Frihandelsavtale mellom
EFTA-statene og Filippinene

Markedsadgang

1. juni 2018 trådte frihandelsavtalen mellom Filippinene og EFTA-statene i kraft.
Avtalen gir frihandel for en de fleste fiskevarer og gir regler som forenkler handelen
med sjømat.

Tollreduksjon
• Når avtalen trer i kraft blir det tollfri handel

for de fleste fiskevarer.

Særregler om
sjømathandel
• Filippinene har lenge praktisert et

• Noen fiskeprodukter vil få gradvis
tollnedtrapping over en periode på seks år.

Eksempler
Før avtale

Etter avtale

Fersk hel laks

7%

0

Fryst hel laks

7%

0

Fryst hel ørret

7%

0

Fryst hel makrell

5%

0

Fryst hel torsk

7%

0

Røykt laks

10 %

Nedtrapping

Kaldtvannreker

15 %

Nedtrapping

Krabbe

15 %

Nedtrapping

Liberale
opprinnelsesregler

 omplisert system med importlisenser for
k
importører av sjømat.

• Et eget vedlegg til frihandelsavtalen,
med regler om bl.a. tidsfrister og klageog ankeadgang, gir økt trygghet og
forutsigbarhet for handelen med fisk
mellom Norge og Filippinene.

Norsk sjømat til Filippinene

Helse og mattrygghet
• Frihandelsavtalen har et eget kapittel om

 eterinære og plantesanitære forhold (SPS)
v
for å håndtere særlige utfordringer knyttet til
handel med sjømat.

• SPS-kapitlet gir regler om inspeksjoner,
sertifiseringer og importkontroll, for slik å sikre
forutsigbarhet og trygget. Bl.a. anerkjenner
frihandelsavtalen Mattilsynets helsesertifikater
uten nærmere krav til legalisering eller
attestering.

Filippinene som
sjømatmarked 2017

140 millioner
4 200 tonn

Laks, ørret og makrell er de største artene fra Norge til F
 ilippinene.
Sei, kongekrabbe, blåkveite og torsk er andre arter som eksporters.
I 2017 var 94,3 prosent av norsk sjømat til Filippinene fryst.

Norsk andel av sjømat
importen til Filippinene

Norsk eksport av sjømat til
Filippinene 2007 - 2017

Siden 2007 har
norsk sjømateksport
til Filippinene økt fra
19 millioner kroner til
140 millioner kroner.

I avtalen mellom EFTA og Filippinene er det
fremforhandlet liberale listeregler for sjømat.
Det innebærer at fisk fra tredjeland kan benyttes i
bearbeiding i Norge og gjennom prosessering kvalifisere til
opprinnelsesstatus ved eksport til Filippinene.

Hvordan bruke frihandelsavtalen?

Sjømatkonsum pr. innbygger 2012 - 2017

For å nyte godt av frihandelsavtalens
preferansebehandling av sjømat fra Norge,
må det dokumenteres norsk opprinnelse.
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Fra 2012 – 2017 økte sjømatkonsumet på Filippinene
med 23 prosent. I 2017 var
sjømatkonsum pr innbygger
42 kg. Til sammenlikning
spiser hver nordmann om
lag 53 kg sjømat i året og er
blant de i verden som spiser
mest sjømat.
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Norsk andel av sjømatimport til Filippinene var i 2017 på 2,2
prosent. Med frihandelsavtalen ligger forholdene til rette for
at Norge tar større markedsandeler i fremtiden.
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For eksport til Filippinene gis slik
dokumentasjon i form av en
opprinnelseserklæring, direkte på fakturaen

EFTA

Kontakt

Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) ble etablert i 1960 og skal fremme frihandel og økonomisk samarbeid.
EFTA består i dag av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.
Sammen med de andre EFTA-landene har Norge inngått 27 frihandelsavtaler med i alt 38 partner land.

Kilder: EFTA.int, regjeringen.no, toll.no,
norsk handelsstatistikk, Euromonitor og UN comtrade.

Markedsadgang er et av virksomhetsområdene
til Norges sjømatråd. Ta kontakt for spørsmål om
frihandel og markedsadgang:

Web: seafood.no/markedsadgang
E-post: insight@seafood.no

