (659471 n.br. 149182 v.lg.). 

Lokað janúar—febrúnar. 
E) Fyrir Norðausturlandi á svæði, afmörkuðu af línu, sem dregin er í 045? 

frá Bjarnarey og 16911'8 vestlægri lengd. 
F) Fyrir Norðurlandi á svæði, sem afmarkast af 16911'8 og 22924' vestur lengd. 

Lokað mars — apríl. 

5. Tilhögun sú, sem fram er sett í töluliðum 94 hér að ofan, er sýnd á með- 

fylgjandi korti. 

6. Aðilar koma sér saman um lista vfir skip, sem veiðar mega stunda samkvæmt 
hráðabirgðasamkomulagi Þessu. Ríkisstjórn Íslands mun ekki hindra veiðar 
þessara skipa umhverfis Ísland, meðan Þau fara eftir ákvæðum Þbráðabirgða- 

samkomulagsins. Sé skip staðið að veiðum í hása við samkomulagið, getur íslenskt 
varðskip stöðvað það, en skal kveðja til það aðstoðarskip breskt, sem næst er, 

til að sannreyna málsatvik. Togari, sem rofið hefur samkomulagið, verður strik- 

aður út af lstanum. 

7. Samkomulag þetta gildir í tvð ár frá undirritun þess, og hefur brottfall þess ekki 
áhrif á lagaskoðanir aðila varðandi efnisatriði deilunnar. 

Ef ríkisstjórn Bretlands fellst á ofangreint, leyfi ég mér að leggja til, að þessi 
orðsending og staðfesting vðar skoðist sem bráðabirgðasamkomulag milli landa 

Okkar, er gangi begar í gildi og verði skrásett hjá framkvæmdastjóra Sameinuðu 

þióðanna samkvæmt 109. gr. stofnskrár Sameinuðu þjóðanna. 

Ég leyfi mér að votta yður, herra sendiherra, sérstaka virðingu mína. 

Einar Ágústsson 

utanríkisráðherra 

Sendiherra 

John McKenzie 
sendiráð Bretlands 

Reykjavík. 
Cc 31
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Fylgiskjal 1. 
Note from the Foreign Minister of Iceland to the 

Ambassador of the United Kingdom. 

Ministry for Foreign Affairs, Reykjavík, 
November 13, 1973. 
Your Excellency, 

I have the honour to refer to the diseusstons which have taken place between 
our two Governments concerning the fisheries dispute belween our two countries. In 
these discussions the following arrangements have been worked out for an inlerim 
agreement relating to fisheries in the disputed area, pending a settlement of the sub- 
slantive dispute and without prejudice to ihe legal positon or rights of either 
Government in relation thereto, which are based on an estimated annual catch of 
about 130 000 metric tons by British vessels: 

1. The British fleet of fresher trawlers which will fish in the area will be reduced, 
by comparison with the number of vessels nolified as fishing in 1971, by 15 of 
the largest trawlers and 15 other trawlers so that it will consist of not more than 
68 trawlers of 180 feet or more in regislered length and 71 trawlers of less 
than 180 feet in registered length; and no freezer or factory trawlers will fish 
in the area. 

2. British trawlers will not fish in conservalion areas during periods specified as 
follows: 

I) Otf the Northwest Coast all vear in an area demareated by a line between 
the following points: 

a) 66?57/N 2336 W 
b) 6790NN 22924'W 

and a line drawn 340“ from point a) and 22?24'W. 

ID Off the South Coast during the period 20 March to 20 April in an area 
demarcated by lines between the following points: 

a) 6382 21925'W 
b) 63900'N 21929'W 
c) 63900'N 22900'W 
d) 63932N 22900'W 

111) Off the Northeast Coast during the period Í April to 1 June in an area 
demarcated by 16911'8 W and a line drawn 045? from Langanes (669227 N 
143179 W). 

3. British trawlers will not fish in small boat areas as follows: 

I) Off the West Coast in an area bounded bv a line drawn 20 nautical miles 
outside baselines, north of 65*30/N and west of 22924W. 

IM) Off the East Coast in an area bounded by a line drawn 20 nautical miles 
outside baselines, north of 64944'4 N and south of a line drawn 045? from 

Bjarnarey (6547 N 149182 W). 

HI) Off the North Coast in an area bounded bv a line between following points: 
a) 669397 N 2292470 W 
b) 66*23'8 N 18950/0 W
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British trawlers will not fish in the following areas during the periods indicaled: 

A) Off the Northwest Coast an area demarcated by 22924' western longitude and 
6530" northern latitude. Closed September/Oetober. 

B) Off the Southwest Coast an area demarcated by 65*30“ northern latitude 
and 20'30' western longitude. Closed November/December. 

GC) Off the South Coast an area demarcaled by 2030“ and 14930“ western 

longitude. Closed May/June. 

D) Off the Southeast Coast an area demarealed by 14930' weslern longitude 
and a lHne drawn 045? from Bjarnarey (65471 N 149182 W. Closed 

January/February. 

E) Off the Northeast Coast an area demarcaled by a line drawn 046“ from 

Bjarnarey and 16911'8 western longitude. Closed July/ August. 

F) Off the North Goast an area demareated by 16911'8 and 2224 western 
longitude. Closed March/April. 

The arrangements specified in sub-paragraphs 2, 3 and 4 above are indicated 

on the attached map. 

An agreed list of vessels which may fish in these waters in terms of this 
interim agreement shall be established. The Icelandic Government will not 

object to the named vessels fishing around Iceland as long as they comply with 

the terms of this interim agreement. Should a vessel be discovered fishing 

contrary to the terms of the agreement, the Icelandic Coastguard shall have 

the right to stop it, but shall summon the nearest British fishery support vessel 

in order to establish the facls. Any trawler found to have violated the terms 

of the agreement will be crossed off the list. 

The agreement will run for two vears from the present date. Its termination 

will not effect the legal posilion of either Government with respect to the sub- 
stantive dispute. 

If the foregoing is acceptable to the British Government, Í have the honour 
io propose that this Note and Your Excelleney's replv in that sense shall constitute 
an interim agreement between our two countries which shall become effective 
forthwith and be registered with the Seeretary-General of the United Nations in 
accordance with Article 102 of the United Nations Charter. 

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of 

my highest consideration. 

Einar Ágústsson 

Minister for Foreign Affairs. 

His Excellency 
Ambassador John McKenzie 
The British Embassy 
Reykjavík.
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Fylgiskjal II. 

Reply from the Ambassador of the United Kingdom 

to the Foreign Minister of Iceland. 

Your Excelleney. 

I have the honour to aeknowledge receipt of Your Excelleny's Note of today's 
date, together with the map attached, concerning the fisheries dispute between our 

two countries. 
I have the honour to confirm that the contents of Your Excellency's Note are 

acceptable to the British Government, who therefore agree that Your Excellenev's 
Note and this reply constitute an interim agrcement which shall become effective 
forthwith and Þe registered with the Secretary-General of the United Nations in 
accordance with Article 102 of the United Nations Charter. 

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of 
my highest consideration. 

John McKenzie. 

Fylgiskjal II. 

Svar sendiherra Bretlands til utanríkisráðherra Íslands. 

Háttvirti ráðherra. 

Ég leyfi mér að viðurkenna móttöku orðsendingar yðar, dagsettrar í dag. ásamt 
meðfylgjandi korti, varðandi fiskveiðideiluna milli landa okkar. 

Eg leyfi mér að staðfesta, að efni orðsendingar yðar er aðgengilegt ríkisstjórn 
Bretlands, sem fellst því á, að orðsending yðar og svar þetta skoðist sem bráða- 
birgðasamkomulag, er gangi þegar í gildi og verði skrásett hjá framkvæmdastjóra 
Sameinuðu þjóðanna samkvæmt 102. gr. stofnskrár Sameinuðu þjóðanna. ; 

Eg leyfi mér að votta yður, háttvirti ráðherra, sérstaka virðingu mína. 

John McKenzie.
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STJÓRNARTÍÐINDI C 5 — 1973 
Nr. 21. 250 3. október 1973. 

AUGLÝSING 
um gildistöku samnings milli Íslands og Sambandslýðveldisins Þýzkalands 
til að koma í veg fyrir tvísköttun, að því er varðar skatta á tekjur og eignir. 

Hinn 3. október 1973 var í Reykjavík skipst á fullgildingarskjölum vegna samn- 
ings milli Lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands til að koma í 
veg fyrir tvísköttun, að því er varðar skatta á tekjur og eignir. Samkvæmt ákvæðum 
29. gr. samningsins gengur hann því formlega í gildi hinn 2. nóvember 1978. 

Samningur þessi var undirritaður í Bonn hinn 18. mars 1971, og er hann birtur 
í C-deild Stjórnartíðinda 1971 nr. 13. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðnneytið, Reykjavík, 3. október 1973. 

Einar Ágústsson. 
  

Pétur Thorsteinsson. 

Nr. 29. 29. október 1978. 
AUGLÝSING 

4 um gildistöku breytinga á sáttmála hinna Sameinuðu þjóða. 

Með skírskotun til auglýsingar nr. 7/1978 er almenningi hér með gert kunnugt, 
að hinn 24. september 1973 gengu í gildi breytingar þær á 61. gr. sáttmála Sam- 
einuðu þjóðanna, sem um var fjallað í ofangreindri auglýsingu. 

Utanríkisráðnneytið, Reykjavík, 29. október 1978. 

Einar Ágústsson. uu 
- Pétur Thorsteinsson. 

Nr. 23. 29. október 1973. 

AUGLÝSING 
um bókun um breytingu á samningi milli Íslands og Danmerkur um að komast 
hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir. 

Hinn 13. september 1973 var undirrituð í Kaupmannahöfn bókun um breytingu 
á samningi milli Íslands og Danmerkur um að komast hjá tvísköttun og koma í 
veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir. Forseti Íslands staðfesti 
bókun þessa hinn 28. september 1973. Gildistaka bókunarinnar er miðuð við hinn 
23. október 1973 skv. 1. mgr. 2. gr. hennar. 

Bókunin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með sert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðnneytið, Reykjavík, 29. október 1973. 

Einar Ásústsson. 

Pétur Thorsteinsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Fylgiskjal. 

BÓKUN 

um breyting á samningi milli Lýðveldis 

Íslands og Konungsríkisins Danmerkur 

um að komast hjá tvísgköttun og koma 

í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á 

tekjur og eignir. 

LÝÐVELDIÐ ÍSLAND 

05 
KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK, 

sem ásátt eru um að gera bókun til breyl- 

inga á samningi milli samningsríkjanna 

um að komast hjá tvísköttun og koma 

í veg fyrir undanskot frá skattlagningu 

á tekjur og eignir, ásamt bókun, sem 

undirritaður var í Reykjavík 21. maí 

1970, hafa í því skyni skipað sem fulltrúa 

sína með umboði: 

1. grein 
Breytingar á samningnum 

1. 10. grein orðist svo: 

#10. gr. 
Ágóðahlutir 

1. Ágóðahluti, sem félag heimilisfast 

í aðildarríki greiðir aðila heimilisföstum 

í hinu aðildarríkinu, má skattleggja í 

síðarnefnda ríkinu. 

9. Slíka ágóðahluti má þó skattleggja 

í því aðildarríki, þar sem félagið, sem 

greiðir ágóðahlutina, er heimilisfast, og 

eftir lögum þess ríkis. Með fyrirvara 

þeim, sem greinir í 3. tl., skal skatturinn, 

sem þannig er álagður, þó ekki vera 

hærri en: 
a) 5% af vergri fjárhæð ágsóðahlutanna, 

ef móttakandinn er félag (undan- 
skilið er þó sameignarfélag), sem á 
beint að minnsta kosti 25% eignar- 
hlutdeild í félaginu, sem ágóðahlutina 

greiðir; 
h) 15% af vergri fjárhæð ásóðahlutanna 

í öllum öðrum tilvikum. 
3. Þrátt fyrir ákvæðin í 2. tl. a-lið má 

Ísland hækka skattstigann úr 5% í 15% 
í þeim tilvikum, þegar ágóðahluturinn 
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PROTOKOL 

om ændring af overenkomst mellem 

Republikken Island og Kongeriget Dan- 

mark til undgáelse af dobbeltbeskatning 

og forhindring af beskatningsunddrag- 

else, for sá vidt angár indkomskat og 

formueskat. 

REPUBLIKKEN ISLAND 

og 
KONGERIGET DANMARK 

som gnsker at oprette en protokol til 

ændring af overenskomst mellem de 

kontraherende stater til undgáelse af 

dobbeltbeskatning og forhindring af be- 

skatningsunddragelse, for sá vidt angár 

indkomstkat og formueskat, med proto- 

kol, undertegnet í Reykjavik 21. maj 

1970, har í denne anledning som deres 

befuldmægtigede udnæynt: 

Artikel 1 
Ændringer í overenskomsten 

1. Artikel 10 fár fðlgende nye ordlyd: 

„Artikel 10 
Udbytter 

1. Udbytte, som udbetales af et sel- 

skab, der er hjemmehgrende í en af de 

kontraherende starter, til en person, som 

er hjemmehgrende i en anden kontra- 
herende stat, kan beskattes í denne anden 

stat. 

9. Sádant udbytte kan imidlertid ogsá 

beskattes í den kontraherende stat, hvori 
selskabet, der udbetaler udbyttet, er 

hjemmehórende, í henhold til lovgivning- 

en í denne stat. Medmindre bestemmels- 
erne i stykke 3 finder anvendelse, má 
skatten ikke overstige: 
a) 5 pet. af bruttoudbyttet, sáfremt mod- 

tageren er et selskab (bortset fra et 
interessentskab), som direkte eller 
indirekte ejer mindst 25 pet. af aktic- 
kapitalen í det selskab, der udbetaler 

udbyttet; 
bh) í alle andre tilfælde 15 pet. af brutto- 

udbyttet. 
3. Vanset Þbestemmelserne í stykke 

9 a) kan islandsk skat pá udbytte for- 
hójes fra 5 pet. til 15 pet. í tilfælde, hvor



Nr. 28. 2 

hefur verið dreginn frá tekjum félagsins, 
áður en íslenski félagaskatturinn var 
álagður. 

4. Bær stjórnarvöld í aðildarríkjunum 
skulu með gagnkvæmu samkomulagi 
Setja nánari reglur um framkvæmd tak- 
narkana samkvæmt 2. og 3. tl. Ákvæðin 

í 2. 0g3.1l. snerta ekki sk altlagningu fé- 
lagsins, að því er varðar þann hagnað, 
sem ágóðahlutirnir eru greiddir af. 

ð. Hugtakið „ágóðahlutir“ merkir í 
Þessari grein tekjur af hlutabréfum, 
námuhlutabréfum, stofnbréfum eða öðr- 
um réttindum, sem ekki eru skuldakröf- 
ur, il hlutdeildar í hagnaði, svo og tekjur 
af öðrum félagsréttindum, sem jafngilda 
tekjum af hlutabr éfum samkvæmt skatta- 
löggjöf þess ríkis, þar sem félagið, sem 
úthlutunina framkvæmir er heimilisfast. 

6. Ákvæði 1., 2. og 3. tl. gilda ekki, 
begar viðtakandi ágóðahlutanna er heim- 
ilisfastur í aðildarríki, en rekur í hinu 
aðildarríkinu, þar sem félag það, sem 
ágóðahlutina  sreiðir, er heimilisfast, 
fasta alvinnustöð, sem, eignarréttindin, 
sem ágóðahlutirnir eru greiddir af, eru 
raunverulega bundin við. Í því tilviki 
gilda ákvæði 7. gr. 

7. Ef félag, sem er heimilisfast í að- 
ildarríki, fær hagnað eða tekjur frá hinu 
aðildarríkinu, getur síðarnefnda ríkið 
ekki sk attlagt ágóðahlutina, sem fél agið 
greiðir aðilum, sem ekki eru heimilis- 
fastir í því ríki, eða lagt skatt á óútlagð- 
an hagnað félagsins. Þetta eildir jafnt, 
Þótt greiddu ágóðahlutirnir eða óúthlut- 
aði hagnaðurinn sé að öllu eða nokkru 
leyti hagnaður eða tekjur, sem hafa 
myndast í síðarnefnda ríkinu.“ 

2. Við 24. grein bætist nýr 
verður 2. tl., svohljóðandi: 

„2. Þegar aðili, sem er heimilisfastur 
í öðru aðildarríkinu, hefur tekjur, sem 

töluliður, sem 

2 28. desember 1978. 

sádant udbytte er bragt til fradrag í den 
indkomst, hvoraf islandsk selskabsskat 
pálignes. 

4. De kompetente myndigheder í de 
kontraherende stater skal ved sensidig 
allale faslsælte de nærmere regler for 
gennemfórelsen af de í stykke 2 og 3 
omhandlede  begrænsninger. Bestemm- 
elserne í siykke 2 og 3 skal ikke influe- 
re pá beskatningen af selskabet, for sá 
vidt angár den fortjeneste, hvoraf ud- 
byttet udbetales. 

5. Udtrykket #„udbytte“ betyder i 
denne artikel indkomst af aktier, mine- 
aklier, stifterandele eller — bortset fra 
sgældsfordringer — andre reltigheder til 
andel ; forljeneste, sável som indkomst 
fra andre selskabsrettisheder, der side- 
slilles med indkomst fra aktier í henhold 
til skattelovgivningen í den stat, í hvilken 
det selskab, der foretager udlodningen, 
er hjemmehðrende. 

6. Bestemmelserne í stykke 1, 2 og 3 
Hinder ikke anvendelse í tilfælde, hvor 
udbyltet oppebæres af en person, der er 
hjemmehórende í en af de kontr: aherende 
Slater, og som har et fast driftssted í 
den anden kontraherende stat, í hvilken 
det selskab, der udbetaler udbyttet, er 
hjemmehórende, sáfremt de rettisheder, 
der ligger Hl grund for udlodningen, har 
direkte forbindelse med det faste drifts- 
sted. Í sá fald skal bestemmelserne í arti- 
kel 7 finde anvendelse. 

7. Hvor et selskab, som er hjemme- 
hórende í en af de kontraherende stater, 
oppebærer fortjeneste eller indkomst fra 
den anden kontraherende stat, kan denne 
anden stat ikke lægge nogen skat pá ud- 
bytte, som udbetales af selskabet til per- 
soner, der ikke er hjemmehgrende í 
denne anden stat, eller underkaste sel- 
kabets ikke-udloddede indkomst nogen 

sk at pá ikke-ndloddet indkomst, selv om 
det udbetalte udbytte eller den ikke nd- 
loddede inkomst helt eller delvis bestár 
af fortjeneste eller indkomst fra kilder 
i denne anden stat.“ 
2. Til artikel 94 fójes 
fólsende: 

„Nár en person, der er hjenmehórende 
i en af de kontraherende stater, oppe- 

som stykke 2
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samkvæmt reglunum í 10. gr. má skatt- 
leggja í hinu aðildarríkinu, skal fyrr- 
nefnda ríkið leyfa frádrátt frá tekju- 
skatli viðkomandi aðila, fjárhæð, sem 

samsvarar þeim, skatti, sem greiddur er 
í hinu ríkinu. Slíkur frádráttur skal samt 
sem áður ekki fara fram úr þeim hluta 
skatlsins, reiknuðum áður en frádráttur- 

inn er gerður, sem svarar lil þeirra tekna, 
sem myndast hafa í síðarnefnda ríkinu.“ 

II. grein 
Gildistaka 

1. Bókun þessi skal ganga í gildi þann 
dag, sem skipst er á erindum, sem stað- 
festa, að bæði aðildarríkin hafi fullnægt 
þeim  stjórnskipulegu aðgerðum, sem 
krafist er til slíkrar gildistöku í hvoru 
ríkinu um sig. 

2. Bókun þessi skal koma til fram- 
kvæmda að því er varðar skatta af ágóða- 
hlutum, sem staðgreiddir eru og falla til 
útborgunar 1. janúar 1974 eða síðar. 

ÞESSU TIL STAÐFESTINGAR hafa 
fulltrúar beggja samningsríkjanna undir- 
ritað bókun þessa og sett við innsigli sín. 

GJÖRT í Kaupmannahöfn hinn 13. 
september tveimur eintökum á íslensku 
og dönsku, og skulu báðir textar vera 
jafngildir. 

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands: 

Sigurður Bjarnason 

Fyrir hönd Konungsríkisins Danmerkur: 

K. B. Andersen. 
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bærer indkomst, som í overensstemmelse 

med reglerne í artikel 10 kan beskattes í 
den anden kontraherende stat, skal den 

fórstnæyvnte stat í den págældende per- 
sons indkomstskat indrgmme et fradrag 

svarende Hl den skat, som er betalt til 
den anden stat. Sádant fradrag kan 
imidlertid ikke overstige den del af 
skallen, beregnet fór fradraget foretages, 
som svarer til den indkomst, der hid- 

rórer fra den sidstnævnte stat.“ 

Artikel 
Ikrafttræden 

1. Denne protokol skal træde í kraft 
den dag, hvor det ved noteveksling be- 
kræftes, at hver af de kontraherende sta- 
ter har gennemfórt de forfatningsmæs- 
sige foranstaltninger, der er ngdvendige 
for ikrafttrædelsen í vedkommende stat. 

2. Protokollen skal herefter have 
virkning med hensyn til skatter pá ud- 
hvtter, som er tilbageholdt ved kilden, 
for sá vidt angár beldb, der forfalder til 
betaling 1. januar 1974 eller senere. 

TIL BEKRÆFTELSE AF foranstáende 
har de befuldmægtigede for begge de 
kontraherende stater undertegnet denne 
protokol og forsynel den med deres segl. 

UÐFÆRDIGET í Kóbenhavn, den 18. 
september 1973 í to eksemplarer pá is- 
landsk og dansk, sáledes at begge tekster 
har samme gyldighed. 

For Republikken Island: 

Sigurdur Bjarnason 

For Kongeriset Danmark: 

K. B. Andersen
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AUGLÝSING 
um togveiðar Færeyinga innan fiskveiðilögsögunnar. 

Til viðbótar því, sem frá er greint í auglýsingu nr. 18/1972 um togveiðar Fær- 
eyinga innan fiskveiðilögsögunnar, birtast sem fylgiskjöl með auglýsingu þessari 
yfirlýsing af hálfu Íslands í lok viðræðna milli fulltrúa ríkisstjórnar Íslands og 
fulltrúa landsstjórnar Færeyja 16. ágúst 1972 og skeyti frá utanríkisráðuneytinu í 
til landsstjórnar Færeyja 29. mars 1978. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, Reykjavík, 28. desember 1973. 

Einar Ágústsson. 

Pétur Thorsteinsson. 

Fylgiskjal 1. 

Yfirlýsing af hálfu Íslands í lok viðræðna milli fulltrúa 

ríkisstjórnar Íslands og fulltrúa landsstjórnar Færeyja 

16. ágúst 1972. 

Færeyska sendinefndin hefur óskað eftir samkomulagi um fiskveiðar færeyskra 
togskipa innan 50 mílna markanna eftir 1. september n. k. 

Íslenzka nefndin verður af þessu tilefni að lýsa því yfir, að hún er ekki reiðu- 
búin til þess af ýmsum ástæðum að ganga til samninga um togveiðar innan 50 mílna 
markanna á þessari stundu. 

Til þess að mæta óskum færeysku nefndarinnar að þessu leyti vill íslenzka 
nefndin þó á þessu stigi lýsa yfir því að sæki færeyska landssljórnin um, sérstaka 
heimild fyrir önnur færeysk togskip en frystiskip til að ljúka yfirstandandi veiði- 
ferð, mun íslenzka ríkisstjórnin veita slíkt leyfi að því tilskildu að lýst verði yfir 
að færeysk togskip virði 50 mílna fiskveiðilögsögu Íslendinga. 

Togskipin verði þó horfin út fyrir 50 mílna mörkin cigi síðar en 1. október n. k., 
nema samningar hafi tekizt um annað fyrirkomulag fyrir þann tína. 

Fylgiskjal TI. 

Skeyti frá utanríkisráðuneytinu til landsstjórnar Færeyja 

29. mars 1978. 

Landsstjórn Færeyja. 

Með skírskotun til skeyta landsstjórnar Færeyja 26. og 27. marz viðvíkjandi 
umsókn um veiðiheimild til handa togaranum „Mýlingur“ innan fiskveiðimarkanna 
við Ísland er hér með tilkynnt, að íslenzk stjórnvöld veita hina umbeðnu veiði- 
heimild og fyrst um sinn með sömu skilmálum og gilda um veiðar þeirra færeysku 
logara, sem taldir eru upp í bréfi Einars Ágústssonar utanríkisráðherra til Atla P. 
Dam lögmanns 19. september 1972. 

Utanríkisráðuneytið.
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AUGLÝSING 
um fullgidingu Norðurlandasamnings um skrifstofur Ráðherranefndar 

og réttarstöðu þeirra, ásamt viðbótarbókun um skrifstofu stjórnar- 

nefndar Norðurlandaráðs og réttarstöðu hennar. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 92 10. desember 1973 var fullgildingarskjal Ís- 

lands að samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 
skrifstofur Ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra, sem undirritaður 
var í Osló hinn 12. apríl 1973, ásamt viðbótarbókun um skrifstofu stjórnarnefndar 
Norðurlandaráðs og réttarstöðu hennar, sem undirrituð var Í Osló hinn 15. maí 
1973, afhent utanríkisráðuneytinu í Osló hinn 20. desember 1973. 

Samningurinn og viðbótarbókunin eru Þirlt sem fylgiskjal með auglýsingu 

þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. desember 1973. 

Einar Ágústsson. 0 
Pétur Thorsteinsson. 

28. desember 1973. Nr. 26. 

AUGLÝSING 

um fullgildingu samkomulags um breytingu á Norðurlandasamningnum 

frá 6. febrúar 1981 um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði 

um hjúskap, ættleiðingu og lögráð. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 95 frá 20. desember 1973 var fulleildingarskjal 

Íslands að samkomulagi, sem undirritað var í Stokkhólmi hinn 20. nóvember 1978, 

milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um breytingu á Norður- 

landasamningnum frá 6. febrúar 1931 um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjú- 

skap, ættleiðingu og lögráð, sbr. lög nr. 29 8. september 1931, afhent utanríkisráðu- 

neytinu í Stokkhólmi hinn 28. desember 1973. 
Samkomulagið er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. desember 1973. 

Einar Ágústsson. I 
Pétur Thorsteinsson. 

Fylgiskjal. 

Samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 

breytingu á Norðurlandasamningnum frá 6. febrúar 1931 um alþjóðleg 

einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð. 

Ríkisstjórnir Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hafa orðið € 

ásáttar um, að 1., 9., 10. og 22. gr. í Norðurlandasamningnum frá 6. febrúar 1931,
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um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði, um hjúskap, ættleiðingu og lögráð skuli hljóða 
þannig: 

1. gr. 
Nú óskar ríkisborgari einhvers samningsríkjanna könnunar á hjónavígsluskil- 

yrðum eða lýsingar hjá stjórnvaldi einhvers hinna ríkjanna, og skal þá kanna rétt 
hans til að ganga í hjúskap eftir lögum þess ríkis, enda eigi annað hjónaefna þar 
heimili, en ella eftir lögum þess ríkis, þar sem hann á ríkisfang. Ætíð skal þó beita 
lögum þess ríkis, sem hjónaefnið á ríkisfang í, ef það óskar þess. Nú skal kanna 
rétt til að ganga í hjúskap eftir lögum þess ríkis, þar sem hjónaefni á ríkisfang, 
og getur hlutaðeigandi stjórnvald þá krafist þess, að rétturinn sé sannaður með 
vottorði, sem gefið var út af stjórnvöldum þess ríkis, sem það á ríkisfang í. 

Nú er svo fyrir mælt í lögum samningsríkis, sem hjónaefni á heimilisfesti í, 
að foreldrar þess eða lögráðamaður samþykki ráðahaginn, og skal þá eftir því 
farið, þótt slíks samþykkis sé ekki krafist í lögum þess ríkis, þar sem könnun 
hjónavígsluskilyrða fer fram. 

Um könnunina og lýsinguna gilda að öðru leyti lög þess ríkis, sem hlutað- 
eigandi stjórnvald heyrir til. 

9. gr. 
Í sérhverju ríkinu ber að fara eftir þar gildandi lögum um ákvarðanir þær, sem 

nefndar eru í 7. og 8. gr. Fignaskipti og skaðabætur ákvarðast þó ávallt eftir þeim 
lögum, sem samkvæmt 3. gr. gilda um fjármál hjónanna. 

Skilnaður að borði og sæng, sem fengist hefur í einu ríkjanna, veitir í hinum 
ríkjunum sama rétt til lögskilnaðar sem skilnaður að borði og sæng, er þar hefur 
fengist. 

Nú er ekki til að dreifa reglum um skilnað að borði og sæng í lögum samnings- 
ríkis, en í vissum tilvikum bvegst á, að umhugsunarfrestur sé undanfari lögskiln- 
aðar, og geta þá hjón, sem veittur hefur verið skilnaður að borði og sæng í ein- 
hverju hinna samningsríkjanna, fengið lögskilnað í þessu ríki án slíks undanfar- 
andi umhugsunarfrests, enda hafi þan, frá því að skilnaður að borði og sæng var 
veittur, lifað aðskilin svo lengi, að svarar til slíks umhugsunarfrests, og hafi ekki 
tekið upp sambúð að nýju. 

10. gr. 
Þegar fjármál hjóna, sem fengið hafa skilnað að borði og sæng, ákvarðast 

eftir lögum samningsríkis, sem ekki byggir á reglum um skilnað að borði og sæng, 
skulu fjárverðmæti, sem öðru áskotnast eftir skilnaðinn, verða séreign þess, en 
ábyrgð á skuldum miðast við aðstæður eins og þær voru við skilnað að borði og sæng. 
Að öðru leyti skal farið að lögum þessa ríkis, að því er til búskipta tekur við 
lögskilnað. 

Andist annað hjóna, eftir að skilnaður að borði og sæng er veittur, og spurning 
vaknar um rétt hins eftirlifandi Hl arfs eftir hið látna samkvæmt reglum um lög- 
erfðir eða samkvæmt erfðaskrá, og beita skal lögum samningsríkis, sem ekki byggir 
á reglum um skilnað að borði og sæng, skal skilnaður að borði og sæng lagður að 
jöfnu við lögskilnað, ef hinn fyrrnefndi varir enn 

22. gr. 
Úrskurður umboðsstjórnar og aðfararhæfir dómsúrskurðir, er gengið hafa 

einhverju ríkjanna samkvæmt 5., 7., 8., 11., 18., 14., 15., 19. og 21. gr., skulu gilda 
hinum ríkjunum án sérstakrar staðfestingar og án rannsóknar á því, hvort úr- 
skurðurinn sé réttur eða forsendur hans, þær er taka til heimilisfesti eða ríkisfesti 
í einhverju samningsríkjanna. Þetta á einnig við um aðfararhæfa dómsúrskurði, 
sem gengið hafa í einhverju ríkjanna og kveða á um ógildi eða ógildingu hjú- 
skapar milli ríkisborgara í samningsríki. 

þi
n 

þi
n
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Samningsríkin geta gengið að þessu samkomulagi með þvi: 
a) að undirrita það án fyrirvara um fullgildingu, eða 
Þ) að undirrita það með fyrirvara um fullgildingu ásamt eftirfarandi fullgildingu. 

Fullgildingarskjölin skulu sett til vörslu í sænska utanríkisráðuneytinu. 
Samkomulagið gengur í gildi 1. janúar eða 1. júlí næstan eftir að samnings- 

ríkin hafa öll gengið að samkomulaginu. 
Til þess að samningnum verði beitt um Færeyjar og Grænland, getur danska 

dómsmálaráðuneytið, að höfðu samráði við dómsmálaráðuneyti hinna samnings- 
ríkjanna, ákveðið þau frávik, sem sérstakar færeyskar eða grænlenskar aðstæður 

kunna að krefjast. 
Til staðfestingar þessu hafa undirritaðir, sem hafa fullgilt umboð, undirritað 

samning þennan. 
Gert í Stokkhólmi hinn 20. nóvember 1973 í einu eintaki á íslensku, dönsku, 

finnsku, norsku og sænsku, og að því er sænskuna varðar í tveimur textum, öðrum 
fyrir Finnland og hinum fyrir Svíþjóð. 
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AUGLÝSING 

um afnám vegabréfsáritana milli Íslands og Nýja-Sjálands. 

Með erindaskiptum í London hinn 12. desember 1973 var gengið frá gagn- 

kvæmu samkomulagi milli Íslands og Nýja-Sjálands um afnám vegabréfsáritana 

fyrir ferðamenn miðað við allt að þriggja mánaða dvöl. 
Samkomulagið gengur í gildi hinn 1. febrúar 1974. 
Erindaskiptin eru birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, Reykjavík, 28. desember 1973. 

Einar Ágústsson. 

Fylgiskjal. 

December 12th, 1973. 

Excellency, 

I have the honour to refer lo recent discussions between representatives of our 

two Governments concerning arrangements to facilitate travel between our two 

countries and to suggest that a visa agreement in the following terms be concluded 

between the Government of New Zealand and the Government of Iceland. 

1. Icelandic nationals holding valid Teelandic passports who wish to visit New 

Zealand as temporary visitors for not more than three months shall not be 

required to obtain visas. 
9. Tcelandic nationals who wish to enter New Zealand, and who are not entitled 

to exemption in terms of the foregoing paragraph, shall be subject to the re- 

quirements of New Zealand concerning visas. 

3. (a) Subject to the provisions of this paragraph, the Icelandic Government will 

waive visa requirements for New Zealand eitizens holding valid New Zea- 

land passports who wish to enter Iceland as bona fide non-immigrants.
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(b) New Zealand citizens, holding valid New Zealand passports who wish to 
stay in Iceland for more than three months after their entry into one of 
the countries party to the Convention between Finland, Denmark, Sweden 
and Norway dated July 12, 1957, regarding the abolition of Passport con- 
trol at Inter-Nordic Boundaries, to which Iceland became a party in 1965, 
from a country not a party to the said Convention, shall apply for a resi- 
dence permit in Iceland. 

(ce) The time limit of three months referred to in the foregoing subparagraph 
will be caleulated from the date of a person's last entry from a non-Nordic 
country into any one of the Nordic countries party to the abovementioned 
Convention, provided, however, that a visitor who, during the six months 
immediately preceding any such entry, has been staying in any one of the 
Nordic countries party to the said Convention will have such period of 
stay deducted from the said period of three months. 

New Zealand eitizens who wish to enter Iceland and who are not entitled to 
exemption in terms of paragraph 3 subparapragh (a) shall be subject to the 
requirements of Tceland concerning visas. 

(a) The foregoing shall not exempt Icelandic nationals entering New Zealand, 
and New Zealand citizens entering Iceland, from the necessity of com- 
plying with any requirements of New Zealand and Iceland respectively 
regarding entry, residence (whether temporary or permanent), exit and 
employment or occupation of foreigners, and persons who are unable to 
satisfy the respective immigration authorities that they comply with these 
requirements shall be liable to be refused permission to enter or land. 

(b) Visas, entry permits, permits to stay, and labour permits, when required 
and granted by the respective immigration authorities, will however be 
issued free of charge. 

For the purposes of the foregoing: 
(1) the term „temporary visitors“ in paragraph 1 includes business visitors, 

but does not include persons who enter New Zealand with the intention 
of taking up employment or of engaging in a profession or occupation; 

(2) the term „New Zealand“, where used as a territorial description, includes 

the Cook Islands, Niue and the Tokelau Tslands. 

The present agreement shall enter into force on 1 February, 1974, and shall 
remain in force until ninetv days after the date on which either party notifies 
the other in writing of its desire to terminate the agreement. 

If the foregoing terms are acceptable to the Government of New Zealand, 1 
have the honour to propose that this letter and your reply thereto should consti- 
tute an agreement between our two Governments. 

Accept, Excelleney, the renewed assurances of mv highest consideration. 

Niels P. Sigurðsson, 
Ambassador of Teeland. 

His Excellency 
Mr. TH. McCombs, O.B.E., 
High Commissioner for New Zealand, 
New Zealand House, 
Haymarket, SWIY 479.



28. desember 1973. 259 Nr. 27. 

12 December 1973. 

Excellency, 

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of today's date 

the text of which reads as follows: 

(Sjá erindið hér næst á undan.) 

I have the honour to inform you that the foregoing terms are acceptable to 

the Government of New Zealand and Í accordingly agree that vour letter and this 

reply should constitute an agreement between our two Governments. 

Accept, Excelleney, the renewed assurances of my highest consideration. 

T. H. McCombs 
High Commissioner for New Zealand. 

His Excellency 
Mr. Niels P. Sigurdsson, 
Ambassador of Iceland, 

LONDON. 
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