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1. INNLEDNING 
 
1.1 Generelt   
Forhandlingene mellom EFTA og Georgia startet i september 2015 og ble avsluttet i februar 2016. 
Det ble holdt tre forhandlingsrunder.  Avtalen ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Bern 
27. juni 2016. EFTA-statene har opptrådt som en samlet gruppe i forhandlingene på basis av felles 
forhandlingsposisjoner det er blitt enighet om etter forutgående interne EFTA-møter. 
Forhandlingene ble ledet av Norge på vegne av EFTA. Den etterfølgende tiden har vært nyttet til 
oversettelser og nasjonale ratifikasjoner. 
 

Nærings- og fiskeridepartementet har ledet den norske forhandlingsdelegasjonen og Norge har 
hatt talspersonansvar for forhandlingene om toll- og opprinnelsesspørsmål, administrativt 
samarbeid og handelsfasilitering, kapitlet om tjenester, kapitlet om varer, kapitlet om veterinære 
og plantesanitære bestemmelser og kapitlet om konkurranse. Forhandlingsdelegasjonen har hatt 
medlemmer fra andre departementer og direktorater som har bidratt i arbeidet. 
Delegasjonsmedlemmer fra andre departementer og etater har bidratt særskilt i gjennomføringen 
av forhandlingene på følgende områder:  

- Bestemmelsene om toll- og opprinnelsesspørsmål, administrativt samarbeid og 
handelsfasilitering: Finansdepartementet ved Tolldirektoratet 

- Kapitlet om handel med landbruksvarer: Landbruks- og matdepartementet, Statens 
landbruksdirektorat 

- Kapitlet om veterinære og plantesanitære tiltak: Landbruks- og matdepartementet 

- Rettslige og horisontale bestemmelser: Utenriksdepartementet 

- Kapitlet om immaterielle rettigheter: Justisdepartementet og Patentstyret 

Forhandlingene har blitt ført på grunnlag av omforente norske posisjoner. 
Forhandlingsdelegasjonen har trukket på innspill fra berørte departementer. Resultatet er i 
overensstemmelse med føringer gitt av mandatet fra regjeringen og instruksene som er gitt til de 
enkelte forhandlingsrundene.  

EFTAs faste råd i Genève og EFTA-ministrene har vært holdt løpende orientert om utviklingen 
i forhandlingene. På norsk side har hovedspørsmålene under forhandlingene vært avklart 
løpende mellom departementene og under forberedelsesmøter til hver enkelt forhandlingsrunde. 
Det har også vært redegjort for forhandlingene i møter med sivilsamfunnsorganisasjoner og i 
EFTAs konsultative komité. 
 
Et bærende prinsipp i EFTA-statenes tredjelandspolitikk er parallellitet med EU. Bakgrunnen 
for dette prinsippet er å sikre norske bedrifter like gode vilkår som konkurrenter fra EU-statene 
og å bidra til prosesser av mer politisk karakter, som Barcelona-prosessen og 
stabiliseringsarbeidet på Vest-Balkan. Gjennom frihandelsavtalen med Georgia ønsker EFTA å 
bidra til økt stabilitet i regionen, og å styrke den økonomiske utviklingen i Georgia. 

Det økonomiske samkvemmet mellom Norge og Georgia er beskjedent. Norges samlede handel 
med Georgia beløp seg til 83 millioner kroner i 2015. Norsk eksport utgjorde 77 millioner 
kroner i 2015. Norges viktigste eksportvarer til Georgia er sjømat og elektriske maskiner. 
Importen fra Georgia beløp seg i 2015 til 6 millioner kroner. De viktigste importvarene fra 
Georgia er klær og nøtter.  
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EFTA fikk gjennomslag for sentrale krav i forhandlingene og frihandelsavtalen ble ferdigstilt 
med et godt resultat på alle forhandlingsområder.   

Frihandelsavtalens bestemmelser knyttet til handel med industrivarer, inkludert fisk og andre 
marine produkter, er nedfelt i kapittel 2. EFTA-statene og Georgia har forpliktet seg til å 
eliminere tollsatser for alle industrivarer, inkludert fisk og marine produkter, fra avtalens 
ikrafttredelse.  

Avtalen innebærer et forbud mot både eksportavgifter og kvantitative restriksjoner. For tekniske 
handelshindre inneholder avtalen plusselementer i forhold til WTO blant annet ved at partene 
forplikter seg til å holde tekniske konsultasjoner innen 40 dager dersom en part anser en annen 
part å handle i strid med WTO-avtalen.  

Bestemmelsene knyttet til handel med jordbruksvarer fremgår av kapittel 3. EFTA-statene og 
Georgia gir hverandre tollkonsesjoner for jordbruksvarer i henhold til varelistene, V-VII, hvor 
konsesjonene mellom Georgia og Norge finnes i vedlegg VI. For bearbeidede jordbruksvarer gir 
Norge Georgia de samme tollkonsesjonene som er gitt EU, noe som innebærer konsesjoner for 
blant annet yoghurt, kaffe, te, sukkervarer, sjokolade og bakervarer. Georgia har gitt Norge 
tollkonsesjoner på blant annet sukkervarer, sjokolade, bakervarer, supper, drikkevarer og 
tilberedte næringsmidler. Norge viderefører dagens system med prisutjevning for bearbeidede 
jordbruksvarer overfor Georgia.  

Når det gjelder ubearbeide jordbruksvarer får Georgia bedre markedsadgang til Norge for 
blomster, grønnsaker, frukt, krydder, vegetabilske oljer, frø, fruktjuice, vin og tobakk. Norges 
eksport for ubearbeidede jordbruksvarer til Georgia er tilnærmet null. Norge har imidlertid fått 
forbedret markedsadgang for blant annet kjøtt, ost, grønnsaker, frukt, oljer, vann og 
alkoholholdige produkter.  

Ved avtalens ikrafttredelse opphører GSP-ordningen Norge har med Georgia. Georgia får 
imidlertid bedre adgang for jordbruksvarer gjennom avtalen enn de har i GSP-ordningen.  

Frihandelsavtalens bestemmelser om opprinnelsesregler og tilhørende administrativt samarbeid 
er nedfelt i avtalens artikkel 2.2. Opprinnelsesreglene går ut på at det settes bestemte krav for at 
varene skal regnes som å ha opprinnelse i en av EFTA-statene eller Georgia, slik at varer uten 
tilknytning til frihandelsavtalens parter vanligvis ikke får fordeler av de tollreduksjoner som 
frihandelsavtalen gir. Opprinnelsesreglene presiserer de krav til produksjon og bruk av 
innsatsmaterialer fra land som ikke er en del av frihandelsområdet eller PEM. 
Opprinnelsesreglene i denne avtalen skal reguleres av Konvensjon om felles 
preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet (PEM-konvensjonen). 
Dette innebærer at det er mulig å bruke innsatsfaktorer fra flere land uten å miste preferansene 
som gis i avtalen.  
Frihandelsavtalens bestemmelser om handelsfasilitering er nedfelt i avtalens artikkel 2.10. 
Bestemmelsene er bygget på WTO-avtalen om handelsfasilitering med de tilpassinger som 
følger av EFTA-landenes ønske om å gjøre flere av WTO-avtalens utviklingsklausuler bindende 
i handelen mellom EFTA og Georgia 
 
En ”Blandet komité” skal etableres og vil få ansvaret for å overvåke og videreutvikle avtalen. Det 
etableres også en ”Underkomité” for opprinnelsesregler og handel med varer. 
 
 
1.2 Ikrafttredelse  
Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Georgia settes i verk med virkning fra 1. september 
2017.  
 
Varer innført til Norge den 1. september 2017 og senere, som ved fremleggelse av tilfredsstillende 
opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Georgia i henhold til disse 
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avtalene, og som fyller de øvrige vilkår som er fastsatt i avtalene, kan innrømmes 
preferansetollbehandling fra 1. september 2017 i samsvar med de tollsatser som følger av de avtalte 
konsesjoner. 
 
Preferansetollsatser for innførsel av varer med opprinnelse i Georgia er lagt inn i Tollvesenets 
elektroniske deklarasjonssystem – TVINN. På bakgrunn av denne frihandelsavtalen inngått 
mellom EFTA-landene og Georgia er følgende landgruppe opprettet i TVINN: TGE 
 
På innførselsdeklarasjonen (Enhetsdokumentet) skal det i rubrikk 36 anmerkes ”P”. 
 
 
1.3. Tolltariffen – preferansetollsatser 
De preferansetollsatser som følger av den inngåtte avtale med Georgia, er gyldig fra 1. 
september 2017 i Tollvesenets ekspedisjonssystem – TVINN. Preferansetollsatsene for varer 
med opprinnelse i Georgia er inntatt i den elektroniske utgaven av tolltariffen (nettversjonen) 
sammen med preferansetollsatsene for de øvrige avtaleland.  Den trykte utgaven av tolltariffen 
vil bli oppdatert med virkning fra 1. januar 2018. 
 
 
1.4. GSP-systemet  
GSP-systemet er et viktig verktøy for å gi særfordeler til utviklingsland i verdens handelssystem. 
Norge har implementert et omfattende system til fordel for utviklingslandene. Når en 
handelsavtale blir inngått mellom EFTA-statene og et land som nyter godt av GSP-systemet for 
utviklingsland (som for eksempel Georgia), så blir GSP-preferansene for landet avviklet ved 
handelsavtalens iverksetting. Det er norsk praksis at det gis en kort overgangstid på 3 måneder 
(hvor begge systemer virker parallelt) ut fra praktiske hensyn for varer som er underveis.   
 
Dette innebærer at GSP-systemet med Georgia opphører med virkning fra 1. september 2017, og at 
det i en overgangstid på 3 måneder vil kunne innføres opprinnelsesprodukter fra Georgia, vedlagt 
et GSP-sertifikat Formular A inntil 31. desember 2017. Etter dette tidspunkt skal kun 
frihandelsavtalens bestemmelser gjelde.  
 
 
1.5 Praktiske tiltak 
Det vil ikke bli laget en egen håndbok beregnet på preferansesamhandelen mellom EFTA-statene 
og Georgia, men en opprinnelsesveileder som tar for seg bruken av reglene i 
opprinnelsesprotokollen til denne avtalen og tilsvarende andre EFTA-avtaler finnes på 
www.toll.no.  
 
Tollregionene kan bestille Stortingsproposisjon nr. 113 S (2016-2017) ved henvendelse til Statens 
forvaltningstjeneste, og finnes ellers på internett – www.regjeringen.no (se under 
Utenriksdepartementet). Iverksettingsrundskrivet finnes på www.toll.no under Innførsel/ 
Frihandel og opprinnelse. 
 
Tollvesenet bes veilede norske eksportører, importører og speditører/transportører på beste måte, 
bl.a. ved å henvise til Tollvesenets nettsider og ev. ved henvisning til dette iverksettingsrundskrivet. 
Avtalen blir offentlig kunngjort av Utenriksdepartementet etter vanlig prosedyre. Norske 
eksportører og andre næringsdrivende kan også bestille et enkelteksemplar av proposisjonen med 
vedlegg ved henvendelse til Akademika, avd. for offentlige publikasjoner  
(tlf. 22 18 81 00, faks 22 18 81 01 eller e-post offpubl@akademika.no), jf. også internett 
www.regjeringen.no. Tollvesenet kan på forespørsel gi norske eksportører opplysninger om bl.a. 
avtalens vareomfang og hvilke opprinnelsesregler som gjelder for konkrete produkter beregnet på 
eksport fra Norge til Georgia. 
 

http://www.regjeringen.no/
http://www.toll.no/
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2. NÆRMERE OM AVTALENES INNHOLD 
2.1. Frihandelsavtalen EFTA-Georgia 
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Georgia vil være et bidrag til å støtte opp om den 
demokratiske og økonomiske utviklingen i landet og regionen for øvrig. Gjennom avtalen er Norge 
sikret gode betingelser for handel med industrivarer og avtalen sikrer at norske eksportører 
likebehandles med konkurrenter i EU-land da den gir nulltoll for alle industrivarer ved avtalens 
ikrafttredelse. Avtalen åpner det georgiske markedet for norsk fisk. På landbruksområdet har 
Norge gitt bedre markedsadgang innenfor rammen av norsk landbrukspolitikk. 

Opprinnelsesreglene skal reguleres av Konvensjon om felles preferanseopprinnelsesregler for 
Europa og statene ved Middelhavet.  

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Georgia består av 13 kapitler og 16 vedlegg (I-
XVI). Vedleggene utgjør en integrert del av frihandelsavtalen. 

Avtalens fortale redegjør for hvem som er partene i avtalen og de forhold partene legger vekt på 
i gjennomføringen av frihandelsavtalen. EFTA-statene og Georgia ønsker å styrke båndene seg 
imellom ved å etablere tette og varige forbindelser mellom partene. Videre stadfester partene 
sin hensikt om å fremme og ytterligere styrke det multilaterale handelssystemet ved å bygge på 
sine rettigheter og forpliktelser under avtaleverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO). 
Fortalen vektlegger betydningen av demokrati, rettstat, menneskerettigheter, bærekraftig 
utvikling (herunder miljø og arbeidstakerrettigheter), bedrifters samfunnsansvar, åpenhet, god 
offentlig styring og arbeid mot korrupsjon. Både når det gjelder arbeidstakerrettigheter, 
menneskerettigheter og bedrifters samfunnsansvar vises det til partenes internasjonale 
forpliktelser på disse områdene. 
 

2.2 Generelle bestemmelser 
 Artikkel 1.1 om formålene med frihandelsavtalen 
Artikkel 1.1 fastslår at partene til frihandelsavtalen oppretter et frihandelsområde i samsvar med 
bestemmelsene i denne avtalen, og basert på handelsforbindelser mellom markedsøkonomier, 
respekt for demokratiske prinsipper og menneskerettigheter, med siktemål om å bidra til 
velstand og en bærekraftig utvikling. Videre fastslås det at formålene med frihandelsavtalen er å 
liberalisere handel med varer og tjenester, øke investeringsmulighetene, forhindre og redusere 
handelsbarrierer, fremme konkurranse, oppnå videre gjensidig liberalisering av markedet for 
offentlige anskaffelser, sikre tilstrekkelig og effektiv beskyttelse av immaterielle rettigheter i 
tråd med internasjonale standarder, utvikle internasjonal handel i tråd med målet om 
bærekraftig utvikling og bidra til en harmonisk utvikling og utvidelse av verdenshandelen. 

 Artikkel 1.2 om geografisk virkeområde 
Artikkel 1.2 fastslår avtalens geografiske virkeområde. Avtalen omfatter ikke Svalbard, med 
unntak for handel med varer. 

 Artikkel 1.3 om handelssamkvem og økonomisk samkvem regulert av denne avtale 
Artikkel 1.3 fastslår at avtalen gjelder handel og økonomiske forhold mellom de enkelte EFTA-
statene på den ene siden og Georgia på den andre, men ikke handelsrelasjonene mellom de 
enkelte EFTA-statene. Artikkelen fastslår videre at Sveits skal representere Liechtenstein i 
saker som er omfattet av traktaten av 29. mars 1923, som etablerer en tollunion mellom disse to 
statene. 

 Artikkel 1.4 om forholdet til andre internasjonale avtaler 
Artikkel 1.4 bekrefter partenes rettigheter og forpliktelser under WTO-avtalen og øvrige avtaler 
forhandlet under WTO, og andre internasjonale avtaler som partene er part i. Dersom en av 
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partene mener at opprettholdelsen eller opprettelsen av en tollunion, frihandelsområde, 
grensehandelsordning eller annen preferensiell avtale endrer handelsregimet som følger av 
frihandelsavtalen, kan denne parten be om konsultasjoner. 

. Artikkel 1.5 om oppfyllelse av forpliktelser 
Artikkel 1.5 fastslår partenes plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle avtalens 
forpliktelser, og fastslår partenes plikt til å sikre at sine respektive sentrale, regionale og lokale 
administrative enheter eller myndigheter, samt ikke-statlige organer i utøvelsen av delegert 
offentlig myndighet, overholder avtalens forpliktelser.  

 Artikkel 1.6 om åpenhet 
Artikkel 1.6 omhandler åpenhet, og viser til at partene skal kunngjøre, eller gjøre offentlig 
tilgjengelig på annen måte, lover, forskrifter, rettsavgjørelser, forvaltningsvedtak som får 
generell anvendelse og partenes internasjonale avtaler som kan påvirke anvendelsen av denne 
avtalen. Partene forplikter seg også til omgående å besvare spørsmål og ved forespørsel utlevere 
informasjon vedrørende forannevnte, med forbehold om informasjon som er fortrolig under 
partenes nasjonale lovverk. 

2.3 Handel med varer  
 Artikkel 2.1 om vareomfang 
Artikkel 2.1 viser til at kapitlet dekker handel med industrivarer inkludert fisk, som beskrevet i 
vedlegg I. 

 Artikkel 2.2 om opprinnelsesregler og administrativt samarbeid 
Artikkel 2.2 viser til at bestemmelser om opprinnelsesregler reguleres i vedlegg II. I dette 
vedlegget fastslås det at opprinnelsesreglene skal reguleres av Konvensjonen om felles 
preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet. 

 Artikkel 2.3 om toll 
Artikkel 2.3 omhandler eliminering av tollsatser. Når avtalen trer i kraft skal partene eliminere 
all toll for opprinnelsesvarer som er dekket av art. 2.1. Videre skal ingen av partene kunne 
introdusere nye tollsatser overfor hverandre.  

 Artikkel 2.4 om eksportavgift 
Artikkel 2.4 omhandler eliminering av eksportavgifter. Når avtalen trer i kraft skal partene 
eliminere alle eksportavgifter. Videre skal partene ikke introdusere nye eksportavgifter overfor 
hverandre. 

 Artikkel 2.5 om tollverdi 
Artikkel 2.5 fastslår at artikkel VII i GATT 1994 og første del av avtalen om gjennomføring av 
artikkel VII i GATT 1994 innlemmes i og gjøres til en del av avtalen, med de nødvendige 
endringer. 

 Artikkel 2.6 om kvantitative restriksjoner 

Artikkel 2.6 fastslår at første ledd av artikkel XI i GATT 1994 innlemmes i og gjøres til en del 
av avtalen, med de nødvendige endringer. Dette innebærer at partene forplikter seg til å 
eliminere kvantitative restriksjoner.  

 Artikkel 2.7 om gebyrer og formaliteter 

Artikkel 2.7 fastslår at artikkel VIII i GATT 1994 innlemmes i og gjøres til en del av avtalen, 
med de nødvendige endringer. 
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 Artikkel 2.8 om intern beskatning og regulering 
Artikkel 2.8 fastslår at artikkel III i GATT 1994 innlemmes i og gjøres til en del av avtalen, 
med de nødvendige endringer. 

 Artikkel 2.9 om tekniske handelshindringer 
Artikkel 2.9 fastslår at WTO-avtalen om tekniske handelshindringer innlemmes i og gjøres til en del 
av avtalen, med de nødvendige endringer. 

 Artikkel 2.10 om handelsfasilitering 
Artikkel 2.10 fastslår at partene, med formål om å legge til rette for handel, skal forenkle 
prosedyrene for handel i varer og tjenester så langt det er mulig, og fremme multilateralt 
samarbeid mellom partene om handelsfasilitering, både under avtalen og ellers. Artikkelen viser 
ellers til ytterligere regler om handelsfasilitering i avtalens vedlegg III.  

 Artikkel 2.11 om underkomité for handel med varer 

Artikkel 2.11 fastslår at det opprettes en underkomité for handel med varer, med et mandat som 
følger av vedlegg IV. 

2.4 Handel med jordbruksprodukter  
 Artikkel 3.1 om vareomfang 

Artikkel 3.1 stadfester at kapitlet omhandler handel med jordbruksprodukter og viser til at 
produktdekningen tilsvarer alle produkter som ikke er listet i vedlegg I.  

 Artikkel 3.2 om tollkonsesjoner 

Artikkel 3.2 viser til at partenes tollkonsesjoner overfor hverandre for jordbruksprodukter er 
beskrevet i vedlegg V til VII. 

 Artikkel 3.3 om andre bestemmelser 

Artikkel 3.3 stadfester at artiklene fra avtalens kapittel 2 om opprinnelsesregler, eksportavgifter, 
beregning av tollverdi, kvantitative restriksjoner, gebyrer og formaliteter, intern beskatning, 
tekniske handelshindringer, handelsfasilitering, statlige handelsforetak, antidumping, globale 
beskyttelsestiltak, overgangsbeskyttelsestiltak, generelle unntak, sikkerhetsunntak og 
betalingsbalanse gjøres gjeldende for kapitlet, med de nødvendige endringer.  

 Artikkel 3.4 om dialog 

Artikkel 3.4 fastslår at partene skal undersøke eventuelle vanskeligheter som oppstår i handelen 
med jordbruksvarer og skal tilstrebe å finne løsninger gjennom dialog og konsultasjoner.  

 Artikkel 3.5 om videre liberalisering 

Artikkel 3.5 inneholder en klausul hvor partene påtar seg, innenfor deres respektive 
jordbrukspolitikk, å søke å oppnå ytterligere tollreduksjoner for handelen med jordbruksvarer. 
 
 
2.5 Tollmyndighetenes forpliktelser 
Avtalepartenes tollmyndigheter har rett til å kontrollere at tollpreferanser kun blir innrømmet 
(beregnet) i samsvar med bestemmelsene i omtalte avtalen samt at andre tollmessige forhold blir 
overholdt. Vareomfanget i avtalen fremkommer av dette rundskrivet.  
Preferansetollbehandling ved innførsel til Norge kan bare innrømmes (deklareres og beregnes) for 
varer med såkalt frihandelsstatus (dvs. ”opprinnelsesprodukter”) som det foreligger 
tilfredsstillende opprinnelsesbevis for.  
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Ved eksport fra Norge av varer som er preferanseberettiget i henhold til denne frihandelsavtalen 
skal Tollvesenet i samsvar med fastlagte rutiner kontrollere opprinnelsesbevis og kontrollere at 
disse kun utferdiges i samsvar med avtalens bestemmelser. Tollvesenets kontroller kan foretas på 
eksporttidspunktet for varene eller i etterhånd. Tollmyndighetene har rett til å kontrollere 
firmaenes regnskaper og alle forhold omkring produkter som det er utferdiget 
opprinnelsesdokumentasjon for under denne avtalen. Tollmyndighetene i avtalelandene skal 
gjensidig informere hverandre om bl.a. resultater fra slike etterkontroller av opprinnelsesbevis 
foretatt etter anmodning av kompetente myndigheter i en annen avtalepart. 
 
 
3. FRIHANDELSOMRÅDET    EFTA/Georgia 
I følge avtalen omfatter frihandelsområdet Georgia og alle EFTA-landenes territorier 
(tollområder), dvs. følgende landområder: Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Georgia, 
samt  hver parts økonomiske sone. 
 
Svalbards territorium er omfattet av avtalens geografiske virkeområde for så vidt gjelder 
bestemmelser relatert til handelen med varer (ikke tjenester). 
 
 
4. NÆRMERE OM VAREOMFANGET 
Frihandelsavtalen omfatter med få unntak handel med industrivarer, basis- og bearbeidede 
landbruksprodukter samt fisk og andre marine produkter. Iht. artikkel 2.1 og 3.1 i frihandelsavtalen 
EFTA-Georgia (heretter kalt Avtalen) skal denne for så vidt det gjelder handel med varer gjelde for: 
 
a) Industrielle produkter, fisk og andre marine produkter som  er oppført i Vedlegg I 

til Avtalen. 
Vedlegg I omfatter industrielle varer under kapitlene 25 til 97 i HS nomenklaturen (tolltariffen) og 
fisk og andre marine produkter som hører under kapittel. 2 pos.nr. 02.08 og kapittel. 3 pos.nr. 
05.11, 15.04, 15.16, 16.03, 16.04, 16.05, 23.01 og 23.09 i tolltariffen. 
 
b) Ubearbeidede og bearbeidede landbruksprodukter som er omfattet av Vedlegg II 
til Avtalen. 
Ved innførsel til Norge er vareomfanget de produkter som er oppført i seksjon I i vedlegg II. For 
ubearbeidede landbruksprodukter skal Norge, i henhold til Artikkel 1, gi Georgia tollreduksjoner 
som nedsettes i tavlens kolmunn 6a og 6b. I henhold til, bearbeidede landbruksprodukter, Artikkel 
2 i seksjonen skal Norge for produktene identifisert som «PAP» i seksjonens tabell  tilstå Georgia 
en tollreduksjon i henhold til varelistene som ikke er mindre gunstig enn den som tilstås Det 
Europeiske fellesskap. Georgia skal gi tollreduksjoner til Norge i henhold til tabell 2 i vedlegget.     
 
 
5. TOLLPREFERANSENE 
5.1 Frihandelsavtalen 
Ved eksport til Georgia av industrivarer, inkluderer fisk og andre marine produkter, med 
opprinnelse (”opprinnelsesstatus”) i et EFTA-land (for eksempel Norge), skal Georgia innrømme 
EFTA-statene tollfri innførsel av alle produkter fra iverksettingstidspunktet for avtalen.  
 
 
6. OPPRINNELSESREGLER OG FORVALTNINGSSAMARBEID 

• Partenes rettigheter og forpliktelser med hensyn til opprinnelsesregler og 
forvaltningssamarbeid mellom partenes tollmyndigheter skal reguleres av den regionale 
konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved 
Middelhavet (heretter kalt «konvensjonen»). 

 
• Dersom en part trer ut av konvensjonen, skal partene umiddelbart innlede forhandlinger 

om nye opprinnelsesregler som skal gjelde for denne avtale. Inntil slike regler trer i kraft, 
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får opprinnelsesreglene i konvensjonen tilsvarende anvendelse på denne avtale og gir 
dermed kun adgang til kumulasjon mellom partene. 

 
Opprinnelsesreglene i konvensjonen, og bestemmelser i nasjonal lovgiving, fastlegger de vilkår som 
må være oppfylt for at produkter skal være berettiget til preferansetollbehandling i samhandelen 
mellom EFTA-statene og Georgia. 
 
Betingelsene for at et produkt skal være gjenstand for preferansetollbehandling ved innførsel til 
Norge, er i korte trekk følgende: 
 
1. Krav om preferansetollbehandling må settes frem av importøren (deklaranten) ved  
tollbehandlingen (fortollingen) av produktene. 
 
2.  Produktene må inngå i Avtalens vareomfang.  
 
3.  Produktene må være fremstilt i frihandelsområdet i samsvar med opprinnelsesreglene inntatt i 

konvensjonen. 
 
4.  Forsendelsesregelen fastsatt i konvensjonen må være overholdt. 
 
5. Det må foreligge tilfredsstillende opprinnelsesbevis for produktene i form av  
 en opprinnelseserklæring. 
 
 
7. OPPRINNELSESREGLENE 
7.1 Generelt 
Opprinnelsesreglene er nedfelt i Avtalens artikkel 2.2, vedlegg II og konvensjonen. Reglene 
presiserer de krav til produksjon og bruk av innsatsmaterialer fra land utenfor frihandelsområdet 
som må være oppfylt for at ferdigvaren skal oppnå status som frihandelsvare (opprinnelsesstatus).  
 
Bestemmelsene i konvensjonen om opprinnelsesregler samt bruk og kontroll av 
opprinnelsesdokumentasjon og kumulasjon gjelder også for landbruksprodukter.   
 
Konvensjonen regulerer også det administrative samarbeidet mellom avtalepartenes 
tollmyndigheter, herunder etterkontroller (verifikasjoner) av opprinnelsesbevis.  
 
Opprinnelsesreglene i konvensjonen er delt inn i to hoveddeler – de materielle artikler og listen 
over spesielle bearbeidingsprosesser som kreves for angitte varer.  Visse viktige definisjoner 
fremkommer av artikkel 1.  Det må innenfor avtaleområdet foretas en viss grad av 
produksjon/bearbeiding for at en vare skal anses å ha opprinnelsesstatus i hht. avtalen i et EFTA-
land (for eksempel Norge) eller i Georgia.   
 
 
7.2 Opprinnelsesbevis  
Krav om preferansetollbehandling skal i innførselslandet legitimeres ved fremleggelse av 
tilfredsstillende opprinnelsesbevis. Ved dette har eksportøren avgitt erklæring om at varene 
oppfyller vilkårene i opprinnelsesreglene. Et opprinnelsesbevis skal utferdiges i forbindelse med 
den fysiske utførelsen av varene, på det tidspunkt den reelle eksport har funnet sted eller er sikret.  
Et opprinnelsesbevis kan bare utferdiges til land som er part i avtalen, for produkter som er 
omfattet av avtalen og som er ”opprinnelsesprodukter”. 
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8. Vedleggene til frihandelsavtalen 
Avtalen inneholder 16 vedlegg (vedlegg I – XVI) som er en integrert del av frihandelsavtalen. 

Vedlegg I lister de produktene som omfattes av kapittel 2 (industrivarer, inkludert fisk og andre 
marine produkter).  

Vedlegg II inneholder opprinnelsesreglene.  

Vedlegg III omhandler partenes forpliktelser når det gjelder handelsfasilitering.  

Vedlegg IV omhandler mandatet til underkomiteen for varer. 

Vedlegg V inneholder konsesjonslistene for jordbruksvarer mellom Island og Georgia. 

Vedlegg VI inneholder konsesjonslistene for jordbruksvarer mellom Norge og Georgia. 

Vedlegg VII inneholder konsesjonslistene for jordbruksvarer mellom Sveits (inkludert 
Liechtenstein) og Georgia. 

Vedlegg VIII inneholder konsesjonslister for tjenester.  

Vedlegg IX inneholder unntak fra MFN-forpliktelser på tjenester.  

Vedlegg X inneholder bestemmelser om finansielle tjenester.  

Vedlegg XI inneholder bestemmelser om telekommunikasjonstjenester.  

Vedlegg XII inneholder bestemmelser om maritime transporttjenester. 

Vedlegg XIII inneholder bestemmelser om energirelaterte tjenester.  

Vedlegg XIV inneholder reservasjonsliste for investeringer 

Vedlegg XV inneholder bestemmelser om immaterielle rettigheter. 

Vedlegg XVI inneholder bestemmelser om markedsadgang for offentlige anskaffelser 
 
 
Oslo, 25.september 2017 
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