
  

UTKAST  
 
Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland 
omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences 
for goods imported from developing countries – GSP) 
 

Fastsatt ved Kgl.res. xx.xx.2008 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr 3. 
 
§ 1. Formål 
 Forskriftens formål er å unngå innenlandske markedsforstyrrelser forårsaket av 
preferansetollbehandling ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av den 
norske ordningen for generelle tollpreferanser (GSP-ordningen), samtidig som ordningens 
målsetting om å legge til rette for økt import fra utviklingslandene, ivaretas. 
 
§ 2. Utløsning av sikkerhetsmekanismen  
(1) Hvor importen av en landbruksvare som er gitt GSP-preferansetoll, medfører vesentlig 
markedsforstyrrelse eller fare for vesentlig markedsforstyrrelse, kan Kongen ved forskrift 
iverksette de tiltak som er nødvendig for å fjerne denne markedsforstyrrelsen, herunder helt 
eller delvis oppheve preferansetollbehandlingen for den angjeldende varen med umiddelbar 
virkning. 
(2) Denne paragrafen gjelder landbruksvarer angitt i pkt. 1 under vedlegg 1 til landbruks-
avtalen i WTO. 
(3) Tiltakets varighet skal begrenses til det som er nødvendig for å fjerne markeds-
forstyrrelsen, dog ikke utover en periode på ett år. 
(4) Tiltaket skal anvendes likt overfor alle utviklingsland omfattet av GSP-ordningen. 
Landene som er omfattet av nulltollordningen innenfor GSP-ordningen1 kan unntas fra tiltaket 
(5)  En forsendelse som er underveis i henhold til kontrakt som kan dokumenteres inngått 
før tiltaket ble kunngjort, skal unntas fra tiltaket. 
1. Jf. landliste fastsatt av Utenriksdepartementet. 
 
§ 3. GSP-innførselstillatelse for korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen  
(1) Tollfritak ved innførsel av korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen 
innenfor GSP-ordningen1 gis til importør som kan fremlegge gyldig GSP-innførselstillatelse 
på innførselstidspunktet. 
(2) Med korn, mel og kraftfôr forstås de varer som omfattes av vedlegget til denne 
forskriften. SLF gis fullmakt til å oppdatere vedlegget for å oppnå samsvar med tolltariffen. 
(3) Med forbehold for § 2 utstedes GSP-innførselstillatelse til enhver som sannsynliggjør 
at de har til hensikt å innføre varer omfattet av denne paragraf. Fra det tidspunkt begrunnet 
forslag om bruk av sikkerhetsmekanismen er sendt fra Statens landbruksforvaltning, kan 
utstedelsen av GSP-innførselstillatelser likevel utsettes inntil Kongen har tatt stilling til om 
tiltak for å fjerne markedsforstyrrelsen skal iverksettes. 
(4) GSP-innførselstillatelse gis for det kvantum som er angitt i søknaden innenfor 
følgende gyldighetsperioder: 
1. august – 7. november,  
8. november – 24. april, eller  
25. april – 31. juli.  
(5) GSP-innførselstillatelser kan ikke overdras.  
(6) Statens landbruksforvaltning kan fastsette krav til søknader om GSP-innførsels-
tillatelser etter denne paragrafen. 
1. Jf. landliste fastsatt av Utenriksdepartementet. 
  
§ 4. Ikrafttredelse 
 Denne forskriften trer i kraft straks. 
1. Toll- og avgiftsdirektoratets forskrift 30. juni 1995 nr. 627 om overvåking av innførselen av visse landbruksvarer under den norske 

GSP-ordningen ved bruk av automatiske innførselstillatelser oppheves samtidig.  
2. Landbruks- og matdepartementets forskrift 27. juni 2002 nr. 826 om sikkerhetsmekanisme og overvåkingssystem for toll- og kvotefri 

import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land (MUL) oppheves samtidig  


