
TILLEGG 4 TIL VEDLEGG XI 
 

RESERVASJONER 
AV KONGERIKET NORGE 

 
 

NORGE  
 
Sektor:  Alle sektorer 

Undersektor:  - 

Rettslig kilde eller 
hjemmel for tiltaket: 

Lov av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) og lov av 13. 
juni 1997, nr. 45 (allmennaksjeselskapsloven) 

Kortfattet beskrivelse av 
tiltaket: 

Administrerende direktør i et aksjeselskap og minst 
halvparten av medlemmene i styret og 
bedriftsforsamlingen må være bosatt i Norge. Kravet om 
besetting gjelder ikke for borgere i andre EØS-land som 
har fast bosted i et av disse landene. Nærings- og 
handelsdepartementet kan gi unntak fra bostedskravet. 

Hensikten eller formålet 
med tiltaket: 

Bostedskravet er basert på juridiksjonshensyn, for å sikre 
at personene som er ansvarlige for selskapets 
anliggender er tilgjengelige. 

 



 
NORGE 
 
Sektor:  Kraft- og energisektoren 

Undersektor   -  

Rettslig kilde eller 
hjemmel for tiltaket: 

Ikke anvendelig 

Kortfattet beskrivelse av 
tiltaket: 

Norge reserverer seg retten til å opprettholde eller 
innføre ethvert tiltak knyttet til kraft- og energisektoren. 

Hensikten eller formålet 
med tiltaket: 

Energipolitiske hensyn 

 



 
NORGE 
 
Sektor:  Reparasjon av transportutstyr 

Undersektor  -  

Rettslig kilde eller 
hjemmel for tiltaket: 

Ikke anvendelig 

Kortfattet beskrivelse av 
tiltaket: 

Norge reserverer seg retten til å opprettholde eller 
innføre ethvert tiltak knyttet til reparasjon av 
transportutstyr.  

Hensikten eller formålet 
med tiltaket: 

Å sikre at enhver forpliktelse knyttet til dette området 
behandles i kapittel 3 i avtalen. 

 



 
NORGE 
 
Sektor:  Alle sektorer 

Undersektor - 

Rettslig kilde eller 
hjemmel for tiltaket: 

Ikke anvendelig 

Kortfattet beskrivelse av 
tiltaket: 

Norge reserverer seg retten til å anvende tiltak som er i 
strid med artikkel 4.3 for pålegging, gjennomføring eller 
innkreving av direkte skatt, så lenge slike tiltak ikke er i 
strid med skatteavtaler som er kraft mellom Hongkong, 
Kina og Norge. 

Hensikten eller formålet 
med tiltaket: 

Skattepolitiske hensyn 

 



 
NORGE 
 
Sektor:  Fisk og fiskeforedling 

Undersektor - 

Rettslig kilde eller 
hjemmel for tiltaket: 

Lov om deltakelse i fiske av 26. juni 1999, nr. 15 
Lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976, 
nr. 91 
Fiskeriforbudsloven av 17. juni 1966, nr. 19 

Kortfattet beskrivelse av 
tiltaket: 

Konsesjon til å erverve et fiskefartøy eller delta i et 
foretak som eier et slikt fartøy kan bare gis til en norsk 
statsborger eller en juridisk person som defineres som 
norsk. Et foretak anses å ha samme rettigheter som en 
norsk statsborger når foretakets hovedkontor er plassert i 
Norge og flertallet i styret, inkludert styreformannen, er 
norske statsborgere og har bodd i landet de siste to 
årene. Norske statsborgere må videre eie minst  
60 % av aksjene og være autorisert til å stemme for 
minst 60 % av stemmene. 
Eierskap til fiskeriflåten skal være begrenset til 
profesjonelle fiskere. For å oppnå rett til å eie et 
fiskefartøy må man kunne dokumentere et aktivt 
profesjonelt fiske på et norsk fiskefartøy for minst tre av 
de siste fem årene. 
Det er forbudt for andre enn norske statsborgere eller 
foretak, som definert ovenfor, å foredle, pakke eller 
omlaste fisk, skalldyr eller bløtdyr, eller deler og 
produkter av disse, innenfor Norges økonomiske sone. 
Dette gjelder for fangst fra både norske og utenlandske 
fartøy. Unntak blir gitt under spesielle situasjoner.  

Hensikten eller formålet 
med tiltaket: 

Ressursvern og -forvaltning 

 



 
NORGE 
 
Sektor:  Alle sektorer 

Undersektor - 

Rettslig kilde eller 
hjemmel for tiltaket: 

1. Lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det noske 
komponistfond 
2. Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2 
3.Lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig 
framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. 
4. Lov 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av 
billedkunst (kunstavgiftsloven), jf. åndsverksloven § 38c  

Kortfattet beskrivelse 
av tiltaket: 

Norsk regulering av visse områder av opphavsrett og 
nærstående rettigheter krever kollektiv forvaltning av 
rettigheter gjennom en norsk organisasjon. En investor 
som innehar en immateriell rettighet kan derfor ikke 
benytte seg av denne gjennom en utenlandsk representant. 
Visse kollektive forvaltningssystemer for opphavsrett og 
nærstående rettigheter innebærer en kanalisering av 
vederlag gjennom kollektive fond og stipender, gjennom 
organisasjoner som er godkjent av norske myndigheter og 
med midler forbeholdt artister som er bosatt og arbeider i 
Norge. 
 
1. En prosentandel av vederlag for alle komponister samt 
vederlag for mekaniske rettigheter er forbeholdt fond som 
støtter komponister som arbeider i Norge. 
 
2. Det er en obligatorisk avgift for offentlig fremføring av 
lydinnspillinger: disse vederlagene kan kun innkreves av 
den godkjente norske organisasjonen GRAMO, og 
overføres til rettighetshavere under Romakonvensjonen på 
grunnlag av gjensidighetsavtaler mellom organisasjoner.  
 
3. Offentlig fremføring av lydinnspillinger som ikke er 
vernet innebærer betaling av en avgift til et kollektivt 
kulturfond for norske artister og produsenter. 
 
 
4. En prosentandel av salgssummen for visuellkunst er 
forbeholdt fond som støtter norske kunstnere. EØS-baserte 
kunstnere har rett til betaling når annenhånds salg av et 
originalverk overstiger en viss sum. 
 

Hensikten eller 
formålet med tiltaket: 

Å bevare og fremme språklig og kulturelt mangfold i 
Norge 
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