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1 INNLEDNING 

Som tittelen henspeiler til, vil dette notatet ta for seg GATT, og spesielt de føringer som blir 

lagt på nasjonal landbrukspolitikk gjennom avtaleverket. Gjennom et generelt historisk 

tilbakeblikk:, vil vi prøve å belyse GATTs utvikling og betydning for den internasjonale 

varehandelen. Norges stilling som en pådriver i arbeidet for å øke samhandelen mellom 

landene under felles rammebetingelser vil også være et punkt under behandlingen av temaet. 

Etter å ha gjennomgått en generell beskrivelse av GATT og tidligere forhandlingsrunder i 

grove trekk, vil Uruguay-rundens bestemmelser for jordbruket bli viet særlig oppmerksomhet. 

Som de fleste vet foreligger det nå enighet i GATT om et avtaleverk hvor også jordbruksvarer 

er med som noe annet et uklart untaksområde fra det generelle regelverk i GATT. Endelig 

ratifisering gjenstår, men det er ikke rom for å redusere de innrømmelser som nå foreligger. 

Innholdet som vi kjenner i dag, vil derfor høyst sannsynlig være synonymt med den 

avtaleteksten som skal signeres på et ministermøte i Marokko 12. -15 . april og deretter sendes 

for ratifisering i det enkelte land. 

Etter å ha gjennomgått innholdet i den nye GATT-avtalen, vil så de direkte føringene på 

nasjonal jordbrukspolitikk: bli drøftet mer i detalj . Avtalen som foreligger gir rom for 

fleksibilitet. Faktiske endringer i de internasjonale matvaremarkedene vil være anhengig av 

hvordan det enkelte land velger å tilpasse nasjonal politikk: innen de nye rammene. Spørsmålet 

som da melder seg, blir om GATT-avtalen har ført til tilnærming mellom de ulike lands 

nasjonale landbrukspolitikk eller ikke. Ut fra en betraktning om at nå skal alle nasjonale 

ordninger være innen rammene av et felles overnasjonalt regelverkverk, skulle en slik 

tilnærming være tilfelle. Det slingringsmonnet som imidlertid er bygget inn i avtalen for 

politisk fleksibilitet på nasjonalt nivå, vil derimot dempe denne tendensen. Hvilket tidsaspekt 

en legger på vurderingene vil også ha betydning. 
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2 GATT (General agreement on tariffs and trade) 

Presset på det enkelte lands nasjonale jordbrukspolitikk fra de eksterne omgivelsene, som i 

særlig grad har gjort seg gjeldende på 1980- og 90-tallet, kommer i stor grad som et resultat av 

den nettopp sluttførte GATT-runden (Uruguay-runden). Kommende GATT-runder vil også 

være premissgivende for hvilke rammer det enkelte land må holde seg innenfor ved utforming 

av en fremtidig jordbrukspolitikk. Arbeidet for frihandel og reduksjoner av proteksjonistiske 

tiltak er altså ikke kun et regionalt fenomen gjennom sammenslutninger i regionale 

frihandelsområder eller tollunioner, men også internasjonalt søkes det gjennom GATT 

kontinuerlig mot mer liberale handelsordninger. Dette gjelder både antall land, varegrupper og 

handelsområder som tas med i forhandlingsrundene. Forutsetningene for det arbeidet som blir 

gjort i GATT, er at frihandel fører til det best mulige økonomiske resultat for hvert enkelt land 

som deltar i handelen og verdensøkonomien totalt. Historisk har imidlertid endringer i nasjonal 

forsyningspolitikk vært reaksjoner på internasjonale økonomiske og politiske sjokkvirkninger, 

eksempelvis krigsfare eller -utbrudd. Den generelle oppfatningen er at faren for slike 

sjokkvirkninger i dag er avtagende. At verdenshandelen i dag likevel på enkelte områder 

(sæligjordbruk) preges av proteksjonistiske holdninger, begrunnes gjerne ut fra stort politisk 

gjennomslag for enkelte interessegrupper ved utformingen av nasjonal politikk. Fra et 

frihandelssynspunkt, som GATT representerer, forhindrer da hensynet til disse 

interessegruppene en økonomisk optimal tilpasning for det store flertall av den berørte 

befolkning. Gjennom GATT vil en motarbeide de nasjonale proteksjonistiske holdningene ved 

å etablere et overnasjonalt regelverk for internasjonal handel. Det heter i innledningen til 

generalavtalen for toll og handel: 

"Avtalelandene: 

I erkjennelse om at deres forhold med hensyn til handel og økonomiske bestrebelser 

skulle bli dirigert av hensyn til å heve levestandarden, sikre full sysselsetting og et stort og 

stadig økende volum i realinntekt og effektiv etterspørsel, utvikle effektiv bruk av verdens 

ressurser og å øke produksjonen og byttet av varer, 

Være håpefull på å bidra til disse målsettingene gjennom å gå inn i gjengjeldende og gjensidig 

fordelaktige arrangementer rettet mot substansielle reduksjoner av toll og andre 

handelsbarrierer og å fjerne diskriminerende behandling i internasjonal handel, 

Har gjennom deres representanter blitt enige om følgende:" (GATT, 1986). 
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2.1 GATTs historie 

Allerede før 2. verdenskrig var arbeidet med å etablere et internasjonalt frihandelssystem i 

gang. I 1934 presset USA på for å få gjennomført politiske regler for et internasjonalt 

handelssystem. Enighet om generelle målsettinger ble oppnådd, men regionale og nasjonale 

konflikter gjorde det imidlertid vanskelig å overføre de felles målene til et fungerende regelverk 

for internasjonal handel, og det ble ingen bindende avtale. Etter krigen var situasjonen en 

annen. Det økonomiske systemet i den vestlige verden var ødelagt, og ingen land kunne lenger 

motsette seg USAs dominerende rolle i verdensøkonomien. 

USAs sterke posisjon gjorde seg utslag på flere måter. En etablering av faste valutakurser 

basert på en gullstandard, Brett on W oods-systemet, ga det valutamessige fundamentet for økt 

handel mellom landene. Det amerikanske hjelpeprogrammet, Marshall-hjelpen, som skulle 

gjenetablere Europa og skape økonomisk vekst, virket til å skape et oversjøisk marked for 

amerikanske produkter. Som en konsekvens av dette økte også arbeidet med å etablere en 

internasjonal frihandelsavtale . Ganske raskt viste det seg imidlertid at forhandlingene om 

handelsliberalisering var langt mer komplisert enn hva som hadde vært tilfelle ved 

forhandlingene om det internasjonale monetære systemet. Fordelene av en avtale var ikke like 

synlig for alle land, men det var derimot de begrensninger som ble pålagt de politiske 

beslutningstakere i de enkelte land ved tiltredelse til en internasjonal handelsavtale. På tross av 

problemer under forhandlingene, ble en avtale undertegnet i 1947. Dokumentet het "General 

Agreement on Tariffs and Trade" . Denne avtalen ble i utgangspunktet betraktet som 

midelrtidig, og skulle senere erstattes av en generell frihandelsavtale og et enda større 

organisatorisk apperat. Etableringen av den internasjonale handelsorganisasjonen ITO 

(International Trade Organization), som det også ble forhandlet om i perioden 1945-48, ble 

imidlertid aldri virkelighet. Årsaken til dette var at det amerikanske Senatet nektet å ratifisere 

det foreliggende charteret (Havana-charteret) på grunn av motstand fra amerikansk industri

og jordbruksinteresser (ESPELI, 1992). Det var altså GATT som ble stående som den 

internasjonale overbygningen som skulle legge forholdene til rette for handel mellom landene. 

GATT-avtalen av 1947 ble inngått mellom 23 land, deriblant Norge. Avtaleteksten inneholder 

det grunnleggende regelsettet for den fremtidige reguleringen av den internasjonale handelen. 

Et hovedprinsippene er bestevilkårs prinsippet og ikke-diskriminerende handelsadferd. Dette 

binder avtalelandene til å behandle importen fra ethvert avtaleland på lik måte. Det gjelder 

både tollsatser, importbetingelser og eksportavgifter. Ingen land skal ha bedre 
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eksportbetingelser til et avtaleland enn hva de andre avtalelandene har, og det er de beste 

betingelsene som til enhver tid skal gjøres gjeldende. Hvis et medlemsland mener at denne 

regelen er overtrådt, kan saken innklages til GATT, som i sin tur iverksetter undersøkelser 

gjennom et panel (mer om dette i 3.3). Unntak fra regelen kan imidlertid gis under visse 

omstendigheter. Eksempler på slike unntak er etablering av tollunioner eller frihandelsområder 

og handelsinnrømmelser ovenfor U-land. 

Et annet hovedprinsipp er at det skal være gjensidighet mellom de tollnedsettelser 

avtalelandene når frem til. Ideen er at tollbeskyttelse oppfattes som en fordel, som 

importlandene gjennom forhandlinger avstår fra. Derfor skulle en reduksjon i et lands 

tollbeskyttelse føre til en motytelse fra eksportlandene. Det kan for eksempel være 

tollreduksjoner for andre varer eller reduksjoner i eksportsubsidiene. 

De to hovedprinsippene om bestevilkår og gjensidighet i tollreduksjoner har vært effektive 

midler til å redusere tollsatsene. Fra 1947 til 1987 har tollbeskyttelsesnivået på industrivarer 

gått fra ca 40% til ca 5% (GATT, 1991). Dette har også bare blitt mer og mer tydelig ettersom 

antall avtaleland har økt til 117. Gyldighetsområdet til det felles regelverket har blitt utbredt i 

takt med økningen av avtaleland. 

Beskyttelse av nasjonale industrier er ikke forbudt i GATT, men det er et prinsipp at alle 

importbeskyttelsesmekanismer omskrives til tollverdisatser. Dette er en viktig forutsetning for 

at beskyttelsesnivået kan fastlåses i tallister, som deretter kan gi grunnlaget for forhandlinger 

mellom GATT-medlemmene. Gjensidighetsprinsippet kan på bakgrunn av de etablerte 

tallistene garantere motytelser for enhver endring av de bundne tollsatsene. GATTs 

hovedoppgave er altså ikke å skape en ren frihandelssituasjon, men å sikre en mest mulig åpen, 

rettferdig og stabil handel. Et av de største problemene med GATT har vært, og er, at avtalen 

i stor grad også kjennetegnes ved en rekke unntak fra det generelle regelverket. Strid om når 

slike unntak kan gjøres gjeldende er blant de viktigste årsakene til konfliktsituasjoner i GATT. 

2.2 Norge og etableringen av GATT 

Norge var, som nevnt, en av GATTs 23 grunnleggere og en aktiv pådriver i arbeidet for 

internasjonal frihandel allerede fra krigens dager. Også i ratifikasjonsprosessen ledet Norge an, 

og var blant de første statene som ratifiserte GATT-avtalen. Fra norsk side ble det fremholdt 
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at det var lite ønskelig med en utvikling der bilaterale avtaler og proteksjonistiske virkemidler 

ble dominerende i internasjonal handel. Erfaringene fra 1. verdenskrig og mellomkrigstiden 

gjorde at det fra norsk side ble sett på som vesentlig at verdenshandelen var stabil og på et 

høyt nivå. Regler for den handelspolitiske atferden ble sett på som en fordel for et lite land. 

Nasjonal handlefrihet ble ikke betraktet som noe stort problem i forbindelse med ratifikasjonen 

av GATT-avtalen. Det ble pekt på at avtalen i liten grad grep regulerende inn i den 

økonomiske politikken som norske myndigheter ønsket å føre (STRØM, 1991). 

Det var i det hele tatt forbløffende liten offentlig debatt i perioden 1946-48 omkring den 

norske tilslutningen til de handelspolitiske prinsippene i GATT og Havana-charteret. 

Stortinget behandlet saken i den forsterkede finans- og tollkomite under sterkt tidspress våren 

1948. Tidspresset skyldtes først trenering fra Finansdepartementet, og så at 

Utenriksdepartementet satte Stortinget under betydelig press for å overholde inngåtte frister 

(ESPELI, 1992). Stortinget besluttet da enstemmig (inklusive NKP) at Norge skulle ratifisere 

GATT-avtalen. Sett i lys av den betydning GATT-avtalen skulle få for landet, kommer 

Stortingets samlede tidsforbruk på saken i et noe merkelig lys. Noe kan imidlertid forklares av 

at både regjering og Storting på den tiden trodde at behandlingen av ITO-traktaten ville bli tatt 

opp 1gien. 

Om behandlingen i Stortinget var overfladisk, så avfødte GATT/ITO-komplekset flere 

omfattende offentlige utredninger i perioden 1946-48. Den første utredningskomiteen ble ledet 

av Gunnar Jahn, sjefsdirektør i Norges Bank. Jahn-utvalget sendte det forliggende 

traktatutkastet på høring til offentlige institusjoner og næringsinstitusjoner. Også Bondelaget 

og Småbrukerlaget var blitt bedt om å gi innspill til komiteens arbeid. Bare Småbrukerlagets 

generalsekretær Halvdan Egeberg reagerte, men det var først etter at utvalgets innstilling var 

avgitt (ESPELI, 1992). En slik manglende reaksjon tyder på at også Bondelaget og 

Småbrukerlaget var enige i at en rimelig grad av frihandel var nødvendig, og en tro på at 

GATT ikke representerte en stor trussel mot det norske jordbruket. Dette selv om man i 

utvalgets innstilling avviste mulighetene for varige unntak for kvantitative importreguleringer 

for jordbruksvarer. Utvalget avviste imidlertid ikke et importvern for norsk jordbruk basert på 

andre ordninger. 

Senere kom Skaug-komiteens første og andre innstilling, også i disse utredningene var 

jordbruksorganisasjonenes deltakelse nokså marginal. For mer utfyllende opplysninger om de 
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rådende politiske forhold i perioden vil jeg vise til ESPELI (1992). 

Norge forsøkte imidlertid i 1947-48 å få lettere traktatsmessig adgang i GATT/ITO til å bruke 

kvantitative importrestriksjoner for jordbruksvarer, men forsøkene gav ingen resultater. Det 

kan se ut som at jordbruksorganisasjonene i denne prosessen var svært passive, og ingen aktiv 

pådriver for å få styresmaktene til å prioritere et sterkt vern av jordbruksvarene. Det som da 

slo sterkest igjennom var kravet fra eksportrettet industri og servicenæringer om mest mulig 

frihandel. Jordbrukets interesser var heller ikke umiddelbart truet på grunn av at skjerrning av 

sektoren kunne opprettholdes ut fra hensynet til handelsbalansen. Virkningen av GATT for 

jordbruket lå lenger frem i tid, når skjerming ut fra hensynet til 

handelsbalansen/betalingsbalansen ikke lenger kunne påberopes. Det var først på midten av 

1950-tallet at Landbruksdepartementet skilte lag med Utenriksdepartementet med hensyn til 

strategiske valg i utformingen av et langsiktig importvern ut fra de norske 

jordbruksinteressene. 

2.3 GATT som organisasjon og virkeområder 

Prinsipielt arbeider GATT innen tre områder: 

~ GATT er et sett av internasjonale handelsregler som regulerer handelsadferden mellom 

medlemslandene. 

GATT er et forum for handelsforhandlinger som kan bane vei for ytterligere 

liberalisering av verdenshandelen. 

~ GATT er en internasjonal rett, hvor medlemsland kan bibringe handelskonflikter med 

andre medlemsland. 

Organisatorisk er GATT bygget opp med ministermøtene (utenriks- og handelsministre) som 

øverste beslutningsorgan. Disse møtes imidlertid nokså sjelden, og det normale arbeidet i 

GATT utføres av diplomater som de fleste land har etablert i Geneve. Diplomatene forhandler 

ut fra mandater fra de nasjonale regjeringene. Hele den politiske strukturen bygger på at det 

oppnås enighet ved konsensus, og avstemmingsreglene gir ikke mulighet for vedtak basert på 

flertallsavgjørelser. Det positive med dette er at medlemslandene ikke kan overstyres ved 

flertallsavgjørelser av store blokkdannelser. På den negative siden har en at en slik 

beslutningsform virker til å forlenge GATT-rundene etter som de blir mer omfattande. 
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Den administrative delen utgjøres av GATT-sekretæriatet med ca 400 ansatte. 

Administrasjonen virker overfor både de faste organer i Geneve og de løpende 

forhandlingsrunder. Den bidrar også med tekniske rapporter, beregninger og 

forhandlingsopplegg . Finansieringen av GATT skjer etter medlemslandenes andel av 

verdenshandelen. For tiden har GATT et budsjett på ca 330 millioner kroner. 

Som nevnt har GATT betydning også innen konfliktløsninger mellom medlemslandene. 

Konfliktsløsningsmekanismene er imidlertid preget av at konsensus er et grunnleggende 

fundament i GATT. Sanksjonsmulighetene er begrenset, og tvistebileggelse er en langvarig 

prosess. Hvis en handelskonflikt oppstår kan saken bringes frem for GATT. Prosedyren 

deretter er som følger: Først blir det i GATT-regi etablert konsultasjoner mellom de stridende 

parter for å bilegge konflikten ved forhandlinger. Hvis partene ikke kommer til enighet blir det 

nedsatt et panel av tre eksperter fra land som ikke har noen interesse i den gjeldende 

konflikten. På bakgrunn av avhør av de berørte parter avgir panelet en rapport. GATT-rådet 

eller en underkomite fatter på denne bakgrunn et vedtak som deretter skal følges av partene. 

Dersom avgjørelsen ikke skulle bli etterfulgt, kan det landet som klaget saken inn for GATT få 

tillatelse til å iverksette straffetiltak ovenfor den andre part som ikke følger panelavgjørelsen. 

Siden 1947 er det gjennomført ca 100 panelsaker, og antallet har vært stigende de siste årene 

som følge av økende handelsgnisninger mellom landene. Straffetiltak har imidlertid bare blitt 

iverksatt en gang i hele GATTs levetid. 

2.4 De ulike rundene frem til Uruguay-runden 

En kort beskrivelse av utviklingen i GATT med hensyn til utvidelse i antall medlemsland og 

forhandlingsområder kan gis som i tabell 3 .1. 

Tabell 3 .1 Innholdet i de ulike GATT-rundene 

Forhandlingsområder 

1947 Geneve Toll 

1949 Annecy Toll 

1951 Torquay Toll 

1956 Geneve Toll 

1960-61 Geneve Toll 
(Dill on-runden) 

T:\WPDATA\BLYTT\GATTNOTl.HB 

Antall deltakende land 

23 

13 

38 

26 

26 

7 



1964-67 

1973-79 

1986-93 

Geneve Toll og antidumping 
(Kennedy-runden) 

Geneve Toll, antidumping og non-tariffs 
(Tokyo-runden) 

Geneve 
(Uruguay-runden) 

Toll, antidumping, non-tariffs, 
GATTs regelverk og nye 

områder (service) 

Kilde: GATI (1991), NEDERGAARD ET.AL. (1993) og STRØM (1991) 
1 I 1993 var antall land tilsluttet GATT steget til 117 

62 

102 

1081 

De fem første forhandlingsrundene (1947-60) var konsentrert om å øke frihandelen gjennom 

GATTs grunnprinsipper (bestevilkår og gjensidighet). For reduksjoner i tollsatsene, ble det 

jobbet på vare-for-vare basis. I Kennedy-runden forlot man vare-for-vare basisen, og tok i 

bruk linære tollsatser. Det vil si at en begynte å arbeide med gjennomsnittelige reduksjoner for 

alle produkter og varer som ble behandlet. En anså en sammenlenking av fordeler og ulemper 

mellom de ulike varene/produktene for det enkelte medlemsland som nødvendig for å komme 

videre i liberaliseringsprosessen av internasjonal handel. Kennedy-runden var også den første 

som hadde liberalisering av handelen med jordbruksvarer som et spesifikt forhandlingsobjekt. 

Forhandlingene førte imidlertid ikke frem, dette mye på grunn av at handelsbarierene for 

jordbruksprodukter ikke var av tollmessig karakter. 

På 1970-tallet økte handelsgnisningene mellom landene. Dette blir gjerne forklart med at 

sammenbruddet i fastkurssystemet (Bretton Woods-systemet) førte til flytende valutakurser, og 

dermed ustabilitet for verdenshandelen. USA var heller ikke lenger den enerådende 

økonomiske maktfaktor som de hadde vært etter krigen, og mangel på en økonomisk ledende 

aktør virket også til ustabilitet. Utviklingen i EFs (nå EUs) landbrukspolitikk avskar andre 

land fra EF markedet, og handelsgnisninger på dette området smittet over på handelen innen 

andre områder. Når det så oppstod en internasjonal oljekrise på toppen av det hele, førte dette 

til stigende grad av proteksjonisme og større bruk av tekniske handelshindre og importkvoter. 

Dette førte igjen til behov for en ny forhandlingsrunde (Tokyo-runden), og at hovedvekten i 

denne runden ble lagt på non-tariffs (ikke tollmessige handelshindringer). Likevel ble det heller 

ikke i denne runden noen resultater av forhandlingene for jordbruksvarer. 

På tross av Tokyo-runden ble beskyttelse av nasjonale produksjoner i stadig mindre grad basert 

på tollvern, mens betydningen av frivillige eksportbegrensningsavtaler, kvantitative 
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beskyttelsesforanstaltninger og nasjonale næringsoverføringer økte. Veksten i verdenshandelen 

stagnerte, og dette fremskyndte en ny forhandlingsrunde i GATT. Denne skulle bli den mest 

omfattende i GATTs historie. Forberedelsene begynte i 1982, og i 1986 ble selve 

forhandlingsrunden iverksatt i Punta del Este i Uruguay. 
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3 URUGUAY-RUNDEN OG JORDBRUKET 

Forhandlingene var i utgangspunktet konsentrert om to hovedområder. Det første 

hovedområdet var forhandlinger om tradisjonell handel med varer med sikte på å styrke 

liberaliseringen av verdenshandelen. En ytterligere liberalisering fra det som var situasjonen i 

utgangspunktet skulle skje ved å dra inn nye områder hvor liberaliseringen ikke var kommet 

særlig langt, herunder kom omsetningen med jordbruksvarer. Det andre hovedområdet var at 

også service skulle trekkes inn i avtaleverket. Utviklingen i forhandlingene om service

næringene vil imidlertid ikke bli diskutert noe videre her. Det var også en generell målsetting 

om å videreføre ordninger som ble påbegynt i Tokyo-runden, og å få til en gjennomgang og 

oppstramming av GATT-reglene slik at de skulle være bedre tilpasset en ny og mer omfattende 

avtale. 

3.1 Hvorfor jordbruket ble et hovedpunkt i Uruguay-runden 

Det trekkes gjerne frem flere grunner til at også den internasjonale omsetningen 

jordbruksprodukter skulle liberaliseresen ved en ny forhandlingsrunde i GATT på 1980-tallet. 

Nedenfor presenteres de vanligste synspunktene, og merk at de samme problemene gjelder 

stort sett også i dag: 

• De fleste industriland slet med store overskuddsproduksjonsproblemer. De fikk ikke 

avsetning for produktene sine i hjemmemarkedet og dumpet derfor produktene på 

verdensmarkedet. Dette gav seg utslag i synkende og ustabile priser på 

verdensmarkedet Gfr. figur 3.1 neste side). Figuren viser at matvareprisene, 

sammenlignet med prisutviklingen til industrivarer, har falt med et gjennomsnitt på ca 

en halv prosent pr år. Prisvarisjonene de siste 10-årene har også vært store, og varierte 

fra det dobbelte til det halve av linær trendverdi. 

• Sikkerhetsaspektet - oppfatningen utover 80-tallet om en mer fredelig verden gav 

mindre politisk vilje til å betale for dyr nasjonal jordbruksproduksjon for å opprettholde 

selvforsyningsgraden i tilfelle krig. 

• Handelskonflikter smitter. Konflikter i den internasjonale omsetningen av 

jordbruksvarer skapte problemer også for omsetningen av industrivarer. "Hvis ikke 

dere kjøper jordbruksvarer av oss, så vil ikke vi kjøpe industrivarer av dere." GATT

avtalen skal gi verdensøkonomien et skyv fremover, og i lys av den globale politiske og 
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økonomiske situasjonen ble dette ansett som så viktig at de fleste land var villige til å 

lette litt på beskyttelsen av eget jordbruk for å få det til. 

• Den relative omsetningen av jordbruksvarer på verdensmarkedet i forhold til 

industrivarer sank. Det betydde at de land som baserte utenriksøkonomien sin på 

eksport av jordbruksvarer fikk mindre muligheter til å betale for en import av 

industrivarer. Dette gjaldt noen få I-land, eksempelvis Australia og New Zealand, men 

mest for en del semi U-land (eks. Argentina, Brasil). 

• Nasjonale budsjettkriser førte til behov for å kutte i de offentlige utgifter i mange land. 

-c 
~ 

et 

Næringsoverføringer stod da lagelig til for hogg, selv om det politisk er vanskeligere å 

bygge ned enn å etablere slike ordninger. En måte å styrke den politiske støtten for å få 

gjennomført slike kutt på, var å inngå bindende internasjonale avtaler, eksempelvis 

gjennom en utvidelse av GATT. Slike avtaler kan synliggjøre eventuelle fordeler en 

kan oppnå i andre sektorer ved å ofre noe på enkelte områder, og det skaper et ekstert 

press som ikke var der i utgangspunktet. 
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Figur 3.1 Relativ prisutvikling på matvarer omsatt på verdensmarkedet. Kilde: Tyers og 
Anderson (1992). 

3.2 Forhandlingsområder og resultater 
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Innenfor jordbrukssektoren ble det forhandlet på fire områder: 

-Grensevern 

-Internstøtte 

-Eksportsubsidier 

-Veterinære og plantesanitære forhold 

Veterinære og plantesanitære forhold er et stort problemkompleks, og området er skilt ut i en 

egen avtaledel. I GATT-avtalens bestemmelser om jordbruket, blir det med hensyn til 

veterinære og plantesanitære forhold bare fastslått i artikkel 14 at avtalelandene skal etterfølge 

de reglene som er satt opp i den avtaledelen som omhandler disse forholdene . I dette arbeidet 

vil imidlertid ikke dette bli tatt nærmere opp. Da gjenstår det tre hovedområder: Grensevern, 

internstøtte og eksportsubsidier, og det er disse tre områdene som vil bli vektlagt i dette 

kapittelet. For en mer detaljert oversettelse av Uruguay-rundens bestemmelser om landbruk vil 

jeg vise til Landbrukets utredningskontor (1994) (vedlegg). 

Grensevern: 

Den kvantitative reguleringen for jordbruksvarer faller bort og blir erstattet med tollsatser. For 

Norges del blir tollsatsene i utgangspunktet beregnet som differansen mellom norske 

administrerte priser (målprisen brukes som grunnlag) og verdensmarkedspriser over perioden 

1986-88. Denne beregningsmåten gir norske tollsatser i området 200 - 500 prosent. 

Beregningsmåten er gjort etter anvisning fra GATT, og stort sett alle land gjør det på samme 

måte. Over avtalens løpetid skal tollsatsene så reduseres med 36 prosent i gjennomsnitt, og 

minimum 15 prosent for hvert vareslag. Gjennomsnittet beregnes aritmetisk. Det betyr at 

verdien av en tollreduksjon på krydder betyr like mye som en tollreduksjon på korn, det er 

ingen vekting av de ulike produktgruppene. Selv etter at reduksjonene er gjennomført ser det i 

dag ut til at disse tollsatsene skal gi en effektiv beskyttelse av norsk produksjon. En kan 

imidlertid ikke komme fra at det norske markedet, som til nå har vært isolert gjennom 

importforbud, blir koblet til utviklingen på verdensmarkedet gjennom pris på varene. 

Der er også et par andre punkter som må nevnes under grensevernoverskriften: 

Import safeguard 

For å hindre at det nasjonale markedet blir ødelagt av store mengder import, kan et hvilket som 

helst land ved gitte betingelser sette i verk tiltak som tar sikte på å begrense importen av 
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produkter som i tolltilbudet er forutsatt underlagt Special Safeguard (SSG) ordninger. Dette 

er spesielt viktig ved eventuelle situasjoner hvor verdensmarkedsprisen for aktuelle produkter 

går mot null. Nå er det ingenting som tyder på at eksportlandene vil gi fra seg produkter helt 

gratis, men plutselige prisfall på verdensmarkedet over kortere perioder kan en ikke se bort fra. 

Innholdet i artikkel 5 i GATT-avtalens del om omsetningen med jordbruksvarer gir de 

betingelser og begrensninger som påberopelse av SSG-ordninger innebærer (GATT, 1993). 

Grunnleggende prinsipper med ordningen er imidlertid at for produkter merket med "SSG" 

(Special Safeguard) i tolltilbudet, skal det finnes mekanismer som motvirker konsekvensene av 

store prisfall på verdensmarkedet. Etter bestemte regler kan tollsatsen øke dersom 

verdensmarkedsprisene synker til gitte nivåer under prisene i basisperioden 1986-88. Økte 

tollsatser kan også utløses av store økninger i importerte mengder av en vare i forhold til 

samme basisperiode. Det er begrensninger oppad hvor mye en kan kompensere prisfall med 

økning i tollsatser, men det vil i alle fall virke til å skjerpe tollvernet i perioder det er behov for 

dette. 

Minimum og Current Access 

Gjennom å redusere den ordinære tollsatsen med 32 % for en viss mengde import, skal det~ 

mulighet for en minimumsimport eller å opprettholde importen på nivå med en basisperiode. 

Minimum access mengden av import med reduserte tollsatser beregnes som 3% av nasjonalt 

totalforbruk i perioden 1988-90 i starten av avtaleperioden, og den skal stige til 5 % ved 

slutten av avtaleperioden. Minimum access kvotene blir beregnet på aggregert nivå, det vil si 

at det ikke gis spesifikke kvoter ned på åttesifret tollnummer. Hvis derimot markedsadgangen 

gjennom kvoteordninger var større for importerte varer i gjennomsnitt for basisårene 1988-90 

enn hva som blir oppnådd gjennom minimum access ordningene, så er det dette kvantumet som 

er bestemmende for mengden import med reduserte tollsatser. For produkter hvor den 

innenlandske produksjonen har store svingninger fra år til år, kan basisperioden utvides til 10 

år ( 1982-91) ved beregning av Current access kvoten. 

For Norges del er de faktiske mengdene som omfattes av de ovenfor nevnte ordningene 

beregnet i den norske landlisten til GATT. Merk imidlertid at det er ingen bestemmelser som 

sier at landet skal importere en viss mengde, men at en skal åpne for en viss mengde import 

ved å redusere gjeldende tollsatser med 32%. Hvis det ikke blir noe import med den reduserte 

tollsatsen, så er det fullt tillatt. 
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Internstøtte: 

GATT-avtalen innebærer også bestemmelser for de ulike støtteordningene. Generelt sier 

avtalen at internstøtten skal reduseres med 20 prosent over seks år (nominelle kronebeløp) . 

Reduksjonen skal baseres på totalstøtten til jordbruket, beregnet som Aggregate Measure of 

Support i årene 1986-88. I grove trekk tilsvarer dette summen av budsjettstøtten og 

skjermingsstøtten. Det som imidlertid har skjedd, er en differensiering av ulike 

støtteordninger. Alt etter hvordan de enkelte ordninger virker, kan de deles inn i gul, blå eller 

grønn støtte. 

Støtten som nå er underlagt krav om reduksjoner er det som klassifiseres som gule 

støtteordn;nger. Blant disse inngår skjermingsstøtten og alle støtteformer som er direkte 

knyttet til produksjon, innsatsvarer og produksjonsfaktorer. Etableringer av blå 

støtteordninger i GATT-teksten kom som et resultat av forhandlinger mellom EU og USA 

Grunnlaget for innarbeidelse av disse ordningene i sluttdolumentetdette var den såkalte Blair 

House-avtalen. Tiltak som settes i verk innen et produksjonsregulerende program defineres 

som "blå". I henhold til GATT-avtalen kan landene oppfylle kravet om reduksjoner i de 

interne overføringene gjennom å gå over fra "gule" til "blå" støtteordninger. Det må imidlertid 

påpekes at det er GATT som skal godkjenne klassifiseringen av ulike nasjonale støttetiltak. De 

grønne støttetUtakene, som ble definert i daværende forhandlingsleder Dunkets forslag av 

desember 1991, må være ordninger som er helt frikoblet fra produksjonen. 

Eksportsubsidier: 

Når det gjelder subsidiert eksport av jordbruksvarer, legger GATT-avtalen til grunn en 

reduksjon på 36 prosent i kroner og 21 prosent i kvanta over avtaleperioden. Utgangspunktet 

for beregningene er tall for 1986-90. Dersom eksporten var høyere i 1991 /92, så kan første års 

reduksjoner regnes fra dette kvantum for å få en mykere start. Ved periodens slutt skal 

imidlertid reduksjonen stå i forhold til verdi og volum i 1986-90. Forpliktelsene vil også 

omfatte produsentfinansiert eksport. For Norges del betyr dette at bruken av midler fra 

omsetningsavgiften også blir rammet. 

Peace clause: 

Den nye GATT-avtalen har i stor grad blitt et resultat av bilaterale forhandlinger mellom EU 

og USA. Hva disse to er blitt enige om, har lagt premissene for resten av medlemslandene. 

De løsninger som er blitt til, gjenspeiler gjerne hvilke interne problemer EU og USA har søkt å 

løse gjennom GATT. Alternativt, hvilke interne problemer som følge av en ny GATT-avtale 
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de har forsøkt å unngå. Et konkret resultat som er verdt å nevne er paragrafen om tilbørlig 

tilbakeholdenhet (peace clause) . I artikkel 13 i Uruguay-rundens bestemmelser om landbruket 

fremkommer det følgende: Dersom et medlemsland fører en landbrukspolitikk i tråd med 

Uruguay-rundens bestemmelser om landbruket, så skal ingen andre medlemsland bestride 

gyldigheten av landets landbrukspolitikk på bakgrunn av generelle legalitetsbestemmelser i 

GATT. Paragrafen om tilbørlig tilbakeholdenhet gjelder under implementeringsperioden til 

bestemmelsene i Uruguay-avtalen. For sikkerhets skyld er implementeringsperioden til artikkel 

13 satt til ni år i motsetning til den seks-års implementeringsperioden som er satt for alle andre 

bestemmelser. Dette kan sees på som et konkret resultat av EUs kamp for å sikre seg mot 

angrep på sin landbrukspolitikk som ikke er GATT-konform. Selvfølgelig kommer imidlertid 

dette også andre land med tilsvarende problemer til gode. 
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4 GATT - REFORMER AV NASJONAL LANDBRUKSPOLITIKK 

Det blir hevdet at enigheten i Uruguay-runden, med nye retningslinjer for både handel med 

jordbruksvarer og nasjonal landbrukspolitikk, har vært en stor prestasjon. Det finnes nå et 

konsesusvedtak (jfr. kapittel 3) som omfatter 117 avtaleland, og som vil gi permanente føringer 

for nasjonale forpliktelser innen jordbruk. Vedtaket tar sikte på å redusere den spenningen og 

det kaoset som her blitt et kjennetegn for internasjonale jordbruksmarkeder på 1980- og 90-

tallet. Noe av det viktigste ved den nye GATT-avtalen er at det etableres større grad av 

gjennomsiktighet/innsyn med hensyn til kostnadene av politisk virkemiddelbruk innen 

jordbrukssektoren. Det at det blir enklere å beregne de faktiske kostnadene av en nasjonal 

landbrukspolitikk er forventet å gi to hovedeffekter: For det første gir det et bedre grunnlag 

for fremtidige forhandlinger om ytterligere handelsliberaliseringer. (At nye forhandlinger om 

ytterligere liberalisering skal finne sted før slutten av implementerings-perioden av Uruguay

rundens resultater er allerede fastsatt) . Forhandlingsparterene kan da lettere kontrollere nivået 

på ulike lands beskyttelse av sektoren, og om en faktisk liberalisering finner sted. For det 

andre kan en forvente økt innenlandsk press mot overføringene til sektoren når de faktiske 

kostnadene med næringsoverføringene blir alminnelig kjent. Konklusjonen her blir at innholdet 

i den nye GATT-avtalen representerer et systemskifte med langsiktige konsekvenser, men hva 

med de mer kortsiktige konsekvensene? 

4.1 Kortsiktige virkninger av GATT-avtalen 

De øyeblikkelige praktiske konsekvensene av de forpliktelser inngått i Uruguay-forhandlingene 

må forventes til å bli små. Dette gjelder selvfølgelig særlig i den første delen av 

implementeringsperioden. Der finnes noen opplagte grunner til dette: 

Først og fremst har flere land gjennom forhandlingsprosesen iverksatt unilaterale programmer 

for å endre nasjonal landbrukspolitikk. Dette gjelder også svært viktige aktører i de 

internsjonale jordbruksmarkedene som EU og USA Hovedsaklig har denne utviklingen vært 

begrunnet ut fra innenlandske årsaker (særlig behovet for å kutte budsjettkostnader), men den 

pågående Uruguay-runden har nok også influert i samme retning. Siden basisårene brukt i 

Uruguay-runden er 1986-88, har flere land gjennom de ensidige politiske reformene allerede 

kommet ned på et støtte- og beskyttelsesnivå som er lavere enn fastlagt i Uruguay-runden. 

Videre reformer på dette området er da ikke nødvendig som følge av GATT-avtalen, men 

avtalen gjør de tidligere reformene irreversible. 
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Den andre grunnen til at markedsvirkningene ikke kommer med en gang er den treghet som er 

involvert med hensyn til å justere produksjon, konsum og handelsnivå i henhold til det nye 

regelverket. En kan ikke hverken fase inn eller ut produksjonskapasitet momentant, slike 

endringer er gjerne avhengig av andre underliggende forhold og tar tid . Hvor i syklusen 

mellom ny og gammel eier produksjonsenhetene er, er et eksempel på en slik underliggende 

faktor. Investeringer og avviklinger finner gjerne sted når produksjonsenheten overtas 

(eventuelt skulle blitt overtatt) av ny eier. På grunn av forbruksvaner lar et innarbeidet 

forbruksmønster seg heller ikke endre over natten, og etterspørselssiden er derved ikke så 

fleksibel i et kort tidsperspektiv. 

Til sist må det også påpekes at de foreslåtte retningslinjene for fremtidig landbrukspolitikk 

utviklet seg i etapper under forhandlingene, og det er områder hvor virkningene av avtalen er 

avhengig av hvordan de nasjonale politiske myndigheter velger å justere gjeldende politikk for 

å møte kravene. Hovedområdet hvori det er størst spillerom for avtalelandene å utvise skjønn 

med hensyn til hvordan de skal forholde seg til avtalen, er i AMS-målet for internstøtte. Det at 

det finnes rom for slike vurderinger på nasjonalt nivå må sees i sammenheng med at mulighet 

for politisk fleksibilitet var av avgjørende betydning for at det i det hele tatt ble en avtale i 

denne omgang. Sannsynligvis vil de politiske myndigheter i det enkelte avtaleland imidlertid 

bruke denne fleksibiliteten til å minimalisere endringene for de mest følsomme produktene, som 

gjerne er de med høyest nivå av støtte og beskyttelse. Unntaket for direkte utbetalinger i regi 

av et produksjonsbegrensende program fra reduksjonsforpliktelsene er et område som gir 

mulighet for å opprettholde eller øke de interne overføringene. Nye erfaringer tilsier at en 

overgang til mer direkte utbetalinger kan føre til at overføringene til jordbruket som helhet 

øker på grunn av endringene i formen de blir gitt (HEWITT, 1994). Dette synet baserer seg på 

utviklingen i etterkant av reformene av landbrukspolitikken i EU og Sverige hvor en reduserte 

de administrative prisene og innførte direkte utbetalinger _som priskompensasjon. 

Når det er sagt at en ikke kan forvente de store endringene i de internasjonale 

matvaremarkedene på kort sikt, må det imidlertid påpekes at der er noen forventninger med 

hensyn til prisutviklingen. Den rådende oppfatningen basert på ulike modellkjøringer, er at 

verdensmarkedsprisene vil stige. De fleste studier estimerer den største prisoppgangen innen 

meieriprodukter, sukker og storfekjøtt, mens de mest moderate prisoppgangene er forventet 

for hvete, ris og oljefrø. I figur 4.1 presenteres resultatene av en studie gjort av the Australian 

Bureau of Agricultural and Resource Economics, som bygger på det (foreløpig) endelige 
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innholdet i GATT-avtalen. 
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Figur 4.1 F01ventet prisøkning som følge av GATT-avtalen 

Studien hvor figur 4. 1 er hentet fra, estimerer stigningene i verdensmarkedsprisene som følge 

av avtalen til relativt moderate nivåer - mindre enn 10 prosent for de fleste vareslag. Det store 

unntaket er meieriprodukter, hvor det er estimert en 20 prosents prisøkning for ost og 16 

prosent stigning for tørrmelk. Hovedgrunnen for de markerte prisøkningene for nettopp disse 

produktene, er virkningene av de begrensningene som er lagt på volumet av subsidiert eksport 

som kan sendes ut på verdensmarkedet. 

4.2 Avsluttende vurderinger 

Etter hva som er gjennomgått tidligere i dette notatet er det klart at mye vil avhenge av hva 
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hvert enkelt medlemsland gjør for å justere gjeldende politikk gjennom avtalens 

implementeringsperiode. Dagens situasjon for jordbruket i det enkelte avtaleland er likså 

bestemmende som innholdet i den nye GATT-avtalen for de taktiske beslutninger som skal tas i 

den nære fremtid . Eksempelvis er spørsmålet om hvilke områder som skaper størst problemer 

i implementeringsperioden, og derav hvor en må sette inn mest ressurser, påvirket av 

utgangssituasjonen. For EU, som har store overskuddsproduksjonsproblemer, blir virkningene 

av avtalen størst med hensyn til de begrensningene som er satt for subsidiert eksport. For 

Norge derimot, hvor jordbruket er preget av et høyt pris- og kostnadsnivå, er det grunn til å 

tro at det er endringene i grensevernet som vil være skranken i fremtiden. Denne forskjellen i 

reelle beskrankninger vil en sansynligvis også finne igjen i utformingen av nasjonal 

landbrukspolitikk under nye rammebetingelser representert ved den nye GATT-avtalen. 

Som følge av etableringen av "blå" støtteordninger, blir kravet til reduksjoner i internstøtte 

ikke så dramatiske som det i første omgang kunne virke. En sannsynlig virkning av dette vil 

være en stadig tilnærming mot et lavprissystem og direkte utbetalinger i praktiseringen av 

nasjonal landbrukspolitikk. Dette ligger imidlertid langt frem i tid, kanskje som en følge av 

neste forhandlingsrunde som forventes sluttført rundt år 2005 . Frem til da er enhver nasjonal 

landbrukspolitikk som ikke bryter med bestemmelsene i Uruguay-runden stort sett fredet for 

internasjonalt press. Dette skulle også være til stor fordel for norske bønder som nå slipper det 

usikkerhetsmomentet som det tidligere grensevernet var belemret med. Jfr. de generelle 

konsekvensene av eple-panelet som underkjente GATT-legaliteten til det norske grensevernet 

for epler og pærer. 

I disse tider hvor et eventuelt EU-medlemskap er mer og mindre det altoverskyggende 

spørsmålet, er det på sin plass å vurdere om GATT-avtalen har ført til en direkte tilnærming 

mellom ulike lands landbrukspolitikk. Svaret er egentlig både ja og nei. Javel, de strategiske 

hovedlinjene for en internasjonal felles landbrukspolitikk er trukket opp, men fra det til å 

snakke om en sterk kortsiktig tilnærming mellom de enkelte lands politikk og virkemiddelbruk 

er en lang vei. Fortsatt ligger en nasjonal landbrukspolitikk basert på et felles internasjonalt 

regelverk om virkemidler og nivåer særdeles langt frem i tid, hvis det noen gang kommer til å 

skje. Et argument i den nåværende EU-debatten om at et medlemskap ikke :får de store 

landbrukspolitiske konsekvensene siden både Norge og EU har forpliktet seg til det samme 

avtaleverket i GATT, er derfor en feilslutning. 
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VEDLEGG 

MTN.TNC/W/F A 
Side L.2 

DelA: 

URUGUA YRUNDENS BESTEMMELSER OM LANDBRUK 

Medlemmene, 

• som har besluttet å etablere basis for å iverksette en reformprosess for handelen med 
landbruksvarer i samsvar med målsettingene for forhandlingene slik disse er formulert i 
Punta del Este-erklæringen; 

• viser til at de langsiktige målsettingene man ble enige om i "midt-runde
gjennomgangen" er å etablere et rettferdig og markedsorientert handelssystem for 
landbruksvarer, og at en reformprosess skulle iverksettes gjennom forpliktelser 
vedrørende støtte og beskyttelse, og gjennom etablering og forbedring av mer 
opperasjonelle GATT-bestemmelser og disiplin; 

• viser videre til at de ovenfor nevnte langsiktige målsettingene er å sørge for en konkret 
(substansiell) progressiv reduksjon i landbruksstøtte og beskyttelse vedvarende over en 
omforent tidsperiode, med det resultat å korrigere og forhindre restriksjoner og 
forstyrrelser i verdensmarkedet for landbruksvarer; 

• forpliktet til å oppnå spesifikke bindende forpliktelser i hvert av følgende områder; 
markedsadgang, innenlands støtte, eksportstøtte (eksportkonkurranse), og å bli enige 
om sanitære og fytosanitære spørsmål; 

• bemerker at reformforpliktelsene skal gjennomføres på en rimelig (og rettferdig) måte 
mellom alle deltakerne, under hensyn til ikke-handelsmessige forhold, inklusive 
matvaresikkerhet og hensynet til miljøbeskyttelse; og hensyn tatt i avtalen til at spesielle 
og differensierte tiltak for utviklingsland er en integrerende del av forhandlingene, og 
hensyn tatt til de mulige negative effektene av gjennomføringen av reformprogrammet 
for nettoimporterende utviklingsland; 

er blitt enige om følgende; 
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Del I 

Artikkel 1 - Definisjon av uttrykk 

I denne avtalen, dersom ikke sammenhengen krever noe annet; 

a) "AMS" og "aggregate measurement of support" (aggregert mål for støtte) betyr 
det årlige støttenivå, uttrykt i penger, som blir gitt til et landbruksprodukt til 
fordel for produsenter av landbruksprodukter (basisprodukter) eller ikke
produktspesifiserte produkter som blir gitt til fordel for landbruksprodukter 
generelt. Denne støtten skiller seg fra den støtten gitt i programmene som 
utgjør fritak fra reduksjonen i Vedlegg 2 i denne avtalen, som : 

(i) med hensyn til den støtten som er gitt i grunnperioden, er spesifisert i 
den aktuelle tabellen om støttemateriell som er innlemmet med 
henvisning til Del IV i et medlems plan. 

(ii) med hensyn til den støtten som er gitt i løpet av et hvilket som helst år i 
gjennomføringsperioden, eller senere, er utregnet i overensstemmelse 
med provisjonene i Vedlegg 3 i denne avtalen. I beregningen tar den 
også med de bestående data og metoder som blir brukt i tabellene over 
støttemateriell som er innlemmet med henvisning til Del IV i 
medlemmenes plan. 

b) "Basisprodukter", som i forhold til innenlandske støtteforpliktelser, er definert 
som det produkt som er så nær som mulig nivået for førstegangssalg av 
produktet. Dette er spesifisert i medlemmenes plan og i det relaterte 
støttemateriell. 

c) "Budgetary outlays" (budsjettstøtte) eller "outlays" (støtte) inkluderer inntekter 
gitt på forhand; 

d) "Equivalent Measurement of Support" (tilsvarende mål for støtte) betyr den 
årlige støtte, uttrykt i penger, som blir gitt til produsenter av 
landbruksprodukter (basisprodukter) gjennom anvendelse av ett eller flere mål. 
I følge AMS metoder er ikke denne beregningen gjennomførbar. "Equvalent 
Measurement of Support" omfatter ikke den støtten som blir gitt i progammene 
som utgjør fritak fra reduksjonen i Vedlegg 2 i denne avtalen, som; 

(i) med hensyn til den støtten som er gitt i grunnperioden, er spesifisert i 
den aktuelle tabellen om støttemateriell som er innlemmet med 
henvisning til Del IV i et medlems plan. 
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(ii) med hensyn til den støtten som er gitt i løpet av et hvilket som helst år i 
iverksetingsperioden, eller senere, er utregnet i overensstemmelse med 
provisjonene i Vedlegg 4 i denne avtalen. I beregningen tar den også 
med de bestående data og metoder som blir brukt i de tabellene over 
støttemateriell som er innlemmet med henvisning til Del IV i 
medlemmenes plan. 

e) "export subsidies" (eksportstøtte) refererer til støtte gitt i forbindelse med 
eksportarbeid, inklusive eksportstøtte opplistet i Artikkel 9 i denne avtalen; 

f) "implementation period11 (gjennomføringsperioden) omfatter den 
seksårsperioden som begynner i 1995, bortsett fra Artikkel 13, hvor det 
omfatter den niårsperioden som begynner i 1995; 

g) "market access concessions" (markedsadgangs innrømmelser) omfatter alle 
markedsadgangsforpliktelser som er iverksatt i samsvar med denne avtalen; 

h) "Total Aggregate Measurement of Support" og "Total AMS" betyr summen av 
all innenlandsk støtte gitt til fordel for landbruksprodusenter. Beregningen er 
gjort ut fra den samlede sum av mål for støtte til grunnleggende 
landbruksprodukter pluss den samlede sum av all ikke-produkt-spesifisert mål 
for støtte pluss tilsvarende mål for støtte for landbruksprodukter som er; 

(i) med hensyn til den støtten som er gitt i grunnperioden (se 11Base Total 
AMS) og den maksimal tillatte støtte som er gitt i et hvilket som helst år 
av gjennomføringsperioden, eller senere (se 11 Annual and Final Bound 
Commitment Levels 11

) . Disse er spesifisert i Del IV i medlemmenes plan. 

(ii) med hensyn til den faktiske støtten som er gitt i et hvilket som helst år i 
gjennomføringsperoden, eller senere (se 11 Current Total AMS 11

) . Disse er 
utregnet i overensstemmelse med bestemmelsene i denne avtalen, 
inkludert Artikkel 6, og med de bestående data og metoder som er brukt 
i tabellen over støttemateriell som er innlemmet med henvisning til Del 
IV i medlemmenes plan. 

i) 11year11 (år) i punkt f) ovenfor og i forbindelse med spesifikke forpliktelser til et 
medlem, refererer til det kalenderår, finansår eller markedsår som spesifisert i 
Tabellen for forpliktelser for vedkommede medlem. 

Artikkel 2 - Produktdekning 

Denne avtalen gjelder for produktene som er listet opp i Vedlegg I til denne avtalen, 
heretter referert til som landbruksprodukter. 
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Del li 

Artikkel 3 - Inkorporering av innrømmelser og forpliktelser 

1. Den innenlandske støtte og eksportsubsidie-forpliktelsene, i Del IV i hver 
medlemsplan, utgjør forpliktelsene som begrenser subsidiering og er hermed 
blitt en integrert del av GATT 1994. 

2. I henhold til bestemmelsene i Artikkel 6 i denne avtalen, skal et medlem ikke gi 
støtte til fordel for innenlandske produsenter utover de forpliktelser som er 
spesifisert i Seksjon I i Del IV i planen. 

3. I henhold til bestemmelsene i Paragraf 2(b) og 4 i Artikkel 9 i denne avtalen, 
skal et medlem ikke gi eksportsubsidier, nevnt i Paragraf 1 i Artikkel 9 med 
hensyn til landbruksprodukter eller grupper av produkter som er spesifisert i 
Seksjon Il i Del IV i planen, utover de budsjetterte utgiftene og 
kvantitesforpliktelser som her er spesifisert. Et medlem skal heller ikke gi 
subsidier med hensyn til landbruks-produkter som ikke er spesifisert i den 
Seksjonen av planen. 

Delfil 

Artikkel 4 - Markedsadgang 

1. Innrømmelser vedrørende markedsadgang som inngår i Tabellene står i 
forbindelse med forpliktelser og tariffreduksjoner samt til andre 
markedsadgangs forpliktelser som her er spesifisert. 

2. Medlemene forplikter seg til ikke å opprettholde, benytte eller vende tilbake til 
noe tiltak som er gjort om til vanlig toll1

, bortsett fra unntakene i Artikkel s· og 
Vedlegg 5. 

Artikkel 5 - Spesielle sikkerhetsbestemmelser 

1. Til tross for bestemmelsene i Artikkel II;l(b) i GATT 1994, kan ethvert 
medlem reservere seg mot bestemmelsene i paragraf 4 og 5 nedenfor i 
forbindelse med import av et landbruksprodukt, med hensyn til at tiltakene i 
Paragraf 2 i Artikkel 4 er gjort om til vanlig toll, benevnt med "SSG". Tiltakene 
er gjenstand for innrømmelser som kan iverksette bestemmelsene i denne 
Artikkelen, dersom; 
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(i) importvolumet av det bestemte produktet som trer inn i medlemmets 
tollområde noe år overstiger et nivå som står i forhold til 
adgangsmulighet ( access opportunity) på det eksisterende markeds som 
påpekt i Paragraf 4 nedenfor; eller, men ikke samtidig; 

(ii) importprisen, til hvilken import av det aktuelle produktet kan skje til 
området til det medlem som har gitt innrømmelsen, fastsatt på basis av 
c.i.f. importpris for angjeldende skipning i nasjonal valuta, er lavere enn 
en pris lik gjennomsnittet av 1986-88 referanseprisen2 for det 
angjeldende produkt. 

2. Import under nåværende minimumsforpliktelsene som etableres som en del av 
innrømmelsene referert til i paragraf 1 ovenfor, skal legges til grunn for 
beregning av nødvendig importkvantum før bestemmelsene i under-paragraf l(i) 
og Paragraf 4 kan påberopes, men slike importforpliktelser skal ikke bli berørt 
av tiltak iverksatt i henhold til paragraf 4 eller 5 nedenfor. 

3. Enhver forsyning av angjeldende produkt som er under veis på basis av 
kontrakter inngått før tilleggstoll ble innført i henhold til under-paragraf 1 i) og 
Paragraf 4 nedenfor, skal være unntatt fra slik tilleggsavgift, under forutsetning 
av at varen kan telles med i importvolumet for vedkommende vare det 
påfølgende år med tanke på utløsning av bestemmelsene i under-paragraf 1 i) 
det året. 

4. En tilleggsavgift som er innført i henhold til bestemmelsene i under-paragraf 1 i) 
ovenfor, kan bare anvendes til utgangen av det året den er innført, og avgiften 
kan bare benyttes opp til et nivå som ikke må overskride 1/3 av den ordinære 
tollen som gjelder for det året tiltaket iverksettes. Det kritiske punkt skal 
fastsettes i overens-stemmeise med følgende plan basert på 
markedsadgangmuligheten. Denne er definert som import i forhold til (i 
prosent) tilsvarende innenlands konsum under de tre foregående år der data er 
tilgjengelig; 

( a) hvor markedsadgangsmuligheten for et produkt er mindre eller lik 10 
prosent, skal det kritiske punkt være lik 125 prosent. 

(b) Hvor markedsadgangsmuligheten for et produkt er større enn 10 
prosent, men mindre eller lik 30 prosent, skal det kritiske punkt være lik 
110 prosent. 

(c) hvor markedsadgangsmuligheten for et produkt er større enn 30 
prosent, skal det kritiske punkt skal være lik 105 prosent. 

Tilleggstollen kan i alle tilfeller bli pålagt i et hvilket som helst år der det 
absolutte importvolum, av de aktuelle produkter trer inn på tollområde til et 
medlem som gir innrømmelser, overstiger summen av (x) det ovennevnte 
kritiske punkt multiplisert med gjennomsnittlig importmengde i løpet av de tre 

T:\WPDATA\BLYTT\GATTNOTI .IIB V 



foregående år der data er tilgjengelige og (y) absolutt volumforandring i 
innenlands konsum av det aktuelle produkt det siste år som data er tilgjengelig 
sammenlignet med foregående år, forutsatt at det kritiske punktet ikke er 
mindre enn 105 prosent gjennomsnitts importmengde i (x) ovenfor. 

5. Tilleggsavgift som innføres i henhold til under-paragraf 1 ii) ovenfor, skal 
utformes i henhold til følgende plan; 

a) dersom forskjellen mellom c.i.f-importpris for skipningen, uttrykt i 
nasjonal valuta og heretter omtalt som importpris, og den 

kritiske prisen slik denne er definert i under-paragrafen, er lik eller 
mindre enn 10% av utløsningsprisen, kan det ikke anvendes 
tilleggsavgift; 

b) dersom forskjellen mellom importprisen og den kritiske prisen, heretter 
omtalt som "prisforskjellen", er større enn 10%, men lik eller mindre enn 
40% av utløsningsprisen, skal tilleggsavgiften være 3 0% av den del av 
prisforskjellen som overstiger 10%; 

c) dersom forskjellen mellom importprisen og den kritiske prisen er større 
enn 40%, men lik eller mindre enn 60% av utløsningsprisen, skal 
tilleggsavgiften være 50% av beløpet som overstiger 40% av 
utløsningsprisen pluss tilleggsavgiften som er tillatt under b ). 

d) dersom forskjellen mellom importprisen og den kritiske prisen er større 
enn 60%, men lik eller mindre enn 75% av utløsningsprisen, skal 
tilleggsavgiften være 70% av beløpet som overstiger 60% av 
utløsningsprisen pluss tilleggsavgiften som er tillatt under b) og c). 

e) dersom forskjellen mellom importprisen og den kritiske prisen er større 
enn 75% av utløsningsprisen, skal tilleggsavgiften være 90% av beløpet 
som overstiger 7 5%, pluss tilleggsavgiften som er tillatt under b ), c) og 
d). 

6 . For lettbedervelige produkter og sesongprodukter skal bestemmelsene ovenfor 
anvendes på en slik måte at det tas hensyn til den spesielle karakteren til slike 
produkt. Særlig kan kortere tidsperioder brukes i under-paragraf 1 i) 
refererende til tilsvarende kortere periode for fastsetting av basisperiode, og 
forskjellige referansepriser for forskjellige tidsperioder kan brukes under 
paragraf 1 ii). 

7. Anvendelsen av den spesielle sikkerhetsmuligheten skal skje på en åpen (trans
parent) måte. Ethvert medlem som iverksetter tiltak i henhold til paragraf 1 (i) 
ovenfor, skal, med så langt forvarsel som praktisk mulig og i alle tilfelle senest 
10 dager før tiltak gjennomføres, gi skriftlig melding, inneholdende relevante 
data, til Landbrukskomiteen. 
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I tilfeller hvor forandringer i konsumvolumet må allokeres til individuelle 
tariffsatser i samsvar med tiltak under Paragraf 4, skal relevant data inkludere 
den informasjon og de metoder som er brukt til å allokere disse forandringene. 
Ethvert medlem som iverksetter tiltak i henhold til paragraf 1 ii) ovenfor, skal gi 
skriftlig varsel inneholdende relevante data til andre deltakere senest 10 dager 
før gjennomføringen av slike tiltak første gang, eller, for lettbedervelige eller 
sesongvarer, første gang tiltak iverksettes i en periode. Medlemmene forplikter 
seg til, så langt som mulig, ikke å påberope seg bestemmelsene i paragraf 1 ii) 
for produkt hvor importen er avtagende. I ethvert tilfelle skal medlemmer som 
iverksetter slike tiltak, tilby enhver annen interessert deltaker muligheten til 
konsultasjoner vedrørende betingelsene for anvendelse av slike tiltak. 

8. Når tiltak iverksettes i samsvar med paragrafene 1 til 7 ovenfor, forplikter 
medlemmene seg til ikke å kunne anvende bestemmelsene i Artikkel XIX; 1 ( a) 
og XIX;3 i GATT 1994, eller paragraf 17 i Avtalen om sikkerhetsmuligheter, 
med hensyn til slike tiltak. 

9. Bestemmelsene i denne artikkelen skal gjelde i for gjennomføringsperioden for 
reformprosessen som fastsatt i Artikkel 20. 

Del IV 

Artikkel 6 - Forpliktelser vedrørende intern støtte 

1. Hvert medlems forpliktelser vedrørende reduksjon i intern støtte som inngår i 
Tabellen for forpliktelser, skal omfatte alle interne støttetiltak for 
landbruksprodusentene, med unntak av de interne støttetiltak som ikke skal 
være gjenstand for reduksjonsforpliktelser i henhold til kriteriene fastlagt i 
denne Artikkel samt i Vedlegg 2 til denne avtalen. Forpliktelsene er uttrykt i 
"Total Aggregate Measurement of Support" (aggregert mål for støtte) og i 
"Annua! and Final Bound Comrnitment Levels" . 

2. I overensstemmelse med "The Mid-Term Review Agreement" hvor regjeringens 
hjelpetiltak, direkte eller indirekte, for å oppmuntre til utvikling av jordbruk, er 
en integrert del i utviklingsprogammet for utviklingsland, skal investeringsstøtte 
som generelt er tilgjengelig for landbruket i utviklingsland samt støtte til 
driftsmidler generelt tilgjengelig for lav-inntekts- eller ressurssvake produsenter 
i utviklingsland, være unntatt fra forpliktelsene om reduksjon av intern støtte 
som ellers ville gjelde for slike tiltak. Likeså gjelder dette støtte til produsenter i 
utviklingsland med sikte på produksjon av andre produkt enn ulovlige 
narkotiske planter. Innenlandsk støtte som omøtekommer kravet i denne 
paragrafen, vil ikke ha krav på seg til å være inkludert i medlemsberegningen av 
Current Total AMS (løpende total AMS). 

3. Ethvert medlem skal betraktes å være innen rammene av sine forpliktelser for 
reduksjon av intern støtte et hvilket som helst år, der innenlandsk støtte til 
fordel for landbruksprodusenter, uttrykt i Current Total AMS, ikke overstiger 
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4. 

5. 

den tilsvarende årlige forpliktelse som er spesifisert i Del IV i medlemsplanen. 

a) Et medlem har ikke krav på seg til å inkludere i beregningen av Current 
Total AMS eller redusere: 

(i) produkt-spesifikk innenlandsk støtte som ellers ville vært 
påkrevd å inkludere i medlemsberegningen av Current AMS, 
hvor slik støtte ikke overstiger 5 % av medlemmets totale 
produksjonsverdi av et basis-produkt i det aktuelle år; og; 

(ii) ikke-produkt-spesifikk innenlandsk støtte som ellers ville vært 
påkrevd å inkludere medlemsberegningen av Current AMS, hvor 
slik støtte ikke overstiger 5 % av verdien av medlemmets totale 
landbruksproduksjon. 

b) For medlemmer i utviklingsland skal de minimis prosentsatsen være 10 
%. 

(a) I de produksjonsbegrensende programmene skal direkte betalinger ikke 
være gjenstand for forpliktelser til å redusere innenlandsk støtte dersom; 

(i) slike betalinger er basert på bestemte områder og avkastning; 
eller 

(ii) slike betalinger er foretatt ut fra 85 % eller mindre av basis 
produksjonsnivå; eller 

(iii) betalinger for buskap er foretatt ut fra et fastsatt antall dyr. 

(b) Unntak fra reduksjon i betalingsforpliktelsene som imøtekommer de 
ovennevnte kriterier skal avspeiles ved å utelukke verdien av de direkte 
betalinger i medlemmenes beregninger av Current AMS . 

Artikkel 7 - Generell disiplin vedrørende intern støtte 

1. Hvert medlem skal sørge for at intern støtte til fordel for landbruksprodusenter, 
som ikke er undergitt reduksjonsforpliktelsene fordi de kommer inn under 
kriteriene som er fastsatt i Vedlegg 2 i denne avtalen, opprettholdes i samsvar 
med denne. 

2 . Enhver intern støtte til fordel for landbruksprodusenter, inklusive enhver 
modifisering av slike tiltak, og ethvert tiltak som er innført senere og som ikke 
tilfredsstiller kravene i Vedlegg 2 til denne avtalen eller er fritatt fra reduksjon i 
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henhold til andre bestemmelser i denne avtalen, skal omfattes av medlemmenes 
beregninger av Current Total AMS. 

3. Dersom ingen totale AMS-forpliktelser eksisterer i Del IV i medlemsplanen, 
skal medlemmet ikke gi støtte til landbruksprodusenter utover det relevante 
minimumsnivået som er fastsatt i Paragraf 4 i Artikkel 6. 

Del V 

Artikkel 8 - Forpliktelser vedrørende eksportkonkurranse 

Hvert medlem forplikter seg til ikke å yte annen eksportstøtte enn den som er i samsvar 
med denne avtalen og med sine forpliktelser spesifisert i medlemsplanen. 

Artikkel 9 - Forpliktelser vedrørende reduksjon av eksportstøtte 

1. Følgende eksportstøtte er gjenstand for reduksjonsforpliktelser i henhold til 
denne avtalen; 

a) Direkte støtte gitt av regjeringer eller deres representanter, inkludert 
noen form for betaling til et selskap, en industri eller en produsent av 
landbruks-varer,til et samvirkeselskap eller andre sammenslutninger av 
produsenter, eller til en markedsorganisasjon involvert i eksport. 

b) Salg eller "avsetning" for eksport foretatt av regjeringer eller deres 
representanter av ikke-kommersielle lagre av landbruksvarer til en pris 
lavere enn sammenlignbar pris oppkrevd for tilsvarende produkt av 
innenlandske kjøpere. 

c) Betaling knyttet til eksport av landbruksprodukt finansiert gjennom 
faktisk medvirkning av regjeringen, enten offentlige budsjett er involvert 
eller ikke, inklusive støtte finansiert gjennom avgift på vedkommende 
landbruksprodukt eller på landbruksprodukt som eksportvaren er 
produsert av. 

d) Støtte til nedskriving av markedsføringskostnadene vedrørende eksport 
av landbruksprodukt - unntatt generelt tilgjengelig støtte til fremme av 
eksport og rådgivningsservice - inklusive handtering, foredling eller 
andre bearbeidingskostnader, og kostnader til internasjonal transport og 
frakt. 

e) Internasjonal transport- eller fraktrater knyttet til eksport og framskaffet 
av regjeringer, til gunstigere betingelser enn de som gjelder for 
innenlands skipning. 
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2. 

t) Støtte til landbruksprodukt foranlediget av at de inngår i 
eksportprodukt. 

a) Med hensyn til de eksportsubsidiene som er nevnt i Paragraf 1 i denne 
Artikkel, bortsett fra bestemmelsene i under-paragraf (b ), 
representerer,som spesifisert i medlemsplanen, eksportsubsidie
forpliktelsene for hvert år i gjennomføringsperioden; 

(i) maksimumnivået for utlegg av slike subsidier som kan bli tildelt 
eller pådratt i samme år. 

(ii) maksimumsmengden av et landbruksprodukt, eller gruppe av 
slike produkter, som er blitt gitt subsidier samme år. 

(b) I et gitt år mellom to og fem i implementeringsperioden, kan et medlem, 
utover den tilsvarende årlige forpliktelse angående produkter eller 
produktgrupper som er spesifisert i Del IV i medlemsplanen, yte 
eksportsubsidier, nevnt i paragraf 1 ovenfor, forutsatt at: 

(i) det kumulerte beløp av budsjetterte utgifter for slike subsidier, 
fra begynnelsen av implementeringsperioden t.o.m. det aktuelle 
år, ikke overstiger det kumulerte beløp, som ville ha 
overensstemt med de aktuelle årlige utgiftsforpliktelser som er 
spesifisert i medlemsplanen, med mer enn tre prosent av nivået 
for slike budsjettmessige utbetalinger i grunnperioden. 

(ii) de kumulerte mengder som, fra begynnelsen av implementerings
perioden t.o .m. det aktuelle år, ble eksportert ved hjelp av slike 
eksportsubsidier, ikke overstiger den kumulerte mengden, som 
ville ha overensstemt med de aktuelle forpliktelser som er 
spesifisert i medlemsplanen, med mer enn 1.75 % av mengden i 
grunnperioden. 

(iii) det kumulerte beløp for budsjettmessige utgifter for slike 
eksportsubsidier og den eksport som drar fordel av slike 
eksportsubsidier gjennom hele implemeteringsperioden ikke er 
større enn det som ville ha overensstemt med den aktuelle årlige 
forpliktelse som er spesifisert i medlemsplanen; og 

(iv) et medlems budsjettmessige utgifter for eksportsubsidier og de 
mengder som drar fordel av slik støtte, ved utgangen av 
implementeringsperioden, ikke overstiger 64 % respektive 79 % 
av nivået for perioden 1986-1990. For medlemmer i 
utviklingsland skal prosentandelen være 76 % respektive 86 %. 
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3. Forpliktelser vedrørende begrensninger i forlengelsen av rekkevidden for 
eksportstøtte er som spesifisert i Tabeller. 

4. Under gjennomføringsperioden skal ikke utviklingsland være forpliktet til å 
iverksette tiltak vedrørende eksportstøtte opplistet i under-paragraf d) og e) i 
paragraf 1 ovenfor, forutsatt at disse ikke er benyttet på en måte som kunne 
føre til omgåelser av reduksjonsforpliktelsene. 

Artikkel 10 - Forebygging mot omgåelser av eksportstøtte-forpliktelsene. 

1. Eksportstøtte som ikke er opplistet i Artikkel 9 (1) i denne avtalen, må ikke 
anvendes på en måte som resulterer i, eller truer med å lede til, omgåelser av 
eksportstøtte forpliktelsene. Ikke-kommersielle transaksjoner må heller ikke 
anvendes for å omgå forpliktelsene. 

2. Medlemmene forplikter seg til å arbeide for utvikling av den avtalte disiplin for 
å styre eksportstøtte-bestemmelsene, garanti for eksportkreditt eller 
forsikringsprogram. Eksportstøtte, eksportkredittgarantier eller 
forsikringsprogram skal etter enighet om slike avtaler kun ytes i 
overensstemmelse med de avtalte disipliner. 

3. Ethvert medlem som påberoper seg at et eksportert kvantum som overstiger 
reduksjonsforpliktelsene ikke er subsidiert, må godtgjøre av det ikke er ytt noen 
støtte til det angjeldende eksportkvantum, enten denne er opplistet i artikkel 9 
eller ikke. 

4. Medlemmer som gir til internasjonal matvarehjelp skal forvisse seg om; 

a) at deltakelsen i internasjonale matvarehjelp-program ikke er direkte eller 
indirekte knyttet til kommersiell eksport av landbruksprodukter til 
mottakerlandet; 

b) at internasjonale matvarehjelp transaksjoner, inklusive tosidige avtaler 
knyttet til penger, utføres i samsvar med FAOs regler for avsetning av 
overskudd og konsultasjonsforpliktelser, og når det passer, systemet for 
"Usual Marketing Requirments - UMRs" ; 

c) at slik hjelp skal ytes i størst mulig grad som fri gave eller til betingelser 
minst tilsvarende bestemmelsene i artikkel IV i "Food Aid Convention 
1986". 

Artikkel 11 - Inkorporerte produkt (råvarer som inngår i andre varer) 
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Ikke i noe tilfelle må støtte pr enhet for en landbruksråvare som inngår i et annet 
produkt være større enn den støtte som kunne ytes pr enhet ved eksport av 
landbruksråvaren som sådan. 

Del VI 

Artikkel 12 - Disipliner for forbud og restriksjoner av eksport 

1. I de tilfeller et medlem, i henhold til paragraf2(a) i Artikkel XI i GATT 1994, 
innfører nye eksportforbud eller eksportrestriksjoner på matvarer, må 
medlemmet observere følgende bestemmelser: 

(i) det medlem som innfører eksportforbud eller eksportrestriksjoner skal 
tilbørlig overveie effektene som slike forbud eller restriksjoner vil ha på 
matvaresikkerheten til de medlemmer som importerer mat. 

(ii) før medlemmet innfører eksportforbud eller -restriksjoner, skal det så 
tidlig som mulig gis skriftlig beskjed til jordbrukskommiteen. Denne 
beskjed skal inneholde informasjon om tiltakets innhold og varighet, og 
det skal på anmodning konsulteres andre medlemmer, som i egenskap 
av importør, har grunnleggende interesse av saker som er relatert til det 
aktuelle tiltak. Medlemmet som innfører slike eksportforbud eller -
restriksjoner skal på anmodning sørge for at andre medlemmer får den 
nødvendige informasjon. 

2. Bestemmelsene i denne Artikkel skal ikke gjelde utviklingsland, med mindre 
tiltakene er gjort av utviklingsland som er netto-importører av de aktuelle 
matvarer. 

Del VII 

Artikkel 13 - Tilbørlig tilbakeholdenhet 

I implementeringsperioden gjelder følgende, til tross for bestemmelsene i GATT 1994, 
støtteavtalen og utjevningstiltak: 

1. Innenlandske støttetiltak som er i samsvar med bestemmelsene i Vedlegg 2 i 
denne avtalen skal være: 

(a) støtte som ikke kan gjøres til gjenstand for søksmål, 
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(b) fritatt fra søksmål som er basert på Artikkel XVI i GATT 1994 og Del 
Ill i støtteavtalen; og 

( c) fritatt fra søksmål basert på ikke-krenkelse, ugyldiggjøring eller 
svekkelse av de fordeler i tariffkonsesjonene som tilflyter et annet 
medlem under Artikkel li i GATT 1994. 

2. Innenlandske støttetiltak som er helt i samsvar med bestemmelsene i Artikkel 6 i 
denne avtalen, inkludert direkte betalinger som er i samsvar med kravene i 
paragraf 5, som er gjenspeilet i hver medlemsplan, samt innenlandsk støtte 
innenfor minimumsnivået og i samsvar med paragraf 2 i Artikkel 6, skal være: 

(a) fritatt fra pålegg om utjevningsavgift med mindre en bestemmelse om 
krenkelse, eller trussel om krenkelse, er gjort i samsvar med Artikkel VI 
i GATT 1994 og i Del V i støtteavtalen. Det skal vises tilbørlig 
tilbaleholdenhet når det gjelder å initiere undersøkelser angående plikten 
til utjevningsavgift; 

(b) fritatt fra søksmål basert på Artikkel XVI i GATT 1994 eller Artikkel 5 
og 6 i støtteavtalen, forutsatt at slike tiltak ikke yter støtte til en bestemt 
vare utover det som er bestemt for markedsføringsåret 1992; 

( c) fritatt fra søksmål som er basert på ikke-krenkelse, ugyldiggjøring eller 
svekkelse av de fordeler i tariffkonsesjonene som tilflyter et annet 
medlem under artikkel li i GATT 1994, i den betydning som er gitt i 
Artikkel XXIII: 1 (b) i GAT 1994, forutsatt at slike tiltak ikke yter støtte 
til en bestemt vare utover det som er bestemt i markedsføringsåret 1992. 

3. Eksportstøtte som helt overennstemmer med bestemmelsene i Del V i denne 
avtalen, som gjenspeilet i hver medlemsplan, skal være: 

(a) gjenstand for utjevningsavgift kun dersom krenkelse, eller trussel om 
krenkelse, er konstatert, basert på volum, priseffekt eller følger derav, i 
samsvar med Artikkel VI i GATT 1994 ig Del V i støtteavtalen. Det 
skal vises tilbørlig tilbakeholdenhet når det gjelder å initiere 
undersøkelser angående utjevningsavgift; og 

(b) fritatt fra søksmål som er basert på Artikkel XVI i GATT 1994 eller 
Artikkel 3, 5 og 6 i støtteavtalen. 

Del VII 

Artikkel 14 - Sanitære og fytosanitære tiltak 
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Medlemmene er enige om at avtalen om sanitære og fytosanitære tiltak skal gjelde. 

Del IX 

Artikkel 15 - Spesiell og differensiert behandling 

1. I overensstemmelse med den anerkjennelse at differensiert og mer gunstig 
behandling for utviklingsland er en integrert del av forhandlingen, skal det ytes 
spesiell og differensiert behandling med hensyn til forpliktelsene, slik det er 
påpekt i de relevante bestemmelsene i denne avtalen og konkretisert i 
konsesjonsplanen og i forpliktelsene. 

2. Utviklingsland skal kunne være fleksible med hensyn til å implementere 
reduksjonsforpliktelsene over en periode på opp til ti år. 

Del X 

Artikkel 16 - Utviklingsland som er netto matvareimportører 

1. Utviklingsland skal iverksette slike tiltak som er forutsatt innenfor rammene av 
bestemmelsen om tiltak som omhandler de mulige negative virkningene av 
reformprogrammet for de minst utviklede landene og utviklingslandene som er 
netto matvare importører. 

2. Jordbrukskomiteen skal, som det vedkommer denne, overvåke oppfølgingen av 
denne bestemmelsen. 

Del XI 

Artikkel 17 - Landbrukskomite 

En landbrukskomite vil bli etablert. 

Artikkel 18 - Gjennomgang av gjennomføringen av forpliktelsene 

1. Framdriften i gjennomføringen av de forpliktelsene som er forhandlet fram 
under Uruguay-runden, skal gjennomgås av jordbrukskomiteen. 
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2. Gjennomgangsprosessen skal iverksettes på basis av notifikasjoner (meldinger) 
fra medlemmene vedrørende forhold og med tidsintervall som fastsettes, så vel 
som når det gjelder basis for slik dokumentasjon som Sekretariatet kan bli bedt 
om å skaffe for å fremme gjennomgangen. 

3. I tillegg til meldinger som skal gis i henhold til paragraf 2, skal det straks gis 
melding om nye interne støttetiltak, eller endringer i eksisterende tiltak, som det 
kreves unntak fra reduksjonsforpliktelsene for. Denne meldingen skal inneholde 
detaljer om det nye, eller endringene i det gamle, tiltaket samt hvordan dette 
samsvarer med de omforente kriteriene som er fastsatt i Vedlegg 2 til denne 
avtalen. 

4. Ved gjennomgangen av gjennomføringen skal medlemmene ta hensyn til den 
innvirkning omfattende inflasjon kan ha for et medlems evne til å overholde 
forpliktelsene vedrørende intern støtte. 

5. Medlemmene er enige om å konsultere jordbrukskomiteen årlig, med hensyn til 
sin deltagelse i den normale vekst i verdenshandelen med jordbruksprodukter 
innenfor rammen av forpliktelsene til eksportstøtte i denne avtalen. 

6. Gjennomgangen skal være en mulighet for medlemmene til å reise ethvert 
relevant spørsmål knyttet til gjennomføringen av forpliktelsene i 
reformprogrammet som denne avtalen fastsetter. 

7. Ethvert tiltak som et medlem mener skulle ha vært notifisert ev et annet 
medlem, kan bringes fram for jordbrukskomiteen. 

Artikkel 19 - Konsultasjon og mekling 

1. Bestemmelsene i Artikkel XXII og XXIII i GATT 1994, som er utarbeidet og 
anvendt i overenskomsten om regler og prosedyre som styrer meklingen, skal 
gjelde for konsultasjoner og avgjørelser av konflikter vedrørende denne avtalen. 

DelXIl 

Artikkel 20 - Videreføring av reformprosessen 

Gjennom anerkjennelse av at den langsiktige målsettingen for betydelig progressiv 
reduksjon i støtte og beskyttelse, som vil medføre fundamentale reformer, er en 
fortløpende prosess, er deltakerne enige om at initiativ til forhandlinger om videreføring 
av prosessen tas ett år før utløp av gjennomføringsperioden, under hensyn til; 

erfaringene fram til dato for gjennomføringen av reduksjonsforpliktelsene; 

virkningene av reduksjonsforpliktelsene på verdenshandelen med 
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landbruksprodukt, 

ikke-kommersielle betraktninger, spesiell og differensiert behandling av 
utviklingsland, målet om å etablere et rettferdig og markedsorientert system for 
jordbrukshandel samt andre målsettinger og betraktninger som er nevnt i 
introduksjonen til denne avtalen. 

hvilke videre forpliktelser som er nødvendige for å oppnå de ovenfor nevnte 
langsiktige målsettinger. 

DelXID 

Artikkel 21 - Avsluttende bestemmelser 

1. Bestemmelsene i GATT 1994 og i andre multilaterale handelsavtaler i Vedlegg 
lA til MTO skal gjelde underlagt bestemmelsene i denne avtalen. 

2. Vedleggene til denne avtalen er herved gjort til en integrert del av avtalen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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VEDLEGG I 

PRODUKTOMFANG 

1 Denne avtalen skal omfatte følgende produkt som spesifisert i deltakernes toll-
oversikter 1: 

i) HS kapittel 1 til (og med) 24 unntatt fisk og fiskeprodukter, 

pluss 

ii) HS kode 29.05.46 Mannitol 
HS kode 29.05.44 Sorbitol 
HS kapittel 33.01 Flyktige, vegetabilske oljer 
HS kapittel 35.01 til 35.05 Proteiner og modifisert stivelse 
HS kode 38.09.10 Midler for etterbehandling 
HS kode 38.23.60 Sorbitol 
HS kapittel 41.01til41.03 Huder og skinn 
HS kapittel 43 .01 Rå pelsskinn 
HS kapittel 50.01 til 50.03 Silke 
HS kapittel 51.01 til 51.03 Ull 
HS kapittel 52.01 til 52.03 Bomull 
HS kapittel 53.01 Lin 
HS kapittel 53 .02 Hamp 

iii) Enhver deltaker kan utvide sine forpliktelser til å omfatte produkt i tillegg til listen 
ovenfor, forutsatt at de andre deltakerne er enige i dette. 

iv) Det foranstående skal ikke begrense produktdekningsornrådet i Avtalen om sanitære og 
fytosanitære tiltak. 

Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS) -oversetters 
merknad. 
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