TILLEGG 5 TIL VEDLEGG XVI
NORGE – LISTE OVER UNNTAK FRA BESTEVILKÅRSBEHANDLING (MFN-UNNTAK) NEVNT I ARTIKKEL 4.4

Sektor eller
undersektor

Beskrivelse av tiltak med
angivelse av avvik fra
artikkel 4.4

Land omfattet av tiltaket

Tilsiktet varighet

Forhold som skaper behov
for unntak

Veitransporttjenester:
Passasjer- og godstransport

Bestemmelser i eksisterende og
fremtidige veitransportavtaler
med ett eller flere land for å
reservere trafikale rettigheter i
transport til/fra Norge og
mellom berørte tredjeland. Veikabotasje kan også tillates for
visse land

Alle land

Ubegrenset

Regional særegenhet ved veitransporttjenester

Audiovisuelle tjenester:
Sending av audiovisuelle
programmer til allmennheten

Gjennomføringsbestemmelser
som er vedtatt i samsvar med
regler som EFs fjernsynsdirektiv
(nr. 89/552), og som definerer
programmer av europeisk opprinnelse for å utvide nasjonal
behandling til å omfatte audiovisuelle programmer som oppfyller bestemte opprinnelseskriterier

Parter i Europarådets konvensjon om fjernsyn over landegrensene eller andre europeiske
land som det kan inngås avtale
med

Ubegrenset

Fremming av kulturell identitet innen
kringkastingssektoren i Europa samt
oppnåelse av bestemte språkpolitiske
målsetninger

Audiovisuelle tjenester:
Kinofilm- og videogramproduksjon og tilhørende
distribusjonstjenester

Å sikre audiovisuelle verker
nasjonal behandling gjennom
bilaterale rammeavtaler («G2Gavtaler») om samproduksjon av
film. Verker som nevnt kan i
noen tilfeller få tilgang til støtte
når støtte ikke ville være
tilgjengelig på annen måte for
samproduksjoner

Alle land

Ubegrenset

Målsetningen for avtaler som nevnt
er å fremme kulturelle forbindelser
mellom de berørte landene

-2Sektor eller
undersektor
Audiovisuelle tjenester:
Produksjon og distribusjon
av kinematografiske verk
og fjernsynsprogrammer i
de nordiske land

Audiovisuelle tjenester:
Produksjon og distribusjon
av kinematografiske verk
og fjernsynsprogrammer

Alle sektorer

Beskrivelse av tiltak med
angivelse av avvik fra
artikkel 4.4

Land omfattet av tiltaket

Tilsiktet varighet

Forhold som skaper behov
for unntak

Tiltak som er vedtatt for å
gjennomføre støtteordninger i
samsvar med støttetiltak som
Nordisk Film- og Fjernsynsfond
for å øke produksjonen og
distribusjonen av audiovisuelle
verk produsert i de nordiske
land
Tiltak som er vedtatt for å gjennomføre støtteordninger i samsvar med støttetiltak som
MEDIA og EURIMAGES til
fordel for audiovisuelle programmer og leverandører til
slike programmer, som oppfyller bestemte europeiske
opprinnelseskriterier

Finland, Norge, Sverige, Island
og Danmark

Ubegrenset

Bevaring og fremming av de berørte
landenes regionale identitet

Europeiske land

Ubegrenset

Bevaring og fremming av de berørte
landenes regionale identitet

Tiltak med formål å fremme
nordisk samarbeid, slik som:

Finland, Norge, Sverige, Island
og Danmark

Ubegrenset

For å opprettholde og videreutvikle
nordisk samarbeid

-

garantier og lån for investeringsprosjekter og eksport
(Den nordiske investeringsbank);

-

økonomisk støtte til FoUprosjekter (Nordisk Industrifond);

-3Sektor eller
undersektor

Beskrivelse av tiltak med
angivelse av avvik fra
artikkel 4.4
-

finansiering av forundersøkelser med hensyn til
internasjonale
prosjekter
(Nordisk
prosjekteksportfond, NOPEF);

-

finansieringsbistand til foretak(*) som benytter miljøteknologi (Nordisk miljøfinansieringsselskap,
NEFCO)

Land omfattet av tiltaket

Tilsiktet varighet

Forhold som skaper behov
for unntak

(*) Får anvendelse på østeuropeiske foretak som samarbeider med ett eller flere
nordiske foretak

Edb-baserte reservasjonssystemer (CRS) samt salg
og markedsføring av
tjenester i tilknytning til
lufttransport

Forpliktelsene som leverandører
av edb-baserte reservasjonssystemer eller eierluftfartsselskaper og deltakende luftfartsselskaper har bundet seg til,
får ikke anvendelse dersom tilsvarende behandling ikke blir
gitt i hjemstaten til eierluftfartsselskapet eller leverandøren av
det edb-baserte reservasjonssystemet

Alle land som en leverandør av
et edb-basert reservasjonssystem eller et eierluftfartsselskap er hjemmehørende i

Ubegrenset

Sjøtransport

Norge forbeholder seg rett til å
vedta eller opprettholde tiltak
som tilstår særbehandling til
land i henhold til bi- eller multilaterale internasjonale avtaler
som er i kraft eller inngås etter
at denne avtalen er trådt i kraft,
og som omfatter sjøforbindelser(1)

Alle land

Ubegrenset

Behovet for unntak skyldes utilstrekkelig utvikling av et multilateralt
regelverk for drift av edb-baserte
reservasjonssystemer

_______________
(1)

Det er enighet om at Norge ikke skal innføre ordninger med lastdeling i fremtidige bilaterale avtaler med tredjeland om sjøtransporttjenester, herunder bulkfart med tørrlast
og flytende last og linjefart, og bringe ordninger med lastdeling til opphør innen et rimelig tidsrom dersom slike ordninger er avtalt i tidligere bilaterale avtaler.

