TILLEGG 5 TIL VEDLEGG XVIII
NEVNT I ARTIKKEL 5.4
NORGES RESERVASJONER

NORGE
Sektor

Alle sektorer

Undersektor

–

Rettslig kilde eller
hjemmel for tiltaket

Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997
nr. 45 (allmennaksjeloven).
Administrerende direktør i et allmennaksjeselskap og
minst halvdelen av medlemmene av styret og bedriftsforsamlingen må være bosatt i Norge. Kravet om bosetting
får ikke anvendelse på statsborgere av andre land i Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) dersom
de har fast bosted i et av disse landene(1). Nærings- og
handelsdepartementet kan gjøre unntak fra bosettingskravet.
Bosettingskravet er basert på juridiksjonshensyn for å
sikre at personer som er ansvarlige for selskapets anliggender, er tilgjengelige.

Kortfattet beskrivelse av
tiltaket

Hensikten eller formålet
med tiltaket

(1)

Det at bosettingskravet ikke gis anvendelse på personer som har fast bosted i en EØS-stat, er
ikke en reservasjon mot nasjonal behandling; setningen er tatt med for å gi en uttømmende
beskrivelse av tiltaket.

-2NORGE
Sektor

Kraft- og energisektoren

Undersektor

–

Rettslig kilde eller
hjemmel for tiltaket
Kortfattet beskrivelse av
tiltaket
Hensikten eller formålet
med tiltaket

Får ikke anvendelse
Norge forbeholder seg rett til å opprettholde eller innføre
ethvert tiltak knyttet til kraft- og energisektoren.
Energipolitiske hensyn

-3NORGE
Sektor

Reparasjon av transportutstyr

Undersektor

–

Rettslig kilde eller
hjemmel for tiltaket
Kortfattet beskrivelse av
tiltaket

Får ikke anvendelse

Hensikten eller formålet
med tiltaket

Norge forbeholder seg rett til å opprettholde eller innføre
ethvert tiltak knyttet til reparasjon av transportutstyr i
kapitlet om investering ettersom all virksomhet i denne
sektor skal behandles som tjenester i henhold til denne
avtale.
Å sikre at alle forpliktelser knyttet til dette området
behandles i kapittel 4 i avtalen

-4NORGE
Sektor:

Fiske og fiskeforedling

Undersektor:

–

Rettslig kilde eller
hjemmel for tiltaket:

Lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars
1999 nr. 15 (deltakerloven)
Lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976
nr. 91 (økonomiske soneloven)
Lov om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i
Norges territorialfarvann av 17. juni 1966 nr. 19
(fiskeriforbudsloven)
Konsesjon til å erverve fiskefartøy eller til å delta i
foretak som eier et slikt fartøy, kan gis bare til den som er
norsk statsborger eller juridisk person som kan defineres
som norsk. Et foretak regnes som likestilt med norsk
statsborger når foretakets hovedkontor er i Norge og
styrets flertall, herunder styrelederen, er norske statsborgere og har bodd i landet de siste to årene. Norske
statsborgere må videre eie minst 60 % av aksjene eller
andelene og kunne utøve stemmerett i selskapet med
minst 60 % av stemmene.

Kortfattet beskrivelse av
tiltaket

Eierskap til fiskeflåten skal forbeholdes yrkesfiskere. For
å oppnå rett til eie fiskefartøy må vedkommende kunne
dokumentere å ha drevet ervervsmessig aktivitet i fiske
på eller med norsk fartøy i minst tre av de siste fem
årene.

Hensikten eller formålet
med tiltaket:

Det er forbudt for andre enn norske statsborgere eller
foretak, som definert over, å foredle, pakke eller laste om
fisk, skalldyr eller bløtdyr, eller deler og produkter av
disse, innenfor Norges økonomiske sone. Dette gjelder
for fangster fra både norske og utenlandske fartøyer. Det
kan gjøres unntak når særlige hensyn tilsier det.
Ressursvern og ressursforvaltning

-5NORGE
Sektor

Alle sektorer

Undersektor

–

Rettslig kilde eller
hjemmel for tiltaket
Kortfattet beskrivelse
av tiltaket

Får ikke anvendelse

Kollektive forvaltningssystemer for opphavsrett og
nærstående rettigheter; vederlag, avgifter, stipendier og
fond
Hensikten eller formålet Å bevare og fremme språklig og kulturelt mangfold i Norge
med tiltaket
________________

