
 

TILLEGG 4 TIL VEDLEGG VIII 

 

NORGE– LISTE OVER MFN-UNNTAK OMTALT I ARTIKKEL 3.4 

 

 

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 

Veitransport: 

Passasjerer og gods 

 

Bestemmelser i eksisterende og 

fremtidige veitransportavtaler 

med ett eller flere land for å 

reservere trafikale rettigheter 

mht transport mellom Norge og 

aktuelle tredjeland. 

Veikabotasje kan også tillates 

for visse land.  

 

Alle land 

 

Ubegrenset 

 

Regionale særegenheter ved 

veitransport tjenester 

 

Audiovisuelle tjenester:  

Sending av audiovisuelle 

programmer til 

allmennheten 

 

Tiltak som er vedtatt for 

gjennomføring av og i samsvar 

med reguleringene, som EUs 

fjernsynsdirektiv (Nr. 89/552), 

og som definerer programmer 

av europeisk opprinnelse for å 

gi nasjonal behandling til 

audiovisuelle programmer som 

oppfyller visse opprinnelses-

kriterier 

 

Parter i Europarådets 

konvensjon om fjernsyn over 

landegrensene eller andre 

europeiske land som kan tiltre 

avtalen. 

 

Ubegrenset 

 

Fremme kulturell identitet innen 

kringkastingssektoren i Europa, samt 

oppnåelse av bestemte språkpolitiske 

målsettinger 

 

Audiovisuelle tjenester:  

Film- og videoproduksjon 

og distribusjons 

 

For å gi nasjonal behandling av 

audiovisuelle verk gjennom 

bilaterale rammeavtaler om 

samproduksjon av film. Slike 

verk kan i noen tilfeller få 

tilgang til støtte når slik støtte 

ikke på annen måte er 

tilgjengelig for 

samproduksjoner 

 

Alle land  Ubegrenset 

 

Målet med slike avtaler er å fremme 

kulturelle bånd mellom aktuelle land 
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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 kinematografiske verk 

og fjernsynsprogrammer i 

de nordiske land  

 

Tiltak som er vedtatt for 

gjennomføringen av støtte-

ordninger i samsvar med slike 

støtteprogrammer som Det 

nordiske film- og fjernsynsfond 

for å øke produksjon og 

distribusjon av audiovisuelle 

verk produsert i de nordiske 

land. 

 

Finland, Norge, Sverige, Island 

og Danmark 

 

Ubegrenset 

 

Bevaring og fremme av regional 

identitet i de aktuelle land 

 

Audiovisuelle tjenester:  

Produksjon og distribusjon 

av kinematografiske 

arbeider og fjernsyns-

programmer 

 

Tiltak som er vedtatt for 

gjennomføringen av 

støtteordninger i samsvar med 

slike støtteprogrammer som 

MEDIA og EURIMAGES til 

audiovisuelle programmer og 

leverandører av disse 

programmene, som oppfyller 

visse europeiske 

opprinnelsesregler 

 

Europeiske land 

 

Ubegrenset 

 

Bevaring og fremme av regional 

identitet i de aktuelle land 

 

Alle sektorer 

 

Tiltak med formål å fremme 

nordisk samarbeid, slik som: 

 

- garantier og lån for 

investeringsprosjekter og 

eksport (Nordisk 

investeringsbank); 

 

- finansiell støtte til FoU-

prosjekter (Nordisk 

industrifond); 

 

Danmark, Sverige, Finland, 

Island og Norge 

 

Ubegrenset 

 

For å opprettholde og fremme 

nordisk samarbeid 
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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 

 - støtte til markeds-

undersøkelser av 

internasjonale prosjekter 

(Nordisk prosjekteksport-

fond); 

 

- Finansiell støtte til foretak*  

som benytter miljø-

teknologi (Nordisk miljø-

finansieringsselskap) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Gjelder for østeuropeiske 

foretak, som samarbeider med 

ett eller flere nordiske foretak. 

 

  

CRS, salg og markeds-

føring av lufttransport-

tjenester 

 

De forpliktelser en eier av et 

CRS eller et CRS-eiende 

flyselskap og deltagende (i 

CRS) flyselskap har, gjelder 

ikke i tilfeller hvor tilsvarende 

behandling ikke blir gitt i CRS-

eierselskapets eller det CRS-

eiende flyselskapets hjemland  

 

Alle land hvor et CRS-eiende 

selskap eller CRS-eiende 

flyselskap er hjemmehørende 

 

Ubegrenset 

 

Behovet for unntaket skyldes 

manglende multilateral regelverk mht 

bruken av CRS 

 

Innenlandsk sjøtransport: 

Gods og passasjerer  

Bestemmelser i avtaler om 

adgang til innenlandsk 

sjøtransport  

Danmark, Finland, Island, 

Tyskland, Sverige og 

Storbritannia 

Ubegrenset Disse avtalene går utover rettighetene 

som er dekket av EØS-avtalen og er 

derfor gjeldende. Unntaket vil gi 

adgang til å inngå del- og progressiv 

forpliktelser i sektoren. 

 

 

 

_______________ 


