Endringer og forbedringer i den norske GSP-ordningen - som besluttet i
regjeringen og Stortinget i samsvar med anbefalingene i rapport av april 2007 fra
en interdepartemental arbeidsgruppe.
1.
Den til enhver tid gjeldende ”DAC-liste” fra OECD legges til grunn for hvilke land som skal
omfattes av den norske GSP-ordningen.
2.
Av pkt.1 følger at følgende 11 nye land inkluderes i GSP-ordningen: Lavinntektslandene
Moldova, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan, og de lavere mellominntektslandene Armenia,
Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Turkmenistan og Ukraina.
3.
Av pkt.1 følger at følgende land eller territorier som ikke er oppført på DAC-listen tas ut av
GSP ordningen: Hong Kong Kina, Macao Kina, Bahamas, Brunei-Darussalam, Kuwait, Bahrain,
Qatar, Forente arabiske emirater og Saudi Arabia (for de 5 siste kan dette gjøres ved inngåelse av
handelsavtale EFTA-GCC, - Saudi-Arabia er forøvrig fortsatt oppført på DAC-listen med merknad
om at landet vil tas ut ved neste revisjon hvis nåværende inntektsnivå opprettholdes eller heves
ytterligere), samt følgende øysamfunn/territorier, som GSP-ordningen ikke har vært iverksatt for,
og som alle er underlagt britisk, nederlandsk, fransk, australsk eller amerikansk styre: Gibraltar
(UK), Bermuda-øyene (UK), Falklands-øyene (UK), Cayman-øyene (UK), Britiske Jomfruøyer,
Pitcairn (UK), Nederlandske antiller, Nykaledonia (Fr.), Fransk Polynesia, Australøyene og fransk
Antarktis (Fr), Christmas Islands (Aus), Cocos-øyene (Aus), Norfolkøya (Aus), Heard-øya og
McDonald-øyene (Aus), Midway-øyene (USA), , Johnston og Sand –øyene (USA), Wake-øyene
(USA), Amerikanske Jomfruøyer, Karolinene (USA), Marianene (USA), Samoa-øyene (USA),
Guam (USA).
4.
Land som det inngås handelsavtaler med (gjennom EFTA eller bilateralt) tas ut av GSPordningen i samsvar med etablert praksis, men det gjøres et unntak fra denne praksis for
handelsavtalen EFTA-SACU, slik at Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika fortsatt
vil inngå i GSP-ordningen.
5.
GSP-ordningens særlige ordning for toll- og kvotefri markedsadgang til det norske
markedet for alle varer fra de land som omfattes, som hittil kun har omfattet de 50 minst utviklede
land (MUL), utvides til å gjelde alle lavinntektsland iht. til den til enhver tid gjeldende DAC-liste,
og som samtidig har en befolkning under 75 mill. innbyggere (som er ett av FNs kriterier for å gi
et land MUL-status). Dette vil innebære at denne ordningen, heretter kalt "nulltoll-ordningen", vil
omfatte følgende 14 lavinntektsland i tillegg til de 50 MUL som den gjelder for i dag: 6 land i
Afrika: Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Kamerun, Republikken Kongo og Zimbabwe. 8 land
utenfor Afrika: Nicaragua, Moldova, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Mongolia, Nord-Korea,
Papua-Ny-Guinea. Foreligger det særlige handels- og utviklingsrelaterte hensyn, skal det utvises
skjønn i forhold til en rigid anvendelse av DAC-listen når det gjelder hvilke land som skal være
omfattet.
6.
GSP-ordningens tollreduksjon økes med 20 prosentpoeng innenfor WTOs
minsteadgangskvoter for landbruksvarer.
7.
Av pkt.5 følger at 14 lavinntektsland får tollfri markedsadgang for alle klær og andre
tekstilvarer i tillegg til de land som allerede har tollfrihet i dag. Det gjennomføres ikke ytterligere
tollreduksjoner for klær og andre tekstilvarer.

8.
§16 i forskriften om opprinnelsesregler i GSP endres slik at et produkts GSP-opprinnelse
kan dokumenteres ved en fakturaerklæring fra eksportøren i stedet for et opprinnelsesbevis
attestert av kompetente myndigheter i GSP-landet dersom verdien av vareforsendelsen ikke
overstiger 100 000 kroner (mot 25 000 kroner i dag).
9.
Med unntak for pkt.8 videreføres opprinnelsesreglene i GSP uten endringer. Det er
samtidig slått fast at norske tollmyndigheter bør, innenfor sitt nære samarbeid med EU og EFTA,
vurdere mulighetene for å forenkle opprinnelsesreglene og praktiseringen av disse slik at de i
minst mulig grad fremstår som en hindring for import av varer fra utviklingsland.
10.
De to forskiftene om overvåkning og sikkerhetsmekanisme, fastsatt av TAD og LMD,
endres og samles i en enkelt forskrift administrert av Statens landbruksforvaltning (SLF), slik at
krav om forhåndssøknad om GSP-importtillatelse i TADs tidligere forskrift fjernes (dvs. varene i
liste 6A i TADs konsolidert GSP-tekst). LMD forestår utarbeidelse av forslag til ny forskrift i
samarbeid med berørte departementer/etater.
11.

Det foretas ikke endringer når det gjelder kvoteordningene i GSP-ordningen.

12.
UD, i nært samarbeid med Norad, TAD og utenriksstasjonene, gjennomfører tiltak for at
GSP-ordningen skal være iverksatt og gyldig til enhver tid for alle land som er med i ordningen, og
særlig for de land som er inkludert i nulltoll-ordningen.
13.
UD, i nært samarbeid med Norad, TAD og utenriksstasjonene, gjennomfører
informasjonstiltak for å styrke kunnskapen om og interessen for GSP-ordningen og de
eksportmulighetene den skaper, særlig i de land som er inkludert i nulltoll–ordningen.
14.
Bruken av tollpreferansene i GSP-ordningen stimuleres gjennom intensivert handelsrettet
utviklingssamarbeid.
15.
UD følger opp gjennomgangen med en utredning av u-landenes muligheter og
begrensinger når det gjelder eksport til det norske markedet. Hensikten vil være å identifisere
mer konkret de vareslag u-landene har størst potensiale for å eksportere til Norge og hvilke
betingelser som påvirker importen av disse varene når det gjelder bl.a. infrastruktur,
standarder/matsikkerhet, nivå på tollsatsene og markedsføring.

