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Sektor eller undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra artikkel 

3.4 

Land som tiltaket omfatter Tilsiktet varighet 
Forhold som skaper behov for 

unntak 

Audiovisuelle tjenester -

Produksjon og distribusjon 

av audiovisuelle verk ved 

kringkasting og andre 

former for overføring til 

allmennheten  

Tiltak for verk av europeisk 

opprinnelse som gir nasjonal 

behandling av audiovisuelle 

verk som oppfyller visse språk- 

og opprinnelseskriterier med 

hensyn til tilgang til kring-

kasting eller tilsvarende former 

for overføring. 

Parter i Europarådets 

konvensjon om fjernsyn over 

landegrensene eller andre 

europeiske land som tiltrer 

avtalen. 

Ubegrenset. 

 

Målet om å fremme kulturelle verdier 

i Ukraina og med andre europeiske 

land, samt å oppnå språkpolitiske 

målsettinger, i sektoren. 

Audiovisuelle tjenester- 

Produksjon og distribusjon 

av kinematografiske verk 

og fjernsynsprogrammer 

Tiltak basert på bilaterale 

rammeavtaler om sam-

produksjon av audiovisuelle 

verk som gir nasjonal 

behandling av audiovisuelle 

verk som er dekket av disse 

avtalene, spesielt med hensyn til 

distribusjon og tilgang til 

finansiering. 

Alle land som det er ønskelig å 

ha kulturelt samarbeid med. 

Ubegrenset. Målet for slike avtaler er å fremme 

kulturelle bånd mellom aktuelle land. 

Audiovisuelle tjenester- 

Produksjon og distribusjon 

av fjernsynsprogrammer 

og kinematografiske verk  

Tiltak som fordeler midler fra 

støtteprogrammer (som 

handlingsplanen for fjernsyns-

tjenester, MEDIA eller 

EURIMAGES) til audiovisuelle 

verk, og leverandører av slike 

verk, som oppfyller visse 

europeiske opprinnelses-

kriterier. 

Europeiske land. Ubegrenset. 

 

Programmene har som mål å bevare 

og fremme regional identitet i 

europeiske land, som har langvarige 

kulturelle bånd. 
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Sektor eller undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra artikkel 

3.4 

Land som tiltaket omfatter Tilsiktet varighet 
Forhold som skaper behov for 

unntak 

Innenlandsk 

vannveitransport  

Passasjerer og gods  

Tiltak som treffes under 

eksisterende eller fremtidige 

avtaler som regulerer adgang til 

eller trafikale rettigheter og 

betingelsene for økonomisk 

virksomhet i Ukraina eller 

mellom land som er parter i 

slike avtaler, herunder avtaler 

om bruken av Rhinen-Main-

Donau-systemet. 

Alle land med avtaler som er, 

eller vil tre, i kraft. 

Gradvis avvikling med 

endelig avvikling innen 17. 

mai 2016. 

Vern av infrastruktur og miljø samt 

regulering av trafikkrettigheter i 

Ukraina og mellom de aktuelle 

landene.   

Jernbanetransport  

Passasjerer og gods    

Tiltak som treffes under 

eksisterende eller fremtidige 

avtaler som regulerer adgang til 

eller trafikkrettigheter og 

betingelsene for slik økonomisk 

virksomhet i Ukraina eller 

mellom land som er part i slike 

avtaler. 

Alle land med avtaler som er, 

eller vil tre, i kraft. 

Ubegrenset. Ukrainsk lov. Vern av infrastruktur 

og miljø samt regulering av 

trafikkrettigheter i Ukraina og 

mellom de aktuelle landene, 

hensyntatt regionale særegenheter 

ved slike tjenester. 

Veitransport  

Passasjerer og gods  

Tiltak som treffes under 

eksisterende eller fremtidige 

avtaler som forbeholder og/eller 

begrenser tilbudet av slike 

transporttjenester og som 

spesifiserer vilkårene for å tilby 

dem, herunder transittillatelser 

og/eller preferanseveiavgifter i 

Ukraina eller over Ukrainas 

grenser. 

Alle land med avtaler som er, 

eller vil tre, i kraft. 

Ubegrenset. Bilaterale avtaler om internasjonal 

veitransport, internasjonale 

konvensjoner. Vern av infrastruktur 

og miljø samt regulering av 

trafikkrettigheter i Ukraina og 

mellom de aktuelle landene. 
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