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2. Proposisjonen har to særskilte vedlegg:
Særskilt uedlegg nr. 1 (5.o. 1)

Særskilt rsedlegg nr. 2 (5.u. 2)
inneholder d'e EF-rettsakter det henvises til i Avtalens vedlegg. s¿erskilt vedlegg nr. 2 ertrykket i 12 bind. Hvert bind fr"" 

"éà"i*hotdsfortegnelse.
3,

er:
erklæringer m.v. som er knyttet

t vedlegg nr. 1 (S.v. l) de aktuelle

ttsakter
nnes på åZ':ffi::i.ï:?:läi;
ning til os ùi"ah";rrir;üìi

EksenpeL
I proposisjonens kapittel 6 heter det bl.a. fllgende på side 2bb:
"Øvtige yrker som krever-godkjennelse og en h/yere utdannelse av minst B års varig-,het, er reguJert i et generelt ¡"r"áir"Lìrv,"Àai, ag¡¿g (tz)"

.rÏl;:*rå:rlnummer 
(12) gienfinnes på slutten av kapittel 6, side 263 Her gis filgende

"(12) Råds ember 1ggg. om en generet ordning for godfienning av
SilT mpetansegiv""d;;d;;;'iüäv minst rre års varighet.

F-rettsakts fullstendige norske tekst.
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KAPITTEL 1

Sammendrag

1.1 INNLEDNING
l.l.l Norske interesser i internasJonalt

økonomisk samkvem
Det er en hovedoppgave for Regjeringen å

bidra til et forpliktende Økonomisk samar-
beid slik at internasjonal handel og /kono-
misk samkvem underlegges forutsigbare og
like vilkår basert på felles regler. Dette er sær-
lig avgilrende fordi Norge har en sterkt utad-
vendt økonomi. Vi er helt avhengig av ut-
strakt bytte av varer og tjenester med utlan-
det. Den altoverveiende del av dette sam-
kvem finner sted med de andre landene i EF-
TA og EE, Inntektsnivået, sosial standard og
mulighetene for å sikre full sysselsetting, er
avhengig av likeverdig adgang til det vest-eu-
ropeiske markedet.

I 1990 gikk nær to tredjedeler av den norske
vareeksporten til EF og omlag fire femtedeler
til EFTA- og EF-området. Dessuten går hele
gasseksporten og omlag to tredjedeler av olje-
eksporten til EF-området alene. Selv om otje
og gass holdes utenfor mottar EFTA- og EF-
landene til sammen om lag tre firedeler av
Norges vareeksport. Omlag ?0 pst. av Norges
vareimport hentes fra EFTA- og EF-området.

Også tj enestesektoren er internasj onalisert.
De tjenestesektorene som EØS-avtalen om-
fatter, utglØr en like stor del av norsk /kono-
mi som industrien. fienestesektorer regulert
av EØS-avtalen sto i 1990 for 13 pst. av brutto-
nasjonalproduktet og ca. 12 pst. av sysselset-
tingen. De tilsvarende tallene for industrien
var henholdsvis omlag 14 pst. og 15 pst. For
norsk skipsfart er EF et hovedmarked,

På denne bakgrunn har skiftende regierin-
ger arbeidet aktivt for utvidet frihandel og
pkonomisk samarbeid i hele etterkrigstiden.
Dette har skjedd giennom institusjoner som
GAm, OECD, EF:IA, i forhold til EF og gjen-
nom nordisk samarbeid.

1.1.2 Det indre marked
For å ivareta Norges interesser må Regierin-

gen til enhver tid vurdere om de avtaler som
regulerer vårt Økonomiske samkvem, er til-
strekkelige i forhold til utviklingen på de
markeder norsk næringsliv er avhengig av.
Gjennomfpringen av EFs indre marked med-
f@rer at medlemslandene fierner barrierer for
det Økonomiske samkvem seg imellom. Fel-
les regler for bytte av varer og tjenester samt
for bevegelighet for personer og kapital, skal
være gjennomfprt i EF 1. januar 1993. Det fel-
les regelverk tar sikte på å fierne ulikhetene i
landenes nasjonale lovgivning og gjennomfp-
re prinsippet om forbud mot fors\iellsbe-
handling basert på nasjonalitet. Den Økende
tyngde handel med tjenester har fått i de Øko-
nomiske forbindelser, og EFs nye regelverk
for det indre marked innebærer at Norges in-
teresser ikke lenger vil være tilstrekkelig iva-
retatt gjennom EFTA-konvensjonen og våre
frihandelsavtaler med E4 som hovedsakelig
regulerer varebytte,

Gjennomføringen av det indre marked og
en utvidelse av dette til også å omfatte EFTA-
landene, vil styrke den lkonomiske utviklin-
gen og samhandelen med varer og tjenester i
Vest-Europa. Med den betydelige samhandel
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som allerede eksisterer mellom EFTA-lande-
ne og EF, er det grunn til å anta at konsekven-
sene av å stå utenfor det ind.re marked vil v¿e-
re klart negative for EFTA-landene.

Den vik internasjonal
handel av i Vest-Europa
vil være Ø området. Økt
/konomisk aktivitet i Vest-Europa vil også
stimulere handelen med tre{eland. på den
annen side vil handelen med disse landene
møte økt konkurranse fra handel med vest-
eurôpeiske land. Virkningene vil variere alt
etter nærings-, kostnads- og handelsstruktur i
de ulike land.

Dersom norske bedrifter ikke oppnår de
vilkår som fasilegges giennom regtenè for det
indre marked, vil de etter Regjeringens syn få
en relativ svekkelse av konkurransekraften
på vårt viktigste marked. I

St.prp. nr. 100 teel-e2
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1..1.3 Nye samarbeidsbehov
Gjennom Norges samarbeid i EFTA og med

EF har vi deltatt i et frihandelsområde for in-
dustrivarer som omfatter 1g land i Vest-Euro-
pa. Frihandelen har lagt forholdene til rette
for effektiv ressursbruk, Arbeidsdelingen har
skapt en gjensidig avhengighet som lker be-
hovet for internasjonal styring.

Int til-
tak iogså iil
styrket samarbeid på tvers av landegrensene
på viktige områder som milj6, konkurranse-
området, statsst/tte, offentlige inn\ilp, intel-
lektuell eiendomsrett m.v.

Utgvelse av nasjonal suverenitet alene vil
såIedes ikke være tilstrekkelig for å ivareta
styringsbehovet på disse områdene, fordi pro-
blemene både har internasjonale årsakei og
grenseoverskridende virkninger. Bare felles
regler og sikkerhet for at forpliktelsene over-
holdes, kan gi trygghet mot grenseoverskri-
dende skadevirkninger.

Internasjonaliseringen og den /konomiske
integrasjonen krever også i stØrre grad enn
tidligere at den sosiale dimensjon i samarbei-
det styrkes for å sikre at fordelene ved den
Økonomiske integrasjonen tjener bredere
samfunnspolitiske målsettinger.

1.1.4 EøS. Forhandlingsmålsettinger
på Regjeringssjefs-
kartlegge mulighe-
med EF om å opp-
isk samarbeidsom-

råde, jf. Osloerklæringen, som er inntatt i pro-
posisjonens vedlegg 4. EFTA-landene erkjen-

te at deres frihandelsavtaler med EF ikke len-
ger kunne ivareta deres interesser,

På det felles EFTtuEF utenriksministermp-
tet i Brùssel 20. mars lg8g, var det enighet om
å utrede grunnlaget for et utvidet og utdypet
samarbeid mellom EFTA-tandene og EF. I
Norge ga Stortingets utenriks- og konstitu-
sjonskomite i sine merknader til finanskomi-
teens innstilling om norsk tilpasning til EFs
indre marked, Innst. S. n¡. 38 (1g8g-g0), sin

rhandlinger.
til fllgende

- full adgang for norsk næringsliv til EFs in-
dre marked;

- fierning av opprinnelsesregler for EFTA-
eksport til EF-land;

- avskaffelse av bruk av anti-dumpingtiltak
for handel innenfor E@S;

- fri adgang for eksport av fiskeprodukter til
EF-land;

-. felles konkumanseregler i EØS, stik at kon-
kurransen mellom de ulike landenes be-
drifter kan skje på et mest mulig likt
grunnlag;

- sikre ambisjoner på
det s tiske området,
samt

- full deltakelse i EF-samarbeidet på områ-
der som miljpvern, forskning og utvikling,
sosiale splrsmål, utdanning og forbruker-
sp/rsmål;

- opprettelse av EFTA-organer som kan sik-
re at EFTA blir en effektiv samarbeidspart-
ner i EØS.

På EFTAs Ministerrådsmøte i Genève 12.
desember 1989 bekreftet Norge, i likhet med
andre EFTA-land, at man var beredt til å inn-
Iede forhandlinger. EF-kommisjonen ga selv
en positiv tilrådning til EFs råd, og EX's stats-
og regjeringssjefer bekreftet på sitt mpte i Det
europeiske råd i Strasbourg B.-9. desember
s.å. EFs /nske om å innlede forhandlinger.

Et felles EFTA/EF-ministerm/te i Brüssel
19. desember 1989 bekreftet denne enigheten.

I lØpet av første halvår 1990 ble det flrt opp-
klarende samtaler og utarbeidet forhand-
lingsopplegg på begge sider. EFTAs forhand-
lingsposisjoner ble fastlagt på EFTAs mini-
stermØte i Göteborg 13.-14. juni 1990. Kommi-
sjonen frkk sitt mandat fra EFs råd noen da-
ger senere. Forhandlingene ble deretter åpnet
20. juni 1990. Paraferingen av Avtalen 14. april
1992 markerte den formelle avslutning av for-
handlingene, og avtalen ble undertegnet i
Oporto i Portugal2. mai 1992.
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1.1.5 Utenrikspolitiske utviklÍngstrekk

pol
I euro-

pei sam-

me brud-
det for en ideologi, men også opplpsningen av

et militært allianìesystem og en stor handels-

Utikk. Dette gietder særlig EF.
EF har utviklet seg til et europeisk kraftsen-

trum, Dette har fØrt til en intensivering av

samarbeidet med naboland og andre euro-
peiske tand. Gjennom EØS utvikles samar-

Leidet mellom EFTA-landene og EF Samar-

beidet omfatter også en styrking av partenes

utenrikspolitiske dialog gjennom rygelmessi-
ge minisierdrpftelser. Dermed blir EØS et for-
úm for deltakelse i de nye samarbeidsm/nstre

Iand.

Baltikum vil imidlertid på sikt kunne bli ster-

kontakter
om de uli-
lig grad å

sikre et sammenfallende regelverk'

1.1.6 Nye samarbeidsmønstre
En viktig side av integr

Europa går På tvers av det g
let. EF er en d¡ivkraft i

1.1.7 EF - nYe søkerland

disse landene nye muligheter til deltakelse i
et mer forpliktende /konomisk og politisk

ten om medlemskaP i
ØS-prosessen ble inn-

ledet. Etter avslutningen av EØS-forhandlin-
gene har regjeringen i Sveits gitt uttrykk for
át målet er medlemskaP i EF.

Utsikten til at flere nordiske land om få år
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tr'or å nå dette mål, omfatter samarbeidet i
henhold til Avtalens bestemmelser:

- fritt varebytte,
- fri bevegelighet for personer,* fri bevegelighet for tjenester,
- fri bevegelighet for kapital,
- opprettelse av et system som sikrer at kon-

kurransen ikke vris og at reglene overhol-
des på samme måte i hele samarbeidsom_
rådet, og

- et nærmere områder
slik som for miljø, utl
danning og arbeidsli-
vet m.v,

St.prp. nr. 100 teel_e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske Økonomiske samarbeidsområde (EØS)

k al gjort detn dagens nor-
d ¡åãs ekstra
sesjon i Mariehamn 12. november lggl tok de
nordiske statsministre initiativ til å vurdere
hvordan det nordiske samarbeidet kan innret-
tes i
port
Hels
forel

I mellomrapporten pekes det på at de nor-
diske landenes deltakelse i EØS vil endre det
nordiske samarbeidet på en grunnleggende
måte. På en lang rekke områdei vil gØS--sam-
arbeidet være mer omfattende og mer forplik-
tende enn dagens nordiske samarbeid.

1.2. EøS-AVTALDN
1.2.1 Avúalens formål

Avtalens formål er å opprette et enheilig eu-
ropeisk pkonomisk samarbeidsområde. Dette
skgl oppnås ved å fremme en vedvarend.e og
balansert styrking av hand.el og /konomiskà
forbindelser mellom avtalepartene, med like
konkurransevilkår og overholdelse av det fel-
les regelverk.

hlyt beskyttelsesnivå for helse, sikkerhet og
miljg.

MåIsettingen om å opprette et dynamisk og

lom fordeler, rettigheter og plikter for parte-
ne.

Regjeringen finner at Avtalen ivaretar nor-
ske interesser på en god måte. Den vil i ho-
vedsak erstatte EFTA-avtalen av 1960 når det
gielder vart forhold til EFTA-landene, og fri-
handelsavtalene av 1973 i vårt forhotd til EF.

1.2.2 Avtalens oppbygging
Avtalen består av en hoveddel samt proto-

koller og vedlegg, og de ca. 1.800 EF.-rettsak-
ter (EFs såkalte avledede regelverk) som ved-
leggene henviser til. Hoveddelen er inndelt i
en innledning og I deler med tilsammen 12g
aftikler. Der den fastlegger prinsipper som er
nedfelt i Romatraktaten, fplger den samme
systematikk og har så vidt mulig tilsvarende
formuleringer f.eks. når det gjelder å slå fast
prinsippene om bevege-
lighet for person al, foi å
sikre en ensartet

SiktemåIet med EFTAJandenes deltakelse
i det indre marked, forhindrer tikevel ikke at
betydelige områder av EFs traktatgrunnlag
faller utenfor EØS-avtalen. Det gielder bl.a.
reglene toil-unionen, keri-politikk. elser
ory felles organer. Bestemmelsen om beskyt-
telsesklausul og en rekke bestemmelser ved-
rørende traktatsrettslige forhold er også sæ-
regne for EØS. Videre er avtalene om Eura_
tom og Kull- og stålfellesskapets regler i ho-
vedsak holdt utenfor, med unntak av konkur-
ransereglene i sistnevnte avtale.

Til Avtalen hlrer 49 protokoller. protokolle-
ne, som inneholder ulike typer bestemmelser,
er som regel knyttet til Artikler i hoveddelen
av Avtalen og vil ofte utfylle disse giennom
mer detaljerte regler. Noen av protokollene er
bagert på regler i EF. Andre er særegne for
EØS, som f.eks. opprinnelsesreglenã samt
reglene om tollsamarbeidet og om handet
med bearbeidede landbruksprodukter.

Avtalen omfatter 22 vedlegg. Disse henviser
til de ca. 1.300 EF-rettsakter som er en del av
EØS-avtalen. Rettsaktene er hovedsakelig di-
rektiver og forordninger som er vedtatt med
$emmel i Romatraktaten og kunngiort fpr l.
august 1991 som forpliktelser for EFs med-
þm¡lg$, og som nå også danner grunnlaget
for EØS-forpliktelsene,

Når det gielder det nærmere innhold i de

Det oppstilles politiske rammer for pkono-
misk utvikling og miljø- og ressursforvalt-

vikling av regler skal det legges til grunn et
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De EF-rettsakter som på denne måten er
gjort til del av EØS-forpliktelsene, vil utfylle
bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel og
skape klarere rammer for det /konomiske
samkvem mellom avtalepartene.

Det arbeides med en tilleggsprotokoll som
motsvarer EF-rettsakter kunngiort'etter 31.
juli 1991. Tilleggsprotokollen vil omfatte
rettsakter som av EFTA-landene blir vurdert
som uproblematiske. Tilleggsprotokollen vil
eventuelt bli fremmet i en egen proposisjon til
Stortinget som tilleggsavtale til EØS-avtalen,

EØS-regelverket skal sikre fri markedsad-
gang, likebehandling og felles internasjonale
styringsredskaper. Dette vil gi st¿bile og for-
utsigbare rammevilkar for norsk næringsliv
slik at det settes istand til å giennomfpre en
langsiktig planlegging. For de eksportrettede
næringene er dette av seerlig betydning.

1.3 DET FRIE VAREBYTTE
13.1 fnnledning

Norge ha¡ en sterkt utadvendt Økonomi. Vi
er helt avhengig av utstrakt handel med ut-
landet. Hoveddelen av norsk bytte av varer
finner sted med de andre Iandene i EØS-om-
rådet, jf. Figur 1.1,

Norges varebytte har hatt - og har - stor be-
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tydning for velstandsutviklingen, Norge har
sØkt å sikre sine handelspolitiske interesser
gjennom deltakelse i GATT, Etr'TA-samarbei-
det og de to frihandelsavtaler Norge inngikk
med EF i f973.

Disse frihandelsavtalene har effektivt fjer-
net toll- og mengdemessige begrensninger i
handelen med industrivarer mellom Norge og
de andre EFTA-land, og EF. De har dermed
oppfylt sitt formåI. På 1970- og 1980-tallet har
man imidlertid i Økende grad sett fremvek-
sten av nAe lypet handelshindringer. Erkjen-
nelsen av at awikling av toll og mengdemes-
sige begrensninger ikke er tilstrekkelig for å
avskaffe slike handelshindringer og konkur-
ransevridende handelspraksis, har resultert i
EFs indre marked.

Slike handelshindringer omfatter bl.a. na-
sjonale produktkrav og tekniske spesifikasjo-
ner som kan stenge andre lands bedrifter ute
fra nasjonale markeder. EFs indre marked tar
sikte på å skape et felles regelverk for å oppnå
et reelt felles marked. EØS-avtalens siktemåù
er at EFTA-landene skal delta i dette marke-
det. Dermed legges forholdene til rette for
fritt varebytte innenfor et enhetlig marked på
ca. 370 millioner mennesker i EFTA- og EF-
området. Samtidig- åpres- det -fot. -samarbeid
om andre samfunnspolitiske sp/rsmåI.

Figur 1.1 TiL huiLke m'arlædnr gÛ'r u&re uihtigste eksportuarer?
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1.3.2 Likeverilige konkurransevilkår
EØS-avtalens felles konkurranseregler har

til formål å sikre konkurranse på like vilkår.
Konkurransereglene skal hindre at foretak

misbruker sin markedsposisjon eller inngår
markedssamarbeid som er til skade for andre
foretak eller forbrukerne, Uten felles konkur-
ranseregler og en effektiv håndhevelse av
dem, kan konkurransen hindres eller vris slik
at viktige samfunnshensyn kan bli skadeli
dende. Manglende konkurranse kan ha virk-
ninger både for prisnivå og produksjonsom-
kostninger, og vil fpre til at samfunnets res-
surser ikke utnyttes optimalt.

Konkurransereglene i EFTA og EF bygger
på samme prinsipper, men EFs er mer detalj-
erte. Fravær av felles konkurranseregler og
systemer for håndhevelse har fØrt til forestil-
linger om at enkelte norske bedrifter av den-
ne grunn har begunstigede vilkår i forhold til
konkurrentene. Slike forestillinger har i en
rekke tilfeller gitt opphav til dumping-ankla-
ger. Anklager om dumping skaper stor usik-
kerhet for norsk næringsliv, også i de tilfelte-
ne hvor de ikke flrer til konkrete tiltak.

De felles konkurransereglene i EØS er ba-
sert på de eksisterende EF-regler og tilsvaren-
de regler i EFTA-konvensjonen.

De felles reglene skal anvendes når konkur-
ransebegrensende tiltak har virkning på han-
delen mellom landene i EØS-området. Hvis
en konkurransebegrensing bare har virkning
på et nasjonalt marked, skal landets egen
konkurranselovgivning anvendes. I dag bru-
ker EF sine konkurranseregler mot foretak
fra land utenfor EF hvis et konkurransebeg-
rensende samarbeid har virkning på EF-mar-
kedet. Norske foretak har således lenge vært
direkte berlrt av konkurransereglene i EF.

EØS-avtalens Artikkel 53 setter forbud mot
konkurransebegrensende avtaler, vedtak el-
ler samordnet opptreden mellom to eller flere
foretak. Som eksempler på slike konkurran-
sebegrensninger, nevnes avtåler om prisfast-
settelse mellom konkurrenter og avtaler om
oppdeling av markeder eller produksjonskvo-
ter. Avtaler i strid med forbudet er uten retts-
virkning og dermed ugyldige,

Artikkel 54 i EØS-avtalen rammer ett eller
flere foretak som utilblrlig utnytter sin domi-
nerende stilling på EØS-markedet eller en ve-
sentlig del av det. Et foretak kan misbruke sin
stilling i markedet ved f.eks. å behandle leve-
randlrer forskjellig, ved å nekte levering eller
ved å gi lojalitetsrabatter. Forbudet retter seg
både mot foretak som selv har en domineren-
de stilling og mot foretak som gjennom sam-
arbeid med andre foretak oppnår markedsdo-
minans.

Avtalens konkurranseregler skal anvendes,

St.prp. nr. 100 teel_e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske lkonomiske samarbeidsområde (EØS)

overvåkes og fortolkes på samme mäte innen
hele EØS. EFs avståelse av anti-dumpingtit-
tak forutsetter nettopp giennomf/ringen av
en like effektiv overvåking og håndhevelse av
de felles konkurransereglene i EFTA- og EF-
området, Dette forutsetter også at det organ
som skal overvåke at reglene overholdes i EF-
TA-pilaren, jf. pkt. 1.7. nedenfor, tilstås tilsva-
rende myndighet og funksjoner på dette om-
rådet som EF-kommisjonen.

Overvåkingsorganene plikter å holde fore-
takene lppende orientert om saker de erinvol-
vert i, og foretakene har rett til å uttale seg på
alle stadier i behandlingen av en sak. De har
videre rett til å få sine klager behandlet av
overvåkingsorganet og til å ta saker opp for
den kompetente domstolen, dvs, EtrTIA-dom-
stolen (se nærmere under pkt. 1.7.6) og EF-
domstolen,

Overvåkingsorganene skal ha kompetanse
til å kreve informasjon fra foretak, foreta kon-
troller i foretak, forby konkrete konkurranse-
begrensende handlinger og ilegge b/ter og
tvangsmulkter når foretak bryter regelverket.
De nærmere regler om dette er gitt i EFTA-av-
talen om Overvåkingsorganet og Domstolen,

Saker som bare har virkning på handelen
mellom to eller flere EFTA-land skal behand-
les av EFTAs overvåkingsorgan. Tilsvarende
skal saker som har virkning på handelen mel-
lom EFs medlemsland, behandles av Kommi-
sjonen.

De fleste konkur¡ansesaker har virkning i
både EFTA- og EF-området. EtriIA og EF skal
da fordele konkurransesakene mellom seg i
henhold til avtalte kriterier, jf. Avtalens Artik-
kel 56.

En viktig virkning av regelverket er at det
beskytter små og mellomstore foretak mot ut-
itbØrlig konkurranse fra storforetak. Siden
bedriftsstrukturen i Norge stort sett består av
enheter som er små i europeisk målestokk, vil
en effektiv overvåking og håndhevelse av
konkurransereglene være i norsk interesse
også fra en slik synsvinkel.

Konkurransereglene regulerer virksomhe-
ten til foretak som opererer i det internasjona-
le markedet, Det er derfor også naturlig at
reglene overvåkes og håndheves av et interna-
sjonalt organ som på samme måte har myn-
dighet til å operere over landegrensene.

1.3.3 Anti-dump¡ngtiltak
Med dumping menes eksportsalg til en pris

som er lavere enn den normale pris for varen,
dvs. hjemmemarkedsprisen eller en annen
sammenlignbar pris. GATT gir adgang til å
treffe mottiltak (anti-dumpinetiltak) mot slik
eksport under bestemte rntkår. Med henvis-
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ning til GATT har EF utviklet sitt regelverk
mot dumping av varer fra land utenfor EF-
området. Ettersom EF er en tollunion med
felles ytre tolltariff og felles konkurransereg-
ler, har man avskaffet adgangen til å ta i bruk
anti-dumpingtiltak mot varer fra andre EF-
land.

I forhold til tredieland, herunder Norge, har

sluttet uten at tiltak ble iverksatt. For opp-
drettslaks har imidlertid EF ensidig innflrt
en minstepris i henhotd til EFs markedsord-

test lokalisert i områder av distrikts-Norge
hvor det er få alternative sysselsettingsmulig-
heter.

Frykten for dumpinganklager og den usik-
kerhet slike anklager skaper selv når de er
ubegrunnet, hindrer næringslivet i å utnytte
sin konkurranseevne på lik linje med EFs næ-
ringsliv og påfprer berprte bedriJter betydeli-
ge kostnader.

Problemet blir ekstra stort ved at anti-dum-
pingvåpenet gierne tas frem i svært vanskeli-
ge markedssituasjoner, hvor bedriftene alle-
rede beflrrurer seg i en presset situasjon. I en-
kelte tilfeller er ordninger som fplge av anti-
dumpingprosedyrer, etter fem års varighet
forlenget med en ny femårs periode.

Gjennom Artikkel 26 forplikter partene i
EØS-avtalen seg til å avstå fra å anvende anti-
dumpingtiltak i handelsforbindelsene seg
imellom. En forutsetning for dette er at EFs
relevante regler på vedkommende område
fullt ut er gjort til EØS-forpliktelser.

Nar det gielder fiskeriprodukter, skal parte-
ne giennomvidere dr/ftelser avklare om kon-
kurranseforholdene er likeverdige slik at det
kan avstås fra bruk av anti-dumpingtiltak og-
så på dette området.

Med bestemmelsen om avskaffelse av anti-
dumpingtiltak, vil Etr'IA-landenes bedrifter
kunne konkurrere på like fot med hverandre
og med EF-landenes bedrifter innenfor EØS
uten å risikere anklager om dumping. De fel-
les konkurransereglene og det håndhevelses-
systemet Avtalen oppretter, har vært en forut-
setning for å awikle bruk av anti-dumpingtil-
tak.

Bortfallet av anti-dumpingtrusselen bidrar
til stabile markedsvilkår og gir bedre mulig-
heter for langsiktig planlegging for norsk næ-
ringsliv.

1.3.4 Statlige handelsmonoPoler
Avt¿lens Artikkel 16, som motsvarer Roma-

traktatens artikkei 37, bestemmer at partene
skal sikre at statlige handelsmonopoler tiipas-
ses slik at det ikke oppstår forshiellsbehand-
Iing på grunnlag av nasjonalitet når det gjel-
der vilkårene for innkiØp og salg.'

I henhold til Avtalens Artikkel 6 må Artik-
ket 16 tolkes i samsvar med de avgjØrelser EF-
domstolen ha¡ truffet vedrØrende fo¡ståelsen
av Romatraktatens artikkel 3? frem til under-
tegningen av Avtalen.

I den såkalte Manghera-dommen om det
italienske importmonopol for tobakk (sak 59/

?5), uttalte EF-domstolen at eneretten til im-
port innebar en diskriminering overfor Felles-
ikapets eksport/rer, noe som var i strid med
art, 37. Selv om EF-domstolen de senere år
har strammet inn fortolkningen av art. 37, har
den imidlertid vist Økende forstiâelse for at
medlemslandene kan opprettholde og innføre
nasjonale ordninger som er begrunnet ut fra
bl.a. hensyn til folkehelse, forbrukervern og
effektiv avgiftskontroll. Slike nasjonale ord-
ninger vil kunne opprettholdes selv om de
kan virke handelshindrende. Ved vurderin-
gen av konsekvensene av Manghera-dommen
må man derfor ikke bare se på EF-domstolens
rettspraksis i forbindelse med importmono-
polene, men vurdere rettspraksisen under he-
le området for det frie varebYtte,

Når det gjetder detaljmonopolene, har EF-
domstolen totket tilpasningskravet mindre
strengt enn for importmonopolene. Detaljmo-
nopolene vil være forenlige med Romatrakta-
tens art. 37 så lenge de ikke faktisk forskjells-
behandler. Detaljmonopoler som omsetter
produkter som oppfattes som identiske' som
f.eks. bensin, må imidlertid tilpasses.

På norsk side berlres Norsk Medisinalde-
pot (NMD) og Vinmonopolet AJS av Avtalens
Artikkel 16.

Ut fra en samlet vurdering av de krav som
EØS-al'talen stiller, vil NMDs ene¡ett til im-
port og engrossalg av legemidler måtte opp-
heves, slik at også andre legemiddelgrossister
vil kunne importere og omsette legemidler på
det norske marked. Begrunnelsen er at da-
gens ordning kan innebære en forskjellsbe-
handling overfor ulike produsenter av lege-
midler. Avtalens utgangspunkt er at import-
og engrosmonopoler må tilPasses.

Dette skyldes at de avgiørende helse- og so-
sialpolitiske hensyn som Norsk Medisinalde-
pot har ivaretatt, vil kunne opprettholdes fullt
ut, selv om monopolordningen oppheves,
Dette gjelder først og fremst den strenge nor-
ske kontrollordningen med legemidler.

NMDs målsetting om å sikre landsdekning
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1.3.5 Landbruk
Landbrukspolitikken inngår ikke som en

del av EFTA-samarbeidet, og omfattes heller
ikke av EØS-avtalen. Det er tildels store for-
s$eller i landbrukspolitikken innen EFTA
og mellom EFTA-land og EF.

Importvernet for landbruksprodukter, in-
terne støtteordninger og eksportstptte er ele-
menter i pris- og ma¡kedsordningene i land-
brukspolitikken både i EFTA-landene og i EF.
Siden landbrukspolitikken er holdt utenom
EØS-avtalen, vil ikke disse ordningene bli be-
r/rt. Dette betyr at det også etter l. januar
1993 vit være betydelige forsgeller i prisnivå-
et på landbruksprodukter i EØS.

Siden importvernet er en viktig del av land-
brukspolitikken både i EFTAlandene og i EF,
har det heiler ikke vært aktuelt å etablere fri-
handel med landbruksvarer i EØS. Det har
imidlertid vært et giensidig Ønske om å utvi-
de handelen med landbruksvarer.

Når det gielder bearbeidede landbrukspro-
dukter, er forutsetningen som under EFTA-
landenes frihandelsavtaler med EE at det
skal være anledning til å kompensere for for-
skjeller i pris på innsatsvarene fra landbruket

St.prp. nr. 100 teer-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske /konomiske samarbeidsområde (EØS)

for alle varer til rimelig og lik pris, vil bti vide-
ref/rt under den nye ordningen.

Vinmonopolets enerettigheter står i en an-
nen stilling. Når det gjelder eneretten til de-
taljsalg av vin og brennevin, vurderes denne i
hovedsak å tilfredsstille forbudet mot for-
skjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet
som skal gjelde for detaljmonopoler. Ordnin-
gen vil bli opprettholdt.

Også Vinmonopolets enerett til import og
engrossalg av vin og bren¡evin vil bli opprett-
holdt. Denne eneretten er begrunnet i de hen-
syn som norsk alkoholpolitikk bygger på.
Disse hensyn er formulert i alkohollovens $
1-1 der det heter at de norske reguleringer har
som mål <å begrense i stØrst mulig utstrek-
ning de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholbruk kan innebære". Med
det hlye norske avgiftsnivå på vin og brenne-
vin ville import og engrossalg utenom Vinmo-
nopolet medfpre fare for ulovlig omsetning i
forbrukerleddet og avgiftsunndragelser.

De nordiske land har i en felles erklæring
vist til at de nordiske alkoholmonopolene er
begrunnet ut fra viktige helse- og sosialpoli-
tiske hensyn.

Dagens importordning for ll, som favorise-
rer norske produsenter, vil være uforenlig
med EØS-avtalens bestemmelser og vil bti
opphevet.

Statkorn vurderes som en del av landbruks-
politikken og berøres ikke av Avtalen.

ved stltte til eksport og âvgift på import av de
aktuelle varer. For lvrig skal disse varene væ-
re gjenstand for frihandel, Vareomfanget vil
bli utvidet noe i forhold til frihandelsavtalene.
Nye varer er syltet@y, müsliprodukter, homo-
geniserte næringsmidler, fettsyrer og akevitt.

Avtalen inneholder en utviklingsklausul.
Denne innebærer at partene regelmessig skal
drgfte muligheten for en gradvis utvidelse av
handelen, innenfor rammen av partenes land-
brukspolitikk, på giensidig fordelaktig basis
og i lys av resultatet av GATIs Uruguay-run-
de. Også de eksisterende frihandelsavtaler
mellom EF?\.Jandene og EF inneholder en
utviklingsklausul for handel med landbruks-
produkter.

Andre splrsmål om markedsadgang er blitt
forhandlet bilateralt mellom EF og de enkelte
EFTA-land. Det er henvist til de bilaterale av-
talene i EØS-avtalens Protokoll 42.

Norge har avtalt med EF å 6ke handelen
med ost giennom lkte kvoter for import og
eksport. Norge har dessuten oppnådd tollfrie
kvoter på tilsammen I 700 tonn for eksport til
EF av blomkåI, brokkoli, kinakal, kirsebær,
plommer og jordbær. De norske importbe-
grensningene på enkelte typer blomster vil
bli fiernet. Norge vil dessuten lette noe på im-
portrestriksjonene når det gielder jordbær
ved å utvide perioden for fri import. Under
henvisning til EFs @nske om å utjevne de so-
siale og /konomiske fors\feller i Europa, vil
Norge fierne tollen på ca. 60 landbruksvarer
som særlig de sprlige EF-land produserer.
Dette er produkter som i hovedsak ikke pro-
duseres i Norge og hvor tollsatsene i dag er la-
ve.

Norge - og EFTA-landene - har en meget
gunstig plante- og dyrehelsestatus sammen-
lignet med andre land. Disse h/ye standarder
vil kunne opprettholdes i EØS.

EØS-avtalen innebærer et ganske omfatten-
de felles regelverk, særlig når det gjelder han-
del med dyr og animalske produkter. Forut-
setningen fra EFilA-landenes side for å innle-
de et slikt samarbeid om plante- og dyrehelse
har vært opprettholdelse av grensekontroll
for å sikre de hØye standardene. I samarbeidet
skal EFTA-landene derfor ikke legge til grunn
de deler av EFs regelverk som bl.a. forutsetter
bortfall av grensekontroll.

1.3.6 Fisk
Med en samlet eksportverdi på 14,2 mrd.

kroner sto norsk fiskerinæring for 6 pst. av
landets eksport i 1991. Fiskerinæringen avset-
ter rundt 90 pst, av sin produksjon utenlands.
Det st/rste marked er EF, som avtar omlag 60
pst. av vår fiskeeksport.
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Innen EFTA ble det innført frihandel med
fisk og fiskevarer fra 1. juli 1990. Også internt i
EF er disse varene gjenstand for frihandel.
Mellom EFTA og EF er det imidlertid tildels
betydelige handelsbarrierer, spesielt gielder
dette hlye tollsatser ved eksport av bearbei-
dette flrskevarer til EF. Handel med fisk er
blant de områder der toll fortsatt utgiØr en be-
tydelig handelshindring mellom EFTA-land
og EF.

Utgangspunktet for EF lA-landene i forhan-
dingene var at fisk skulle gjlres til gienstand
for samme behandling som industrivarer,
dvs, omfattes av full tollfrihet. Forhandlinge-
ne om markedsadgang for fisk i EØS angikk i
hovedsak spþrsmål om toII og konkurranse-
vilkår.

Det lyktes ikke EFTA å oppnå full tollfrihet
på EF-markedet fo¡ frsk og fiskeprodukter.
Forhandlingsresultatet innenbærer imidler-
tid at det blir tollfrihet for en rekke hvitfisk-
produkter og betydelige tollreduksjoner for
andre fiskeprodukter og bearbeidede fiskeva-
rer.

I art. 2 i EØS-avtalens Protokoll 9 er fiskeva-
rene delt inn i tre kategorier:

- fisk som omfattes av toll-frihet fra l. januar
1993;

- fisk der tollen skal reduseres med 70 pst.
innen l.januar 1997;

- fisk som ikke omfattes av tollreduksjoner.

EØS-avtalen innebærer at EF vil fjerne tol-
len for fersk og frossen torsk, hyse, sei, kveite
og blåkveite, samt ferske fileter av disse arte-
ne, fra l.januar 1993.

Det samme gjelder for saltfisk og tlrrfisk av
torsk, saltede fileter av torsk og annen hvit-
fisk og bearbeidede fiskevarer som fiskepin-
ner, kaviar og kaviarprodukter. Fiskepinner
er et viktig produkt for fryseindustrien. To1-
len på de ovennevnte produktene er i dag
opptil30 pst..

Når det gielder de pwige fiskeproduktene,
bla. levende fisk, fersk og frossen fisk, lvrige
fiskefileter, skalldyr og bløtdyr, og de gienstå-
ende bearbeidede produktene, vil det s$e en
gradvis tollnedtrapping med 70 pst. av den
toll disse produktene har i dag fra 1. januar
1993 frem til 1. januar 1997. Dette betyr en re-
duksjon av tollen ned til mellom 2,4 og 6,9 pst.
For de fleste produkter vil tollen ligge i stØr-
relsesorden 0,9-4 pst.

Tollen for sild, makrell, laks, reker, en kam-
skjellart (Coquilles St. Jacques), sjØkreps, frs-
kemel og fiskeo[e er ikke redusert.

Avtalens Protokoll 46 inneholder en utvik-
lingsklausul hvor partene ved giennomgang
annethvert år vil sØke å utvikle samarbeidet

t

L7

på en harmonisk, gjensidig fordelaktig basis
innenfor rammene av partenes flrskeripoli-
tikk.

Avtalen vil åpne for betydelige nye mulig-
heter når det gjelder eksporten til EF-land.
For det f/rste har EFs tollsatser i stor grad
hindret eksport, Norske leverandører vil nå få
muligheten til å komme inn på markedetmed
et vesentlig bredere produktspekter, Dernest
har tollsatsene hatt en struktur som har gitt
EFs fiskeindustri konkurransemessige for-
trinn. Under dagens regime er f.eks. norsk
torsk som skal brukes som råvare i EFs fis-
keindustri, belagtmed 3,7 pst. toII, mens sam-
me vare til ferskkonsum belastes med 12 pst.
for Îersk fisk og 18 pst. for fileter. Disse pro-
duktene oppnår nå tollfrihet.

Den oppnådde markedsllsning vil derfor
sette norsk fiskeindustri i stand til å styrke
sin posisjon på det europeiske markedet. Den
nye tollsituasjonen for fersk frsk og filet vil
gjþre det mulig for norske fiskere og ekspor-
t/rer å betjene det kjØpekraftige ferskfisk-
markedet i Europa. Mens Island hittil har hatt
bedre markedsadgang enn Norge, vil mar-
kedsvilkårene i EØS i hovedsak være like for
samtlige EFTA-Iand. Eksisterende bilaterale
ordninger, som gir bedre vilkår, vil bli videre-
ført.

EFTA-Iandene vil awikle gienværende toll
på fiskevarer fra EF 1. januar 1993. Dette be-
tyr at EF får samme betingelser som gielden-
de frihandelsregime i EFTA.

Norge har i dag tollfrihet på import av alle
fiskeprodukter fra EFTA- og EF -land, bortsett
fra på enkelte foredlede produkter der toLlsat-
sen gjennomgående er 25 Ørelkg.

I forhandlingene ble det oppnådd enighet
om å avskaffe statsstØtte som virker konkur-
ransevridende, i hovedsak drifts- og prisst@t-
te, uten at det etableres felles regelverk på
dette området, Siden EFTA-Iandene har noe
strengere regler enn EF og seg imellom på for-
hånd var blitt enige om å fjerne konkurran-
sevridende stØttetiltak innen 31. desember
1993, innebærer enigheten med EFtun at EF-
TA-Iandene vil fremskynde tilpasningen med
et år.

Når det gjelder markedsordninger for fisk,
tok man under forhandlingene sikte på at for-
skjellige ordninger kunne fungere ved siden
av hverandre uten å forårsake konkurranse-
vridninger. For EFTA-landene var det dess-
uten et mål å sikre at anti-dumpingtiltak mot
handel med fisk og fiskevarer ikke skulle bru-
kes innenfor EØS. Dette vil bli drøftet videre
av partene fpr avtalen trer i kraft. Partene er
enige om visse vilkår som må oppfylles for at
konkurransewidning ikke skal anses å finne
sted. Det vises til proposisjonens kapittel 4.
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Det vil fra norsk side ikke veere nldvendig
med omfattende endringer i lowerket for å
kunne oppfylle disse betingelsene.

Adgang til investeringer og etablering i flrs-
keindustrien og i annen industri vil være den
samme for alle E@S-borgere. Norge kan vide-
refgre sine restriksjoner på utenlandske in-
vesteringer og utenlandske etableringer i fis-
keflåten. Dersom oppkjøp finner sted i indu-
stri som disponerer frskebåter, kan norske
myndigheter kreve at båtene skilles ut fra
vedkommende selskap.

Fiskefart/yer fra EF skal ha rett til direkte
landinger av flsk, men EFTA-landene har ik-
ke gått med på å åpne adgang for fri transitt.
Dette splrsmålet vil bli gienstand for videre
dr/ftinger med sikte på å finne frem til gjensi-
dig akseptable l/sninger fpr iverksettelse av
avtalen.

EØS-avtalen etablerer ikke en frskeripoli-
tikk, verken når det gjelder ressursforvalt-
ning, reguleringer og kvoter, eller vedrlrende
strukturpolitikk eller utØvelse av frsket.

Parallelt med EØS-forhandlingene ble det
f/rt bilaterale forhandlinger mellom Norge og
EF om utvidelse av det gjensidige balanserte
kvotesamarbeidet innenfor den bilaterale fis-
keriavtalen av 1980,jf. St.prp.nr. 102 (1991-92).

1.3.7 Toll- og opprinnelsessl¡ørsmål
En tollunion er en avtale om å etablere et

felles tollområde. Det innebærer at de land
som deltar i tollunionen fierner toll og andre
direkte handelshindre seg imellom, samt at
de innf/rer felles ytre tollsatser og etablerer
felles handelspolitikk overfor tredjeland. En
vare som importeres til et land i en tollunion
fra et tredjeland det ikke er inngått preferan-
seavtale med, må det normalt betales toll for
på tollunionens yttergrense. Varen sirkulerer
deretter fritt innenfor tollunionen. Det er der-
med ikke behov for opprinnelsesregler for
den interne samhandel i en tollunion.

Et frihandelsområde er en avtale om å etab-
lere frihandel med varer som er produsert i
området. Toll og andre direkte handelshindre
blir {iernet mellom de land som deltar i fri-
handelsområdet, men de enkelte land kan - i
motsetning til landene i en tollunion - ha ulike
tollsatser og ulike handelsreguleringer over-
for tredjeland. Forskjellen i ytre handelspoli-
tikk medfprer at det er nØdvendig med opp-
rinnelsesregler i et frihandelsområde som
EØS.

Avtalens opprinnelsesregler angir kriterier
som må oppfylles for at en vare skal preferan-
sebehandles, dvs. ha redusert toll eller være
tollfri og ha fri sirkulasjon i EØS. Disse regle-
ne bygger på regelverket i EFTA-landenes bi-
Iaterale frihandlesavtaler med EF.
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.Avtalen innebærer at regelverket forbedres
bl.a. ved at det innfpres mulighet til å bearbei-
de en vare i flere avtaleland og derved oppnå
opprinnelsesstatus (full kumulasjon). Det er
også innf/rt mulighet til på visse betingelser
å benytte inntil 10 pst. tredjelandsmaterialer
utover det som fremgår av de lvrige reglene,
gjennom den såkalte generelle toleranseregel.
Denne bestemmelsen omfatter ikke tekova-
rer, der toleransereglene er mer begrenset.
Protokoll 4 innebærer også, på visse betingel-
ser, mulighet til å foreta bearbeiding av varer
utenfor EØS uten at dette fører til tollbelast-
ning ved reimport. Denne bestemmelsen gjel-
der ikke for tekovarer.

Avtalen innebærer også en forenkling når
det gielder krav til dokumentasjon av varers
opprinnelse. Dette vil være til nytte for både
bedrifter og myndigheter.

På tollområdet innebærer Avtalen forenk-
ling av tollformaliteter og kontrolì. i forbindel-
se med godstransport over landegrensene.
Formålet er å sikre mest mulig rasjonell tra-
frkkawikling ved grensepasseringer i hele
EØS-området samtidig som adgangen til
grensekontroll opprettholdes. For norsk
transportnæring vil Avtalen få st@rst betyd-
ning ved passering av grenser inn til EF eller
til EFTA-tand på kontinentet.

Avtalen innebærer også styrket gjensidig
bistand i tollsaker,

1.3.8 Tekniske handclshindrÍnger
Ensørtede krau til produlcters utþrming,
kualitet m.u. Helse, silcl<crhet og miljØ

Fritt varebytte mellom landene forutsetter
mest mulig ensartede krav til produktene.
Nasjonale produktkrav har oftest til formål å
ivareta særlige hensyn som f.eks. miljl, helse,
sikkerhet, forbrukerinteresser m.v. Brede
produktområder er omfattet av slike krav.

Ulike nasjonale produktkrav, godkjen-
ningsprosedyrer o.I., skaper imidlertid hind-
ringer for det frie varebytte landene imellom i
form av tekniske handelshindringer.

Det er derfor en måIsetting i det internasjo-
nale lkonomiske samkvem å skape mest mu-
lig ensartede produktkrav. De ensartede kra-
vene må imidlertid ha et slikt nivå at de effek-
tivt kan fremme de hensyn de skal ivareta.
Innføring eller opprettholdelse av krav til pro-
dukters utforming, kvalitet og sikkerhet må
ivareta reelle hensyn, og ikke ha som sitt
egentlige formål å beskytte egne markeder.

Arbeidet med å fierne tekniske handels-
hindringer pågår både i GATT, på europeisk
og på nordisk nivå. Utviklingen av et felles re-
gelverk har vært en prioritert oppgave i EE og
inngår i giennomfgringen av det indre mar-
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ked, Siden 1984 hâl EF TA-landene og EF
samarbeidet om awikling av tekniske han-
delshindringer.

I mai 198õ vedtok EF nye prinsipper for har-
monisering av regelverket - den såkalte unye
metode". Metoden går ut på at de generelle
krav til helse, sikkerhet og miljl fastsettes i
rammedirektiver. Deretter overlates det til de
europeiske standardiseringsorganisasjonene
CEN (Den europeiske standardiseringskomi-
te), CENELEC (Den europeiske komite for
elektroteknisk standardisering) og ETSI (Det
europeiske standardiseringsinstitutt) å utar-
beide utfyllende tekniske spesifikasjoner i
form av europeiske standarder. Det forutset-
tes at standardene tilfredsstiller sikkerhets-
kravene i direktivene. Varer som tilfredsstil-
ler spesifikasj onene i europeiske standarder,
kan påfpres et eget merke (CE). CE-merket
må benyttes for å kunne markedsføre pro-
duktet i EF.

EF har så langt benyttet den "nye metodeu
til å regulere produktområder som maskiner,
byggevarer, teletermÍnal-utstyr, medisinsk
utstyr og leketØy. De sa¡nme prinsipper vil bli
benyttet på andre områder som skipsutstyr,
fritidsbåter m.v,

På andre produktområder har EF utviklet
mer detaljerte fellesskapsbestemmelser. Slikt
det¿ljert regelverk finnes for produktområde-
ne neeringsmidler, $emikalier, kjØretØy, lege-
midlerm.v.

EØS-avtalen fastslår en målsetting om at
det skal legges til grunn et}:ØVt beskyttelses-
nivå for helse, sikkerhet og miljp i den videre
utvikling av felles regler.

I EFs arbeid for å awikle og forebygge tek-
niske handelshindre, legges det også stor vekt
på å fastsette regler som sikrer et h/yt nivå for
helse, sikkerhet, miljp og forbrukerbeskyttel-
se. I Romatraktatens art. 100a, 3. ledd, forut-
settes det at Kommisjonens forslag til regel-
verk skal bygge på et hØyt beskyttelsesnivå.
Videre er det i de fleste direktiver innarbeidet
sikkerhetsklausuler som innebærer at prin-
sippet om fri sirkulasjon av varer kan tilside-
settes dersom hensynet til sikkerhet, helse og
miliø tilsier det.

EF har et omfattende regelverk som fastset-
ter produktkrav. EØS-avtalen inneholder be-
stemmelser som motsvarer EF-regelverket og
som er et viktig grunnlag for det frie varebyt-
tet innenfor EØS-området. EØS-avtalens
Vedlegg II omfatter nærmere 650 rettsakter,
Et stort antall berØrer næringsmidler (150),
kjemikalier (50), kjØretØy (47) og traktorer (3?),

For å forebygge tekniske handelshindre ble
det i 1989 inngått en avtale mellom EFTA og
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EF om at nye forslag til tekniske forskrifter i
EFTA- og EF-land skal sirkuleres med en tre
måneders kommentarfrist, jf. St.prp. nr. 28
(f989-90). Notifiseringene skal skie på et tid-
ligst mulig tidspunkt, slik at det eventuelt
kan foretas endringer i forslagene til forskrift.
Denne informasjonsprosedyren for tekniske
forskrifter omfatter årlig omlag 600 forskrifts-
forslag. Norge notifiserte i 1991 20 forslag. In-
formasjonsprosedyren vil bli viderefØrt under
EØS-avtalen.

Regelverksarbeidet i EFTA-landene og i EF
bygger på bredere internasjonale eller euro-
peiske resultater. Norge har derfor kun på få
områder hatt behov for overgangsordninger.
Norge har to års overgangsperiode ffi EØS-
bestemmelsene trer i k¡aft for kj/retpy og le-
ket@y. Import av disse varer vil som hovedre-
gel skje på basis av det felles EØS-regelverket
fra 1. januar 1995. For klassifisering og mer-
king av $emiske stoffer og produkter er det
en målsetting å nå frem til felles regler basert
på EFs regelverk fra 1, januar 1995, Det vil bli
innledet et nært samarbeid for å finne frem til
felles lpsninger. Dersom et EFTA-Iand finner
at det også etter 1995 vil være behov for unn-
tak fra EØS-regelverket, vil nasjonal lovgiv-
ning kunne viderefØres. Denne lpsningen om-
fatter bl.a. stoffer som er kreftfremkallende
eller fremkaller allergi.

Ikke-tidsbegrensede overgangsordninger
vil gjelde for utvalgte stoffer (som PCB, as-
best og kvikksØlv i batterier, kadmium i
kunstgiØdsel), plantevernmidler, ozonned-
brytende stoffer som KFK- og haloner.

I det europeiske standardiseringsarbeidet
vil det være viktig å ivareta kravene til helse,
sikkerhet og miljØ såvel som norske produ-
sentinteresser. Standardiseringsarbeidet ko-
ordineres i Norge av Norges Standardise-
ringsforbund. Regieringen er igang med å
vurdere hvordan de ulike interessegruppers
deltakelse i dette arbeidet kan styrkes.

EØS-avtalen innebærer et nærmere samar-
beid mellom avtalepartene om utvikling av
nytt felles regelverk. Et felles regelverk vil gi
ensartede produktkrav og kontrollordninger
for produkter innenfor EØS-området. Pro-
dukter produsert etter kravene i nye metode-
direktiver kan påfgres CE-merket, og dermed
kunne omsettes fritt i hele EØS-området,

EFs regelverk for matvarer, herunder be-
stemmelser om tilsetningsstoffer i matvarer,
er under revisjon. Flere sentrale direktiver vil
bli fastsatt i lØpet av de nærmeste år. Et n¡ert
samarbeid under EØS-avtalen om utviklin-
gen av dette reviderte regelverket vil også bli
viktig.
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Produktomràder som iklce d,eklees au felles
produlctkrau

For de områder som ikke dekkes av felles
regler om produktkrav, er utgangspunktet i
EF at produkter som er tillatt omsatt i ett
land, også skal. være fritt omsettelige i andre
medlemsland,

EØS-avtalens Artikkel 11 setter forbud mot
mengdemessige importrestriksjoner og alle
tiltak med tilsvarende virkning, Artikkelen
har samme ordlyd som Romatraktatens art.
30 og må derfor i henhold til Avtalens Artik-
kel 6 forstås i samsvar med EF-domstolens
avgjgrelser vedr/rende bestemmelsens inn-
hold.

Det foreligger en omfattende rettspraksis
som kan sammenfattes med at forbudet i Ar-
tikket 1l vil omfatte alle handelshindringer
som direkte eller indirekte hindrer samhan-
delen mellom avtalepartene. A¡tikkelen får
imidlertid bare anvendelse for de områder
som ikke er dekket av felles regler om pro-
duktkrav. I de avgjgrelser hvor EF-domstolen
har måttet foreta en aweining melìom prin-
sippet om fritt varebytte og andre interesser
som kommer i konflikt med prinsippet, har
den slått fast at et produkt som kan omsettes
lovlig i ett medlemsland, også skal kunne om-
settes i de andre. Den har likevet slått fast at
regler som rent faktisk virker handelshin-
drende, ikke nldvendigvis behlver å være i
strid med Artikkel 1l så fremt de tilgodeser
viktige samfunnsmessige hensyn og ikke går
lenger enn strengt nldvendig for å ivareta
dem, Det er dette som gjerne kalles "Cassis
de Dijon"-prinsippet. Tiltak begrunnet ut fra
forbrukerhensyn, miljpvern, hensynet til ar-
beidsmilj/et og effektiv skatte/avgiftskon-
troll, har f.eks. vært akseptert av EF-domsto-
len. Dessuten vil de hensyn som er formulert i
Artikhel 13 kunne gjlres gjeldende. Disse
omfatter hensyn til offenUig moral, orden og
sikkerhet, vern om menneskers og dyrs helse,
plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk,
historisk eller arkeologisk verdi eller den in-
dustrielle eller kommersielle opphavsrett.

1.3.9 Energi
EF har ingen felles energipolitikk, men det

págár en utvikling i retning av å integrere
energisektoren i det indre marked. Denne ut-
viklingen er ikke kommet så langt at energi-
sektoren har hatt noen fremtredende plass i
EØS-forhandlingene. De energibestemmelser
som inngår i Avtalen, innvirker i liten grad på
norsk energipolitikk. Forvaltningen av nor-
ske energiressurser og hovedtrekkene i vår
energipolitikk endres ikke som fØlge av EØS-
avtalen.
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Vår stilling som energileverandlr til Vest-
Europa har fþrst og fremst sammenheng med
vårt ressursgrunnlag, markedsnærhet og for-
syningssikkerhet. EF-landene utgi/r vårt de-
sidert viktigste energimarked, Økende miljØ-
bevissthet i EF har også åpnet nye muligheter
for norsk gass. Samtidig vil et tettere og mer
forpliktende /konomisk samarbeid gjennom
EØS kunne bidra til ytterligere å befeste vår
posisjon som energileverandør til Vest-Euro-
pa. De friere etableringsforhold innen EØS
må også forventes å bedre mulighetene for
norsk nedstrlmsvirksomhet. Det samme kan
gjelde for samarbeidsmuLigheter som vil ha
spesiell interesse i lys av et ekspanderende
europeisk gassmarked.

Rammevilkårene for energiforsyningen in-
nenfor EF vil ha stor betydning for Norge. En
viktig side ved EØS-avtalen er at det skapes
samarbeidsordninger som gir mulighet for
innflytelse på fremtidig regelverk. Dette er av
vesentlig betydning fordi vi ennå befinner oss
på et tidlig stadium i utviklingen mot en mer
samordnet energipolitikk og integrerte ener-
gimarkeder.

1.3.10 Offentlig innlqiøp
.Àpning av de offentlige innkj@psmarkeder

er et viktig ledd i gjennomf/ringen av det in-
dre marked i EF. Disse markeder har i de eu-
ropeiske land gjennomgående vært preget av
liten internasj onal konkurranse.

EØS-avtalen innebærer at det etableres et
felles europeisk offentlig innkjØpsmarked
med et felles regelverk. I praksis betyr dette
åpen konkurranse ved kjØp av varer for mer
enn 1,6 mill. NOK og kontrahering av bygg-
og anleggsarbeid for mer enn 40 mill. NOK.
(Terskelverdiene for de ekskluderte sektorer
ved innkj/p av varer, se nedenfor, er 4,8 mill.
NOK for telekommunikasjoner og 3,2 mill.
NOK for de andre sektorer. For bygg- og an-
legg er grensen også her 40 mill. NOK),

Dette vil gjelde for alle statlige, fylkeskom-
munale og kommunale innkjlp. Det vil også
omfatte private bedrifter som baserer sin
virksomhet på særlige og eksklusive rettighe-
ter (konsesjoner) gitt av offentlige myndighe-
ter.

Varedirektivet og bygg- og anleggsdirekti-
vet inni¡holder detaljerte prosedyreregler for
offentlige innkjøp av varer og kontrahering av
bygg- og anleggsarbeider. Regelverket vil vi-
dere være basert på direktivet som omhand-
ler innkj6p for virksomheter innen sektorene
vânn- og energiforsyning, transport og tele-
kommunikasjon (de ekskluderte sektorer).
Bedriftene vil i EØS få adgang til et klageap-
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parat som skal sikre effektiv oppf¿lging av re-
gelverket.

I EF alene vil detvære et offenUig innhØps-
marked over terskelverdiene på anslagsvis
2.500 milliarder NOK. Tall for Norge over ter-
skelverdi vil være ca. 65 milliarder NOK, in-
kludert offshoresektoren.

Norge har generelt fprt en mer åpen poli-
tikk m.h.t. offentlige innkjØp og har en hØyere
importandel enn de aller fleste EFTA- og EF-
Iand. Norsk næringsliv forventes derfor å ha
forholdsvis mer å vinne gjennom pkt eksport
enn man vil tape i hjemmemarkedet.

Økt konkurranse betyr imidlertid at det blir
mer krevende å selge på offentlige innkj/ps-
markeder også for norske bedrifter, Samtidig
er det en sentral målsetting å bidra til bespa-
relser for offentlig sektor gjennom reduserte
kostnader ved offentlige innkjØp. Dette vil
bl.a. bidra til å gjøre offentlig sektor mer kost-
nadseffektiv, hvilket i neste omgang vi1 ha be-
tydning for næringslivets konkurr¿rnseevne.

Offshore-selctoren
Norske interesser er sterkt knyttet til off-

shoresektoren. Det norske offshore-markedet
er nest etter det britiske, det stlrste i Europa.
For Norge ha¡ det vært viktig å sikre at situa-
sjonen etter 1, januar 1993 vil innebære reell
og giensidig åpning av de europeiske offsho-
remarkedene. Norsk industri forventes å væ-
re konkurransedyktig i dette markedet.

Norge har to års overgangsperiode for de
ekskluderte sektorer, som blant annet vil om-
fatte leveranser til offshoresektoren. På ensi-
dig basis kan vi velge å redusere overgangspe-
rioden om det skulle anses ønskelig. I den ti-
den Norge eventuelt gjør bruk av overgangs-
perioden, vil regelverket heller ikke bli gjort
gieldende for norske bedrifter på tilsvarende
markeder i andre EØS-land.

EØS-avtalen inneholder en beskyttelses-
klausul som kan benyttes dersom det oppstår
alvorlige problemer i en sektor eller i et di-
strikt. Det betyr at også dersom alvorlige pro-
blemer skulle oppstå i offshoresektoren, vil
klausulen kunne benyttes. Det vises til nær-
mere omtale i proposisjonens kapitler 4 og 8.

Bruk av beskyttelsesklausulen innebærer
at en begrenset del av avtalen settes ut av
funksjon. Det land som rammes av beskyttel-
sesklausulen vil ha anledning til å iverksette
mottiltak. Slike tiltak skal ikke gå lenger enn
det som er strengt nldvendig for å gjenopp-
rette balansen.

Ut fra en totalvurdering må en åpning av de
offentlige innkj/psmarkeder i EØS forventes
å være til fordel for norsk næringsliv og inn-
kjØpende enheter i offentlig sektor.
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1.3.U Statsstøtte
Med statsstØtte menes i denne sammen-

heng all stØtte som resulterer i en nettooverf/-
ring fra offentlige kilder. Felles regelverk på
statsstØtteområdet begrenser det spillerom
konkurrerende land har for bruk av konkur-
ransevridende statsstØtte.

EØS-landene mottar mer enn 80 pst. av
norsk eksport og leverer ca. 60 pst. av norsk
import. Et felles regelverk på statsstþtteområ-
det er derfor en viktig del av rammebetingel-
sene for norsk næringsliv. Det vil skal¡e mer
forutsigbare og like konkurransevilkår, For
Norge er det derfor klare fordeler ved et felles
regelverk for statsstØtte,

Det er prinsippene for statsstØtte det har
vært forhandlet om i EØS-sammenheng. In-
gen enkeltordninger har vært gjenstand for
forhandlinger eller godldenning. Norske stpt-
teordninger skal notifiseres til EFTAs overvå-
kingsorgan.

EØS-avtalen gir adgang til informasjon om
enhver stØtteordning innen EFTA og EF.
Statsstptteregelverket gir norske myndighe-
ter og norsk neeringsliv muligheter til å sette
spkelyset på stØtte i andre land, noe som tidli-
gere har vært vanskelig. EØS-avtalen gir oss
dessuten et håndhevingsapparat som giØr at
en klage på handelsvridende statsstØtte i and-
re land, kan gi resultater.

EF har i EØS-avtalen forpliktet seg til ikke
å benytte sitt regelverk om anti-dumpingtil-
tak på områder der EFs regler er innarbeidet i
Avtalen. Dette vil eliminere den usikkerhet
som har knyttet seg til påstander om dum-
ping og anti-dumpingprosedyrer fra EFs side.
Dermed fiernes et vesentlig usikkerhetsmo-
ment for norsk utekonkurrerende industri,

Regieringen legger stor vekt på at hoved-
trekkene i norsk distriktspolitikk kan videre-
føres i EØS. Det kriteriet for tildeling av stats-
stØtte som best sikrer mulighetene for å vide-
refØre hovedtrekkene i norsk distriktspoli-
tikk, er lav befolkningstetthet. Dette er ivare-
tatt ved en felles erklæring i tilknytning til
EØS-avtalens art. 61 nr. 3c. Partene erklærer
her at en region som ikke tilfredsstiller krite-
riene om relativ levestandard og arbeidsledig-
het, kan vurderes ut fra andre kriterier som
lav befolkningstetthet. Lav befolkningstett-
het er således et selvstendig kriterium ved av-
grensning av geografrske virkeområder for de
distriktspolitiske stØtteordningene.

De fleste av de norske ordningene har pa-
ralleller i andre EFTA-land og i EF-land. På
bakgrunn av den distriktspolitikk som i prak-
sis fpres i EF-landene, og det gjennomslag
EFITA-siden har fått for lav befolkningstetthet
som selvstendig kriterium for distriktsstøtte,
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vil Norge kunne viderefpre hovedlinjene på
dette området innenfor EØS.

Den overveiende del av norsk statsstØtte-
praksis vil, med mindre justeringer, være i
overensstemmelse med EØS-regelverket,

EØS-avtalen omfatter ikke regler om stØtte
til skipsbyggingsindustrien. Dette innebærer
at verft innenfor EF vil kunne få hlyere stltte
enn den maksimumsstØtte som gis i Norge.
EF har akseptert at det i forbindelse med revi-
sjon av EFs skipsbyggingsregelverk 1. januar
1994 skal etableres en konsultasjonsmekanis-
me med EFTA-landene med sikte på å oppnå
reglel som skaper like konkurranseforhold.
Regjeringen vil arbeide for en l¿sning som
etablerer likebehandling på dette området.

1.3.12 Kull og stål
EF har gjennom traktaten om Det europeis-

ke kull- og stålfellesskap (EKSF) særskilte
bestemmelser for kull- og stålindustrien. Ho-
vedformålet har vært å oppnå et felles mar-
ked på dette området. Norge har siden 19?B
hatt en egen frihandelsavtale med EKSF.

Tendensen innen EF er at kull- og stålsekto-
ren i lkende grad behandles på linje med and-
re industrisektorer. I praksis vil dette bety re-
dusert anvendelse av spesialbestemmelser i
EKSF. EF har likevel valgt å opprettholde
EKSF-traktaten og de fl.este av de arrange-
menter som er knyttet til denne frem til trak-
tatens utlgp i 2002;For både EFTA-landene og
EF var det derfor naturlig å utvide samarbei-
det for å sikre sammenfallende markedsvil-
kår på kull- og stålområdet i EøS.

EØS-avtalen sikrer slike sammenfallende
markedsvilkår. Gjennom Avtalens konkur-
ranseregler, som motsvarer bestemmelsene i
EKSF-traktaten, legges det til rette for avskaf-
felse av anti-dumpingstiltak mellom partene.

Awiklingen av eksportrestriksjoner for
jern- og stålskrap er ledd i en utvikling hvor
kull og stålprodukter behandles på linje med
andre varegrupper.

I.3.13 fmmaterielle rettigheter
EØS-avtalen inneholder bestemmelser om

immaterielle rettigheter, d.v.s. industrielle
rettigheter og opphavsrettigheter. Industriel-
le rettigheter omfatte¡ pâtenter, varemerker,
industrielle mønstre, kretsmlnstre for inte-
grerte kretser og rettsbeskyttelse av plante-
sorter.

Norske interesser i forbindelse med EØS-
forhandlingene på området immaterielle ret-
tigheter har særlig vært knyttet til patente-
ring av bioteknologiske oppfinnelser. Hoved-
hensynet har vært i st/rst mulig grad å ivareta
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nasjonale målsettinger, slik disse er nedfelt i
Innst. S. nr. 155 (1990-91). Avtalen innebærer
at den nåværende norske patenteringspraksis
vedrprende bioteknologiske oppfinnelser vil
kunne viderefgres.

Avtalen medf/rer at prinsippet om nasjonal
konsumpsjon av immaterielle rettigheter
oppheves der dette har hatt anvendelse i EF-
TA-landene. For Norge gielder dette paten-
trettigheter og m/nsterrettigheter. I stedet
innfpres prinsippet om regional EØS-kon-
sumpsjon. Dersom en vare som det er knyttet
en slik enerett til, bringes på markedet i et
EØS-land med rettighetshaverens samtykke,
kan denne ikke lenger motsette seg at varen
eksporteres til andre EØS-land på grunnlag
av eneretten.

I.4 KAPITAL OG TJENESTER
1.4.1 fnnledning

Økt handel med tjenester og internasjonali-
sering av kapitalmarkedet har knyttet de na-
sjonale Økonomier nærmere sammen.

Ulike nasjonale regler på disse områdene
utgjØr fortsatt hindre for tjenesteutveksling
og kapitaltransaksjoner. Disse hindrene har
mye av den samme virkning som hindrene for
det internasjonale varebyttet og gjlr at gevin-
stene ved internasjonal arbeidsdeling, spesia-
lisering og konkurranse ikke kan nyttiggj/res
fullt ut. Gjennom EØS-avtalen etableres felles
regler slik at fordelene ved internasjonalt
þkonomisk samkvem kan utnyttes også på
tjeneste- og kapitalområdet, Dette bidrar til å
styrke verdiskapningen i samfunnet.

Et grunnprinsipp i Avtalens bestemmelser
om kapitaibevegelser og handel med tjenes-
ter, er at slikt samkvem skal skje uten for-
s$ellsbehandling på grunnlag av nasjonali-
tet.

tr'ri bevegelighet for tjenester og kapital om-
fattes verken av den gjeldende frihandelsav-
talen mellom Norge og EF fra 1973 eller av
EFTA-konvensjonen fra 1960. Det er således
to nye og viktige områder hvor vårt lkono-
miske samkvem med de andre vest-europeis-
ke landene avtalefestes gjennom EØS-avta-
len.

Hovedmålene med å et¿blere et felles sett
av regler for tjenestehandel og kapitalbeve-
gelser er å

- skape likeartede konkumanseforhold for
tjenesteyting og likeartede betingelser for
overføring av kapital;

- øke effektiviteten og redusere kostnadene
for brukerne av tjenester innen transport,
finans m,v,;

- utnyttekapitalressursene bedre;



leer+z St.PrP. nr. 100
Om samtykke til ratifrkasjon av Avtale om Det europeiske Økonomiske samarbeidsområde (EØS)

23

- ivareta viktige offentlige hensyn bl'a. knyt-
tet til miljØ, sikkerhet og forbrukerbeskyt-
telse.

1.4.2 Kapital
Fri bevegelighet for kapital inne.bærer at

det ikke kan settes hindringer ved grensene
ut fra hvor i EØS-området kapitalen kommer
fra eller går til. Avtalen faststår således et
prinsipp om likebehandling. Det skal heller
ikke være nasjonale regler som fors$ellsbe-
handler etter nasjonalitet ved HØp av fast ei-
endom, etablering av næringsvirksomhet el-
ler kjØp av eierandeler i eksisterende selska-
per.

Tabell 1.2 viser forholdet mellom norske di'
rekte investeringer i uUandet og uUendingers
direkte investeringer i Norge som andel av
BNP,

Norske valutarestriksjoner ble i det alt ve-
sentlige awiklet pr. I' juli 1990, etter en grad-

vis nedbygging giennom flere år. På dette om-
rådet medfører derfor EØS-avtalen ikke store
endringer for Norge. De restriksjoner som
gienstår, er i hovedsak et forbud mot å tegne
livs- eller annen personforsikring i utlandet
og et påbud om å handle utenlandske verdi-
papirer gjennom norsk megler. Disse bestem-
melsene vil bli awiklet.

Figur 1.2 Norske direlcte tnuesteringer i ut-
Lqndet og utlendíngers dírekte in-
uesteringer i Norge som ondel a'u

b r uttona si on aLP r o dulctet

Den frie etableringretten betyr at etablering
skal s$e på de betingelser som gjelder i det
Iandet hvor etableringen slqjer, Tilsvarende
gjelder for plassering av kapital hvor borgere
fra andre EØS-land skal behandles likt med
borgere i det landet hvor kapitalen plasseres,

De særlige konsesjonsbestemmelsene som
forskjellsbehandler utlendinger i forhold til
innlendinger, må derfor awikles.

Industrikonsesjonslovens bestemmelser
om at aksjeerverv av utlendinger er konse-
sjonspliktig når samlet utenlansk eie over-
skridãr 33 l/3 pst. eller når utenlandsk eie på
en hånd overskrider 20 pst. av eierkapitalen'
er eksempler på slike bestemmelser. Regelen
om at utenlandsk eie i norske finansinstitu-
sjoner ikke kan overskride 33 1i3 pst.' er et an-
net eksempel.

Bestemmelsen om at ingen enkeltstående
eier kan eie mer enn 10 pst, av aksjene i en
norsk fltnansinstitusjon, er derimot et eksem-
pel på en bestemmelse som kan oppretthol-
des, siden den ikke skiller mellom nordmenn
og utlendinger. Denne og Øvrige konsesjons-
ordninger kan opprettholdes enten fordi de li-
kestiller innlendinger og utlendinger med
hensyn til konsesjonsregulering, eller fordi de
faller utenfor Avtalens virkeområde, Forvalt-
ning og regulering av utnyttelsen av naturres-
surser er et annet eksempel. Nasjonale konse-
sjonsregler for erverv av fast eiendom, natur-
ressurser og næringsvirksomhet kan opprett-
holdes eller innføres så lenge de ikke for-
skjellsbehandler på grunnlag av nasjonalitet
eller på annen måte er i strid med EØS-avta-
len.

Norge har en overgangsordning på to år for
å endie konsesjonsbestemmelser som for-
skjellsbehandler utlendinger. Det betyr at sli-
ke regler må være awikiet innen 1, januar
1995.

Konsesj onsordnirt'ger sont' opprettholdes
En rekke norske bestemmelser og ordnin-

ger i dagens norske lovgivning vedrØrende er-
verv og forvaltning av fast eiendom. natulres-
surser og eierandeLer i selskaper. er utformet
uten at det skilles mellom norske og uten-
landske statsborgere. Disse ordningene opp-
rettholdes.

Nåværende regler vedrØrende investeringer
i liskeb å,ter op pretth oldes. Dis s e re glene fast-
slår bl.a, at utlendinger ikke kan eie mer enn
40 pst. av aksjekapitalen i selskaper som hat'
rett til å drive fiske, Norske'myndigheter kan
også kreve at selskaper sorn er heìt eller del-
vis ervervet av utenlandske statsbolgere. skal
awikle eventuelle investeringer i fiskefartÞy-
er, For investeringer i fiskebàter hal Norge et
varig unntak fra det alminnelige folbud mot

I

22

0 0

-2

-3

1973 1 981

- 

frls¡s(s djrekte ¡rìvesteítìgel
i utlândet

Utlendjngers d¡rekte tnvesterlnger

i Norge

Kilde: Statistisk sentlalbyrå,
1 985 1 990

-3



24 St.prp. nr. 100 lee1_ez
Om samtykke til ratifrkasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

forskjellsbehandling på grunnlag av nasjona_
litet.

Dessuten opprettholdes fplgende ordninger
og vilkår:

- alle efl/erv av faste eiendommer over 5 de_
kar (15 dekar for bebygde næringseien_
dommer) er konsesj onspliktige;

- eryerv av fast eiendom fra nær slekt eller
ved odel, eller kjlp av kommunalt eide
t-omtgr opp til 20 dekar er konsesjonsfritt
for alle;

- bo- og driveplikt kreves ved ethvert ervervav landbrukseiendommer, inklusive
skogseiendommer;

- det er ikke adgang til å dele landbrukseien_
dom, f.eks. fraskille skog, uten Fylkesland-
bruksstyrets samtykke. Fylkeslândbruks_
styret kan bare gi samtykke dersom deli¡_

som 
^vedr@rer utnyttelsen av tomtegrun_

nen, f.eks. stadfestede reguleringsplaner;

- eiendomsretten til petroleumsressursene
og nasjonale myndigheter

d og form for utnyttelse av
ursene;

ne i en norsk finansinstitusjon.

med statlig forkjlpsrett
staten for vassdrag opp_
eie avvannfall er forenlig

N ø sj onøLe sty r ing sre dskap e r
Fo¡ fortsatt å kunne gi myndighetene til_

strekkelige styringsmuligheter i iorbindelse
med foryaltning av norsk næringsvirksom_

het, enten bedriftseieren er norsk eller uten_
landsk, vil Regjeringen legge frem forslag til
en ny oppkj/pskontrollordning ved bedrifts_

riterier, deriblant
på bakgrunn av
re om en nærme_

de for næringslivet og myndighetene samti_
dig som den sikrer kontroll med eierskifter i

mfunnsmessig betydning.
være til hinder for en nØd_
omstilling og utvikling av

Arbeidstakernes rettigheter står sentralt

I tillegg til å endre konsesjonsbestemmel_
ler etter nasjonalitet,
kapitalbevegelser at
les.

' I forbindelse med avskaffelsen av valutare_
striksjonene fra 1. juli 19g0, ble det satt i verk
et program for styrket skattekontroll, De nld_
vendige endringer i lover og forskrifter er
gjennomf/rt. På det administrative plan på_
går et kontinuerlig arbeid med å vurdLre ruti_
ner og prosedyrer for å styrke kontrollen med

Gjennom egne beskyttelsesklausuler i Av_
talen er det anledning til å gjeninnfØre restrik-
sjoner på kapitalbevegelser dersom nærmerean styrrelser ika eksempel
På med bela-

som kan settes i verk dersom det er i ferd med
å oppstå alvorlige lkonomiske, samfunns-
messige eller milj lmessige vanskeligheter.
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1.4.3 Samarbeid om økonomisk politikk og
pengepolitikk

Avtalen inneholder også bestemmelser om
samarbeid på områdene Økonomisk politikk
og pengepolitikk. Samarbeidet vil bl.a. bestå i
utveksling av Økonomisk informasion om
giennomflring av Avtalen og om de økono-
miske virkningene av Avtalen. Samarbeidet
skal ikke være av bindende karakter,

1.4.4 Tjenester
De tjenestesektorene som EØS-avtalen in-

neholder særlige regler om, er finansielle tje-
nester (forsikring, bank og verdipapirhandel),
transportsektoren (veg, jernbane, lufttrans-
port, skipsfart og innlands vannveg), telekom-
munikasjoner og fjernsyn. I Norge utgi/r dis-
se næringene en nesten like stor del av @kono-
mien som hele industrien. Således stod de i
1990 for i alt ca. 13 pst. av bruttonasjonalpro-
duktet og ca. 12 pst. av sysselsettingen. De til-
svarende tallene for industrien var henholds-
vis omlag 14 pst. og 15 pst. EØS-avtalen regu-
lerer prinsipielt sett også handelen med andre
tjenester av kommersiell natur. De tjeneste-
sektorene som omfattes av EØS-avtalen er,
målt i sysselsetting og verdiskaping, minst Ii-
ke store som industrien. En slik sammenlig-
ning kan imidlertid i seg selv ikke si noe om
betydningen av fri tjenesteandel sett i forhold
til f.eks. fritt varebytte.

Fli tjenesteutveksling betyr at det ikke skal
være hindringer for tjenesteyteres adgang til
å selge sine tjenester i andre land eller restrik-
sjoner på enkeltpersoners og bedrifters ad-
gang til å kjØpe tjenester i uilandet. I tråd
med den frie etableringsadgangen skal tjenes-
ter også kunne ytes gjennom lokal etablering,

Med tjenester forstås i Avtalen tjenester av
industriell eller handelsmessig natur eller tje-
nester som ytes i forbindelse med håndverks-
virksomhet eller ved utØvelse av frie yrker,
Videre skal tienester i Avtalens mening for-
stås som tjenester som normalt ytes mot beta-
ling. Dette betyr at de,fleste offentlige tjenes-
ter faller utenom Avtalen.

F inønsiell.e tj enester
EØS-reglene om finansieile tjenester omfat-

ter f/lgende tre hovedområder:

- forsikring;
- banker og andre kredittinstitusjoner;
- børs ogverdipapirhandel.

Reglene om finansiell tjenesteyting kan ik-
ke ses uavhengig av reglene om kapitalbeve-
gelser og etableringsrett. Uten adgang til frie
kapitalbevegelser ville det ikke være mulig å
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gjennomflre en uhindret utveksling av finan-
sielle tjenester på tvers av landegrensene.
Gjennom rett til etablering vil finansinstitu-
sjoner fra ett land f.eks kunne etablere et dat-
terselskap i et annet land som et alternativ til
å tilby sine tjenester fra hjemlandet,

EØS-reglene om finansielle tjenester svarer
i store trekk til EFs regelverk. Et viktig prin-
sipp for den frie utveksling av finansielle tje-
nester er at en finansinstitusjon som har fått
konsesjon i sitt þiemland, også skal kunne til-
by sine tjenester eller etablere seg i andre
EØS-land. Det er tilstrekkelig med én lisens
for å kunne yte tjenester innen hele EØS-om-
rådet. Tjenesteytingen skal kunne skje direk-
te gienuom etablering av datterselskap eller
giennom en lokal filial, som til forskjell fra
datterselskap ikke er en egen juridisk person.

Tilsynet med finansinstitusjoner skal være
basert på hjemlandskontroll. Det betyr at ho-
vedansvaret for tilsynet hviler på myndighe-
tene i det landet hvor en finansinstitusjon har
fått konsesjon til å drive sin virksomhet, og
ikke der filialene ligger. I sin tur baserer dette
seg på at viktige tilsynsregler er ensartede og
for øwig på giensidig godkjenning av ulike
lands regler og kontrollordninger der disse
varierer.

Ved siden av å legge forholdene til rette for
felles tilsynsprinsipper og likeverdig konkur-
ranse sikter EØS-reglene mot å sikre soliditet
i finansinstitusjonene og å ivareta hensyn til
forbrukere og investorer.

tr'orstkring
Reglene om forsikring innebærer at prin-

sippet om fri tjenesteutveksling ikke vil vaere
gjennomf/rt fullt ut ved Avtalens ikrafttredel-
se. Det skal være fri adgang til å yte skadefor-
sikringstjenester over landegrensene i forbin-
delse med såkalte store risiki. Dette er forsik-
ringer tegnet av bedrifter over en viss stØrrel-
se. For å kunne tilby forsikringer tegnet av
mellomstore og mindre bedrifter og hushold-
ninger, såkalte masserisiki, kan det kreves til-
latelse fra det landet hvor tjenestene blir til-
budt. For livforsikring vil selskapene ikke ha
adgang til aktivt å markedsføre sine tjenester
i et annet la¡d uten dette landets samtykke.
Personer og bedrifter skal imidlertid på eget
initiativ ha adgang til å tegne alle typer forsik-
ring, både liv og skade, i selskaper i et annet
EØSJand dersom de @nsker det,

Bo,nlcer og øndre kredittinstitusj oner
Banker skal ha adgang til å operere innen

hele EØS-området basert på én tillatelse og
under tiìsyn fra myndighetene i hjemlandet.
Det skal veere fri adgang til å yte tjenester
over landegrensene eller gjennom filial. Nor-
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ges Bank og Postgiro er unntatt fra regelver-
ket om banker og kredittinstitusjoner.

Det er adgang til å opprettholde statsban-
ker innenfor EØS-avtalen. Norge har i alt 11
statsbanker. X'ire av disse (Lånekassen for ut-
danning, Industrifondet, Småbedriftsfondet,
Lånekassen for aviser) vil etter sine statutter
falle utenfor Avtalens regler om kredittinsti
tusjoner. For fire av de andre (Husbanken,
Landbruksbanken, Fiskarbanken, Distrikte-
nes utbyggingsfond) vil det bli foreslått lov-
endringer slik at også disse bankene faller
utenom regelverket. Regelendringene vil
imidlertid ikke ha noen praktiske konsekven-
ser for disse bankenes virksomhet. Det nylig
fremlagte forslaget om å opprette et Statens
nærings- og distriktsutviklingsfond, betyr at
også dette fondet faller utenom reglene for
kredittinstitusjoner. Etter forslaget om den
nye Norges Postbank vil denne ba¡ken være
underlagt norske regler som må tilfredsstille
EØS-reglene. Regjeringen legger videre til
grunn at reglene om Den Norske Industri-
bank og Norges Kommunalbank tilfredsstil-
ler E@S-reglene.

Reglene om Statens Banksikringsfond og
Statens Bankinvesteringsfond kan etter re-
gieringens oppfatning opprettholdes innen-
for en EØS-avtale, Regjeringen legger for/v-
rig stor vekt på betydningen av å oppretthol-
de regelen om 10 pst. eierbegrensning i fr-
nansinstitusjoner.

I Norge er det innfprt regler om ansvarlig
kapital for kredittinstitusjoner som svarer til
EØS-reglene. Det er satt en opptrappingsplan
med sikte på at ansvarlig kapital skal utgj/re
minst I pst av beregningsgrunnlaget etter de
nye reglene innen utgangen av 1992. Disse
s$erpede krav til minimum av ansvarlig ka-
pitat i forhold til virksomhetens omfang, vil
kunne være vanskelige å oppfylle for enkelte
institusjoner. Det er ikke avklart hvordan mu-
lige problemer med for lav ansvarlig kapital i
forhold til det krav som etter direktivet skal
f/lge av nasjonal lovgivning, skal behandles.
Innen EF er det antydet at det i tilfelle må set-
tes individuelle opptrappingsplaner, kombi-
nert med skjerpet oppføIging fra tilsynsmyn-
dighetene. I praksis vil en etter Regjeringens
oppfatning måtte tillate midlertidig under-
oppfylling, men uansett må ansvarlig kapital
beregnes i samsvar med forskriften. I en slik
eventuell situasjon vil institusjonen måtte fØl-
ges opp spesielt fra tilsynsmyndighetenes si-
de.

B þr s - o g u er dip ap ì,rhønd,el
Regelverket for børs- og verdipapirvirk-

somhet omfatter for det fprste forholdet mel-
lom bprser og de foretak som Ønsker å bli
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blrsnotert, og for det annet verdipapirhandel
og tjenesteyting i den forbindelse. Hensikten
er å skape et enhetlig marked for verdipapir-
handel. Gjennom regelverket slker man for
det fØrste å sikre markedstilgang og tilgang til
blrsnotering for verdipapirutstedere, også
over landegrensene. For det annet sþker man
å ivareta hensynene til beskyttelse og mar-
kedsinformasjon i forhold til investorene.

Trønsport
EØS-avtalens regelverk om transport om-

fatter skipsfart, luftfart og transport på veg,
jerribane, og innlands vannveger.

Hensikten med et enhetlig transportmar-
ked er bl.a. at transportmidlene skal kur¡ne
utnyttes mer effektivt og at kostnadene for
både brukerne av transporttjenester og fuan-
sportnæringen selv, skal reduseres. Dette vil
redusere tomkjøring og medf6re rimeligere
og mer mi$flvennlige transporttjenester.
Samtidig vil krav til transportutstyr, yrkesut-
øvere, støtteordninger m.v. bidra til å etablere
ensartede konkurransevilkår og ivareta hen-
syn til sikkerhet og mi\iØ.

Tladisjonelt har transportmarkedene med
unntak av utenriks sjØfart vært blant de mest
regulerte markeder i EF-landene så vel som i
andre land. Kvoter, lpyver og en rekke nasjo-
nale og internasjonale reguleringer har med-
fØrl at transportmarkedene har vært sterkt
oppdelt og i mange sammenhenger skjermet
mot konkurranse.

Den utviklingen som nå er i gang for å etab-
Iere et indre transportmarked i EE fØlger to
spor: For det f/rste s$er det en awikling av
de mange nasjonale og internasjonale regule-
ringer som hindrer utvekslingen av transport-
tjenester. For det andre utvikles det et felles
regelverk for å ivareta almene hensyn til sik-
kerhet, milj/ mv. samtidig som konkurranse-
vilkårene også i videre forstand bringes på
linje.

Et felles europeisk transportmarked vil få
vidtrekkende konsekvenser innenfor hele
EØS-området og er en forutsetning for at
EØS-markedet skal kunne fungere tilfreds-
sf.illende. Gjennom EØS-avtalen vil EF?\-
landene være med på de store endringer som
skjer på transportområdet ved at de deltar i
det indre transportmarked.

Selv om endringene i transportmarkedet er
kommet et stykke på vei i EE gienstår flere
viktige reformer. EØS-avtalen omfatter de
rettsakter som er kunnglottfØr 1. august 1991.
Etter denne dato er nye regler vedtatt i EB og
det foreligger eller er under utarbeidelse en
rekke forslag til nye regler. Dette betyr at det
senere innenfor EØS-avtalen vil måtte tas stil-
ling til en rekke nye rettsakter på transport-
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området, jf. også arbeidet med en eventuell
tilleggsprotokoll til EØS-avtalen, referert til i
avsnitt 1.2.2 ovenfor.

Fra de nordiske EFTA-landenes side ble det
i EØS-forhandlingene lagt vekt på å delta så
langt som mulig i et enhetlig transportmar-
ked fra tidspunktet for Avtalens ilrrafttredel-
se. Mot denne bakgrunn ble de nordiske EF-
TA-landene enige om ikke å kreve noen over-
gangsordninger på transportområdet.

- fri markedsadgang giennomfpres for
skipsfart i hele EØS-området;

- konkurransevilkårene vil bli like innen
EØS-området;

- Norge vil ikke bli behandlet som tredje-
land. Det betyr at det ikke vil bli satt i verk
antidumpingtiltak innen skipsfart;

- det gis mulighet til felles opptreden over-
for tredjeland;

- informasjonsutvekslingen og konsulta-
sjonsprosedyrene med EF om skipsfarts-
spØrsmål styrkes. Dette vil gi bedre mulig-
heter til å påvirke utformingen av euro-
peisk skipsfartspolitikk.

EFs regler om forholdet til tredjeland om-
fattes imidlertid ikke av Avtalen, Det skyldes
at EØS-avtalen ikke fastlegger noen rettslig
plikt til å giennomfØre en felles politikk over-
for tredjeland. I en egen protokoll har imidler'
tid partene forpliktet seg til et nært samar-
beid vedrØrende skipsfartspolitikken overfor
tredjeland.

Regjeringen legger vekt på at EØS'avtalens
bestemmelser om skipsfart trygger adgangen
til næringens viktigste marked - EF.

Innls,nds uannueger
EØS-avtalens bestemmelser på dette områ-

det tar sikte På
port på innland
ne for å drive e
passasjerer skal harmoniseres.- 

Sp/rsmålet om adgangen til dette store fei-
les markedet blir særlig viktig etter at kana-
len mellom Rhinen og Donau åpnes hØsten

m vann-
men av
rt i hen-

hold tii Mannheim-konvensjonen' Norske
skip har ikke adgang til Rhinen siden Norge
ikki er tilsluttet Mannheim-konvensjonen.

Den viktigste bestemmélsen i EØS-avtalen

lovgi'rning.

Avtalen innebærer at:

StatsstØtte og kombinerte transporter
I for de forskjellige

tra lder EØS-avtalen
en er felles for flere
transportgrener, Slike bestemmelser er bl.a.
knyttet til statsstØtte og til såkalte kombiner-
te transporter hvor transportoppdrag utføres i
kombinasjon mellom veg og jernbane.

Adgangen tit statsstptte er knyttet til tiltak
som kan treffes for å løse transportoppgaver
som har preg av å være offentlige forpliktel-
ser. Reglene knyttes an til begrepet uoffentlig

lser
p trid
e âlll-

funns- og miljpmessige hensyn eller hensynet
til å tilby bestemte priser til fordel for bestem-
te grupper av reisende kan tilsi at man velger
å opprettholde et transporttilbud utover det
som er av forretningsmessig interesse for
transportselskapene. I stike tilfeller må myn-
dighetene gi transportlren kompensasjon for
de merkostnader som oppstår.

Kombinerte transporter består ofte i at las-

tøyenes fleksibilitet utnyttes ved transporte-
n 

fastslår
b refusjo-
ner av vegavgift for kjlret/yer i den grad
transporten skjer med jernbane. Myndighete-
ne har videre adgang til å yte stØtte både til in-
vesteringer i terminaler og omlastningsutstyr
og til drift av internasjonale kombinerte
transporter.

Skípsført
Norge har lenge sØkt å formalisere et utvi-

det samarbeid og konsultasjoner med EF om
skipsfart
len vil nå
omfatter
skipsfartsområdet.

Vegtransport
Saksfeltet omfatter yrkestransport av gods

og personer på veg' Området har tradisjonelt
vãit sterkt regulert giennom nasjonal lovgiv-
ning og er om kvote-
begiens mellom lan-
dene. D også fastlagt
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vilkårene for yrkestransport bli harmonisert,

sportmarked for gods- og persontransport på
veg. EØS-avtalen vil gjennomf/re et lystem
gom gir ubegrenset adgang til grensekryssen_
de trafikk for godstransport. Avtalen iníehol-
der ingen regler om utenlandske transportØ_
rers adgang til det enkelte lands innenìand_

Avtalens Del VII. Siktemålet vil være å sikre

ut.

Det viktigste i
selskaper marke
andre selskaper
betyr at retten sikres til å fly rutetrafikk med
p

fl
fi

at et norsk selskap på en rute fra Norge til Zü-
rich også kan ta trafikk mellom f.ekJ. Frank_
furt og Zürieh. Dette medflrer på den annen
side at andre EØS-selskaper vil kunne ta tra-
fikk på f.eks. interskandinaviske ruter.

Luftfartsavtalen som er inngått mellom
Norge, Sverige og Eq vil bli avlØs1 av EØS_av_
talen.

Jernbøne

Telekommunilcø sj oner o g fj e r n s g n

m.v,

Luftført

1.4.5 Virkninger av felles regler for tjenes_
teutveksling og kapttaibevegels-er
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regler for tjenesteytere i hele EØS-området vil
gi oversiktlige og forutsigbare rammebetin-
gelser for neeringslivet,

Gjennom lkt tjenestehandel vil det legges
grunnlag for Økt effektivitet og slqjerpet kon-
kurranse. Dette vil komme både forbrukere
og næringsliv til gode. Gjennom pkte mulig-
heter for tjenesteeksport bedres konkurran-
seevnen på eksportmarkedene. Økt konkur-
ranse på hjemmemarkedet stiller tjenesteyte-
re som har vært s$ermet, overfor Økte utford-
ringer, men bidrar samtidig til å styrke kon-
kurranseevnen til den delen av næringslivet
som er tjenestebrukere. Ikke minst er det
grunn til å vente at etableringen av et enhetlig
transportmarked vil være av stor betydning,
TYansportnæringen er i dag med visse ururtak
en av de mest regulerte næringer i alle Ìand,
med lite innslag av internasjonal konkurran-
se.

Hindre for kapitalbevegelser er Ìangt på vei
allerede fjernet i Norge ved awiklingen av det
meste av valutarestriksjonene. Awikling eller
endring av resterende hindringer, inklusive
diskriminerende konsesjonsbestemmelser,
vil gi utenlandske investorer fra EFTA- og EF-
land de samme rettigheter på det norske mar-
kedet som norske investorer. Samtidig vil
norske bedrifter som investerer i utlandet, få
de samme rettigheter som investorer fra and-
re EØS-land.

For Norge vil et åpent kapitalmarked gi et
bredere grunnlag for kapitaltilgang til norsk
næringsliv. Viktige styringshensyn knyttet til
utnyttelsen av naturressursene vil ivaretas
giennom egen lovgirming.

1.5 PERSONER
1.5.1 Fri bevegelighet for personer

Fri bevegelighet for personer mellom EØS-
land innebærer at en borger av et land fritt
kan flytte til et annet av disse land i en tre-må-
nedersperiode for å sØke arbeid. Får vedkom-
mende arbeid, kan han eller hun bli boende.
En borger av et EØS-land kan også etablere
seg som selvstendig næringsdrivende, eller -
dersom vedkommende har egne midler - stu-
dere eller for /vrig oppholde seg der uten på
forhånd å være innvilget oppholds- og ar-
beidstillatelse. En arbeidstaker eller nærings-
drivende fra et annet EØSJand skal ikke for-
skjellsbehandles i forhold til landets egne
borgere når vedkommende oppholder seg i
landet på lovlig vis.

Det er en forutsetning at vedkommende
kan forsgrge seg selv enten ved arbeidsinn-
tekt, inntekt fra selvstendig næringsvirksom-
het eller ved egne midler av annen art.
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Fri bevegelighet for personer mellom EØS-
land forutsetter at rettighetene er gjensidige.
Rettighetene gielder bare EØS-borgere.

Retten til fri bevegelse gielder for det f/rste
arbeidsslkere, Disse kan fritt reise til et annet
iand i EØS for å sØke arbeid der, Dersom de
har opptjent rett til arbeidsledighetstrygd i
tt'emlandet, har de i tre måneder ¡ett til å få
utbetalt arbeidsledighetstrygden i dette lan-
det. Dersom de ikke reiser $em etter utlppet
av tre måneder, mister de opparbeidede ret-
tigheter i þjemlandet,

Dersom man får arbeid har man rett til å bo-
sette seg der. Familien har rett til å føIge med.
Familien omfatter ektefelle og barn som er
under 21 år eller forslrget, samt arbeidstake-
rens og ektefellens slektninger i oppstigende
linje dersom de fors/rges. Arbeidsvilkårene
skalvære de samme som for landets egne bor-
gere. Barna har rett til skolegang på lik linje
med barn av landets egne borgere, og famili-
en har rett til å ta arbeid,

Retten til fri bevegelse omfatter også rett til
å etablere seg som selvstendig næringsdri-
vende eller å opprette selskaper i et EØS-
Iand, uten å mØte restriksjoner som ikke om-
fatter landets egne borgere.

Retten til fritt å ta arbeid omfatter ikke stil-
linger i offentlig sektor som i oppholdslandet
er forbundet med utlvelse av offentlig myn-
dighet. Det samme gjelder etablering av selv-
stendig næringsvirksomhet som er forbundet
med utgvelse av offentlig myndighet.

Arbeidstakere og selvstendig næringsdri-
vende samt deres familie, som benytter retten
til fri bevegelse, beholder opptjente rettighe-
ter i þjemlandet og er underlagt samme tryg-
deregler i etableringslandet som dette landets
egne borgere.

Oppholdsretten gielder som nevnt også for
studenter, pensjonister og andre ikke yrkes-
aktive, samt deres familie. Disse personene
får ingen rettigheter i oppholdslandets tryg-
de- eller sosialhjelpsordninger. De må selv ha
tilstrekkelige midler til oppholdet.

1.5.2 Mulige virkninger for Norge av et
felles arbeidsmarked, basert på er-
faringer i Norden og i EF

Det finnes brede erfaringer både i Norden
og i Etr'når det gjelder fri bevegelighet for
personer. I Norden har vi hatt fri bevegelighet
for personer gjennom lang tid, jf. Overens-
komst om felles arbeidsmarked fra mai 1954
og den nye Overenskomt om felles nordisk ar-
beidsmarked fra mars 1982.

Erfaringene med et felles arbeidsmarked i
Norden viser at det har vært liten mobilitet
mellom de nordiske land. Statsborgere fra
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andre nordiske land utgiØr ikke mer enn ca. 1
pst av folketallet i Norge.

Flyttestr/mmen mellom de nordiske lande-
ne var stþrst på slutten av 1960-tallet og be-
gynnelsen av 1970-tallet. Migrasjonene var
st@rst i 1970 da om lag 70 000 personer flyttet
fra et nordisk land til et annet. Etter dette har
mobiliteten over landegrensene vist en syn-
kende tendens. Etter 1980 har mobilitets-
mlnsteret i Norden vært mer balansert enn
tidligere. Den totale flyttestr@mmen har lig-
get på et jevnt lavt nivå. Differansen mellom
inn- og utvandringen i de enkelte landene har
vært ganske liten.

Til tross for relativt sett små kulturelle og
språklige forskjeller og få institusjonelle bar-
rierer synes dermed mer enn 35 år med et fet-
les nordisk arbeidsmarked ikke å ha ledet til
noen betydelige permanente skift i arbeids-
kraftmigrasj onen mellom landene.

I EF er praktiseringen av reglene om fri be-
vegelighet for personer gradvis utviklet ved at
hindringer etterhvert er blitt fernet. Dette tit
tross har mobiliteten mellom EF-landene hit-
til vært av meget beskjedent omfang. For ti-
den oppholder mellom 1,5 pst. og 2 pst. av EF-
borgerne seg i andre EFJand enn hjemlandet.

Storbritannia, Irland og Danmark gikk irur i
EF i 1973. Det var på forhånd ventet at Stor-
britannias medlemskap ville f@re til en viss
innvandring av arbeidskraft fra Slr-Europa,
Tilgjengelige tail tyder ikke på noen slik inn-
vandring. Tall fra Danmark gir et tilsvarende
bilde: Variasj onenen i nettoinnflyttingen (+/-
10 000 pr. år) har fulgt svingningene i syssel-
settingen fot pvrig (@kende nettoinnvandring
ved /kende sysselsetting og motsatt). Dette
m/nsteret er ikke endret etter 1973. Statsbor-
gere fra andre EF-land (enn Danmark) utgjor-
de i 1989 om lag samme andel av samlet antall
utlendinger i Danmark som i Norge. Regnet i
forhold tit folketallet var det i 1989 noe færre
statsborgere fra andre EF-Iand (enn Dan-
mark) i Danmark enn i Norge.

Den utvidede adgangen til å flytte og s/ke
arbeid innen EF er således ikke blitt benyttet
i særlig grad. Ved gjennomflringen av fri be-
vegelighet for personer i EØS-området, må
det antas at virkningene for Norge ikke vil bli
særlig annerledes enn de virkninger EFs fel-
les arbeidsmarked har skapt for medlemslan-
dene, Sammenlignet med de Øvrige EØS-tan-
dene er levestandarden i Norge relativt lik.

Norsk kjØpekraft er ikke blant de h/yeste i
Europa. De sosiale og velferdsmessige ord-
ninger er gode i Norge, men det samme kan
sies om ordningene i de fleste andre EØS-
land.

Figur 1.3 og 1.4 inneholder sammenlignen-
de data om privat konsum pr. innbygger i Eu-
ropa.
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Figur 1.3 Priuøt konsum pr. innbgg ger i felles
Duluta i 1989. Ind,eks Norge=100
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uq,húa i 1989 og ornregnet i kjØpe-
kraftspøriteter. Ind,eks Norge: 100
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Sveits

Luxembourg

Storbritannia

Frankrike

Italia

Belgia

Nederland

Vest-Tyskland

Sverige

Østerrike

Finland

Danmark

No¡gê

Spania

lrland

Hellas

Porlugal

0 20 40 60 80 100 120 140 160

IfiIde: OECD, Finansdepartementet og Statistisk
sentralbyrå.



1ee1-€2 St.PrP. nr. 100
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske Økonomiske samarbeidsområde (EØS)

31

ledes fortsatt omfattes av de nåværende inn-
v tte gjelder også om dehar
o et annet EØS-Iarid.

at de fremste utfordringe-
ne vedrØrende arbeidsmigrasjon i Europa i
årene fremover særlig vil være knyttet til for-
holdene i Øst-Europa og det tidligere Sovjet-
unionen. Mens levekårene i EØS-ornrådet er
relativt likeartede, er inntektsnivået i Øst-Eu-
ropa og det tidligere Sovjetuniorien lavt og
frémtidsutsiktene usikre. EØS-avtalen omfat-
ter imidlertid ikke et felles regime overfor
tredjeland, og derfor heller ikke disse lande-
ne. Forholdet til borgere utenfor EØS vil som
fØr være et norsk anliggende'

Grensekontrollen i Norge vil bli opprett-
holdt for å sikre kontroll med innvandringen'

Fri bevegelighet for personer kan begrenses
ut fra hensynet til offentlig orden, sikkerhet
eller folkehel.sen.

1.5.3 Giensidig godkiennelse av yrkeskva-
llfikasJoner

avtalen.
Hovedprinsippet i EØS-reglene er at der-

sotr, matt innehar en bevilling, godkjennelse
eller annet bevis for rett til å utØve et regulert

å avkreves
kunnskaP,
/vrige land

som omfatte tningen er
ãt den oppri er gitt På
grunnlag ãv utdanning
av en viss varighet.

I de fleste tilfeller kan mottakerlandets
myndig
ker god
eller na
ver kan
re fra andre EØS-land er underlagt oppholds-
landets lov- og regelverk på lik lir\je med and-

til å benytte sin akademiske titteÌ fra den in-
tdannet og
landet kan
er tildelt.

1.5.4 Tr'ygderettigheter
EØS-avtalens regler fastsetter at en stats-

borger i et EØS-la
EØS-land, oppnår
sosiale rettigheter
hvor de tar arbeid.
som får arbeid i Norge, vil etter dette få sosia-

le rettigheter på linje med det norske og nor-

r kan i hovedsak
de ytelser ogstø-
i nasjonal lovgiv-

ning. De tilpasninger som må gilres for å sik-
re EØS-borgere like rettigheter' er nærmere
beskrevet i kaPittel 6'

EØS-avtalen omfatter all trygdelovgivning

1.5.5 Nærmere om varierende lønns- og
arbeidsvilkå,r

Opprettelsen av et enhetlig arbeidsmarked
innenfor EØS-området har aktualisert spØrs-
målet om säkalt usosial dumpingo. Med sosial
dumping menes i denne sammenheng at
utenlandske arbeidstakere utfØrer arbeid på

lØnns- og arbeidsvilkår som er vesentlig dårli-
gere enn vertslandets'

Landene som omfattes av EØS-avtalen ha¡
anledning til å utvide sin egen lovgivning om
arbeidsvilkåt, samt kollektive a'u'taler om
l6nns- og arbeidsvilkår, til å omfatte all form
for lØnnet arbeid som foregår innenfor deres
eget land.

Det foreligger et forslag til EF-direktiv om
dette spØrsmåI. Utgangspunktet i forslaget er
at medlemslandene kan sikre at nasjonale
lØnns- og arbeidsvilkår gjpres gjeldende i ved-
kommeñde hnd. Imidlertid er det foreslått at
vertslandets regler om lpnn og feriepenger ik-
ke skal gielde for arbeidsoppdrag på under
tre måneder. Innen EF er det imidlertid ulike
oppfatninger om hvor omfattende et slikt di-
relitiv ¡ør være og hvilke elementer det bØr

omfatte.
Regjeringen vil forhindre at EØS-avtalen

f@rer til at utenlandske arbeidstakere kan
komme til Norge og utfØre arbeid på lønns- og
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1.5.6 Rettigheter for norske borgere
EØQ-avtalen gir norske borgere en rekke

nye rettigheter:

EØS-avtaten forplikter Norge til å si de
samme rettigheter til EØS-borguru ,o*io^-
mer til Norge.

arber,rlsbetingelser som er vesentlig dårligere
enn de norske.

Regieringen tar sikte på å fremme forslas til
{9eler på dette området i go¿ før r. :-aniåì
1993.

1.6.2 Miljøvern

EØS-avtaten innebærer at det nå innled.es

se og sikre en forsvarlig og rasjonell utnyttel-
se av naturressursene,

- 
Avtalen fastlegger også prinsipper for hvor_

dan mi[/problemene st<ai angripes. net stãt

I.6 ANDRESAMFUNNSPOLITISKE
SPøRSMÅL

1.6.1 Innledning
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satses pä forebyggende tiltak, som innebærer
at problemene fortrinnsvis skal hindres i å
oppstå snarere enn å repareres. Mi[lskader
skal i stØrst mulig grad utbedres ved kilden
og forurenseren skal betale,

Dette prinsippet står i nær sammenheng
også med prinsippet om en bærekraftlg utvik-
ling og fØre-var-prinsippet, som er nedfelt i
Avtalens innledning og som innebærer at en
ikke skal awente endelige vitenskapelige be-
vis før en setter i verk tiltak, når det er fare for
at alvorlige miljpproblemer kan oppstå. Prin-
sippene vil ha betydning for tolkning av Avta-
len og vilvære viktige for de aweininger som
skal foretas mellom ulike hensyn i samarbei-
det.

Avtalen fastsetter minimumskrav til hvilke
tiltak som skal iverksettes for å sikre miljØet.
Regelverket omfatter bestemmelser som bl.a.
retter seg mot forurensning av vann og luft,
og rcgler for avfallsbehandling og unngåelse
av store industriulykker.

Tiltakene vil ikke hindre noen avtalepart i å
opprettholde eller innfpre strengere krav.
Dette innebærer at den enkelte avtalepart har
frihet til å utvikle sin nasjonale lovgivning ut-
over Avtalens minimumskrav.

Avtalen fastlegger også et samarbeid om ut-
vikling av felles krav til produkters utfor-
ming, kvalitet, sikkerhet og andre egenskaper
som kan ivareta hensynet til miljØet. Norge
kan opprettholde sine kray der de er strenge-
re enn de andre av.talepartenes. Det vises til
nærmere omtale i proposisjonens kapittel 4.

Avtalen åpner for EFTAJandenes deltakel-
se i EFs miljøforskningsprogram i Det euro-
peiske miljgvernbyrå og i programmer under
EFs milj /tilskuddsordning GIFE).

Partene skal samarbeide om utvikling av
strategi- og tiltaksprogrammer på miljþområ-
det og om utvikling og bruk av økonomiske
virkemidler, Samarbeidet kan dessuten styr-
kes i forbindelse med deltakelse i internasjo-
nale miljpforhandlinger. Dette vil gi Norge
bedre mulighet til å arbeide for gjennomslag
for norske holdninger overfor de andre EFTA-
landene og EF, og det vil gi EØSJandene stør'
re mulighet for giennomslag internasjonalt.

MiljØproblemer av grenseoverskridende ka-
rakter skal være et særlig satsingsomåde i
samarbeidet. Avtalen vil derved være av be-
tydning for arbeidet med å utvikle en ny ge-
nerasjon miljøforpliktelser der partene innen
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visse rammer kan gå sammen om å iverksette
felles måIsettinger, Spesielt gjelder dette ar-
beidet med å begrense utslippet av klimagas-
ser og å bekjempe andre grenseoverskridende
miljpproblemer. Regjeringen legger i denne
sammenheng vekt på at EFTAJandene og EF
utvikler et mest mulig omfattende miljpsa-
marbeid med Øst-Europa.

Også gjennom de organer Avtalen oppret-
ter, kan partene drØfte splrsmål og fremme
politiske initiativ. EØS-rådet, som skal være
sammensatt av et regjeringsmedlem fra hvert
EFlIA-land, medlemmer av EFs råd og EF-
kommisj onen, fastsetter selv sin forretnings-
orden. Dette innebærer at Rådet også kan tre
sammen på fagministernivå. Rådets oppgaver
er å gi politiske impulser for gjennomfþting
av Avtalen og å styre utviklingen av samarbei-
det, Regjeringen vil bruke de muligheter det-
te åpner for å intensivere samarbeidet for å lø-
se grenseoverskridende miljØproblemer,

1.6.3 Arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørs-
måI. Den sosiale dimensjon

Den sosiaìe dimensjon omfatter tiltak in-
nenfor et bredt spekter av samfunnsområder.
Den omfatter såvel måLlet om full sysselset-
ting som forbedring av arbeidsmilj6et, ar-
beidsrettslige sp/rsmåI, medbestemmelse i
arbeidslivet, forbrukerbeskyttelse, likestil-
ling, yrkesopplæring og fordeling og utjev-
ning mellom grupper og regioner.

Avtalen legger grunnlaget for et bredt og
forpliktende samarbeid om utviklingen av
den sosiale dimensjon, for å sikre at fo¡delene
ved den Økonomiske integrasjon skal tjene
bredere samfunnspolitiske målsettinger.

Avtalepartene vil arbeide for å fremme en
harmonisk utvikling av Det europeiske lko-
nomiske sama¡beidsområdet og er overbevist
om n/dvendigheten av å bidra til pkonomisk
og sosial utjevning. Partene tar videre til orde
for å styrke utviklingen av den sosiale di-
mensjon i EØS, innbefattet lik behandling av
menn og kvinner. De /nsker med denne å sik-
re at Økonomisk utvikling forenes med hensy-
net til full sysselsetting, bedret levestandard
og bedrede arbeidsvilkår innen EØS,

Figur 1.5 og Tabell 1,6 inneholder sammen-
lignende data om henholdsvis arbeidstid og
pensjonsalder.
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Figur 7.5 Antq,LL ørbeid,stimer r, gjennomsnitt
pt. person i, 19891 )

2.000 2.000

1.500 1.500

1.000 1.000

St.prp. nr. 100 1ee1-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske lkonomiske samarbeidsområde (EØS)

500500

gqada çiôad ça\âz)çraÑiw 9.røi\9e ¡¡or9ø
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2) tall fra 1983.
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TøbeLL 7.6 Alminnelig pensjonsalder for hhrs.
nxenn og lct¡inner i forslcjellige Lønd,

Land Menn Kvinner

Italia ,

Frankrike . ,.
Hellas
Østerrike....
Belgia
Storbritannia
Portugal ... . ,

Sveits
Spania . .....
Tlskland ....
Nederland .. .

Luxembourg
Finland
Sverige
Irland
Danmark
Norge

Kilde: Social Security Programs Throughout The
World - 1989.

I en særskilt erklæring til Avtalen uttrykker
EFTA-landene et Ønske om å bidra aktivt til
utviklingen av den sosiale dimensjon i EøS
og gir sin stØtte til de prinsipper og grunnleg-
gende rettigheter for arbeidstakere som er

nedfelt i det sosiale charter. Charteret ble un-
dertegnet av 1l av EFs medlemsland i 1989.
Det fastsetter en rekke gmnnleggende rettig-
heter for arbeidstakerne:

- fri bevegelighet for personer;

- bedrede arbeids- og levekår;
- trygderettigheter;
- foreningsfrihet og kollektive avtaler;
- retten til fagutdannelse;
- likestilling mellom kj/nnene;
- informasjon og uttalerett på arbeidsplas-

sen;
- helse og sikkerhetsbeskyttelse på arbeids-

plassen;

- beskyttelse av barn og unge;
- bedrede rettigheter for eldre og funksjons-

hemmede;

Avtalen fastsetter grunnlaget for partenes
samarbeid om arbeidsmilØ, arbeidsrettslige
sp/rsmåI, likestilling og samarbeidet med
partene i arbeidslivet.

For å trygge helse og sikkerhet på arbeids-
plassen, skal minimumskrav til arbeidsmiljØ-
et gjennomfØres. Disse er ikke til hinder for at
hver avtalepart kan opprettholde eller innf/re
strengere lovgivning. Nærhetsprinsippet,
som er grunnleggende på dette området, in-
nebærer at beslutninger skal fattes på et for-
valtningsnivå som ligger så nær den beslut-
ningen angår, som mulig.

Avtalepartene skal gjennomf/re prinsippe-
ne om at kvinner og menn skal motta lik lØn¡
for likt arbeid og at kvinner og menn skal li-
kebehandles.

EF-domstolen har på grunnlag av tilsvaren-
de bestemmelser i Romatraktaten, fastlagt
kriterier for hva som er rettsstridig forskjells-
behandling på grunnlag av kj6nn. EF-dom-
stolens avgiprelser kan bl,a, sammenfattes
med at forskjellsbehandling er avtalestridig,
med mindre det kan godtgjØres at den er
grunnlagt på objektive forhold som ikke har
utspring i ulikt kiØnn.

Avtalepartene skal bestrebe seg på å frem-
me dialogen mellom partene i arbeidslivet.
Det vil bli opprettet en rådgivende komité for
EØS som skal bestå av et likt antall represen-
tanter fra henholdsvis EFTAs konsultative
komité og EFs pkonomiske og sosialekomité.

Avtalens regler om arbeidstakeres rettighe-
ter i forbindelse med overdragelse av virk-
somheter, bedrifter eller deler av bedrifter,
fastsetter at tidligere innehavers rettigheter
og plikter overfor arbeidstakerne skal overfØ-
res til ny innehaver når en virksomhet over-
dras. Regieringen vil fremme forslag om å lov-
feste disse rettighetene.

Avtalens regler vedrørende arbeidstakernes
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vern ved masseoppsigelser pålegger blant an-
net arbeidsgiver å drØfte planlagte oppsigel-
ser med arbeidstakernes tillitsvalgte. Tilsva-
rende regler vil bli foreslått innarbeidet i
norsk lovgivning.

Avtalen gir EFTAJandene rett til deltakelse
i praktiske samarbeidstiltak som bl.a: vil om-
fatte programmer som vil komme arbeidsle-
dige, eldre, funksjonshemmede, barn og ung-
dom til gode. Også på helseområdet vil slike
samarbeidsmuligheter åpne seg. Dette er alle
tiltak som ytterligere vil bidra til utviklingen
av den sosiale dimensjon i EØS.

1.6.4 Forbrukerve¡n
EØS-ar,'talen legger grunnlaget for et enhet-

lig marked med om lag 370 millioner mennes-
ker, med fritt varebytte og fri bevegelighet for
tjenester over landegrensene. For forbruker-
ne vil det indre marked medfØre et langt st/r-
re tilbud og stØrre valgfrihet i forhold til vare¡
og tjenester,

Gjennomfgringen av et enhetlig marked i
EØS-området med fri bevegelighet for varer
og tjenester, forutsetter at forbrukerne har til-
Iit til nye produkter på markedet. Dette for-
drer hlye og ensartede krav til produktenes
sihkerhet, Ved kjØp av varer og tjenester over
Iandegrensene kreves det videre informasjon
om produkttilbudet og trygghet for at forbru-
kernes rettigheter ivaretas,

Avtalen fastlegger regler om bl.a. forbruker-
kreditt, villedende reklame, prismerking av
forbruksvarer, elektronisk betalingsformid-
ling og forbrukerrettigheter ved kjØp av pak-
keturer, Reglene er minimumsregler som gir
avtalepartene adgang til å opprettholde og
vedta mer vidtgående regler. Avtalens regler
vedrlrende krav til produkters utforming og
standarder, er nærmere omtalt i proposisjo-
nens kapittel 4.

Avtalen pålegger partene en felles målset-
ting om å fremme forbrukernes interesser og
styrke deres stilling, med sikte på et høyt nivå
for forbrukerbeskyttelse.

1.6.5 Forskning, teknologfsk utvikling og
inf ormasJ onstj enester

Internasjonalt samarbeid er av stor betyd-
ning for å lpse forskningsoppgaver og proble-
mer som går på tvers av nasjonale grenser.
Enkelte oppgaver er for kostnadskrevende til
at hvert enkelt land kan finansiere disse ale-
ne, andre er av en slik art at internasjonalt
samarbeid er naturlig eller nØdvendig. Det
gjelder f.eks. forskning innen miljþ, medisin,
naturvitenskap og utnyttelse av havressurse-
ne. Videre gir samarbeid innen næringsrettet
forskning muligheter for en styrking av be-
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driftenes teknologiske basis og internasjona-
le konkurransevne.

EØS-avtalen innebære¡ at EFTA-la4dene
fullt ut får delt¿ i EFs 3. rammeprogram for
forskning og utvikling. Det inneholder 15 del-
programmer innen 6 programområder, Infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi ut-
gjpr nær 40 pst. av innsatsen. Andre delpro-
grammer omfatter industri- og materialtekno-
logi, miljp, biovitenskap og bioteknologi,
landbruksforskning og forskning for utvik-
lingsland, energi og forskerrekruttering og
-utveksling.

Frem til Avtalens ikrafttredelse vil EFTA-
landene kunne delta på prosjektbasis i samtli-
ge delprogrammer. EFTA-landene har rett til
representasjon på lik linje med EFs medlems-
land i alle komitéer som bistår Kommisjonen
med forvaltning og utvikling av de enkelte
delprogrammer.

EFTA-landene skal også tilknyttes arbeidet
i de komitéer som er rådgivende i forsknings-
politiske spØrsmål oyerfor EF-kommisjonen
og EFs råd,

EFTA-landene vil også ha samme rettighe-
ter som EF-landene til spredning, evaluering
og utnyttelse av resultatene nasjonalt.

IfØlge dagens hovedregel for samarbeid
mellom EFTA og EF må én prosjektdeltaker
fra EFTA samarbeide med minst to fra EF.
EFTA-Iandene har qppfattet dette krav som
urimelig. Avtalen er slik utformet at kravet
bortfaller.

Grunnbestemmelser for kostnader ved del-
takelse i EFs rammeprogram er fasUagt i Av-
talens Artikkel 82. Det er enighet om at EF-
TA-landenes bidrag til forskningssamarbei-
det skal baseres på en fordelingsnlkkel med
utgangspunkt i bruttonasjonalprodukt. Med
en slik nØkkel vil Norges bidrag utgj@re vel
1,7 pst, av EFs kostnader. EFTA-landenes bi-
drag kommer i tillegg til de vedtatte rammer
fra EF.

1.6.6 Utdanning, opplæring og ungdom
EØS-avtalens bestemmelser på utdannings-

området gir Norge muligheter til å delta i alle
EFs programmer og andre samarbeidstiltak
på felter som er igangsatt eller under planleg-
ging. Gjennom dette samarbeidet vil norske
elever og studenter i de fleste skoleslag få ad-
gang til utvekslingsordninger og deltakelse i
de prosjekter og forsøk som finner sted på
området.

EFTA-landene deltar allerede i de¡nest om-
fattende EF-programmene, som er COMETT
og ERASMUS. Dette skjer innenfor rammen
av bilaterale avtaler som er blitt forhandlet på
grunnlag av Luxembourg-erklæringen av
1984. Norge ble med i COMETT II fra 1. janu-



36

ar 1990 og i ERASMUS fra 1. januar 1992. Når
EØS-avtalen trer i kraft, vil den også regulere
samarbeidet i disse to programmene.

Når Avtalen trer i kraft, vil EFTAlandene få
adgang til utvekslingsprogrammet Youth for
Euiope, som er et utvekslingsprogram for un-
ge mellom 16 og 25 år,

Fra samme tidspunkt vil EFTA-landene og-
så delta i:

- EURYDICE, som er,et nettverk for infor-
masjon om utdanning til politikere og for-
valtning;

- ARION, som er et tiltak for korte gjensidi-
ge studiebeslk for skoleadministratorer og
eksperter, for å øke innsikten i de respekti-
ve lands utdanningssystemer;

- EUROPEISK DIMENSJON I SKOLENE,
som er et nettverk mellom lærerutdan-
ningsstedene for å arrangere seminarer om
utvikling av lærebpker m.v;

- NARIC, som er et nettverk av sentra for in-
formasjon om nasjonal anerkjennelse av
akademisk utdannelse.

Deltakelsen i de þvrige av EFs programmer
vil s{e fra 1. januar 1995.

EFTAJandene skal bidra finansielt i for-
hold til sitt bruttonasjonalprodukt til de pro-
grammer de deltar i. EFTA-landene har fra
samarbeidets begynnèlse.rett til å delta fultt
ut i de komitéer som bistår Kommisjonen
med forvaltning og utvikling av programme-
ne som de bidrar finansielt til.

1.6.7 Øvrige samarbeidsområder
EØS-avtaien omfatter også samarbeid mel-

lom EFTAJandene og EF innenfor områdene
statistikk, selskapsrett, små og mellomstore
bedrifter, turisme, kultur- og mediesp/rsmål
og katastrofeberedskap.

Formålet med súotistilclcsamarbeidef innen-
for EØS er å kunne gi en sammenlignbar sta-
tistisk beskrivelse av utviklingen på alle om-
råder som omfattes av EØS-avtalen. Samar-
beidet skal også beskrive virkningene av inte-
grasjonsprosessen på de /konomiske, sosiale
og mitj¿messige forhold i EØS-landene.

Et av hovedformålene med EØS-reglene på
selskapsrettens onxr&de er å slrge for at aksje-
eiere, medkontrahenter og kreditorer er sikret
en viss minste beskyttelse uansett hvor i
EØS-området selskapet h¿rer hjemme. I til-
legg vil det være en praktisk fordel for utlen-
dinger som ønsker å etablere selskaper i Nor-
ge, å vite at man vil bli underlagt en lovgiv-
ning som i stor grad svarer til selskapslovgiv-
ningen fra vedkommendes hjemland, og som
dermed er forholdsvis kjent.
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E@S-reglene vil også lette mulighetene for
samarbeid på tvers av landegrensene. Regje-
ringen vil særlig legge vekt på at det gjennom
EØS-samarbeidet kan utformes regler som
sikrer de ansattes rett til medbestemmelse og
informasjon.

EFs tiltak for sn'¿ô og mellomstore bedrifter
er iverksatt særlig for å forberede denne be-
driftsgruppen til de nye vilkår gjennomfØrin-
gen av det indre marked vil medf@re. Regie-
ringen ser det som viktig at også norske små
og mellomstore bedrifter står best mulig rus-
tet til å mØte utfordringene fra det indre mar-
ked. EØS-avtalen innebærer at EFTA-landene
kan delta i tiltak og programmer EF har iverk-
satt på dette området.

1.6.8 Partenes rettigheter i samarbeidet
Når EFTA-land deltar i EFs programmer og

prosjekter m.v., skal f/Igende prinsipper giel-
de:

- EFTA-landene skal ha adgang til alle deler
av et program;

- EFTA-landenes status i de komitéer som
bistår Kommisjonen i forvaltningen eller
utviklingen av fellesskapsvirksomheter
som EFTA-landene bidrar finansielt til,
skal fullt ut gienspeile dette bidrag;

- alle EF-vedtak, med unntak av alminnelige
budsjettvedtak, som direkte eller indirekte
angår en virksomhet som EFÏI\.-landene
deltar i, skal underlegges de informasjons-
og rådslagningsprosedyrer som èr fastsatt i
Avtalens Del VIL Vilkårene for den fortsat-
te deltakelse i vedkommende aktivitet kan
revurderes av EØS-komitéen;

- EF"IA-landenes deltakere i prosjekter skal
ha samme rettigheter og plikter innenfor
vedkommende EF-program eller annen
aktivitet som dem som gjelder for deltake-
re fra EF-land. Det samme prinsipp skal
gjelde også for d.eltakere i utvekslinger
mellom EFTA-land og EFs medlemsland;

- EFTA-landene og deltakere fra disse land
skal ha samme rettigheter og plikter med
hensyn til spredning, evaluering og utnyt-
telse av resultater som EFs medlemsland
og deres deltakere;

- avtalepartene skal, i samsvar med sine reg-
ler og forskrifter, gi deltakere i program-
mer èIIer prosjekter n/dvendige lettelser
ved innreise og opphold.

EFTA-Iandenes bidrag til samarbeid som
krever finansiell deltakelse, skal fastsettes på
en av de følgende måtér:

- EFTA-landenes bidrag skal utregnes i for-
hold til de tilsagnsrammer og bevilgninger
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som hvert år er oppfprt i Ef,'s budsjett på
budsjettposten for vedkommende virk-
somhet. Forholdtallet som bestemmer EF-
TA-landenes bidrag skal være summen av
forholdene mellom hvert EFTA-lands brut-
tonasjonalprodukt på den ene side, og
summen av EFs medlemslands bruttona-
sjonalprodukt og vedkommende EFTA-
lands bruttonasjonalprodukt på den annen
sid.e. Denne faktor skal hvert år utregnes
på grunnlag av de ferskeste tilgiengelige
statistiske opplysninger' De belØp EFTA-
landene skal bidra med, skal komme i til-
Iegg til de tilsvarende bel6p som er oppfprt
i EFs budsjett. De bidrag som EFTA'lande-
ne skal betale hvert år skal bestemmes på
grunnlag av det som er oppfprt som bevilg-
ning (dvs. ikke tilsagn);

- EFTA-landenes finansielle bidrag baseres
på det prinsipp at hver avtalepart bærer si-
ne egne kostnader, samt et bidrag til EFs
administrasjonskostnader som fastsettes
avEØS-komitéen;

- EØS-komitéen skal treffe de n/dvendige
beslutninger om avtalepartenes bidrag til
vedkommende virksomhet.

I.7 RETTSLIGE OG
INSTTTUSJONELLE SPøRSMÅL

1.7.1 Utgangspunkt
EØS-avtalens viktigste rettslige formåI er å

skape et /konomisk samarbeidsområde som
omfatter EFTA-Iandene og EF, grunnlagt på
felles regler og like konkurransevilkår. De fel-
les EØS-reglene skal gjelde i og mellom EF-
TA-landene og mellom EFTAlandene og EF.
Mellom EF-landene vil fortsatt EFs eget re-
gelverk bli anvendt.

Organene som EØS-avtalen oppretter, myn-
digheten de skal ha og de rettslige virkemid-
lene Avtalen fastlegger, skal i stprst mulig
grad sikre felles utvikling av regelverket i
fremtiden, slik at de felles rammebetingelser
som er skapt, ikke brytes opp. Dessuten skal
virkernidlene legge til rette for at avtalefor-
pliktelsene forstås likt og etterleves av Avta-
lens parter, og at tvister mellom partene lgses'
De organer som opprettes, skal også gi rom
for at politiske hensyn og partenes interesser
for Øvrig kan bli ivaretatt.

lolherett og ET-rett
EIl[A-landene samarbeider på folkerettslig

grunnlag, Det vil si at EFTA-konvensjonen
("Stockholms-konvensjonen") av 1960 og
vedtak som er fattet av de organer den har
opprettet, bare forplikter myndigheter i de
enkelte land, ikke borgere og foretak i disse

JT

landene. I Norge blir borgere og foretak fØrst
bundet når disse folkerettslige forpliktelsene
er gjennomført i vårt interne rettssystem
gjennom vedtak av nasjonale myndigheter'

Samarbeidet i EF er grunnlagt på overna-
sjonale prinsipper. Lovgivende myndighet er
innenfor EF-samarbeidets ramme overf/rt fra
medlemslandene til i hovedsak EFs råd. Visse
beslutninger av EFs råd, forordninger, forut-
settes å få lovs virkning i medlemslandene di-
rekte. De kan derfor påberopes av borgere og
foretak både i forholdet dem imellom, oB

overfor nasjonale myndigheter. Dette kalles
direkte virkning. Også andre beslutninger av
EFs råd, direktiver, kan på visse vilkår gi bor-
gere og foretak en tilsvarende direkte rett,
men de bare overfor offentlige myndigheter'

Å an¡te disse to grupper land sammen i et
effektivt samarbeid, har budt på betydelige
rettslige utfordringer. Norges utgangspunkt
har blant annet vært at en avtale:

- Ikke skulle gjlre det nØdvendig med end-
ringer i Grunnloven;

- ikke skulle innebære noen overføring av
lovgivningsm¡rndighet fra nasjonale orga-
ner til EØS-organer;

- ikke skulle kreve endringer i avtaleparte'
nes interne beslutningsprosess.

1.7.2 Gjennomføring av EØS-avtalen i
norsk rett - behovet for ensartede
rettsvirkninger

Der EØS-avtalen tar utgangspunkt i EF-re-
gelverk med tilsvarende materielt innhold,
bØr Avtalens bestemmelser så vidt mulig i en-
hver henseende gis samme virkninger i EF-
TA-landene som tilsvarende EF-regler har i
EF. Dette behov har sitt utspring i at EF-lan-
dene seg imellom anvender EFs regelverk,
mens de i forhold til EFTA-Iandene anvender
tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalen. Der-
som det regelverk som er ment å ha samme
virkninger, praktiseres forskjellig, kan dette
f.eks, fØre til at borgere og foretak med EFTA-
nasjonalitet tilstås dårligere vilkår i EF enn
EFs egne borgere og foretak.

Forrøng
I EF er det en overordnet målsetting at EFs

regelverk skal virke effektivt. Den enkelte og
bedriftene kan derfor påberope seg regelver-
ket for nasjonale domstoler. Motparten kan
ikke påberope nasjonale regler som er i strid
med EF-retten for nasjonale domstoler. Reg-
lene om direkte virkning suppleres derfor av
en regel om at EF-retten går foran nasjonale
rettsregler i titfelle av motstrid. Det står ikke
noe om dette i Romatraktaten, men prinsip'
pet om forrang er fastlagt gjennom EF-dom-
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stolens rettspraksis og er gradvis blitt aksep-
tert av medlemslandene.

F/rst når EØS-avtalens regler er gjennom-
flrt i norsk rett giennom lowedtak i Stortin-
get eller ved forskrifter, vil de hos oss kunne
ha rettsvirkninger som lov eller forskrift.

Hos oss kan imidlertid nasjonale domstoler
og andre myndighetsorganer også i dag bli
stilt overfor sp/rsmålet om de skal legge de
folkerettslige regler til grunn for sin avgigrel-
se, til fortrengsel for nasjonale regler som ville
føre til et annet resultat.

Det såka1te presumsjonsprinsippet om at
norsk rett forutsettes å være i overensstem-
melse med Norges folkerettslige forpliktelser,
vil likevel f/re til at norske domstoler og and-
re myndigheter må forventes å utnytte alle de
muligheter som anerkjente prinsipper for
tolkning og anvendelse av rettsregler gir, for å
unngå et folkerettsstridig resultat.

Avtalens Protokoll 35 fastsetter at EFTA-
landene skal innf/re en lovregel om at EØS-
regler som er giennomfprt i nasjonal lovgiv-
ning, ni tilfelle av mulig konflikt" skal anven-
des fremfor andre regler. Ettersom Stortinget
gjennom gyldige lowedtak i prinsippet kan
gj/re unntak fra denne lovregel, innebærer
den ingen innskrenkning av Stortingets for-
fatningsrettsìige adgang til å gi lover i strid
med Norges EØS-forpliktelser. Slike lover vil-
Ie vaere i strid med Norges folkerettslige for-
pliktelser helt uavhengig av om vi hadde på-
tatt oss å innf@re en slik "forrangslovu. EØS-
avtalen inneb¡erer her ikke noen forpliktelse
for EFTA-landene til å overta EFs forrangs-
prinsipper.

Betg d.ni,ng en øu EF -domstol.e.ns augj qrelser
For å sikre mest mulig enheUig praktisering

i hele EØS, fastslår Avtalen at E?S_bestem_
melser, så langt de-i sitt materielle innhold er
identiske med EFs grunnleggende traktater
fE det regelverk som er vedtatt med lrjemmel
i disse traktatene, skal tolkes i samsvar med
EF-domstolens avgjlrelser frem til tidspunk_
tet for undertegning av Avtalen. At man har

avtalepartene.
Fortolkninger foretatt av EF-domstolen et-

ter dette tidspunkt vil således ikke være retts_
lig bindende for EFTA-Iandene.

1.7.3 Organene
Gjennom EØS-avtalen opprettes fire nye or-

ganer. Disse skal være både konsultasjons-
fora og ivareta funksjoner i beslutningipro-
sessen. De er:
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- EØS-rådet
- EØS-komitéen
- Parlamentarikerkomitéen for EØS
- Den rådgivende komité for EØS

Rådet er det /verste felles organ for EØS-
samarbeidet. Det skal ha ansvaret for å gi po-
litiske impulser for gjennomfgring av Avtalen
og gi de generelle retningslinjer for EØS-ko-
mitéens arbeid. Det skal ta de politiske avgJØ-
relser som f6rer til endringer i Avtalen, som i
denne sammenheng også omfatter Protokol-
ler og Vedlegg. Dette innebærer at Rådet
f.eks. kan fatte vedtak om at regelverket på
områder som er nedfelt i vedleggene, bØr vi-
dereutvikles.

Alle spprsmål som forårsaker vanskelighe-
ter i samarbeidet, kan tas opp i Rådet. Haste-
saker behØver ikke drgftes i EØS-komitéen
fprst.

I en særskilt felleserklæring uttrykker par-
tene enighet om at man Ønsker å styrke den
politiske dialog om utenrikspolitiske spørs-
måI, bla, ved uformelle meningsutvekslinger
som kan sge i tilslutning til EØS-rådets mø-
ter.

Rådet skal bestå av et regjeringsmed.lem fra
hvert EFTA-land, medlemmer av EFs råd og
medlemmer av EF-kommisjonen. Det fatter
avgi6relser fned enstemmighet.

Komitéen blir det sentrale organ for gjen-
nomfpringen av EØS-samarbeidet på embets-
plan. Den lppende kontakt mellom Avtalens
parter vil i f¿rste rekke frnne sted i EØS-ko-
mitéen. Vedtak om nye EØS-regler fattes av
EØS-komitéen med enstemmighet. EFTA-
landene skal opptre nmed en stemme>.

Parlamentarikerkomitéen skal veere sam-
mensatt av like mange representanter fra na-
sjonalforsamlingene i EFTA-landene og Euro-
paparlamentet. Detvilvære opp til de enkelte
EFTA-lands nasjonalforsamlinger å bestem-
me sammensetningen av den nasjonale dele-
gasjon til parlamentarikerkomitéen. Komité-
en skal tre sammen to ganger årlig.

Parlamentarikerkomitéen har en rådgiven-
de funksjon. Dette er den naturlige lpsning si-
den ingen beslutningsmyndighet som idag
h/rer under nasjonale parlamenter, forutset-
tes deleþert til EØS-organer.

Den rådgivende komite skal være sammen-
satt av like mange representanter fra EFTAs
konsultative komité og fta EFs lkonomiske
og sosiale komité. Kornitéen skal arbeide med
sikte på å styrke innflytelsen tit arbeidslivets
parter i EØS,
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1.7.4 BeslutningsProsessen
Informasions- og rridslog ningsprosedgren

FormåIet med reglene om beslutningspro-

Iigst muiig stadium. Samtidig har EFTA-lan-
dõne hattiom målsetting å oppnå stØrst mu-

ette samarbeidet' Ut-
n to-pilarmodell' EF-
sine synsPunkter i

EFTAs faste komité, jf. proposisjonens kapit-
tel 8.

dette er at det ikke kreves noen overfpring av

lovgivningsmyndighet fra nasjonalt nivå til

e skal bevare sin
det også at Parte-
sess ikke kreves

endret som fplge av Avtalen. De forpliktelser
som er nedfelt i Avtalens vedlegg motsvarer
for en stor del EFs regelverk og har betydning

indre marked.
bli videreutvik-
arat som er inn-

EF kommisjonen.
Den normale fremgangsmåten i beslut-

EØS-regler'
Deretter forutsettes en l/pende informa-

de to Pilarer
foreliggende
det, Parallelt
nternt i EF.

Vedtak i EØS-komitéen skjer med enstem-
mighet mest mulig samtidig med tilsvarende
vedtak i EFs råd.

Det er giennom Avtalens bestemmelser om

den felles beslutningsprosessen at EFs inter-

rådslagnin gsprosedYren.

Komité.prosedyrer
Når EF skal vedta regler som er av mindre

prosedyren har fullmakt til å endre EF-regler
iom i Jitt materielle innhold kan tilsvare be-

stemmelser i EØS-avtalens vedlegg, fasUeg-
ger Avtalens Artikkel 100 at EF-kommisjonen
Jkd rikr" EFTA-landenes eksperter så bred
deltakelse som mulig når den utarbeider ut-
kast til endringer av slikt internt EF-regel-
verk.

Også når EF vedtar nye regler etter den¡e
proJedyren, er det EØS-komitéen som må fat-
ie vedtak med enstemmighet, for at de også

skat bli EØS-regler.
Avtalen forutsetter også at EF"IA-landene

skal kunne delta ful1t ut i den type EF-komi-
og
rå-

Det fremgår dessuten av Avtalens Artikkel
101 at eksperter fra EFTA-landene skal knyt-
tes til arbeidet i en del komitéer som er opp-

ne mer selvstendige funksjoner' Ifienneteg-
net for dem alle er at de ofte vil ha stor innfLy-
telse på den politikk som føres på vedkom-
mende område,

V edtakene i D Ø S -lcomítéen

Formålet med beslutningsprosessen i EØS
er å nå frem til enighet om nye felles regler i
EØS
het,
med
organer vedtar,

Vuatatet i EØS-komitéen s\ier med en-

stemmighet. Dersom ett EFTAJand på for-
hånd sÈulle motsette seg et bestemt vedtak i
EØS-komitéen, vil vedtaket ikke kunne fat-
tes. Ofte vil imidlertid skadevirkningene for
samarbeidet kunne bli st/rre ved at det ikke
fattes noe vedtak, enn at det giØres unntak for
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én detPra i

ner sJo-

det når

Konselcuenser au mønglende enighet

N asjonølc parlamenters g odkj ennelse øu
EØS-ued,tøk. Forhotdet tilcrunntßD"ü i zA.Z

1.7.5 Overvåkingssystemet i EØS

ser,

nen er uavhengig av det enkelte EF_land. Ut_
at det skal giennomføres like
ing og håndhevelse i EF"TA_
EØS.

EF?lAs werc å,king sorg an
EtrTAs overvåkingsorgan få,r til oppgave å

overvåke etterlevelsen av partenes.aimlnneti

1.7.6 Domstolsordningen
E F TA-domstolens mynd.ighetsomr ô"d"e

gen må ses i sammenheng
ge overvåkingssystem som
L/sningen er basert på en
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Avtalen fastslår at EFTA-landene skaì opp-
rette en egen EFTA-domstol' Bestemmelsene
om EFTA-domstolen er fastsatt i EtrTlA-avta-
len om Overvåkingsorganet og Domstolen,
med tilhØrende protokoller'

Overfor Etr'TA-landene vil EFilA-domstolen
i hovedsak ha samme type funksjoner som
EF-domstolen har innenfor EF. Begge dom-
stolene vil ha enekompetanse til å tolke Avta-
len med bindende virkning for partene innen-
for sitt territorium, EFTA-domstolen avgiØr
såLledes saker i forhold til EFTA-landene'
mens EF-domstolen avglør saker i forhold til
Fellesskapet og EF-landene. Hverken EFTA-
eller EF-domstolen vil ha myndighet til å av-
giøre en tvist mellom et EFTA-land og Felles-
skapet.

De to domstolers avgiprelser vil ikke kunne
ankes.

EFTA-domstolens myndighet er fastlagt i
Avtalens Artikkel 108. Den skalhakompetan-
se til å:

- Behandle de sØksmål som EITIAs overvå-
kingsorgan reiser mot EFTA-landene ;

- avgj¿re tvister mellom to eller flere EFTA-
land;

- behandle klager over vedtak av EFTAs
overvåkingsorgan i konkurransesaker.

Artikkel 108 utelukker ikke at EFTA-lande-
ne kan gi Domstolen også andre oppgaver,

Domstolens prosedyrer er nærmere fastsatt
i EFTA-avtaten om Overvåkingsorganet og
Domstolen. I henhold til samme avtales artik-
kel 34 vil EFTA-domstôlen dessuten ha myn-
dighet til å avgi ikke-bindende tolkningsutta-
lelser til EfllA-landenes domstoler,

Borgere og foretak kan ikke reise sak mot et
land om brudd på Avtalen for EFTA-domsto-
len. Heller ikke et EF-land eller EF-kommi-
sjonen kan giØre det. Dersom EFTAs overvå-
kingsorgan beslutter ikke å reise sak mot et
EfnlA-land, kan imidlertid et annet EFTA-
land reise slik sak.

Dersom hverken EFTAs overvåkingsorgan
eller et annet Ef'TA-land pnsker å forfplge en
sak for EFTA-domstolen, vil saken i mange
tilfeller likevel kunne finne sin llsning innen-
for rammen av Avtalens domstolssystem.
Dette vit skje ved at saken fØres for en nasjo-
nal domstol, men at dom blir avsagt først etter
at saken har vært forelagt EFTA-domstolen til
tolkningsuttalelse,

EFTA-domstolens uttalelse vil ikke formelt
være bindende for den nasjonale domstolen.
Den vil dessuten bare uttale seg om hvordan
EØS-avtalen skal forstås'

Det vil imidlertid ofte kunne komme opp
rettslige spørsmåI for EF''TA-domstolen som

også angår EF og omvendt. For å bidra til økt
ensartethet og større rettssikkerhet, vil EFTA-
landene og EF"IAs overvåkingsorgan kunne
avgi uttalelser i saker hvor nasjonale domsto-
Ier i EF har anmodet EF-domstolen om tolk-
ningsutalelse.

EØS-komitéen vil ha som oppgave å følge
med i rettspraksis ved EFTA-domstolen og
EF-domstolen. Dommer fra de to domstolene
skal sendes til EØS-komitéen for at partene
skal kunne vurdere utviklingen av rettsprak-
sis, Ved ulik tolkning skal EØS-komitéen sØ-

ke å finne frem til l/sninger som bevarer retts-
enheten. Dette må også gjelde i tilfeller hvor
de to domstoler har gitt ulik tolkning av sarn-
me bestemmelse i EØS-avtalen. Én løsning
kan f.eks. være at EØS-komitéen vedtar nye
regler på området. Det vises også til St'prp.
nr. 101 (1991-92).

1.7.7 lVisteløsningsprosedyren
B eh.andlt'ng i E Ø S -ko nt itê en

Uenighet mellom partene kan alltid tas opp
i EØS-komitéen. Det er fastsatt særlige prose-
dyrer ved tvister som gjelder fortolkning eller
anvendelse av EØ S-avtalen'

Ensi.díge til'to.k
Dersom EØS-komitéen ikke er blitt enige

om en l/sning av tolkningsuenighet innen
seks måneder fra det tidspunkt hvor prosedy-
ren ble påbegynt, kan hver av partene enten
iverksette beskyttelsestiltak eller sette visse
avtaleregler ut av kraft. De materielle virknin-
gene av disse alternativer vil være tilnærmet
de samme,

Vold,sift
Bruken av beskyttelsesklausulen i forhol-

det mellom ett eller flere EFTAJand og EF
kan på visse vilkår gilres til gienstand for en
egen voldgiftsprosdyre' En slik tvist kan ikke
hãnvises til voldgift flr det er gått tre måne-
der fra det tidspunkt EØS-komitéen fØrste
gang fikk seg forelagt tvisten'

Beskyttelsestiltakets omfang og varighet
kan prpves ved voldgift, Dette gielder enten
beskyttelsestiltaket utlØses i forbindelse med
tvist som gjelder rettspraksis vedrlrende
EØS-avtalen, eller på grunnlag av slike alvor-
Iige vanskeligheter som er nevnt i Avtalens al-
minnelige beskyttelsesklausul (se nedenfor)'
Dessuten kan forholdsmessigheten av de
mottiltak som måtte bli truffet av de Øvrige
parter, bli prØvet.

Selve iverksettelsen av tiltaket kan derimot
ikke pr/ves, Det kan heller ikke tas stilling til
det underliggende rettsforhold for en slik
tvist.
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1.7.8 Beskyttelsestiltak og mottittak
Au t qlen s øImtnnelr, g e b e stcgtt els e stcløu sul,

nen et distrikt.

er strengt nldvendig for å rette opp situasjo_
nen.

Atst o,Ien s spes ielle be slcg ttels esklqusuler

1.7.9 Ikrafttredelse og geografisk virkeom_
råde

Aut øle n s ikr øfttre dels e

Andreforhold øu betydning for ikrøfttredel_
sen

Parallelt med forhandlingene om EØS_avta_
len har EFTA-land f6rt biláterale forirandlin-

ger med EF om enkelte spflrsmåI. For Norges
vedkommende $etder dette spprsmålet óm
en utvidelse av fiskerisamarbeidet innenfor
rammen av den
EF av 1980 og ut
se landbrukspro
nedfelt i egne bil
og EF.

Suølbords stilling

man vil benytte seg av denne adgangen.
Jan Mayen vil falle inn under Avtãlens vir_

keområde.

Oppsigelse qu Autalen
Avtalen kan bare bringes tit opphlr for pár_

tene_ ved oppsigelse. Enhver ivtalepart ian
trekke seg fra Avtalen med tolv riåneders
frist.

1.7.10 Grunnlovens g 98 oS forholdet til
EØS-avtalen og EFTA-avtalen om
Overvåkingsorganet og l)omstolen

Grunnlove
len og EFTA
og Domstole
oo_
t8,
o""
også drlftet mer utflrlig i proposisjonens ka_
pittel 8, pkt. 10.

Konklusjonen på denne drlftelsen er at
Stortinget må gi samtykke til ratifikasjon av
EØS-avt4en og EFTA-avtalen om Oïervå_
kingsorganet og Domstolen etter prosedyren
i Grunnlovens $ 93, det vil si med ¡l+ neri¿t i
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menter som nØdvendiggjør bluk av $ 93. Det
er primært EFTA-avtalen om Overvåkingsor-
ganet og Domstolen som utlØser bruk av $ 93.

I forhold til selve EØS-avtalen kommer $ 93

inn bare i forhold til de regler som forutsetter
at- EFTAs overvåkingsorgan og EF"IA-dom-
stolen har myndighet til å treffe vedtak som
pålegger private rettssubjekter et pengekrav
og utgiØr et tvangsgrunnlag i Norge. Det vises
her særlig til EØS-avtalens Artikkel 110 og til
Avtalens Protokoll 21.

Avtalen gir også EF-kommisjonen, og EF-
domstolen og EFs fØrsteinstansdomstol ved
overprØving av EF-kommisjonens vedtak,
myndighet til å treffe visse typer vedtak i kon-
kurransesaker med direkte virkning i Norge.
Det er nemlig ikke praktisk mulig å dele kon-
kurransesakene mellom EFTAs overvåkings-
organ og EF-kommisjonen på en slik måte at
bare EFTAs overvåkingsorgan treffer vedtak
som det er aktuelt å gi direkte virkning i Nor-
ge. Norge har imidlertid giennom en særlig
erklæring til Avtalen, som EF har akseptert
gjennom en tilhØrende erklæring, tatt forbe-
hold mot direkte virkning av de typer vedtak
som etter Regjeringens mening faller inn un-
der Grunnlovens $ 93, dvs. vedtak om bØter
eller tvangsmulkter. De vedtakstyper man da
står igjen med på konkurranseområdet, må
kunne gis formell direkte virkning i Norge
uten bruk av $ 93. Det er alminnelig anerkient
at utenlandske myndighetsvedtak til en viss
grad kan gis direkte virkning i Norge uten
bruk av $ 93. De mange avtaler Norge har inn-
gått om anerkjennelse og fullbyrdelse av
utenlandske dommer, kan ses som eksempler
på dette.

l.E ADMINISTRATIVE OG BUDSJDTT-
MESSIGE VIRKNINGER

1.8.1 Administrative virknÍnger
Avtalen forutsetter at det opprettes EØS-or-

ganer: EØS-rådet, EØS-komitéen, Parlamen-
tarikerkomitéen og Den rådgivende komité.
Videre medfører EØS-samarbeidet opprettel-
sen av nye EFTIA-organer: EFTAs faste komi-
té, EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-dom-
stolen.

Sekretariat og servicefunksjoner for EØS-
organene vil bli ivaretatt av EFTA-sekretaria-
tet og EF-kommisjonen i fellesskap' EFTA-
sekretariatet vil i tiltegg bl.a, betjene EFTAs
faste komite, Det vil være behov for at EFTA-
sekretariatet styrkes med 12-15 stillinger.

EFTAs overvåkingsorgan vil få et eget sek-
retariat med eget budsjett. Overvåkingsorga-
net viì bestå av et kollegium på syv medlem-
mer, et fra hvert Ef,'TA-Iand. Personalbehovet
er ennå ikke klarlagt. Overvåkingsorganets
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sekretariat vil kunne få ca. 120 medarbeidere,
Domstolen vil ha 7 dommere og en liten admi-
nistrasjon.

Det er forutsatt at alle nØdvendige organisa-
sjonsledd skal være klare til å tre i funksjon
når Avtalen trer i kraft, etter planen fra 1. ja-
nuar 1993,

Deltakelse i beslutningsprosessen i EØS vit
kreve en betydelig innsats fra EFTA-landene'
Det vil være nØdvendig med utstrakt mpte-
virksomhet fo¡ å forberede og koordinere EF-
TA-posisjoner.

Det synes i dag ikke å veere behov for å
gjennomfpre omfattende endringer i organi-
seringen av sentralforvaltningen i Norge som
fplge av EØS-avtalen. Det er nedsatt en ar-
beidsgruppe som bl.a. skal utrede hvordan
EØS-arbeidet i forvaltningen kan gjennomfø-
res på en mest mulig hensiktsmessig og effek-
tiv måte. Dette utredningsarbeidet pågår'

1.8.2 Budsiettmessige virkninger av EØS-
avtalen

Generelt
EØS-avtaten vil medføre budsjettmessige

merutgifter og besparelser' Det knytter seg
betydelig usikkerhet til anslag for budsjett-
messige virkninger. Dette har bl.a. sammen-
heng med at

- det foreligger alternative måter å gjennom-
fØre de tiltak som krgves;

- valg av lØsning vil ha fors$ellige budsjett-
messige virkninger;

- regelverk og kvalitetskrav i EØS er sam-
menfallende med regler og standarder som
ville ha blitt gjennomf@rt i Norge uavhen-
gig av E@S-avtalen.

De offentlige budsjetter vil også bti påvir-
ket av Avtalens virkninger på pkonomien i
sin alminnelighet og dermed på skattegrunn-
laget m.v. Samlet sett vil Avtalen ha positive
virkninger for den /konomiske utviklingen.
Dermed styrkes også skattegrunnlaget, En
har imidlertid ikke funnet grunnlag for å tall-
feste anslag for virkningene på den pkono-
miske aktiviteten.

Innpasningen av Økte eller reduserte utgif-
ter som f/lge av Avtalen i de enkelte departe-
menters budsjett vil en komme tilbake til i
statsbudsjettet for 1993 og senere budsjettår.

Stgrking øu EF TA-org anene
De samlede utgifter til styrking av EFTA-

sekretariatet, oppbygging av EFTAs overvå-
kingsorgan og etablering av EFTA-domsto-
len, tilsier en merkostnad for Norge pà 20'25
mill. kroner årlig. Det må understrekes at an-
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slagene er beheftet med betydelig usikkerhet
og at det fortsatt arbeides med, å klarlegge dis-
se spØrsmålene,

Administratiue utgifter í depørtementene og
underliggende etqter

De administrative mer- eller mindreutgifter
som fglge av arbeidet med iverksetting og for-
valtning av EØS-avtalen, er på en rekke områ-
der ikke avklart. Nye administrative oppgaver
og kostnader vil bli innpasset i de aÈlige bud-
sjetter.

Läne- o g tilskuddsor dning en
For å bidra til /konomisk og sosial utjev-

ning innen EØS skat EFTA etablere en låne-
og tilskuddsordning for prosjekter i Hellas,
Øya lrland, Portugal og deler av Spania. pro-
sjekter som legger vekt på milj/, transport,
utdanning og opplæring samt små og mel-
lomstore bedrifter, skal gis prioritet. Låneord-
ningen vil omfatte lån på tilsammen I b00 mit-
lioner ECU, eller ca. 12 milliarder kroner. Lå-
nentilsagn skal gis over en femårsperiode og
hve¡t lån skal llpe i 10 ar, Bidraget fra EFTA-
landene skal være en rentestltte på B pst. pr,
år av utestående lån.

Tilskuddsordningen går ut på at EFTA-lan-
dene skal gi direkte tilskudd på tilsammen
500 millioner ECU, eller ca. 4 milliarder kro-
ner. Tilsagn om tilskudd skal gis over årene
fra 1993 til 1997. Alt i alt vil forpliktelsene for
EH[A-landene, belgpe seg til ca. 12b-150 mill.
ECU (ca. 1000 -1200 mill. kroner) pr. år i fem
år. Da er både låneordningen og de direkte til-
skirddene regnet med. Usikkerheten i tallan-
slagene er bl.a, knyttet til fremdrift av pro-
sjektene, For 1993 er det enighet om at EFTA-
landenes bidrag skal settes til 12b mill. ECU
dvs.,ca. 1,000 mill. kroner.

Utgiftene vil mellom Ef,'TA-landene bli for-
delt etter stØrrelsen på bruttonasjonalinntek-
ten. For Norge vil de fTnansielle forpliktelsene
være i stØrrelsesorden 125-1b0 millioner kro-
ner pr. år i fem år. For 1993 viì bidraget være
ca.l25. mill. kroner.

@uríge deler o,u q.utalen
For endringer i utgifter og inntekter på de

enkelte avtaleområder vises til proposisjo-
nens kapittel 9.

De regler som er forhandlet frem vedrØren-
de EFTA-landenes finansielle bidrag til ulike
samarbeidsområder, jf artikkel 82, er omtalt i
proposisjonens kapittel 3 og 7.

I.9 øKONOMISKE VIRKNINGER AV
EøS.AVTALEN FOR NORGE

1.9,1 Innledning
Programmet for det indre marked i EF ble

vedtatt i 1985 på bakgrunn av den lkonomis-
ke utviklingen i Vest-Europa på 1970- og fpr-
ste halvdel av 1980-t¿llet. Europeisk nærings-
liv tapte konkurranseevne og markedsande-
ler internasjonalt, Den lkonomiske veksten
og sysselsettingsutviklingen var i fprste halv-
del av 1980-tallet svakere i Europa enn i USA
og Japan.

Denne utviklingen i Vest-Europa ble sett i
sammenheng med at direkte og indirekte
handelshindringer bidro til å splitte opp mar-
kedene. Resultatet var at lándene ikke h/stet
de kostnads- og produktivitetsgevinster inter-
nasjonal konkurranse, arbeidsdeling og rasjo-
nell drift kan gÍ.

Den lkonomiske integrasjonen i Vest-Euro-
pa har gått giennom ulike faser. Opprettelsen
av EF og Etr"IlA. innebar økt integrasjon mel-
lom landene innen hver av de to handelspoli-
tiske samarbeidsom¡ådene i 1960-årene. Fri-
handelsavtalene mellom EFTA-landene og
EF utvidet handelen mellom de to samar-
beidsområdene i t9?0-årene. Fra 1. januar
1993 vil etableringen av EFs indre marked i
hovedsak være gjennornfþú. Det vit lke inte-
grasjonen mellom EF-landene. EØS.avtalen
innebærer at det indre marked, med enkelte
viktige unntak, utvides til å omfatte hele
Vest-Europa. Dermed vil de to samarbeids-
områdene EFTA og EF i stØrre grad bli inte-
grert.

EØS-avtalen betyr at det etableres et enhet-
lig regelverk i Vest-Europa som, når det gien-
nomflres nasjonalt, setter rammebetingelse-
ne for forbrukere, arbeidstakere og nærings-
liv. Samtidig vil effektive overvåkings- og
håndhevelsesmekanismer bidra til at det fel-
les regelverket etterleves.

Avtalen regulerer et bredt område av det
@konomiske samkvemmet mellom landene i
Vest-Europa. Den fastlegger at det ikke skal
være hindre for verken handel med varer eller
tjenester mellom avtalepartene. Det kan imid-
lertid fastsettes nasjonale krav til helse, sik-
kerhet, mifØ og forbrukerbeskyttelse. Det
forutsettes at slike krav ikke brukes som
sldulte handelshindre. Det skal heller ikke
være hindre for bevegelighet for personer el-
Ier kapital over grensene, En del områder,
bl.a. landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, skat-
te- og avgiftspolitikk, tollregime overfor tred-
jeland og valutakurspolitikk omfattes ikke av
Avtalen.

Innenfor de saksområdene Avtalen dekker
skal det være likebehandling av arbeidstake-
re og næringsliv ffa EØS-landene. Avtalen gir

'l
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utvidede rettigheter og større forutsigbarhet
for norsk næringsliv og norske arbeidstakere
i Vest-Europa.

EØS vil gi nye Økonomiske og institusjonel-
le rammebetingelser for Norge, uansett om
Norge slutter seg til Avtalen eller ikke' Der-
som de Øvrige EFTA-landene slutter seg til
EØS og Norge velger å stå utenfor, vil Norge
bli stående utenfor et område der felles kon-
kurranseregler og ordninger for'overvåking
og håndhevelse av disse vil regulere de øko-
nomiske forbindelsene mellom de /vrige lan-
dene i Vest-Europa.

SeIv om en viderefØring av frihandelsavta-
Iene med EF formelt sett representerer en
uendret situasjon i forhold til våre europeiske
handelspartnere, vil derfor norsk økonomi Ii-
kevel bli påvirket av at de @vrige vest-euro-
peiske landene endrer spillereglene for sine
lkonomiske mellomværende.

Det relevante sammenlikningsgrunnlag for
å vurdere konsekvensene av norsk tilslutning
til EØS-avtalen er derfor de virkninger en vi-
derefpring av frihandelsavtalene vil ha for
norsk Økonomi i en situasjon der vå¡e euro-
peiske handelspartnere utdyper det Økono-
miske samarbeidet ved å danne EØS.

1.9.2 EØS-avúalen og virkemiddelbruken i
den økonomiske Politikken

EØS-avtalen vil innebære enkelte forplik-
telser som vil ha betydning for virkemiddel-
bruken i den Økonomiske politikken. Det er
særlig områdene statsstØtte, konkurransevil-
kår og reglene for offentlige inn$/p som vil
bli berØrt.

Forpliktelsene består i at virkemiddelbru-
ken må utformes slik at næringsliv og ar-
beidstakere fra andre EØS-land stilles overfor
de samme /konomiske rammebetingelser i
Norge som norsk næringsliv og norske ar-
beidstakere. Forpliktelsene begrenser ikke
myndighetenes muligheter til å ta de npdven-
dige samfunnsmessige hensyn i utformingen
av den þkonomiske Politikken.

Motstykket til disse forpliktelsene er de /k-
te rettigheter og mer stabile og forutsigbare
rammebetingelser norsk næringsliv og nor-
ske arbeidstakere oppnår i Vest-Europa'

EØS-avtalen omfatter ikke finanspolitikk,
skatte- og avgiftspolitikk eller valutakurspoli-
tikk. Avtalelandene forplikter seg til å awikle
valutarestriksjoner, noe Norge allerede i ho-
vedsak har giort. EØS-avtalen medfprer der-
med heller ingen vesentÌige endringer for
pengepolitikken i forhold til dagens situa-
sjon.

Et frihandelsalternativ kan gi st/rre formell
handlefrihet. På den aturen side vi1 et slikt al-
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ternativ stille strengere krav til utformingen
av den Økonomiske politikken' Konkurranse-

kostnadsveksten og fremme produktiviteten
for å få til Økt vekst i produksjon og sysselset-
ting.

1.9.3 Makroøkonomiske virkninger av en
EØS-avtale

Norsk tilslutning til EØS-avtalen vil gi for-
bruke¡e og næringsliv gevinster gjennom la-
vere priser på forbruksvarer og innsatsfakto-
rer, lâvere kostnader og, ølxt produktivitet. De
mekanismene som gir slike gevinster er:

- reduksjon i kostnader som fplge av at m¡m-
dighetene i EØS-landene bygger ned han-
delsbarrierer,

- økt produktivitet og lavere priser som fpl-
ge av Økt konkurranse,

- lavere kostnader som fØlge av at adgang til
et stprre marked giØr det mulig for bedrif-
tene å produsere i stØrre skala og dermed
senke kostnadene pr. produsert enhet,

- reduserte kapitalkostnader i EØS-landene
som følge av integrasjonen av det vest-eu-
ropeiske kapitalmarkedet.

En EØS-avtale vil også ha andre positive
virkninger for næringslivet:

- usikkerheten og dermed risikoen knyttet
til investeringer i konkurranseutsatt virk-
somhet i Norge i forhold til investeringer i
resten av Vest-Europa vil reduseres, For
det fØrste gir Avtalen Økt sikkerhet for
markedsadgang til det vesteuropeiske
markedet. For det andre vil ensartede kon-
kurranseregler gi mer forutsigbare og sta-
bile rammevitkår for næringslivet lokali-
sert i Norge,

- et enheUig regelverk på hjemmemarkedet
og EØS-markedet vil bidra til å redusere
fors$ellene mellom hjemmemarked og
eksportmarked. Det blir dermed enklere
for de hjemmemarkedsorienterte næringe-
ne å ekspandere ved å pke eksporten.

Foreliggende analyser nasjonalt og interna'
sjonalt peker klart i retning av at det indre
marked og EØS vil gi /konomiske gevinster
for de landene som deltar. Det er imidlertid
vanskelig nøyaktig å tallfeste gevinstene. En
har likevel visse holdepunkter for å beregne
virkningene for Norge i forhold til andre land'

Den begrensede st/rrelsen på det norske
markedet tilsier for det fØrste at det er færre
bedrifter og dermed svakere konkurranse i de
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skjermede hjemmemarkedsorienterte nærin-
gene enn i st@rre vesteuropeiske land,. Et lite
hjemmemarked gir også mindre rom for åoppnå og
distrib fit.Begge te_
ne kan bli stØrre for Norge enn for giennom-
snittet av EØS-landene.

lle
an
ft-
av

utekonkurrerende industri opererer allerede
på relativt åpne internasjonale markeder der
prisvariasjonene mellom geografiske områ-
der er små. Samlet sett vil likevel norske eks-
portnæringer få sine rammebetingelser bety_
delig endret som fglge av EØS. Den kraftin-
tensive industrien vil dra fordel av at bruken
av anti-dumpingtiltak vit bli avskaffet innen
EØS.

Det er rimelig å legge til grunn at Norge kan
hlste like store inntektsgevinster av d,et indre
marked og EØS som giennomsnittet av de
andre EØS-landene. Hvis Norge blir stående
u
d
d
å
gen som ved tilslutning til E@S.

Figur 1.7 viser lpnnskostnader pr, arbeidsti-

Figur 1.7 Lþnnskostnad.er pr. orbeidstime i
1990. Indeks. Norge : 100
020406080.l00 120

me i Norge i 1990, sammenlignet med andre
europeiske land.

1.9.4 Makroøkonomiske virkninger av å
velge et frihandelsalternativ

Også ved et frihandelsalternativ vil Økt im-
portkon
nadsniv
opphav
vinster.
ningene vil gjØre seg gjeldende som ved en
EØS-avtale:

- norske forbrukere vil oppnå gevinster som
fplge av reduserte priser på varer og tjenes-
ter importert fra EØS-området,

- norsk næringsliv vil dra nytte av eksport-
markedsvekst som fglge av den ekstra et-
terspørselsvekst markedsintegrasjonen i
EØS-området gir opphav til.

Hvor sterke disse virkningene vil være i et
frihandelsalternativ i forhold til en EØS-avta-
le, vil avhenge av i hvilken utstrekning norske
myndigheter på eget grunnlag velger å åpne
opp for Økt internasjonal konkurranse i det
norske t¡jemmemarkedet, Jo stlrre vekt en
legger på å skjerme norsk næringsliv fra om-
stillinger, jo mindre vil ventelig disse positive
virkningene være.

0 20 N 60 ,80 1oo 120
Kilde: Finansredegørelsen lggl. Finansministeriet
Klbenhavn.

Et frihandelsalternativ vil samtidig ha klare
negative virkninger:

- norske eksportlrer kan bli mptt med barri-
erer i EØS-markedet. Norsk næringsliv får
dermed ikke fullt ut del i de kostnad.sbe-
sparelser det /wige næringslivet i EØS
oppnår som fplge av awikLingen av barrie-
rene seg imellom, Norsk næringsliv vil så-
ledes kunne få en svekket konkurransepo-
sisjon på det europeiske markedet.

- mange norske og utenlandske foretak be-
trakter en EØS-avtale eller norsk med-

somhet i Norge enn ved investeringer i
EØS-området. Norske eksportlrer vil ikke
stå ove¡for samme sikre markedsadgang
som eksportørene i EØS-Iandene.

Samlet sett må en legge til grunn at et fri-
handelsalternativvil medfgre en svakere /ko-
nomisk utvikling enn ved en EØS-avtale, Det
betyr i sin tur at et frihandelsalternativ vil gi
darligere utvikling i inntektene til husholã-
ningene og mindre rom til å lpse offenflige
oppgaver,
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1.9.5. Omstillinger som følge av marketls-
endringene i Europa

Økt konkurranse vil bidra til omstillinger
innen de enkelte næringene. De mest effekti-
ve bedriftene vil Øke sine markedsandeler på
bekostning av de minst effektive bedriftene.
Mer enhetlige rammebetingelser på tvers av
neeringene vil bidra til omstillinger i retning
av de mest produktive neeringene. Gevinste-
ne ved EØS består, i tillegg til den direkte
kostnadsbesparende effekten av reduserte
handelshindringer, i de produktivitetsforbed-
ringer en oppnår som følge av disse omstillin-
gene.

Omstillinger som følge av nedbygging av
handelsbarrierer er ikke noen ny erfaring for
Norge. Den sterke veksten i 1950- og 1960-åre-
ne var bl.a, et resultat av at vi utnyttet fordele-
ne ved /kt internasjonal arbeidsdeling. Spesi-
elt bidro frihandel innen EFTA til betydelige
omstillinger innen hjemmemarkedsorientert
industri i 1960-årene.

De siste årene har nedbygging av aktivite-
ten på enkelte områder ikke blitt motsvart av
aktivitetsvekst i andre deler av Økonomien. I
industrien og i annen konkurranseutsatt virk-
somhet har avskallingene vært betydelige.
Dette er dels et uttrykk for interne ubalanser i
norsk økonomi, men kan også reflektere at
næringslivet er i ferd med å innstille seg på
sterkere konkurranse i det europeiske marke-
det.

Med den svake utgangsposisjonen deler av
næringslivet har, vil det være en stor utford-
ring å sikre at omstillingene forl/per mest
mulig balansert. I de næringer og bedrifter
som i dag er skjermet for internasjonal kon-
kurranse, vil det være en risiko for at produk-
sjon og sysselsetting forholdsvis raskt vil
kunne bli redusert. Risikoen vil likevel bli re-
dusert om vi viderefprer de siste års utvikling
med en styrking av den kostnadsmessige
konkurranseevnen, En slik utvikling vil også
bedre grunnlaget for vekst i andre næringer.

En må være forberedt på at det vil kunne ta
tid å bygge opp ny produksjonskapasitet og å
utnytte /kt markedsadgang i de næringer og
bedrifter som får sine rammebetingelser for-
bedret i nØS. Det kan derfor ta tid fØr Økt in-
tegrasjon gir merkbare positive utslag på na-
sjonalgkonomiske st@rrelser som samlet ver-
diskaping og sysselsetting. Dersom Norge
velger et frihandelsalternativ, kan en i noen
utstrekning s$erme deler av næringslivet fra
forsterket europeisk konkurranse. Dette kan,
isolert sett, dempe avskallingstakten i denne
delen av næringslivet. Andre deler av næ-
ringslivet vil imidlertid stå overfor en vanske-
ligere konkurransesituasjon, På grunn av de
handelspolitiske forpliktelser vi bl,a. har på-
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tatt oss giennom GATT-samarbeidet, er det
dessuten begrenset hvor mye vi uansett kan
skjerme deler av næringslivet.

1.9.6 Virkninger av et felles arbeitlsmarked
Arbeidssøkere fra et EØSland vil få adgang

til andre EØS-land for å sØke arbeid. EØS-av-
talen vil legge grunnlaget for gjensidig god-
kjennelse av kompetanse for en del yrkes-
grupper. Avtalen vil i tilegg bedre mulighete-
ne for norske studenter til å ta hele eller deler
av sin utdanning i utlandet. Tilsvarende vil
gielde for EFTAJEF-studenter i Norge.

Et hovedsp/rsmål er om disse Økte rettighe-
ter vil fØre til omfattende arbeidsmigrasjon på
tvers av landegrensene. Basert på erfaringene
fra Norden og EF er konklusjonen at det ikke
er grunn til å vente vesentlig Øking i arbeids-
migrasjonen innen EØS-området. Sosiale
bånd og kulturelle forskjeller, ikke minst i
form av språkiige barrierer, begrenser flyttin-
gene. Samtidig er ikke økonomiske og sosiale
forhold i Norden og i EF så forskjellige at det i
seg selv tilsier flyttinger av betydelig omfang.

Om lag I pst. av befolkningen i de nordiske
landene utgipres av statsborgere fra andre
nordiske land. I alt er 1,5 - 2 pst. av statsbor-
gerne i EF-Iandene bosatt i andre EF-land enn
sitt eget. Regnet i forhold til folketallet, var i
det i 1989 et noe hØyere antall statsborgere fra
andre EF-land (utenom Danmark) i Norge
enn i Danmark.

Eventuell Økt arbeidsmigrasjon innen EØS-
området vil på lengre sikt virke i retning av
mer lik lpnn for samme type arbeidskraft over
hele EØS-området. LØnnsnivået for ufaglært
arbeidskraft er hØyere og lpnnsnivået for hØyt
utdannet arbeidskraft lavere i Norge enn i de
fleste andre vest-europeiske land. Med små
endringer i flyttestrØmmene må en anta at
virkningen på lpnnsdannelsen i Norge av et
fritt arbeidsmarked i EØS vil bli forholdsvis
liten.

Det er sannsynlig at de fremste utfordringe-
ne vedr/rende arbeidsmigrasjon i Europa i
årene fremover vil være knyttet til forholdet
til Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.
Forholdet til borgere utenfor EØS vil som før
være et norsk anliggende.

1.9.7 Virkninger for norsk næringsliv
EØS-avtalen innebærer bl.a. at lØnnsomhe-

ten av eksport og internasjonalisering av virk-
somhet bedres i forhold til lpnnsomheten ved
produksjon bare for det nasjonale markedet.
Hjemmemarkedsorienterte næringer vil bli
stilt overfor /kt konkurranse, mens vilkårene
for eksportrettet virksomhet blir bedret. Eks-
portbedrifter vil også dra fordel av at etter-
sp/rselen i EØS-området kan bli hpyere som
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fþlge av lkt inntektsnivå og en viss vridning
av handelen i retning av /kt intern EØS-han-
del.

Etableringen av EØS vil berlre de aller fles-
te norske næringer, direkte eller indirekte.
Norsk tilslutning til EØS vil innebære at flere
næringer enn tidligere vil bli stilt overfor di-
rekte utenlandsk konkurranse - og bedre mu-
ligheter til å konkurrere i utlandet. Andre næ-
ringer vil bli berprt indirekte, selv om regel-
verket for disse ikke endres. De kan bli stilt
overfor endringer i de markedene hvor de kj/-
per sine innsatsfaktorer eller i de markedene
hvor de avsetter sine produkter, både i Norge
og utlandet.

Innen mange næringer vil virkningene bli
små. Mange næringer vil fortsatt, i ulik grad,
være naturlig skjermet for sterk utenlandsk
konkurranse. Offentlig sektor ber/res i liten
utstrekning. Landbrukspolitikken, herunder
skjermingen overfor utlandet, berpres i all ho-
vedsak ikke av EØS-avtalen,

For store deler av norsk næringsliv, som for
norsk Økonomi generelt, er det sannsynlig at
deltakelse i EØS vil ha positive virkninger
som på lengre sikt kan være betydelige. På
kort sikt kan deltakelse i EØS føre til noe stør-
re omstillinger i næringer som blir utsatt for
st/rre konkurranse, enn et frihandelsalterna-
tiv, På den annen side vil ventelig et frihan-
delsalternativ fØre tiL lavere investeringer i
Norge (både norske og utenlandske) enn ved
.deltakelse i UøS.

Selv om Norge står utenfor EØS, vil også
rammebetingelsene for næringslivet endres,
om enn ikke så mye i formell forstand som i
reell forstand. De andre EFTAJandene og he-
le EF-området endrer gjennom EØS spillereg-
Iene for sine lkonomiske mellomværende.
Norske næringer som konkurrerer med uten-
landske produsenter på hjemme- eller ute-
markedet, vil også i frihandelsalternativet i
fremtiden stå overfor konkurrenter som har
tilpasset seg mulighetene som det indre mar-
ked og EØS eir.

Uavhengig av vår tilknytningsform vil ut-
viklingen for norsk næringsliv i årene frem-
over være preget av situasjonen i norsk /ko-
nomi. Svak l/nnsomhet som har tæret på
egenkapitalen, vil ventelig i flere år fremover
forbli et hovedproblem for mange næringer,
enten vi er utenfor eller innenfor EØS.

Figur 1.8 og 1,9 viser utviklingen i norsk in-
dustris konkurranseevne og utviklingen i in-
dustriproduksjonen.

Virkningen for ulike norske bedrifter og
næringer av deltakelse i EØS vil variere bl.a.
avhengig av i hvilken grad konkurranse og
markedsadgang øker som fplge av deltakelse
i EØS, dvs, i hvilken grad de i dag enten er
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med EØS. Herunder kommer i hvilken grad
bedrifter som i prinsippet allerede har adgang
til markedene i EØS-landene, kan få en sikre-
re markedsadgang og mer like rammevilkår,
blant annet giennom felles konkurransereg-
ler, som bl.a. kan beskytte mot anti-dumping-
tiltak.

1.9.8 Nærmere om virkningene for indu-
strien

Ved vurderingen av virkningen av EØS-av-
talen for industrien kan det være hensikts-
messig å gruppere norsk industri i to:

- prosessindustril kjemiske og petrokjemis-
ke råvarer, metaller og treforedling. Disse
bransjene produserer i overveiende grad
råvarer og halvfabrikata som omsettes i in-
ternasj onale markeder.

- ferdigvareindustri: produksjon av kon-
sum- og investeringsvarer og bearbeidede
varer som brukes som innsatsvarer i annen
produksjon.

EØS-avtalen vil påvirke disse to hoved-
gruppene på ulik måte.

Norsk prosessindustri omsetter i stor grad
produksjonen på internasjonale markeder, og
er gjennomgående lite berØrt av handelshin-
dre i form av ulike nasionale produktkrav og
standardiseringsprosedyrer og nasjonal favo-
risering ved offentlige inn$pp. Den vil ffllge-
lig bli lite påvirket av denne delen av EØS-av-
talen. EØS-avtalen vil imidlertid gi stabilitet i
rammevilkå¡ene i forhold til konkurrenter i
andre land og beskyttelse mot dumpingan-
klager. Bransjene er kapitalintensive, og risi-
kovurderinger knyttet til slike forhold kan få
forholdsvis stor betydning ved vurdering av
investeringsprosjekter og valg av lokalise-
ring.

Fjerningen av handelshindre i form av ulike
produktkrav, økt adgang til å konkurrere om
offentlige innhjØp og enklere grensepasserin-
ger, vil særlig ha virkning for ferdigvareindu-
strien. Generelt vil lØnnsomheten ved eksport
bedres relativt til produksjon for det nasjona-
le markedet, samtidig som nye markeder åp-
nes opp, bl.a. ved offentlige innlqiØp i EØS-
landene.

For deler av norsk industri er det av stor be-
tydning at reglene om offentlige innkjpp også
vil gjelde leveranser til virksomheter basert
på seerlige eller eksklusive rettigheter tildelt
av det offentlige, spesielt oljevirksomheten i
EØS-området.

På det norske $emmemarkedet vil konkur-
ransen for ferdigvareindustrien kunne bli har-
dere slik at priser og fortjenestemarginer
kommer under press. Dette vil ventelig lede
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til et Økt press for omstillinger i disse delene
av norsk industri. For forbrukerne vil dette
innebære gevinster i form av lavere priser. For
næringslivet vil lavere priser på vareinnsats
og utstyr redusere kostnadene.

Den delen av nærings- og nytelsesmiddelin-
dustrien som baserer sin produksjon på råva-
rer fra norsk landbruk kommer i en egen stil-
ling. Denne industrien vil i stor grad fortsatt
være skjermet mot utenlandsk konkurranse.
Det fØlger av at EØS-avtalen ikke omfatter
landbrukspolitikken,

Norsk industri står overfor store utfordrin-
ger. Lav lØnnsomhet og svekket egenkapital
gjennom flere år Øker behovet for omstillin-
ger i ncrsk industri. Dette forsterkes ved gjen-
nomføringen av EFs indre marked og EØS,
enten Norge slutter seg til eller står utenfor'
På noen områder vil konkurransen på det
norske markedet forsterkes ytterligere, eller i
hvert fall raskere, hvis Norge går med i EØS.
Motstykket vil være mer omfattende og sikre-
re adgang til EØS-markedet, klarere definerte
rammevilkår for norske bedrifter på det inter-
nasjonaÌe markedet og derigiennom bedre
grunnlag for å investere i Norge. Hvordan mu-
Iighetene ved EØS-deltakelse vil bli utnyttet,
avhenger fþrst og fremst av bedriftene selv,
mgn også av bl.a. den Økonomiske politikken
og l/nns- og kostnadsutviklingen.

1.9.9 Virkninger for andre næringer
EFs planer for å utvikle et indre energimar-

ked vil være av stor betydning for Norge.
Denne prosessen pågår uavhengig av EØS, og
dette vil påvirke rammebetingelsene for Nor-
ge som energiprodusent og eksportØr, enten
Norge deltar i EØS eller velger et frihandel-
salternativ.

Råoljen fra kontinentalsokkelen selges alle-
rede i internasjonale markeder med fri kon-
kurranse. EØS-avtalen forventes ikke å med-
fØre endringer i rammebetingelsene for norsk
råoljeeksport.

De samlede vurderingene for bggge- og q,n-

leggsbro,nsjen er at næringen totalt sett vil
kunne tjene på en EØS-avtale, også på kort
sikt. Noen vesentlig tilstr/mning av uten-
landsk arbeidskraft og utenlandske bedrifter
ventes ikke. Samtidig åpnes muligheter inter-
nasjonalt på områder der norske entreprenØ-
rer har opparbeidet spesialkompetanse, f.eks,
bygging i fjell. Dette vil trolig i fØrste rekke
komme større entreprenlrer til gode.

Med unntak av utenriks skipsfart, er sq.?r¿-

ferdsel sterkt regulert i alle EØS-land. Gene-
relt har det derfor vært ansett at potensialet
for Økt effektivitet er stort innenfor samferd-
sel og at det burde komme forbrukerne og
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næringslivet til gode. Som f@lge av Norges be-
liggenhet og utadvendte /konomi, vil mer ef-
fektive kommunikasjoner i Europa kunne ha
stprre betydning for næringslivets k<¡stnader
og alminnelige konkurranseevne enn i d.e
fleste andre EØSJand.

For deler av samferdselssektoren vil EØS
innebære vesentlige skritt mot friere konkur-
ranse og bedre markedsadgang, Dette gielder
særlig internasjonal veitransport og luftfart.
På flere områder vil det likevel fremdeles væ-
re omfattende reguleringer. Konsesjonsord-
ninger som regulerer markedsadgangen in-
nen f.eks. busstransport, jernbane og innen-
riks luftfart, vil kunne opprettholdes i hen-
hold til regelverket,

Økonomisk stltte til transportvirksomhe-
ter kan etter EØS-avtalen ba¡e gis etter visse
retningslinjer. Bl.a. kan stØtte fra det offenfli-
ge gis som vederlag for persontransporttje-
nester som det er i myndighetenes interesse å
opprettholde, men som ikke kan drives på
forretningsmessig grunnlag. Dette er i all ho-
vedsak i samsvar med norsk praksis.

For ski.ps/ørúezl, som er en av Norges mest
internasjonale næringer, sikrer EØS-avtalen
fri og lik adgang til EF-markedet. Avfalen gir
sikkerhet om fremtidige rammevilkår, herun-
der sikkerhet for at det ikke vil sge begrens-
ninger i norske skips adgang til EFs marked.
EFTA og EF er også enige om et samarbeid
om felles skipsfartspolitikk overfor tredje-
land.

EØS-avtalen vil bety at det etableres et
åpent marke d for fi,nansielle tj enester mellom
EØS-landene og at det sØkes ført en samord-
net politikk overfor tredjeland.

Gevinstene ved handel med finansielle tje-
nester over landegrensene er prinsipielt av
samme karakter som ved handel med varer,
Økt konkurranse over landegrensene vil kun-
ne bidra til mer rasjonell tjenesteproduksjon,
slik at finansielle tjenester vil kunne formid-
les billigere og mer effektivt, Som i andre
markeder, vil forutsetningen for gevinster
være effektivisering og omstillinger. De
strukturend¡ingene som dette kan lede til i
Norge, vil imidlertid ventelig bli små i forhold
til de dramatiske endringene som er sldedd i
det norske markedet fo¡ finansielle tjenester i
llpet av de siste 10 årene og spesielt i forbin-
delse med krisen i bankvesenet.

Konkurransebetingelsen e for u o"rehandelen
endres på flere måter. Offentlige innkjØp åp-
nes for utenlandsk konkurranse. Lavere
transport- og grensepasseringskostnader kan
gilre det mulig å realisere stordriftsfordeler i
innkj6p, distribusjon og lagerhold. Felles pro-
duktkrav og standarder trekker i samme ret-
ning. Erfaringer fra EF kan tyde på at Økt in-
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ternasjonalisering særlig vil skje ved at sel-
skap fiemmehprende i et EØS.Iand utvid.er
sin virksomhet til de nærmeste nabolandene.

Generelt ventes det at detaljhandelen påvir-
kes mindre av en EØS-avtale enn tilfellet kan
bli for distribusjon og grossistvirksomhet.
Denne delen av næringen er i en viss utstrek-
ning naturlig skjermet, ved at handelen skjer
der hvor kundegrunnlaget er. Det kan innen
en del områder bli bl,a. Økt tendens til etable-
ringer på tvers av landegrensene. Økt lkono-
misk integrasjon i Europa på lengre sikt kan
fØre til stlrre internasjonalisering av nærin-
gen.

Det skal ikke etableres en felles Løndbrulcs-
pol,ítikk innen EØS-området, Den norske
landbrukspolitikken forblir således et nasjo-
nalt anliggende, Dette inneb¿erer at prisstltte
og markedsordninger for landbruksvarer,
herunder importvern, ikke vil bli berØrt av
Avtalen. Næringen vil derfor i titen grad bli
direkte påvirket av en EØS-avtale. Det vit
imidlertid skje en utvidetse av handelen med
visse landbruksprodukter.

Fiskerinæ,ringen bLft hovedsakelig berørt
av EØS-avtalen gjennom reduserte tollsatser
på eksport av norsk fisk og fiskeprodukter til
EF. Dette gir bedret markedsadgang og /kt
lpnnsomhet i fiskerisektoren sett under ett.
Det gir muligheter for å pke verdien av fiske-
eksporten.

Lavere tollsatser på fersk fisk innebærer
bedret lpnnsomhet i fangstleddet som følge
av hgyere priser på råvarer levert til EF.

Lavere toll vil medføre reduserte konsum-
priser på bearbeidet fisk i EF-markedet. Det
vil gi grunnlag for /kt eksport. Tollreduksjo-
nene inneb¿erer også at llnnsomheten i fored-
lingsind-ustrien bedres. Bedre fortjenestemar-
giner vil også gi grunnlag for hgyere eksport-
volum for foredlede produkter. Norske leve-
randprer vil dermed få muligheten til å kom-
me inn på markeder med et bredere pro-
duktspekter. For noen produkters vedkom-
mende har tollsatsene til EF hittil hindret en-
hver norsk eksport, Forbedret lpnnsomhet i
foredlingsindustrien kan f@re til en vridning i
sammensetningen av eksporten stik at ande-
len av bearbeidede produkter 6ker.

De nye rammevilkårene vil derfor skape
grunnlag for en pking i antall arbeidsplasser i
foredlingsiadustrien. Dette vil særlig kunne
ha betydning for Nord- Norge. Av den samle-
de sysselsettingen i foredlingsindustrien var
nær 55 pst. (6700 personer) sysselsatt i de tre
nordligste fylkene i 1989. Virkningen for pro-
duksjon og sysselsetting vil bl,a avhenge av i
hvilken grad næringen klarer å utvikle pro-
dukter og distribusjonsapparat tilpasset de
krav konsumentmarkedene i Europa stiller.

'.
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For oppdrettsnæringen har EØS-avtalen in-
gen umiddelbare virkninger, ettersom tollsat-
sene på oppdrettet fersk og frossen laks ikke
blir endret.

1.10 EøS-AVTALEN OG SAMISKE IN-
TERESSER

Det viktigste grunnlaget for Regieringens
samepotitikk er Grunnlovens $ 110 A som ly-
der som f/lger:

oDet paaligger Statens
ge Forholdene til Rette fo
kegruppe kan. sikre og u
Kultur og sit Samfundsliv.o

EØS-avtalen ber@rer ikke Norges mulighet
til å vi oritets- og

urbefo gspunkt i
denne avl2,juni
198? med endringer' Kulturbevarings- og bo-

i det norsk samfunnet,
Et annet viktig grunnlag er llO-konven-

sjon nr. 169 om urbefolkninger og stamme-
fólk i selvstendige stater. Grunnprinsippet er
urbefolkningens rett til å bevare og videreut-
vikle sin kultur' Grunnlovsparagrafen, Same-
Ioven med språkreglene og IlO-konvensjo-
nen innebærer et ansvar og en forpliktelse for

8. Sametingets mulighet til egne prioriterin-
ger berØres heller ikke av EØS-avtalen' Nor-

ringer og bosetting får et omfang som tmer
den samiske kulturen' Det er imidlertid ingen

fra Avtalen. På disse områdene kan derfor
norske myndig
rer næringene
grunnlaget for
neres i denne
næring. Den er dessuten en etnisk' samisk
rettighet.

I PØS-avtalen er lav befolkningstetthet tatt
inn som et grunnlag for statsstØtte. De samis-
ke områdene vil falle inn under de områdene

fremme samisk kultur. EØS-avtalen innebæ-
rer ingen endringer for Samisk utviklings-
fonds aktiviteter.

Under EØS-forhandlingene har man fra
norsk side hatt som utgangspunkt at de sa-

miske interessene og rettighetene ikke skulle
bli skadelidende. De fortlØpende vurderinger
som ble giort, viste at det ikke var nØdvendig
å forhandle om særbestemmelser eller særli-
ge forbehold for å sikre samisk kultur og næ-
iingsliv, De samiske interessene vil fortsatt
bli npye fulgt opp i tråd med Norges forplik-
telser-til å fremme den samiske befolknin-
gens kulturelle og materielle rettigheter'

Det vises også til omtalen av Artikkel 120 i
proposisjonens kaPittel 3.





õ2

2.1 INNLEDNING
Europa har siden siste del av 1980-årene

gjennomgått raske og dyptgripende foran-
dringer,

Etterkrigstiden var preget av relativ stabili-
tet i et delt Europa. Nå er delingen av Europa
opph/rt. Dette setter nye rammer for forhol-
dene mellom landene og arbeidet for å l6se
deres felles problemer,

I Vest-Europa fortsetter utviklingen i ret-
ning av sterkere Økonomisk integrasjon og
nærrnere politisk samarbeid. Gjennomfprin-
gen av EFs indre marked innen 1. januar 1993,
medfører at medlemslandene fjerner barrie-
rer for det Økonomiske samkvem seg imel-
lom. Vedtakene fra EFs Maastricht-m@te i de-
sember 1991 er uttrykk for at integrasjonen i
EF også får et stadig bredere og mer uttalt po-
litisk innhold.

EØS-aWalen gjlr EFT.A.Jandene til deltake-
re i det indre marked og er derfor et viktig bi-
drag til integrasjonen i Vest-Europa. Samtidig
åpner EØS-avtalen for et bredere samarbeid
mellom EFTAlandene og EF på viktige sam-
funnspolitiske områder.

I Sentrat- og Øst-Europa preges utviklingen
av den tidligere So{etunionens oppllsning
og de nye demokratienes vanskelige vei mot
markedsØkonomi og politisk stabilitet. Dette
er en prosess som vil pågå i mange år og ut-
gigre en permanent utfordring ikke bare for
de berprte landene, men for hele Europa.

Det vil bli stilt nye krav til felles innsats for
å lpse de store miljpproblemene og for å bidra
til en bærekraftig gienreisning av landenes in-
dustri og /konomiske liv. Dette vil også være
et viktig bidrag til å motvirke sosiale, /kono-
miske og etniske sPenninger.

Utbygging av samarbeid på tvers av de
gamle skillelinjer er en sentral oppgave i åre-
ne som kommer. Det er EF som er den ster-
keste kraft på vestlig side når det gjelder å ut-
vikle samarbeid med reformlandene. Det er
derfor EF disse landene i første rekke s6ker
samarbeid med. Utviklingen åpner også for
nye roller for andre vesUige samarbeidsorga-
nisasjoner som NAIO, Europarådet og OECD'
Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Eu-
ropa (KSSE) vil fortsatt ha viktige funksjoner
som det eneste all-europeiske samarbeidsfor-
um.
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KAPITTEL 2

Hovedtrekk i europeísk integrasion

2.1.1 Utenriks- og sikkerhetspolitiske ho-
vedtrekk

1989 representerte et vendepunkt i euro-
peisk historie. Sovjetkommunismens sam-
menbrudd innebar ikke bare sammenbrud-
det for en ideologi, men også oppllsningen av
et militært alliansesystem og en stor handels-
blokk. Sovjetunionens og Warszawapaktens
fall har ikke bare førttil en lkning i antall eu-
ropeiske stater, men betyr også en grunnleg-
gende forandring i europeisk politikk' Sam-
menbruddet innebar at det blokkdelte Euro-
pa opphØrte.

De nye reformlandene i Sentral- og Øst-Eu-
ropa tar fatt på demokratiseringsprosessen
mot en baþrunn av Økonomier i oppl/sning
og store mi[Ø-Ødeleggelser. Detaljregulering
av den Økonomiske virksomheten er tilbake-
Iagt og målsettingen er overgang til et mar-
kedsØkonomisk system, basert på varierende
grad av privat næringsliv.

Alle landene har i stØrre eller mindre grad
giennomfprt prisliberalisering og en stram
penge- og inntektspolitikk, samt skåret ned
på subsidiene for å redusere underskuddet på
statsbudsjettet.

De sentral- og øst-europeiske landene ser i
dag ingen trussel vestfra. De dype motsetnin-
gene i den tidligere Sovjetunionen anses nå
som den stlrste trusselen mot områdets stabi-
litet.

De store politiske forandringene i Europa
har også ført til at sikkerhetspolitikken har
endret innhold. Sikkerhetens militære side
spiller i dag en mindre rolle enn for noen få år
siden. Det potitiske og økonomiske innhold
har fått en gradvis mer fremtredende plass.
Denne utviktingen har fØrt til en tyngdefor-
skyvning mellom de organisasjonene som
spiller hovedrollene i arbeidet med å ivareta
sikkerhet og stabilitet i Europa. Organisasjo-
ner med politiske og Økonomiske virkemidler
til rådighet har fått en mer sentral plass i ut-
formingen av europeisk politikk. Dette gjel-
der særlig EF.

I lØpet av få år har EF vokst frem som et eu-
ropeisk kraftsentrum. Gjennom EØS utvikler
EF samarbeidet med EFTAJandene. Samti-
dig samarbeider EF med landene i Sentral- og
Øst-Europa på en rekke områder hvor disse
landene ha¡ behov for assistanse og samar-
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beid. Dette gir EF en ledende rolle i europeisk
politikk. På samme måte som NATO, tilkjen-
nes EF en generell, stabiliserende rolle.

Samtidig har de politiske omveltningene i
Europa giort det påkrevet for viktige aktØrer
som NAIO, EF og KSSE å omdefinere sine
respektive roller. I hele etterkrigstiden har
den sikkerhetspolitiske oppgaven vært å for-
hindre en storkonflikt mellom de to allianse-
ne. Den nye situasjonen har giort det nØdven-
dig å foreta en gjennomgang av NAIOs mili-
tære strategi og struktur, Det nye strategikon-
sept forutsetter kraftige nedskjæringer av de
kjernefysiske våpen og færre konvensjonelle
styrker,

I hovedsak gjenspeiler dette de målsettin-
ger Norge har arbeidet for i etterkrigstiden,
Alliansens to grunnpilarer, dialog og kollek-
tivt forsvar, videref/res. Samtidig titfpres
samarbeid som et tredje element. NATO og
den tidligere Warszawapaktens medlemmer
er gjennom Det nordatlantiske samarbeids-
råd (NACC) blitt partnere i arbeidet for felles
sikkerhet og stabilitet. Når også de asiatiske
tidligere sovjetrepublikker trekkes med, in-
nebærer dette en ny utvidelse av det europeis-
ke samarbeidet. Usikkerheten om den videre
utvikling, gj/r det imidlertid nldvendig å
opprettholde Alliansens integrerte militære
struktur. De transatlantiske bånd til våre
nord-amerikanske allierte vil fortsatt være av
avgjprende betydning.

KSSE tjente som et viktig forhandlingsfor-
um for nedrustning og tillitsskapende tiltak
mellom blokkene i den kalde krigens tid.
KSSE vil fortsatt ha viktige oppgaver, ikke
minst ved å spille en koordinerende og inte-
grerende rolle mellom de tidligere adskilte
delene av Europa, KSSE vit imidlertid ikke
kunne fylle det sikkerhetspolitiske vakuum
som oppsto etter'Warszawapaktens sammen-
brudd. Derfor s/ker de sentral- og øst-euro-
peiske land tilknytning til organisasjoner som
NAT'O og EFA/estunionen.

2.1.2 EFs samarbeid med sentral- og øs-
teuropeiske land

En viktig side av integrasjonsprosessen i
Europa går på tvers av det gamle Øst-vest-skil-
let, EF er en drivkraft i denne prosessen,
blant annet gjennom inngåelsen av assosi-
eringsavtaler, eller såkalte oEuropaavtaler,,
med Polen, Tsjekkoslovakia og Ungarn, EF
vil videre inngå handels- og samarbeidsavta-
ler med øvlige Øst- og sentraleuropeiske land.
Slike avtaler vil ventelig over tid bli erstattet
med assosieringsavtaler

EFs assosieringsavtaler med Polen, Tsjek-
koslovakia og Ungarn trådte i kraft 1. mars
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1992, X'ellesskapet fastholder at assosierings-
avtalene er beregnet på land som på grunn av
sin lkonomiske struktur ennå ikke anses
modne for medlemsskap i EB og at avtalene
positivt kan bidra til å nå denne målsettingen.

Avtalenes hovedelementer er:

- politisk dialog med regelmessige kontak-
ter på embedsnivå og politisk nivå. I disse
kontaktene kan alle splrsmåI, også uten-
rikspolitiske, reises.

- frihandel med varer, som også inkluderer
landbruks- og tekstilsektoren. Avtalene
legger opp til en asymmetrisk tollawik-
ling, med overgangsperioder frem til l. ja-
nuar 2001.

- avtalenes målsetting er også å giennomfp-
re fri bevegelighet for personer, kapital og
tjenester. På disse områdene er det imid-
lertid en rekke spesielle regler for arbeids-
kraftsmobilitet og overgangsordninger
bl.a. for etablering i bank- og forsikrings-
sektoren.

Assosieringsavtalene fastlegger politiske
konsultasjoner mellom EF og de tre landene.
På det /konomiske området er avtalene til-
passet den vanskelige politiske og økonomis-
ke reformperiode landene giennomgår. Avta-
Ienes målsetting er likevel på kort sikt å etab-
lere gjensidige og balanserte handelspolitiske
forpliktelser mellom partene. Avtalene opp-
retter fe[es organer av tradisjonell karakter.

2.1.3 EFTAs samarbeid med sentral- og
øst-europeiske land

I de senere år har også EF"lA-Iandene ut-
bygget sine kontakter med sentral- og øst-eu-
ropeiske land. I 1992 er det avsluttet forhand-
linger om en frihandelsavtale med Tsjekko-
slovakia. Det tas sikte på å sluttf/re forhand-
linger om tilsvarende avtaler med Polen og
Ungarn i lØpet av året. Videre forbereder EF-
TA frihandelsavtaleforhandlinger med Bulga-
ria og Romania, Det lyktes ikke å oppnå enig-
het innen EFTIA. om felles forhandlinger om
frihandelsavtaler med Estland, Latvia og Li-
tauen. Norge, Sverige og Finland har derfor
nylig forhandlet bilaterale frihandelsavtaler
med de baltiske la¡rd. De handelspolitiske for-
bindelsene til Baltikum vil imidlertid på sikt
kunne bli sterkere samordnet gjennom EF.
TA.

I likhet med EFTA-konvensjonen, som re-
gulerer handelen internt mellom EFTA-lan-
dene, omfatter de nye frihandelsavtalene med
øst- og sentral-europeiske land frihandel med
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industrivarer, foredlede landbruksprodukter,
fisk og fiskevarer. Samtidig er det giennom-
fØrt bilaterale forhandlinger mellom hvert en-
kelt EFTA-Iand og Polen, Tsjekkoslovakia og
Ungarn om landbruksvarer. Resultatene vil
bli nedfelt i protokoller til avtalene.

Videre omfatter EF"TA-avtalene regler knyt-
tet til offentlige innkjøp, statsstØtte, konkur-
ranseforhold, monopoler og immaterielle ret-
tigheter. Det er etablert felleskomitéer som
skal arbeide med enkeltspørsmåI. På de om-
talte områdene går EFTA-avtalene lenger enn
Norges frihandelsavtaler med EF.

Med unntak for enkelte sensitive varer, er
EFTA-landene beredt til å awikle alle toll- og
mengdemessige handelshindringer. Polen,
Tsjekkoslovakia og Ungarn vil på sin side få
en overgangsperiode på opp til ti år fþr full og
giensidig frihandel er etablert. Avtalene er så-
Iedes asymmetriske.

Det har vært lppende uformelle kontakter
mellom EFTA og EF-kommisjonen om de uli-
ke forhandlingene med sentral- og øst-euro-
peiske land, med sikte på et mest mulig sam-
menfallende regelverk. Avtalene vil bli fore-
lagt Stortinget i egne proposisjoner.

2.1.4 EF ' nye søkerland
Utviklingen i Europa siden 1989 har også

fØrt til at de begrensninger n/ytrale land har
hatt på sin utenrikspolitikk, delvis er opp-
hØrt. Bortfallet av blokkdelingen har derfor
gitt disse landene nye muligheter til delt¿kel-
se i et forpliktende /konomisk og politisk
samarbeid i EuroPa.

Østerrike s/kte om medlemskap i EFi 1989,
kort etter at EØS-prosessen ble innledet. Et-
ter avslutningen av EØS-forhandlingene har
regieringen i Sveits gitt uttrykk for at dens
mål er medlemskap i EF.

For Norge er det av stor betydning at også
Sverige og Finland sØkte medlemskap i EF
henholdsvis i juli 1991 og i mars 1992' Med-
lemskap i EF for disse landene vil på en
grunnleggende måte endre utgangspunktet
for det nordiske samarbeidet, for EFTA-sam-
arbeidet og for det fremtidige EØS-samarbei-
det.

Sveriges forhold til Europa endret seg i l¿-
pet av meget kort tid. Fra det tidspunkt EØS-
prosessen ble innledet våren 1989 og frem til
hlsten 1990, baserte Sveriges forhold til EF
seg på enighet mellom de fire store partier om
å arbeide for en EØS-avtale mellom EFTA-
land og EF og at medlemskap ikke var et mål.
12. desember 1990 vedtok Riksdagen å gi re-
gjeringen fullmakt til å sØke om EF-medlem'
skap. Den daværende svenske regjering for-
klarte revurderingen av sitt medlemskaps-
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standpunkt med at den positive sikkerhets-
politiske utviklingen i Europa giorde at nþy-
tralitetspolitikken ikke lenger fremstod som
et hinder for svensk EF-medlemskap. Bak det
nye standspunktet lå også voksende /kono-
miske problemer som bla, skyldtes at betyde-
lige deter av svensk industri var i ferd med å
flytte investeringer og virksomhet ut av Sve-
rige og inn i EF-området. Innen både næ-
ringslivet, fagorganisasjonene og blant land-
bruksorganisasjonene bredte det seg en opp-
fatning av at de store utfordringene svensk
/konomi stod overfor, lettere lot seg løse in-
nenfor enn utenfor EF.

Finlands beslutning om å sØke om med-
lemskap i EF fremstar som et resultat av ras-
ke endringer både i og utenfor Finland. I l/-
pet av et par år er finsk lkonomi kommet inn
i en alvorlig krise med bl.a. nedgang i brutto-
nasjonalproduktet og kraftig stigning i ar-
beidsløsheten. Dette henger sammen med og
forsterkes av bortfallet av den tradisjonelle bi-
laterale handelen med den tidligere Sovjet-
unionen, men skyldes også finsk eksportin-
dustris sårbarhet overfor internasjonale kon-
junkturer og nasjonale strukturproblemer.

IûØlge finsk vurdering vil et EF-medlem-
skap gi Finland en sterkere vest-europeisk til-
knytning som også kan ses i et sikkerhetspo-
Iitisk perspektiv. Medlemskap kan gi en viss
beskyttelse mot press, uavhengig av om EF-
samarbeidet innbefatter forsvarspolitikk.
Den svenske beslutning om å sØke medlem-
skap i EF har ytterligere bidratt til, og frem-
skyndet, det frnske standpunkt. Finsk økono-
mi er tett knyttet til den svenske, samtidig
som det eksisterer et naturlig samspill med
svensk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Ut-
viklingen i den europeiske integrasjonspro-
sessen fØrte til at det brede flertallet i Riksda-
gen mente at Finlands nasjonale interesser vil
være best tjent med et EF-medlemskap, både
for å unngå isolasjon og for å bli i stand til di-
rekte å påvirke samarbeidet i Europa.

Finland overleverte sin medlemskapss@k-
nad 18. mars 1992. Spknaden inneholder, i lik-
het med den svenske, ingen forbehold. Sveri-
ge, Finland og Østerrike ønsker å innlede
medlemskapsforhandlinger så raskt som mu-
lig.

Utsikten til at samtlige eller et flertall nor-
diske land om få år kan være medlemmer av
EF, har giort det nØdvendig med en grundig
giennomdr/fting av fremtiden for dagens nor-
diske samarbeid. Under Nordisk Råds ekstra-
sesjon i Mariehamn 12. november 1991, ba de
nordiske statsministre sine personlige repre-
sentanter om å vurdere hvordan det nordiske
samarbeidet kan innrettes i lys av en slik ut-
vikling. Representantene la frem en mellom-
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rapport under Nordisk Råds sesjon i Heìsing-
fors 2. mars 1992. Sluttrapporten legges frem i
august 1992.

I mellomrapporten pekes det på at de nor-
diske landenes deltakelse i EØS vil end.re det
nordiske samarbeidet på en grunnleggende
måte. På en lang rekke områder vil EØS--sam-
arbeidet være mer omfattende og mer forplik-
tende enn dagens nordiske samarbeid.

2.2 BEHOVET FOR INTERNASJONAL
øI(ONOMISK ORGANISERING

Norges lkonomi er blant de mest åpne i Eu-
ropa. Verdien av både eksporten og importen
utglØr omlag 40 pst, av bruttonasjonalproduk-
tet. tr'or å opprettholde vår nasjonale velstand,
er Norge derfor avhengig av adgang til uten-
landske markeder. Deltakelse i en bredere
Økonomiske integrasjon i Europa, slik EØS-
avtalen gir, er viktig for at vi skal kunne bidra
til full sysselsetting og sikre vekstkraften i
norsk økonomi.

Hovedmarkedene for norsk eksport ligger i
Vest-Europa. I 1990 gikk 65 pst. av vareeks-

mel
pst.
and

pa, Av Norges vareimport i 1gg0 kom 46 pst.
fra EF-land, mens de Øvrige EFTA-landenes
andel utgjorde 24 pst, 30 pst. av norsk vareim-
port hadde opprinnelse i land utenfor Vest-
Europa.

Internasjonal frihandel stimulerer til utnyt-
telse av nasjonale komparative fortrinn. Land
som innretter sin produksjon mot det de har
relativt best forutsetninger for, enten det er
naturgitte, teknologiske eller andre forutset-
ninger, /ker den verdiskapning som må ligge
til grunn for nasjonal fordeling av velferd.

Frihandel bidrar til rasjonell arbeidsdeling
mellom landene. Den Iegger til rette for effek-
tiv ressursbruk og @ker dermed verdiskapin-
gen. Samtidig skaper frihandel behov for fel-
les regler og samarbeid. Både et lands pro-
duksjon og nasjonale politiske tiltak kan få
internasj onale virkninger.

For eksempel påvirker mange former for
forurensende produksjon i et land miljlet og-
så utenfor landets grenser. Slike miljØproble-
mer må derfor søkes løst gjennom internasjo-
nalt samarbeid, For å oppmuntre til forskning
og utvikling, må intellektuell eiendomsrett
beskyttes ved hjelp av bl.a. patentavtaler og
avtaler om besky+,telse av varemerker. Staili-
ge subsidier til konkurranseutsatt virksom-
het i et land gjlr det mulig å selge produktene
til lavere priser enn de som fasflegges i mar-
kedet, og kan gdelegge mulighetene for til-

55

svarende produksjon i andre land. Offenflig
innkjppspraksis og særegne nasjonale pro-
duktkrav kan ekskludere konkurransedykti-
ge utenlandske leverand/rer. Slike proble-
mer, som oppstår fordi politisk myndighet
fplger nasjonale grenser mens pkonomien i
tiltakende grad er blitt internasjonal, kan bare
motvirkes gjennom felles regelverk og sikker-
het for at regelverket etterleves.

En rekke mellomstatlige aWaler og organi-
sasjoner er etablert for å håndtere slike og be-
slektede problemer, Spesielt for små land, er
det av vesentlig betydning at internasjonalt
samkvem er basert på bindende regelverk.

På bakgrunn av utenrikshandelens nasjo-
nalgkonomiske betydning, er det en hoved.-
oppgave for Norge å bidra til forpliktende in-
ternasjonalt samarbeid om felles Økonomiske
problemer og til at internasjonal handel un-
derlegges forutsigbare og like vilkår. Skiften-
de regjeringer har arbeidet aktivt for utvidet
frihandel og /konomisk samarbeid i hele et-
terkrigstiden. Dette har skjedd gjennom insti-
tusjoner som f.eks. GATT, i OECD, gjennom
EFTA, i forhold til EF og gjennom nordisk
samarbeid.

2.3 GATT
Generalavtalen om tolltariffer og handel

(GATT) har siden avtalen trådte i kraft i janu-
ar 1948, utgjort det grunnleggende regelver-
ket for internasjonal handel,

GATTs hovedmål er å bidra til et åpent og
forutsigbart handelssystem. Gjennom et sett
regler og prinsipper for handelstiltak og et
eget tvistel/sningssystem har GATT bidratt
til en jevn vekst i verdenshandelen. GAIT er
også et forhandlingsforum for handelslibera-
lisering og styrking av regelverket. De syv for-
handlingsrundene som hittil er gjennomfprt,
har resultert i at gjennomsnittlige tollsatser
på industrivarer er blitt redúsert fra over 40
pst, ved inngåelsen av avtalen til under fem
pst. i dag, Samtidig har det funnet sted en ut-
videlse av regelverket til nye områder,

Norge har deltatt aktivt i samtlige forhand-
lingsrunder i GATT.

De senere år har det vært et /kende press
på det multilaterale handelssystem. Det har
vist seg gjennom fremvekst av tosidige han-
delsavtaler, motkjppsavtaler og lkend.e bruk
av proteksjonistiske tiltak. Kamp om marke-
der, f,eks for landbruksprodukter, har ført til
sterke bilaterale konflikter mellom USA og
EF og for industrivarer mellom EF og USA på
den ene siden og Japan på den andre. Det er
også et tiltakende behov for å inkludere nye
områder i GATT-samarbeidet, som bl.a. han-
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del med tjenester, immaterielle rettigheter og
investeringer,

Disse utviklingstrekk lå til grunn da den
nye forhandlingsrunden i GATT, den såkalte
Uruguayrunden, ble igangsatt i september
1986. Forhandlingene har som måI, i tillegg til
å redusere tollsatser og andre handelshindrin-
ger, å styrke og utvide det multilaterale regel-
verkets virkeområde. Det forhandles derfor
med sikte på å etablere et regelverk for handel
med tjenester, bekjempelse av brudd på im-
materielle rettigheter (varemerker, patenter
o.Ì.) samt utarbeide regler for handelsrelaterte
investeringsspØrsmål. I tillegg er det et mål i
stlrre grad å underlegge handelen med land-
bruksvarer og tekstiler det alminnelige
GATT-regelverket.

Uruguay-runden er den mest ambisiøse i
GATTs historie. Et veliykket utfall vil være
avgjprende for opprettholdelsen av det åpne
multilaterale handelssystem. Et mislykket ut-
fall vil kunne flre til hyppige handelskonflik-
ter og en tiltakende bruk av unilaterale og bi-
laterale handelsrestriksjoner. For Nolge er
det viktig at forhandlingsrunden bidrar til å
styrke det åpne multiìaterale handelssystem,
ikke bare gjennom et utvidet og forbedret re-
gelverk, men også gjennom pkte forpliktelser
til å håndheve og etterleve reglene. Forhand-
lingene skulle vaert sluttf/rt i desember 1990,
men pågår fortsatt. Det er uklart når en av-
slutning vil kunne finne sted.

Hovedprinsippet i GATT er at all handel
skal foregå på en likeverdig, dvs, ikke-diskri-
minerende, måte. Det betyr at en fordel som
gis én handelspartner, også skal gis alle and-
re, Dette betegnes som bestevilkårsprinsip-
pet. Tollunioner som EF og frihandelsområ-
der som EFTA representerer awik fra dette
ikke-diskrimineringsprinsippet og er uttr¡zk-
kelig hjemlet i GATT-avtalen. Forutsetningen
for at slike ordninger skal være i overensstem-
meLse med GATT, er imidlertid at de ikke for-
verrer tredjelands handelsvilkår og at de om-
fatter i hovedsak all ha¡del partene imellom.
EØS-avtalen vil måtte forelegges GATTs or-
ganer under henvisning til denne unntaksad-
gangen.

Ved at GATT er tiltrådt av de fleste stater,
blir avtalen et viktig redskap for å sikre ord-
nede forhold i verdenshandelen. Men nettopp
fordi GAlT-avtalen omfatter så mange og
svært ulike land, er det vanskelig å oppnå
enighet om å utvikle regelverket slik at det
kan ivareta handelspolitiske og /konomiske
interesser på best måte. Adgangen til å etabLe-
re tollunioner og frihandelsområder, gir der-
for land med felles interesser muligheter til å
gå inn i et mer omfattende og forpliktende
samarbeid.

På samme måten som EØS-avtalen skaper
et felles regelverk for handelen i Vest-Europa,
er det av stor betydning for Norge at GATT
etablerer spilleregler som bidrar til å ordne
verdenshandelen,

2.4 OECn
Organisasjonen for europeisk lkonomisk

samarbeid (OEEC) ble opprettet i 1948 for å
bidra til Europas gjenoppbygging gjennom
Marshall-planen, Etter gjenoppbyggingsfa-
sen kom Canada og USA i 1960 med i OEEC,
Organisasjonen skiftet samtidig navn til Or-
ganisasjonen for Økonomisk samarbeid og ut-
vikling (OECD). Senere er også Japan, Au-
stralia og New Zealand blitt medlemmer.

Organisasjonen har idag 24 medlemsland:
EF- og EFTA-landene (utenom Liechten-
stein), samt Tlrkia i titlegg til ovennevnte
Iand. OECDs medlemsla'nd er alle industri-
land med markeds@konomi, og befinner seg i
de tre regionene som dominerer verdensøko-
nomien - Vest-Europa, Nord-Amerika og
Asia/Stillehavsregionen.

Organisasjonen har karakter av å være et
bredt anlagt konsultasjons- og samordnings-
organ. Det treffes bare unntaksvis beslutnin-
ger som er bindende for partene. OECD dek-
ker et stort spekter av fagområder; økonomi,
handel, industri, jordbruk, utdannelse, mif@,
arbeidsmarkedsspprsmåI, bistandspolitikk,
energi (International Energy Agency - IEA)
osv. Hovedtyngden av virksomheten foregår
på ekspertnivå i de nærmere 300 ulike komi-
téer og arbeidsgrupper.

Sentralt i OECD-samarbeidet er organisa-
sjonens Økonomiske analyser og periodiske
gjennomgang av medlemslandenes /kono-
miske politikk. En viktit målsetting er bedre
samordning av industrilandenes Økonomisk-
politiske beslutninger. Den kontinuerlige dis-
kusjon som pågår mellom OECDs medlems-
land, påvirker mange av disse beslutninger og
dermed indirekte utviklingen i internasjonal
Økonomi. I denne sammenheng kan det være
grunn til å minne om at de viktigste vekstfor-
utsetningene i verdens@konomien i overskue-
lig fremtid fortsatt vil ligge i OECDs med-
Iemskrets.

I lys av utviklingen de senere år har OECD
anlagt et mer globalt perspektiv for sin virk-
somhet. Dette har resultert i et nærmere sam-
arbeid med i f¿rste rekke de nyindustrialiser-
te land i Asia og landene i Sentral- oB Øst-Eu-
ropa. Også de mer avanserte utviklingsøkono-
mier i Latin-Amerika - spesielt Mexico - er
gjenstand for pkt oppmerksomhet og samar-
beid.

OECD er i global målestokk en organisa-
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sjon med en homogen medlemsmasse. Virk-
somheten konsentrerer seg likevel i þkende
grad om områder utenfor det tradisjonelle
lqjerneområde, Man har beveget seg langt bort
fra organisasjonenes europeiske opprinnelse.
Både dette forhold og samarbeidets relativt
uforpliktende karakter 916r at deltagelsen i
OECD ikke på noen måte vil kunne være
sammenlignbar med det tettere lkonomiske
og politiske samarbeid som finner sted innen
rarnmen av europeisk integrasjon. På samtli-
ge områder som omfattes av OECD-samarbei-
det, fatter EF vedtak i fellesskapsorganene.

2.5 NORDISK S.A'MARBEID
De nordiske land har med utgangspunkt i

et historisk, språkìig og kulturelt fellesskap,
utviklet et nært samarbeid på en rekke områ-
der som omfatter såvel politiske som /kono-
miske og kulturelle sp/rsmål.

Det formelle samarbeidet skjer hovedsaklig
innen Nordisk Råd (etablert 1952) og Nordisk
Ministerråd (etablert l97l). Nordisk Råd er
det parlamentariske samarbeidsorganet der
representanter for alle de nordiske nasjonal-
forsamlinger fatter beslutninger som er veile-
dende for det nordiske samarbeidet. Nordisk
Ministerråd er regjeringenes samarbeidsor-
gan og dermed den utØvende institusjon. For
å styrke det Økonomiske samarbeidet mellom
bedrifter i Norden, er også Den nordiske in-
vesteringsbank etablert. Den gir iån til ulike
investeringsprosjekter og til eksportstimule-
rende tiltak som to eller fLere nordiske land
samarbeider om. Innen rammen av det nor-
diske samarbeidet er det bl,a. oppnådd pass-
frihet for nordiske statsborgere ved reiser i
Norden. Fri bevegelighet for personer slik det
ei definert i EØS-avtalen, har i hovedsak vært
gjeldende i Norden siden 1954. Videre er det
etablert et felles nordisk arbeidsmarked som
med visse unntak gir nordiske borgere anled-
ning til å spke arbeid i et annet nordisk land
uten arbeidstilatelse. Samtidig sikrer en kon-
vensjon om sosial trygghet nordiske statsbor-
gere retten tii bl.a. syketrygd og arbeidsledig-
hetstrygd i vertslandet.

Andre samarbeidsområder omfatter bl.a.
forskning og utdanning, kultursamarbeid,
postsamarbeid samt kommunalt og regionalt
samarbeid over grensene. Lovgivning i det
enkelte nordiske land skal sge under hensyn-
tagen til tilsvarende lovgivning i de andre lan-
dene.

Det nordiske samarbeidet er karakterisert
ved de mange uformelle kontaktene mellom
myndigheter, organisasjoner, foreninger og
næringsliv. Denne nærheten er unik i euro-
peisk sammenheng.

I de siste årene har det likevel vært bred
enighet i Nordisk Råd og mellom de nordiske
regieringer om at det formelle nordiske sam-
arbeidet har gitt begrensede resultater. På det
/konomiske og handelspolitiske området har
landene valgt å prioritere samarbeidet innen-
for en bredere europeisk ramme, henholdsvis
EF og EFTA. Siden 1989 har EØS-forhandlin-
gene krevet full oppmerksomhet, særlig fra
de nordiske EFTA-landenes side. EØS-avta-
len vil i seg selv være det sterkeste bidrag til
þkonomisk integrasjon i Norden siden EFTA-
konvensjonen i 1960.

Fremtiden for det videre nordiske samar-
beidet vil i stor grad avgjpres av samarbeidet
innen rammen av E@S, og utsiktene til at
samtlige eller flere nordiske land blir med-
lemmer av EF.

2.6 EFTA
Da de seks medlemmene i Det europeiske

kull- og stålfellesskapet (EKSF) - Belgia,
Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og
Forbundsrepublikken TVskland - i lgõ5 star-
tet forhandlinger om opprettelse av et euro-
peisk lkonomisk fellesskap (EØF), fikk dette
konsekvenser for det allerede etablerte þko-
nomiske samarbeidet mellom de 17 land in-
nen Organisasjonen for europeisk Økonomisk
samarbeid (OEEC). De 17 landene innledet
derfor i 195? forhandlinger med sikte på å
etablere et omfattende europeisk frihandels-
område. Etter nærmere to år br/t forhandlin-
gene sammen. Planen om et frihandelsområ-
de som omfattet alle de l7 medlemslandene i
OEEC lot seg ikke realisere. På denne bak-
grunn ble det innledet konsultasjoner mel-
lom de europeiske OEEC-land som sto uten-
for sekslandssamarbeidet. Disse kontakter
skulle senere resultere i dannelsen av Det eu-
ropeiske frihandelsforbund (EtrlfA).

Forhandlingene ble innledet i Genève i de-
sember 1958 og EFTA-konvensjonen ble un-
dertegnet i Stockholm 4. januar 1960. De syv
opprinnelige medlemmene av frihandelsfor-
bu.ndet var Danmark, Norge, Portugal, Stor-
britannia, Sveits, Sverige og Østerrike. Ved
en særskilt protokoll ble konvensjonen også
gitt anvendelse i forhold til Liechtenstein.
Finland ble assosiert medlem i 1961 og fullt
medlem i 1986. Island tiltrådte konvensjonen
i 1970 og Liechtenstein i 1991. Danmark og
Storbritannia trådte ut av EFTA 1. januar 1973
i forbindelse med tilslutningen til EF. Det
samme sl$edde for Portugals vedkommende
l.januar 1986.
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2.6.1 EFTA-samarbeidets innhold
I EFTA-konvensjonens forord heter det

blant annet at medlemmene er "fast bestemt
på å legge forholdene til rette for snarlig opp-
rettelse av en multilateral sammenslutning
for å fierne handelsskranker og fremme nær-
mere Økonomisk samarbeid mellom medlem-
mene av Organisasjonen for Europeisk Øko-
nomisk Samarbeid, herunder medlemmene
av Det Europeiske Økonomiske Fellesskap".

EFTAs mål for øvrig, slik disse fastlegges av
konvensjonens art. 2, er å

- fremme Økonomisk ekspansjon, full sys-
selsetting, @kt produktivitet og rasjonell
utnyttelse av ressursene, finansiell stabili-
tet og stadig bedring av levestandarden;

- sikre at handelen mellom medlemsstatene
finner sted under rimelige konkurranse-
forhold;

- unngå betydelig ulikhet mellom medlems-
statene når det gjelder forsyningsforholde-
ne for råvarer produsert innenfor Forbun-
dets område, og

- bidra til en harmonisk utvikling og eks-
pansjon av verdenshandelen og til gradvis

fierning av skrankene for denne.

I likhet med GAIT omfatter EFTA-rege1-
verket handel med varer, hovedsaklig indu-
strivarer. Men mens GAm bare forplikter
medlemmene til å utvide en tollettelse som
gis ett medlemsland til samtlige medlemmer
(bestevitkårsklausulen), forplikter EFTA-av-
talen medlemsstatene til å avskaffe all tollbe-
skyttelse og alle kvantitative restriksjoner i
handelen seg imellom' Denne forpliktelsen
ble innfridd allerede i 1966, tre år tidligere enn
forutsatt ved konvensjonens inngåelse. Dess-
uten har det innenfor rammen av EFTA fore-
gått et omfattende arbeid for å fierne tekniske
handelshindringer, I den forbindelse er det
bl.a. inngått avtaler om gjensidig godkjennel-
se av tester og prlvingsresultater. Atskillig
vekt har også vært lagt på utvidelse av hande-
len med landbruksvarer og fisk, Resultatene
på dette felt var forholdsvis beskjedne, inntil
det i 1989 ble oppnådd enighet om å liberali-
sere handelen med flrsk og fiskeprodukter.

I tillegg til avskaffelse av toll og kvantitati-
ve restriksjoner, inneholder EFTA-konven-
sjonen også generelle bestemmelser om and'
re forhold som kan påvirke konkurransefor-
holdene mellom landene, herunder statsstøt-
te, offentlige innkiØp, restriktive forretnings-
metoder, etableringer samt dumping og sub-
sidiert import.

En spesiell side ved EFTAs virksomhet har
vært bidragene til industriell utvikling i en-
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kelte medlemsland. Da Island tiltrådte EFTA-
konvensjonen i 19?0, ble det opprettet et in-
d,ustrialiseringsfond for landet med en kapital
på USD 14 mill, I 1975 etablerte EFTA-statene
Industriutviklingsfondet for Portugal med en
kapital på USD 100 mill' Dette fondet er frem-
deles i aktivitet.

EFTA-samarbeidet er basert på folkerettsli-
ge prinsipper. Dette betyr at de vedtak. som
freffes i olganisasjonen kun tar sikte på å væ-
re bindende for statene selv' Vedtak mâ gjen-
nomføres i nasjonale lov- og regelverk f@r de
blir bindende for medlemslandenes borgere
og bedrifter. EFTAs Råd har muligheter til å
treffe visse typer vedtak gjennom flertallsav-
stemninger, men det er meget sjelden dette
skjer. Et særtrekk ved arbeidet i EFTA er den
utstrakte bruk av uformelle samråd, der sær-
lig det etterhvert nokså vidt forgrenede net-
tverk av ekspertkomiteer spiller en stor rolle.

2.7 EF
EF-samarbeidet skiller seg fra samarbeidet

mellom EFTA-landene både ved sitt omfang
og sin overnasjonale karakter. I stortingsmel-
ding nr. 61 (1986-8?) Norge, EF og europeisk
samarbeid, er det gitt en oversikt over hoved-
trekkene i EFs utvikling og EF-samarbeidet
på de ulike områder. I denne proposisjonen
skal derfor bare enkelte punkter fra meldin-
gen oppsummeres og utviklingen i EF de se-
nere årene omtales i hovedtrekk,

Utviklingen innen De europeiske felles-
skap - kull- og stålfelleskapet (EKSF), det
Økonomiske fellesskapet (EØF) og atomener-
gifellesskapet (Euratom) - har foregått etappe-
vis. Etter utvidelsen i 1973, var EF preget av
betydelige tilpasningsproblemer. Nye med-
Iemmer, de store og økende utgiftene til den
felles landbrukspolitikken og langtrukne for-
handlinger om det britiske bidraget til EFs
budsjett, skapte problemer i samarbeidet,
Kombinert med usikkerhet om hvordan tilba-
keslaget i verdensØkonomien i oljekrisens
kjþIvann skulie håndteres og mangÌende be-
slutningsdyktighet, bidro dette til at lite
skjedde i den videre utvikling av det felles
marked som forutsettes i Romatraktaten.

2.7.1 Økonomiske styringsproblemer
NasjonEle virkemidler av finans- og penge-

politisk karakter var alene ikke tilstrekkelige
for å håndtere de Økonomiske vanskelighete-
ne som oppsto mot midten av 1970-årene. I til-
legg viste det seg etterhvert at de Økonomiske
problemer man sto overfor i hovedsak ikke
var konjunkturbestemte, men av strukturell
art. ForsØk på å løse problemene giennom na-
sjonal motkonjunkturpolitikk var lite vellyk-
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kede. Både arbeidsledigheten og inflasjonen
Økte, Stagflasjon ble den nye betegnelse på en
situasjon preget av både Økonomisk stagna-
sjon og hly inflasjon.

Ettersom tradisjonelle makro/konomiske
virkemidler ikke hadde de /nskede virknin,
ger, tok landene i @kende grad i bruk konkur-
ransevridende og diskriminerende tiltak for å
ivareta nasjonale interesser. Bruk av ikke-tolt-
messige handelshindringer fikk en sterk opp-
blomstring. Forekomsten av slike tiltak i EF
lkte betydelig, ikke bare overfor tredjeland,
men også medÌemslandene imellom. Med-
lemslandene forsØkte også i pkende grad å be-
skytte nasjonale markeder og næringer, f.eks.
ved hjelp av statsstØtte til ul/nnsomme be-
drifter. For EF, som et Økonomisk integrert
område, flrte dette i sum til at den Økonomis-
ke utvikling stagnerte, konkurransedyktighe-
ten i forhold til Japan og USA ble svekket og
foreldede næringsstrukturer ble oppret-
tholdt,

2.7.2 Det Índre marked
Planene for giennomfþÅng av det indre

marked, som ble lagt frem av Ef,'-kommisjo-
nen i en <hvitbok, i juni 1985, sikter mot åvir-
keliggjØre det felles marked som forutses alle-
rede i Romatraktaten av 1957. Dette skal gjl-
res ved å awikle fysiske, tekniske og avgifts-
messige handelshindringer mellom landene
innen 1. januar 1993. I tillegg til den allerede
gjennomfprte fierningen av toll- og mengde-
messige handelshindringer, skal tiltakene
sikre fri bevegelÍghet av varer, tjenester, kapi-
tal og personer mellom medlemslandene.
Formålet er således ä glûe hele EF-området
til et felles $emmemarked for bedriftene i de
enkelte land.

Gjennomfpringen av det indre marked in-
nebærer bl.a. at det etableres felles konkur-
ranseregler og regler for statsst/tte og offent-
lige innkj/p for å redusere konkurransewi-
dende virkninger av nasjonal næringspoli-
tikk. Et viktig siktemål er å redusere bruken
av proteksjonistiske tiltak. Det betyr imidler-
tid ikke at vare-, tjeneste-, kapital- og person-
bevegelser over landegrensene ikke skal være
regulert. Felles regler for vare-, tjeneste- kapi-
tal- og personbevegelser skal erstatte ulike
nasjonaìe regelverk.

AlIe moderne land har avskaffet det alt ve-
sentlige av restriksjoner på vare-, tjeneste-,
kapital- og personbevegelser innenfor sitt
eget territorium. Dette har vært en forutset-
ning for /konomisk vekst og velstand, Hoved-
siktemåIet med det indre marked er at de po-
sitive virkningene av å fierne slike barrierer
også kan realiseres internasjonalt, innenfor
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en gruppe politisk og økonomisk nærtståen-
de land.

Enhetsakten, som ble undertegnet i februar
1986 og trådte i kraft 1. juli 1987, la grunnlaget
for gjennomføring av det indre marked gjen-
nom presise bestemmelser om avgjprelser
ved kvalifisert flertall i Ministerrådet på de
fleste av de områder som omfattes av pro-
grammet. Medlemslandene har ulike antall
stemmer og et kvaliflrsert flertall utgj/res av
minimum 54 av 76 stemmer.

Stemmefordelingen mellom medlemslan-
dene er som fplger: Frankrike, Italia, Storbri-
tannia og Tlskland 10, Spania 8, Belgia, HeI-
las, Nederland og Portugal 5, Danmark og Ir-
land 3 og Luxembourg 2.

Avstemmingsreglene og stemmefordelin-
gen sikrer bl.a. at ethvert kvalifisert flertall
består av minst halvparten av medlemslande-
ne, En annen konsekvens er at to store med-
lemsland alene ikke utgjØr noe blokkerende
mindretall

Den omfattende konsultasjonsprosessen
som leder frem til et vedtak i Ministerrådetfø-
rer i all hovedsak til at samtlige land får ivare-
tatt sine hovedhensyn slik at endelige vedtak
vanligvis fattes med enstemmighet.

2.E MAASTRICHT-KONFERANSEN
For å bringe EFs traktatmessige grunnlag

mer i pakt med de nye utfordringer Fellesska-
pet sto overfor, ble det i desember 1990 sam-
menkalt to regieringskonferanser om hen-
holdsvis gkonomisk og monetærunion ogpo-
litisk union. Formålet med konferansene var
å utarbeide endringer i EFs eksisterende trak-
tater og traktatfeste nye samarbeidsom¡åder.

Under møtet i Det europeiske råd i Maa-
stricht 9.-10. desember 1991 ble det oppnådd
enighet om en ny traktat om en Europeisk
union, som omfatter resultatene fra begge de
to regieringskonferansene. Maastricht-trakta-
ten ble undertegnet 7. februar lg92 og er for-
utsatt å tre i kraft 1. januar 1993, dersom den
ratifiseres av de enkelte medlemsland. Tlak-
taten inneholder i tillegg til innledende og av-
sluttende bestemmelser, endringsbestem-
melser til EKSF-, EØF- og Euratom-traktate-
ne, bestemmelser om en felles utenriks- og
sikkerhetspolitikk og bestemmelser vedr/-
rende samarbeid innenfor justissektoren.

EF-samarbeidet vil, når traktaten eventuelt
trer i kraft, være basert på tre komponenter:

- bestemmelsene om Det europeiske felles-
skap, som består av reviderte versjoner av
traktatene om Det europeiske pkonomiske
fellesskap (E'ØT), Det europeiske kull- og
stålfellesskap (EKSÐ og Det europeiske
atomenergifellesskap (Euratom) ;
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- bestemmelsene om en felles utenriks- og
sikkerhetspolitikk;

- bestemmelsene om samarbeid på justis-
sektoren.

I de innledende bestemmelsene i Maa-
stricht-traktaten gis de overordnede målset-
tingene for samarbeidet som helhet. Samar-
beidet skal:

- fremme balansert og beerekraftig Økono-
misk og sosial utvikling, særlig gienom
opprettelse av et område uten indre gren-
ser, gjennom styrkelse av Økonomisk og
sosial samhørighet og gjennom opprettelse
av /konomisk og monetær union som i sis-
te instans skal omfatte en felles valuta;

- styrke Fellesskapets identitet i internasjo-
nale sammenhenger, særlig ved gjennom-
fpring av en felles utenriks- og sikkerhets'
politikk som på lang sikt skal omfatte en
felles forsvarspolitikk ;

- styrke beskyttelsen av rettighetene og in-
teressene til medlemslandenes borgere
giennom innf/ring av et uborgerskap, (ci-
tizenship) i Fellesskapet;

- utvikle nært sarnarbeid om rettslige anlig-
gender (dvs. bl.a. asylpolitikk, grensepas-
seringer, immigrasjon, politisamarbeid
med tanke på narkotika og organisert kri-
minalitet osv.).
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følging av veiltak ùl ansvãret også ligge på

Rådet eller det til enhver tid sittende for-
mannskap.

I et omfattende og dynamisk samarbeid
som det man finner i EF, vil grenseoppgangen
mellom nasjonale oppgaver og fellesskaps-
oppgaver hyppig måtte foretas på ny. Det er
enighet om at nærhetsprinsippet skal legges
til grunn for vurderingen av hvilke oppgaver
som bØr lpses nasjonalt og hvilke som bØr lØ-

ses i fellesskap. Dette prinsippet går ifølge
unionstraktaten ut på at Fellesskapet kun
skal ta hånd om de sp/rsmåI som kan lØses

bedre på fellesskapsplan enn av medlemssta-
tene hver for seg.

Nærhetsprinsippet ses i flere medlemsland
som en garanti mot for sterk sentralisering av
myndighet til fellesskapsorganene' Nærhets-
prinsippet har således ber/ringspunkter med
et annet område som synes å ville stå sentralt
i EF de kommende år, nemlig det regionale
samarbeidet.

For å styrke regionenes innflytelse i Felles-
skapet, er det i Maastricht-traktaten inntatt
bestemmelser om opprettelse av et nytt re-
gionsutvalg. Regionsutvalget skal være et
uavhengig organ som på eget initiativ kan
komme med uttalelser i saker som ber/rer re-
gionale interesser, Ministerrådet og Kommi-
sjonen er dessuten forpliktet til å innhente ut-
valgets uttalelse i nærmere bestemte tilfeller.

Nedenfor fØlger en nærmere giennomgang
av utviklingen innenfor de tre hovedområde-
ne som i henhold til Maastricht-traktaten skal
omfattes av Den europeiske union.

Det er viktige forskjeller mht. beslutnings-
prosedyrer og EF-institusjonenes funksjoner
innenfor de ulike samarbeidsområdene. Den
del av virksomheten som har sitt rettsgrunn-
lag i EKSF-, E¡ØF- og Euratom-traktatene,
med de endringer som fplger av Maastricht-
traktaten, fortsetter på omlag samme måte
som fØr. Dette samarbeidet er fellesskapelig i
egentlig forstand. Det er i stor grad av overna-
sjonal karakter, i det mange vedtak har direk-
te virkning for rettssubjekter i medlemslan-
dene. Det er dessuten utstrakt adgang til å

treffe vedtak med flertallsbeslutninger.
Samarbeidet innenfor de to Øvrige områder,

den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken
og samarbeidet på justissektoren, skal være
av folkerettslig art. De vedtak som treffes vil
kun binde statene som sådan og ikke retts-
subjekter i medlemslandene. Dessuten skal
alle beslutninger i substansspprsmåI som ho-
vedregel treffes med enstemmighet; med en-
stemmighet kan det likevel besluttes at opp-
fllgende vedtak skal fattes med kvalifisert
flertall. Samarbeidet på disse områdene skal
foregå mellom medlemslandenes regieringer'
Samarbeidets mellomstaUige karakter under-
strekes av at beslutningspiosessen skal fore-
gå i Ministerrådet alene. Når det gielder opp'

2.8.1 Det euroPeiske fellesskap
Maastricht-traktaten formulerer de generel-

le måIs eiske felles-
skap og Pkonomiske
verdiei. bærekraftig
vekst, respekt for milj/et, sysselsetting og f9-
sial beskittelse på høyt nivå, og Økonomisk

es direkte i EF-samar-
i hovedsak om følgen-

de: visumpotitikk, utdannelse, kultur, folke-
helse, forbrukerbeskyttelse, industri og ut-

f.eks. mili Øavgifter av overveiende skattemes'
sige karakter'

EFs politikk på miliøområdet bvgger ifØlge
Traktaien på ei trøyt beskyttelsesnivå og på
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kan såle-
fremt det-
aten.

Det åpnes for å treffe flertallsavgjprelser
vedrgrende lpnnsmottakernes arbeidsvilkår

som bl.a. spørsmål om lpnnsmottakernes so_
siale ordninger og beskyttelse.

.Generelt gielder at alle beslutninger er mi_
nimumsforanstaltninger slik at meãlemslan_
dene står fritt til å vedta mer vidtgående reg_
ler.

Pqrlqmentets rolle
Etterhvert som EF-samarbeidet er blitt ut-

videt til nye områder og Ministerrådet med
Enhetsaktens ikrafttredelse har fått sin rett til
å treffe vedtak med kvalifisert flertall utvidet,
har det vært lkende oppmerksomhet om-
kring den folkevalgte kontrollen med Felles-
skapets virksomhet. Før Enhetsakten trådte i
kraft, var Europaparlamentet i prinsippet et
rent konsultativt organ. Parlamentet hadde
rett til å uttale seg om forslag til ny EF-lovgiv-
ning, men Rådet var ikke forpliktet til å ta
hensyn til uttalelsene.

Etter innf/ring av Enhetsakten fikk Parla-
mentet en noe utvidet rolle når det gjelder for-
slag til nye regler. Dersom Parlamentet awi-
ser et forslag som er vedtatt av ministerrådet
med kvalifisert fl.ertall, kreves det enstem-
mighet i Rådet dersom vedtaket skal bli stå-
ende.

I Maastricht-traktaten gis Europaparlamen-
tet en vetorett i forhold til nye avgjprelser på
flere områder, herunder forskning, kultur og
mi\jl. Flr Europaparlamentet kan utlve sin
rett til å stoppe slike lovgivningsforslag, vil et
forliksutvalg s/ke å skape enighet.

Qlconomtsk og monetært sq,mørbeid,
Valutakurssamarbeidet innenfor Det euro-

peiske monetære system (EMS), som ble
etablert i 1979, har utgjort en stadig viktigere
del av det lkonomisk-politiske samarbeidet i
EF. Samarbeidet sikter mot å skape valuta-
kursstabilitet og lav inflasjon. Den sentrale
komponenten i EMS er valutakursmekanis-
men, som pålegger deltakerne å sørge for at
kursen på et lands valuta holdes innenfor
rnarginer på + 2lt pst. i forhold til de fastsatte
sentralkursene. Hellas deltar forelppig ikke i
valutakursmekanismen. For Portugal, Spania
og Storbritannia kan valutaene å svinge in-
nenfor marginer på + 6 pst.

Kursjusteringer innenfor valutakursmeka-
nismen var relativt hyppige de f6rste årene.

at infla er
t mål for er
ne nå blit
i Madrid tet

Det europeiske råd at den såkalte Delorsrap-
porten skulle legges til grunn for den videre
utviklingen av samarbeidet. Delorsrapporten
ble fremlagt i april 1989 av en komite med 1Z
medlemmer ledet av Kommisjonens presi-
dent. Alle de 12 medlemslandenes sentral-
banksjefer var representert i komiteen. Komi-
teens mandat var å underslke og komme med
tilrådninger mht. de konkrete tiltak som måt-
te iverksettes for å etablere en /konomisk og
monetær union.

Rapporten definerer en Økonomisk union
som et område med fllgende karakteristika:

- et enhetlig marked med fri bevegelighet
for personer, varer, tjenester og kapital;

- en utbygget konkurransepolitikk og andre
tiltak for å sikre at markedene fungerer;

- felles politikk med sikte på strukturen-
dringer og regional utvikling;

- koordinering av makro@konomisk poli-
tikk, herunder bindende budsjettpolitiske
retningslirqjer.

En monetær union beskrives i rapporten
som f6lger;

- full ititet;
- frie lt integrerte

fina
- awikling av valutakurssvingninger og

fastlåsing av valutakursene.

Innfpring av en felles valuta og forsterket

ter i den /konomiske og monetære unionen,
Slik den Økonomiske og monetære union er

De nØdvendige beslutninger for å etablere
den /konomiske og monetære union, herun-
der en tidsplan som skal sikre at unionen er
på plass senest 1. januar lggg, er en del av
Maastricht-traktaten. TYaktaten reviderer Ro-
matraktatens formålsparagraf (art. 2) og slår
fast at hensikten med å etablere et fellesmar-
ked og en økonomisk og monetær union,
samt gjennomføring av felles tiltak på andre
områder som transport, landbruk, milj6 og
energi, skal være å fremme en balansert lko-
nomisk utvikling, bærekraftig og ikke-infla-
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torisk vekst der milj/messige forhold tas i be-

traktning, stor grad av
pkonomiske resultater,
vå og hØy grad av sosia
vestandard og livskva
og sosial samhlrighet og solidaritet mellom
medlemslandene.

Nar Maastricht-traktatens bestemmelser er

trådt i kraft, skal Ministerrådet, etter forutgå-
ende behandling av bl.a' stats- og regierings-
sjefene i Det europeiske råd, med kvalifisert
fiertall vedta generelle retningslinjer for med-
lemslandenes Økonomiske politikk.

I Maastricht-traktaten legges det spesiell
vekt på at medlemslandene skal unngå over-
dre'¡ne offentlige underskudd' Kommisjonen
skal overvåke og rapportere om medlemslan-
denes budsjett- og gietdssituasjon. Budsiett-
disiplinen skal særlig vurderes i forhold til to
hovedkriterier:

- hvorvidt offentlige underskudd overstiger
en referanseverdi satt til tre pst' av brutto-
nasjonalproduktet;

- hvorvidloffentlig gjeld overstiger en refe-
ranseverdi satt til 60 pst. av bruttonasjonal-
produktet,

På bakgrunn av Kommisjonens rapport,
skal Rådet med kvalifisert flertall avgjØre om
et medlemsland har et overdrevent offentiig
underskudd. I tilfeller der Rådet finner at det
foreligger slike overdrevne underskudd, skal
det vããta anbefalinger med hensyn til hvor-
dan situasjonen kan rettes opp. Hvis det aktu-
elle medlemsland ikke f6lger anbefalingene,
kan Rådet iverksette tiltak. Slike tiltak kan
bl.a. være krav om ytterligere informasjon f/r
statlige obligasjonslån legges ut og krav om
ikke-ientebærende innskudd i fellesskapsin-
stitusjoner.

På d.et pengepolitiske området utpeker
Maastricht-traktaten opprettholdelse av pris-

stabilitet som et hovedmåI. Pengepolitikken
skal forvaltes av et europeisk sentralbanksy-
stem (ESBS), som vil bestå av en Europeisk
sentralbank (ESB) og medlemslandenes sen-

tralbanker. ESBSs hovedoppgaver skal være
å:

- utforme og iverksette Fellesskapets penge-
politikk;

- kjøpe og selge fremmed valuta;

- o-ppbe*t"re og forvalte deler av medlems-
landenes offisielle valutareserver;

- fremme smidig betalingsformidling.

Når en felles valuta er innf/rt, skal ESB ha

enerett på autorisasjon. av seddeltrykking'
nF veãtok på Maastricht-mØtet at den Øko-

medlemslandene dersom den Økonomiske og

monetære utviklingen i disse landene nær-
mer seg hverandre ut fra nærmere angitte kri-
terier (såkalte konvergenskriterier). Kriterie-
ne er:

- Prisstabilitet: Siste års inflasjonsrate skal
ikke overstige inflasjonsraten i de tre med-
Iemslandene med lavest inflasjon med mer
enn 1% pst;

- b,rdsjettdisiplin: Ministerrådet må ikke
frnne at det foreligger overdrevne offentli-
ge underskudd, jfr. omtalen ovenfor;

- kursstabilitet: Overholdelseav svingnings-
marginene på maksimum + 2tA pst. i valu-
takursmekanismen i EMS, uten devalue-
ringer, i minst to år;

- rentetilnærming: Siste ars giennomsnittü-
ge nominelle rentenivå for langsiktige lån
iLal iXLe overstige rentenivået i de tre
medlemslandene med lavest inflasjon med
mer enn to Pst.

I vurderingen av
konvergens, skal Rå
bl.a. utviklingen i
regnskap med uUandet og ulike prisindekser'

Útformingen og giennomføringen av den

/konomiske politikken, herunder sammen-
setningen av budsjettets inntekter og utgifter
og budsjettets totale stlrrelse, forblir med-
lemslandenes nasjonale ansvar.

Dersom et flertall av medlemslandene ikke
tilfredsstiller konvergenskriteriene fØr l' ia'
nuar 199?, og Rådet derfor ikke kan fatte ved-
tak om innføring av felles valuta fra denne da-

to, vil de land som innen medio 1998 tilfreds-
stiller konvergenskriteriene innlede den av-

sluttende fasen 1. januar 1999, uavhengig av

hvorvidt de utgiØr et flertall av medlemslan-
dene.

Storbritannia har i henhold til en protokoll
til Maastrichttraktaten, selv rett til selv å be-
stemme hvorvidt landet skal delta i den av-

sluttende fasen i etableringen av den Økono-
miske og monetære union,

Økonomiskog sos¿o¿ utjeuning - strukturfon-
dene

Med Enhetsaktens ikrafttredelse, ble Ro-
matraktaten også utvidet med bestemmelser
som sikter mot å styrke den Økonomiske og
sosiaLe samhlrighet innen Fellesskapet, her'
under å redusere forskjeller mellom ulike om-
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råder og forbedre svakerestilte regioners stil-
ling.

Innen EF har det vært en voksende erkjen-
nelse av at giennomfgringen av det indre mar-
ked vil gi relativt stprst fordeler for de mest
utviklede nasjonale /konomíene. For å kom-
pensere for slike ulike virkninger avdet indre
marked for forsgellige medlemsland, har EF
satset betydelig på en fellesskaplig regional-
politikk. Denne politikken vil bl,a. innebære
at tilskuddene fra de såkalte strukturfond,ene
fordobles i perioden 1989-gB. Strukturfonde-
ne er EFs viktigste mekanisme for overfprin-
ger med sikte på utjevning av levekår innen
Fellesskapet. Totalt vil tilskuddene fra de tre
fondene - sosialfondet, regionalfondet og
landbruksfondet - i period.en utgjlre ca, 40ò
mrd. kroner.

Maastricht-traktaten understreker ytterli-
gere behovet for utjevning av levekår innen
EF og pålegger Kommisjonen å rapportere
jevnlig om utviklingen på dette området samt
om nldvendig foreslå nye tiltak. Traktaten
fastslår dessuten at det innen utgangen av
1993 skal etableres et nytt fond - et samh6-
ringhetsfond - for Økonomisk og sosial utjev-
ning. Fondet skal finansiere prosjekter på
miljlområdet og såkalte trans-europeiske
nettverk på transportområdet. Etableringen
av slike nettverk skal ha som formål å knytte
sammen transportsystemene i de ulike deler
av EF, med spesielt henblikk på å knytte /yer,
områder uten adgang til havet og perifere re-
gioner til de sentrale deler av Fellesskapet.

2.8,2 Utenriks- og sikkerhetspolitisk sam-
arbeid

EF-landenes utenrikspolitiske samarbeid
(EPS), som kom i stand i 1970, har hatt karak-
ter av å være et mellomstatlig samarbeid byg-
get på enstemmighet, med samordning av
medlemslandenes politikk som sitt viktigste
virkemiddel. Enhetsakten avtalefestet dette
utenrikspolitiske samarbeidet, men endret ik-
ke vesentlig dets form eller innhold, bortsett
fra at det i 1987 ble etablert et eget EPS-sekre-
tariat med rent tekniske oppgaver.

Behovet for å styrke Fellesskapets politiske
rolle har fått fornyet aktualitet i de seneste
årene. Dette skyldes også fremveksten av de
nye demokratiene i Sentral- og Øst-Europa
som i særlig grad har rettet sine lkonomiske
og politiske forventninger mot EF. Dette har
styrket behovet for å gi det utenrikspolitiske
samarbeidet et nytt innhold og en ny form,

I sin presentasjon av Kommisjonens ar-
beidsprogram for 1990 lanserte Kommisjo-
nens president tarrken om en vitalisering av
det politiske samarbeidet. Han gjorde det til

et hovedpoeng at mangelen på balanse mel-
lom Fellesskapets þkonomiske og politiske
integrasjon måtte rettes opp. Begrunnelsen
for dette var hovedsakelig at EF og medlems-
landene måtte sette seg i stand til å påvirke
utviklingen innenfor det nye Europa i en ret-
ning som samsva¡te med Fellesskapets inter-
esser og verdier, og som imØtekom de for-
ventninger av både pkonomisk og politisk ka-
rakter som omverdenen neerte tit EF, Den nye
vekten på politisk integrasjon ble sammenfat-
tet i betegnelsen politisk union.

Det formelle forslaget om å etablere en poli-
tisk union kom imidlertid fra president Mit-
terrand og forbundskansler KohI, som med
dette tok sikte på å realisere fire hovedmålset-
ninger:

- iverksettelse av en felles utenriks- og sik-
kerhetspolitikk;

- styrking av demokratiet i EF;
- effektivisering av Etr's institusjoner;
- styrking av sammenhengen mellom Ef's

@konomiske og politiske virksomhet.

EFs toppmØter i Dublin i april og juni 1990
gav sin prinsipielle tilslutning til de målset-
ningene en politisk u¡ion var forutsatt å vir-
keliggilre, og vedtok at det skulle sammen-
kalles en egen traktatkonferanse. Konferan-
sen ble åpnet i desember 1990 og arbeidet pa-
rallelt med traktatkonferansen om en lkono-
misk og monetær union,

Maastricht-traktaten slår fast at det skal
etableres en felles utenriks- og sikkerhetspo-
litikk. Denne politikken kan iverksettes gjen-
nom beslutninger om felles tiltak, eventuelt
fattet gjennom flertallsavstemninger. I f/rste
omgang skal dette begrenses til visse, nærme-
re definerte områder. Den felles utenriks- og
sikkerhetspolitikken kan likevel gipre det
mulig for EF og EF-landene å opptre mer en-
hetlig og med større slagkraft i internasjonal
politikk.

Tlaktaten åpner videre for en utvidelse av
samarbeidsområdet ved at EF-Iandenes felles
utenriks- og sikkerhetspolitikk etterhvert og-
så kan omfatte en felles forsvarspolitÍkk, som
med tiden kan lede frem til et felles forsvar.
Dette innebærer en viktig utvidelse av Felles-
skapets ambisjonsnivå. Forsvarspolitikken
skal være forenlig med den felles sikkerhets-
og forsvarspolitikk som er fastlagt innenfor
NATOs raìnmer, Det skal ifllge Tyaktaten
innkalles til en ny regjeringskonferanse i 1gg6
hvor blant annet forsvarspolitikken skat drøf-
tes. Vestunionen (VEU) har som f6lge av ved-
takene i Maastricht fått offisiell status som
EFs forsvarspolitiske redskap,

VEUs oppgaver vil måtte avklares i årene
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fremover. Den lpsning sorn blir funnet vil
kunne ha betydelige konsekvenser for hvilke
bindinger som utvikler seg mellom VEU og
EF på den ene side, og NATO på den andre.
Sp/rsmålet omkring en utvidelse av VEUs
medlemskrets ble i prinsippet avklart i Maa-
stricht. AlIe EF-land tilbys fullt medlemskap.
De som ikke Ønsker fullt medlemskap, kan
gis observatØrstatus. NAIOland utenfor EF
tilbys dessuten assosiert medlemskap. Som
aktuelle land har Norge og Tyrkia reagert po-
sitivt på denne invitasjonen. De formulerin-
gene som er valgt mht. medlemskap i VEU,
innebærer at også eventuelle fremtidige EF-
medlemmer som ikke er med i NAI'O, f,eks.
Sverige eller Østerrike, vil bli invitert til med-
lemskap i VEU] Det åpner nye perspektiver
når det gielder VEUs oppgaver i forhold til
Fellesskapet og til NATO.

På dette viktige området ble det på Maa-
stricht-mØtet således funnet frem til en for-
mel som representerer en overgangsordning.
Skillet mellom EF og VEU opprettholdes,
men de organisatoriske og politiske bindinge-
ne blir så sterke at en full sammensmelting
fremstår som en sannsynlig utvikling på titt
lengre sikt,

Med vedtakene på toppm/tet i Maastricht,
har de 12 EF-land gjort det klarere enn fgr at
de i fellesskap lnsker å påta seg et stlrre an-
svar for sin egen sikkerhet. De har videre
gjort det klart at dette ansvar omfatter såvel
forsvarspolitiske, Økonomiske, sosiale og mil-
j/messige sider ved sikkerheten.

2,8.3 Samarbeirl på justissektoren
De senere år har det vært Økende oppmer-

somhet innen EF om de problemer som kan
følge av nedbyggingen av grensekontrollen
mellom medlemslandene. Forslag om bl.a. et
felles innreisevisum for alle medlemsland og
avskaffelse av personkontroll ved grensepes-
sering innen EE, har mØtt atskillig motblr.
Det har sær)ig vært bekymring for at enkelte
medlemsland ikke skal fØre tilstrekkelig kon-
troll med innvandring og innfØrsel ved Felles-
skapets yttergrenser.

EF-landenes samarbeid på justissektoren -

det tredje samarbeidsområdet i Den europeis-
ke union - er således en utvikling som fØIger
som en naturlig konsekvens av utbyggingen
av det indre marked. Samarbeidet skal omfat-
te fØlgende områder:

- asylpolitikk;
- regler for og kontrollprosedyrer vedrØren-

de grensepassering mellom EF-land og
tredjeland;

- immigrasjonspolitikk og forholdet til tred-
jelandsborgere;
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- be$empelse av narkotikamisbruk;
- be$empelse av internasjonal Økonomisk

kriminalitet;
- rettslig samarbeid i kriminal- og sivile sa-

ker;
- tollsamarbeid;
- politisamarbeid, herunder etablering av et

europeisk politikontor (Europol), med sik-
te på å forbygge og bekjempe terrorisme,
narkotikahandel og andre former for alvor-
lig internasj onal kriminalitet,

Samarbeidet innenfor justissektoren vil på
sarnme måte som samarbeidet om utenriks-
og sikkerhetspolitikken, være basert på folke-
rettslige prinsipper. I Ministerrådet kan med-
lemslandene således informere og konsultere
hverandre med sikte på å etablere felles hold-
ninger eller samordne sin politikk. Minister-
rådet kan med enstemmighet fatte vedtak om
felles tiltak, dersom dette bedre kan bidra til å
oppnå felles mål enn tiltak i regi av de enkelte
medlemsland, Med enstemmighet kan Rådet
også beslutte atvedtak som er n/dvendige for
å iverksette fellestiltak, skal fattes med kvali-
fisert flertall.

2.t.4 Enkelte utviklingstrekk
I 1980-årene var oppmerksomheten i EF-

samarbeidet i stor grad rettet mot Økonomis-
ke forhold. Opplevelsen av at EF sakket akte-
rut i konkurransen med Japan og USA, var en
viktig grunn til dette. Men like viktig var tro-
lig det fasttØmrede m/nsteret i etterkrigsti-
dens internasjonale politikk, med rivalisering
mellom supermaktene og blokkdeling i Euro-
pa. Innen denne rammen var det lite spille-
rom for utenrikspolitiske initiativer fra EFs
side. Den kalde krigens avslutning har endret
dette og skapt grunnlag for at Fellesskapet
kan spille en mer aktiv utenrikspolitisk rolle i
Europa.

Maastricht-traktaten bekrefter EFs Økende
oppmerksomhet om utenriks-, sikkerhets- og
forsvarspolitiske forhold. Selv om medlems-
landene Ønsker å gi EF en st/rre utenrikspoli-
tisk rolle, er det imidlertid klart at de enkelte
Iand, også etter at Maastricht-traktaten even'
tuelt er trådt i kraft, fremdeles vil være de
sentrale aktØrer på dette området. Dette un-
derstrekes av at samarbeidet vil være av fol-
kerettslig karakter og at alle prinsipielle be-
slutninger må fattes med enstemmighet.

Overfpringen av myndighet til Fellesskapet
gielder på områder som er neerrnere bestemt
giennom traktatene. Overfpringen av myn-
dighet er således ikke generell, men avgren-
set til nærmere definerte områder. En eventu-
ell utvidelse av Fellesskapets myndighet kan
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bare finne sted gjennom endring av EFs trak_
tatgrunnlag. Slik endring må ha alle med_
lemslandenes tilslutning,

På samme måte som annen halvdel av 1gg0-
ng av det
kan 1990-
'politiske
det være

på det Økonomiske området at EF-samarbei-
det er kommet lengst. Ikke minst vil dette
gjelde når Maastricht-traktaten eventuelt er
trådt i kraft, og det indre marked integreres i
en Økonomisk og monetær union.

I den foregående fremstilling av enkelte ho_
vedtrekk i EF-samarbeidet, er det lagt vekt på
å få med de endringer som fplger ãv unioi-
straktaten fra Maastricht. Etter Maastricht-
mØtet har det imidlertid vært atskillig debatt i
en rekke EFJand om Thaktatens ulike sider.
Samtlige medlemsland må ratifisere trakta_
ten fpr den kan tre i kraft.

Samtidig står EF foran en ny utvidelsesrun_
de i llpet av de n¿ermeste år. Mye tyder på at
EF i midten av 1990-årene vil kunne tra iS-f O

medlemsland. Hvordan EF makter å hånd.tere
ytterligere utbygging av samarbeidet parallelt
med opptak av nye medlemmer, vil være av-
qiØrende for Fellesskapets utvikling frem mot
århundreskiftet.

2.9 SAMARBEIDEÎEFTA/EF
2,9,1 Frihandelsavtalene

og EF i 1973. Ved dette fant det sted en sam_
mensmeltning av EFTA- og EF_området ti-l et
stort vest-europeisk frihandelsområde ved at
t9l] oS mengdemessige begrensninger i han_
delen med industrivarer ble awikleli tSZZ,

Gjennom frihandelsavtalene mellom Norge
og EF er tollen på industrivarer, samt enkelîe
landbruks- og fiskeprodukter blitt awiklet.
Avtalene inneholder ogsá enkelte andre be-
stemmelser. Visse konkurrarrsebegrensende
forhold, som enkelte typer avtaler mellom fo_
retak og utnyttelse av dominerende stilling på
markedet, er uforenlig med avtalene. Oet
samme er bruk av offentlig stØtte som vrir el_
ler truer med å vri konkurransen. Videre åp-
nes det for bruk av beskyttelsestiltak dersom
en av partene skulle se
til side. En generell
fastsestter prosedyrer

det kan utvides til nye områder, har i titen
grad vært anvendt.

2.9.2 Luxembourg-prosessen
Etter at det på bakgrunn av de bilaterale fri_

ministermltet i Luxembourg g, april 19g4
markerte et politisk ønske om å utviáe samar_
beidet til nye områder. Erklæringen fra mØtet
fremhever det spesielle forholdet mellom EF
og EFl'A-landene og stiller opp målsetningen
om å skape et europeisk gkonomisk .a-la._
beidsområde. Erklæringen tar til orde fo¡ fri

og tjenester i Europa og
på nye områder som pko_
skning, miljØvern, trans_
, turisme og kulturspprs-

ble bl.a. inngått avta
portrestriksjoner og
handelshindre. I lys
byggingen av samarbeidet i EF. fremsto like-
vel Luxembourg-prosessens tiln¿erming et-
terhvert som lite egnet til å fange opp ¿e1 Ul_
tagende behovet for utvidet samarbeid mel_
Iom EFTA og EF.
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Den raske fremdriften i EF-samarbeidet fra
midten av 1980-tallet, skapte behov for orga-
nisatoriske endringer i EIIIA. ForsØket på å
bygge ut samarbeidet med EF gjennom Lux-
embourg-prosessen hadde ikke svart til for-
ventningene. I lys av at EF var inne i en om-
fattende endringsprosess som hadde betyde-
lige konsekvenser også for EFTA-landene, var
det imidlertid klart at EFTAs viktigste fremti-
dige oppgaver ville bestå i å ivareta forhoìdet
til EF, Dette ble fastslått av EFTAs regjerings-
sjefer på mØtet i Oslo 14.-15, mars 1989, der de
tôt< tit orde for kartlegging av mulighetene for
å etablere et europeisk Økonomisk samar-
beidsområde med EE

for hvordan samarbeidet kunne utvikles. Han
fremholdt at man burde sikte rnot et nytt og

bedre strukturert samarbeid mellom EF og
EFTA med en felles beslutningsprosess.

Skulle et slikt samarbeid bygge på to piìa-
rer, EFTA og EF, måtte EFTA styrke sin orga-
nisasjon.

Den felles oppfatningen mellom EFTA-lan-
dene og EF om at Luxembourgprosessens
samarbeidsmpnstre ikke var tilstrekkelige tiì
å ivareta partenes interesser, skapte grunnla-
get for den såkalte Oslo-prosessen' som sene-
re ledet frem til EØS-forhandlingene.

2.10 VIRKNINGER FOR NORGE AV EN
EVENTUELL VIDEREFøRING AV
EI(SISTERENDE FRIHANDELS-
ORDNINGER

2.10.1 Innledning
I debatten om EØS har det fra enkelte hold

vært tatt til orde for at Norge fremfor å inngå
en EØS-avtale, bør fortsette samarbeidet med
de Øvrige EFTA-landene og EF på grunnlag
av de eksisterende frihandelsordninger, det
vil si henholdsvis EFTA-konvensjonen fra
1960 og Norges frihandelsavtaler med EF fra
1973.

Nedenfor drøftes enkeite sentrale spØrsmål
knytt utbYg-
ging ninger.
Først rebYtte
med og for
den Økonomiske integrasjonen mellom EF-
TA- og EF-Iandene og virkninger av slik inte-
grasjon for Økonomisk samkvem. Deretter
õmtales enkelte virkninger av en viderefØing
av de nåværende frihandelsordninger' og en-

k videreføring vil
k miske handlefri-
h er av eventuelt å

bygge videre ut samarbeidet på enkeltområ-
dãi me¿ de Øvrige EFTA-landene og EF bila-
teralt.

De utenrikspolitiske konsekvensene for
Norge av ikke å delta i EØS, er nærmere be-

handlet i pkt. 2.11 i dette kapittel'

2.10.2 Nærmere om Norges varebytte med
EFTA- og EF-området.

Over de siste 30 år har Vest-Europa vært et
stabilt marked for norsk vareeksport.

værende EFTA-landene holdt seg stabil,
mens den tilsvarende andelen til Storbritan-
ni m ble EF-medlem-
m 973, gikk ned.

og EF utgj/r han-

delen innen EFTAJEF-området om lag ?0 pst'
av samlet utenrikshandel. EFTA-landenes fel-
les /konomiske interesser ligger i fØrste rek-
ke i handelen med EF. EFTA-landenes sam-

handel med EF har således et vel så stort rela-
tivt omfang som EF-landenes samhandel seg

imellom. Sãmhandelen mellom EFTA-lande-
ne utgjpr bare mellom 12 og 13 pst. av deres

totale utenrikshandel, og består i hovedsak av

samhandelen mellom Sverige og'Norge og
mellom Sverige og Finland. Sverige er Nor-
ges viktigste handelsPartner'

2.10.3 Virkninger av økonomisk integra-
sjon i Vest-Europa

Den omfattende varehandelen melìom lan-
dene i Vest-Europa har i betydelig grad blitt

arbeidet i re-
id synes å bi-
utenrikshan-

deien og til at utenrikshandelen, som følge av

reduserte handelskostnader, samtidig vris i
retning av Økt samhandel mellom de landene
som deltar i integrasjonen, på bekostning av
deres handel med tredjeland. Tilgjengelig ma-
teriale bekrefter at stike virkninger har gjort
seg gjeldende for EFTA-landene. Opprettel-
seã ã" EF og EFTA som egne handelsområ-
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de ingav påbe ut_
videlsen av EF i lgTB og frihandelsavtalene
mellom EFTA-landene og EF resulterte i pe_
rioden 1973-1985 i nye handelsm/nstre, Hàn_
delen mellom EFTlAlandene og de opprinne_
Iige EFlandene @kte merkbart, delviJpå be_
kostning av den interne EFTA-handelen. Den
pkte integrasjon mellom de to handelsområ_
dene synes også å ha bidratt til en merkbar
/kning i EFTA-landenes totale handel.

Det
rekke
misk i
lom de land som deltar i integrasjonen, på be_
kostning av disse land.enes handel med tred_

lertid også
grunn til å
nomisk in-

tegrasjon giør seg gjeldende for handelen
med tjenester. Også slik handel må antas å bli
vridd ytterligere i retning av de partene som
deltar i integrasjonen, på bekostning av de
som står utenfor.

kgmmer fra EF-land, mens over halvparten av
EFTA-landenes direkte utenlandsinvesterin_
ger skjer i EF, En gkende andel av EFTAlan_
denes direkte utenlandsinvesteringer etter
1985 er blitt kanalisert til EF-området.

2.10.4 Virkninger av en videreføring av
nåværen de f rihandelsordninger

Det indre marked vil innebære at deltaker_
ne fjerner ba¡rierer for det frie byttet av varer
og tjenester seg imellom. De land som står
utenfor, vil derfor møte barrierer som ikke
lenger vil eksistere i handelen mellom de land
som deltar fullt ut i det indre marked (1f. kap.
10).

le
m

av norske bedrifters konkurransekraft i for_
hold til konkurrentene i EØS-området,

Det er i proposisjonens enkeltkapiiler gjort
rede for de områder der norsk r-raeringJiv i

I tillegg vil
tjenestesekto
sielìe tjenest
Norge utglþr
av Økonomien som vår industri, målt i syssel_
setting og verdiskaping. Ved å stå utenfor det
indre marked, vil norske tjenestesektorer ik_
ke bli omfattet av det felles regelverk som
skal sikre at denne del av det pkonomiske
samkvem finner sted på grunnlag av likebe_
handling uten hensyn til nasjonalitet.

Virkningene av EFs indre marked vil bety
at de nåværende vilkår for Norges lkonomis_
ke samkvem med Vest-Europa vil bli end.ret.
Dette gjelder å delta i det
indre marked srbeidet, el_
Ier dersom N nåværende
frihandelsordninger.

Gjennomfpringen av det indre marked vil
styrke samhandelen mellom deltakerne og
isolert sett vri noe av handelen bort fra EFTA_
landene dersom de ikke deltar fullt ut i det in-

Når det gjelder Norges handel med de Øvri_
ge EFTA-landene, vil de /konomiske virknin_
ger ved valg av et frihandelsalternativ være
st/rst i forhold til Sverige og deretter Finland,
Fn økt integrasjon mellom Sverige og Fin_
Iand og de andre vest-europeiskJhnd som
fplge av Sveriges og Finlands deltakelse i det
indre marked, vil gradvis kunne forsterke de
ne-gative virkningene for norsk eksport ved å
stå utenfor EØS. Virkningene i forhold til de
andre EFTA-Iandene vil derimot være relativt
liten.

En reduksjon av Norges eksport til EFTA_
landene og EF som f6lge av at vi ikke deltar
fullt ut i det indre marked, vil i noen grad
kunne motvirkes av at norske foretak sõtter
ned sine eksportpriser. Motstykket til dette
vil være at Norge aksepterer et realinntekts_
tap som fplge av en forverring i bytteforhol_
det. Norsk næringsliv vil i noen grad kunne
motvirke tap av markedsandeler ved å omlo-
kalisere produksjonen til bedrifter innenfor

le-
ro_

I en situasjon der de andre EFTA-land.ene
knytter seg til det indre marked, mens Norge
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velger å videreføre dagens frihandelsordning,
vil noen av de virkningene som vi ville ha fått
ved deltakelse i det indre marked likevel gjØ-

re seg gjeldende i det norske hjemmemarke-
det:

- norske forbrukere vil oppnå gevinster som
f¿Ige av reduserte priser på varer og tjenes-
ter importert fra EFTA/EF-området.

- økl importkonkurranse vil presse pris- og
kostnadsnivået i norsk næringsliv. Dette
vil gi opphav til omstillinger og produkti-
vitetsgevinster.

Hvor sterke disse positive virkningene vil
være dersom Norge baserer seg på et frihan-
delsavtalealternativ, vil bl.a, avhenge av i hvil-
ken utstrekning norske myndigheter ensidig
velger å åpne opp for sterkere konkurranse på
det norske hjemmemarkedet. Jo stØrre vekt
man legger på å skjerme norsk næringsliv fra
omstillinger, desto mindre vil virkningene
være. Dersom siktemålet med en eventuell
forlengelse av dagens frihandeisordning skul-
le være å dempe omstillingene i norsk pkono-
mi som fplge av markedsintegrasjonen i Eu-
ropa, må en opprettholde handelsbarrierer.
Da vil også de positive virkningene bli mind-
re.

Det er vanskelig å se at det innenfor en ri-
melig tidshorisont kan etableres betalings-
dyktige, alternative markeder til våre eks-
portmarkeder i Vest-Europa.

Dersom Norge ikke deltar fullt ut i det indre
marked, vil det trolig virke negativt på inves-
teringene. Det vil være st@rre usikkerhet
knyttet til investeringer i konkurranseutsatt
virksomhet i Norge enn ved investeringer i
EØS-området.

Konsekvensene av å stå utenfor det indre
markecl, vil likevel kunne varierere for de en-
kelte EFTA-landene. Norge, Sverige og Fin-
Iands beliggenhet i forhold til de europeiske
markedene trekker isolert sett i retning av at
konsekvensene blir stØrre for de nordiske lan-
dene enn for Sveits og Østerrike, men sam-
mensetningen av utenrikshandelen har også
betydning. Av de nordiske landene har Sveri-
ge en industristruktur som er mest lik EF-lan-
denes. Det skulle bety at virkningene av å stå
utenfor, vil kunne bli st/me for Sverige enn
for Norge og Finland. Det innebærer at
svensk industri gjennomgående er utsatt for
stlrre konkurranse fra EF-produsenter enn
norsk og finsk industri.

2.10.5 Faktiske og folkerettslige bindinger-
på den økonomiske handlefriheten

Gjennom et sett av internasjonale avtaler
har Norge inngått forpliktelser som innebæ-
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rer at norske myndigheters formelle handle-
frihet begrenses når det gielder adgangen til
bruk av virkemidler som har betydning for in-
ternasjonalt Økonomisk samkvem. Dette gjel-
der i fprste rekke muligheten til å benytte til-
tak som vrir konkurransen, som f.eks toll- og
mengdemessige begrensninger. Både Norges
deltakelse i EFTA- og GATT-samarbeidet,
samt frihandelsavtalene med EF, begrenser
adgangen til bruk av slike virkemidler. EFTA-
konvensjonen inneholder også bestemmelser
om statsstØtte og offentlige innkjpp. Slik re-
sultatene av Uruguay-runden i GATT avteg-
ner seg, vil det også bli inngått samarbeÍd og
lagt begrensninger på bruk av virkemidler i
Iandbruks- og tjenestesektoren. Videre om-
fatter det handelspolitiske samarbeidet i Nor-
den bl.a. utforming av tekniske forskrifter og
motvirking av diskriminerende offentlige
innhøpsregler. Gjennom deltakelse i OECD
har Norge forpliktet seg til en liberalisering
av reglene for kapitalbevegelser,

Når Norge inngår slike internasjonale avta-
Ier, oppnår våre bedrifter bedret markedsad-
gang og mer stabile og forutsigbare vilkår,
idet handelspartnerne forplikter seg til å av-
stå fra vilkårlige tiltak. Et avtalefestet Økono-
misk samarbeid med giensidige rettigheter og
plikter gir Økte muligheter for myndigheter
og foretak til å planlegge under forutsigbare
forhold. Som f/lge av vår utadvendte Økono-
mi og store utenrikshandel, men med begren-
set Økonomisk og politisk innflytelse, har
Norge særlige fordeler av at internasjonal
handel reguleres gjennom giensidig forpÌik-
tende samarbeid. Vi har ikke nok tyngde til
selv å påvirke de rammevilkår norsk neerings-
Iiv mØter på internasjonale markeder.

2.10.6 Virkninger av en videreføring av
frihandelsordningene for den økono-
miske handlefriheten

Ved valg av et frihandelsavtaleaiternativ
som i hovedsak viderefører den nåvaerende
ordning, påtar vi oss ikke ytterli.gere rettslige
forpliktelser. Men som påvist, vil markedsad-
gangen til Vest-Europa bli mer usikker for
norsk neeringsiiv når det indre marked gjen-
nom EØS-avtalen er gjennomført hos våre
viktigste samhandelspartnere, og Norge selv
ikke deltar fullt ut. Norske eksportnæringer
vil ikke.være sikret likebehandling i forhold
til sine éuropeiske konkurrenter. Konkuman-
seposisjonen vil kunne bli svekket.

Ved å viderefpre dagens frihandelsordnin-
ger, vil Norges Økonomiske samkvem med si-
ne viktigste handelspartnere ikke være basert
på det felles regelverk som vil glelde mellom
våre handelspartnere innbyrdes. I den grad
Norge i en slik situasjon benytter sin handle-
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frihet til å skjerme norsk neeringsliv, kan til
gjengeld Norge bÌi møtt med tilsvarende bar-
rierer på våre viktigste eksportmarkeder.

For å motvirke de konkurranseulemper
norsk næringsliv vil bli møtt med på disse
markedene og oppretthoide markedsandele-
ne, må en i et frihandelsavtalealterndtiv stille
strengere krav til utformingen av den Økono-
miske politikken. I denne forstand vil et fri-
handelsavtalealternativ legge st@rre begrens-
ninger på vår reelle handlefrihet i den Økono-
miske politikken enn om Norge deltar fultt i
det indre marked.

2.10.7 En utbygging av Norges nåværende
frihandelsordninger gjennom bi-
laterale sektoravtaler

Dersom Norge /nsker å unngå at rammebe-
tingelsene for norsk næringsliv forverres i for-
hold til deres konkurrenter i de landene som
deltar fullt ut i det indre marked, må i så fall
vårt samarbeid med de /vrige EFTA-tandene
og EF bygges ut bilateralt og legges nærmest
mulig opp til de regler som gjeÌder for det in-
dre marked. Jo mer våre regìer samsvarer
med de regler som gjelder for det indre mar-
ked, og jo flere sektorer av det Økonomiske
samkvem - også på tjenesteområdet -som om-
fattes, desto færre faktiske hindringer er det
realistisk å anta at norsk næringsliv vil mlte
overfor Vest-Europa. Men i så fall vil våre
rammevilkår nærme seg dem som fastlegges i
EØS-avtalen.

Ved gjennomfpringen av det indre marked
skal gjenværende hindringer for Økonomisk
samkvem mellom de land som deltar fultt ut i
all hovedsak fjernes. Dette innebærer også at
de transaksjoner som knytter seg til en be-
stemt virksomhet, må kunne skje uten hind-
ringer. Konkurransevilkårene til norsk indu-
stri vil ikke bare bli påvirket av samarbeidet

Betydningen av å fjerne barrierer i alle de-
ler som inngår i økonomisk virksomhet på en
sektor, ligger bak EFs krav om at sektoravta-
Ier må omfatte hele EFs regelverk på området
fo¡ at ikke-diskriminering skal kunne garan-
teres. Slikt regelverk kan jevnlig omfatte kon-
kurranseregler og også bestemmelser om
Kommisjonens håndhevelse av dem, særskil-
te sikkerhetsklausuler som bare utl/ses ved
autorisasjon av Kommisjonen m.v,

Det må derfor antas at det ikke vil være mu-
lig å inngå sektoravtaler mellom Norge og EF
uten at man overtar regelverket pá det aktuel-
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Ie området fullt og hett. Det er vanskelig å ten-
ke seg noen melloml¿sning som vil kunne
sikre norske foretak likebehandling på det in-
dre marked i forhold til europeiske konkur-
renter.

I forhandiingene om Luftfartsavtalen mel-
lom Norge, Sverige og EF, jf. Ot.prp. nr. bB
(1990-91), var således EFs vilkår at Norge fulÌt
ut måtte overta EFs regelverk vedr@rende
luftfart, derunder også de særlige konkurran-
seregler som regelverket inneholder.

På bakgrunn av denne erfaring er d.et grunn
til å tro at avtaler om /konomisk samkvem
mellom Norge og EF må inngås sektorvis.
Dette er også erfaringer Sveits har gjort i sine
forhandlinger med EF om en forsikringsavta-
le, Dersom slike avtaler skal være basert på
gjensidighet når det gjelder rettigheter og
plikter, må de inngås på grunnlag av EFs re-
gelverk på de forskjellige områder. Bare ved
en innarbeidelse av dette regelverket i avta-le-
ne, er det reaListisk å anta at norsk næringsliv
kan oppnå full likebehandling med konkur-
renter fra EF-landene på EFs marked,

I Luftfartsavtalen er EFs regelverk fullt ut
innarbeidet. Forsikringsavtalen mellom
Sveits og EF (som formentlig trer i kraft l. ja-
nuar 1993) baserer seg på samme måte på EFs
regelverk på området,

EFs regelverk er utformet med henblikk på
å skape presise rettigheter og forplikteìser
som også egner seg for overvåking og håndhe-
velse. Regelverket har altså en helt annen ka-
rakter enn det som finnes i EFTA-konvensjo-
nen og EFTA-landenes frihandelsavtaler med
EF. Bestemmelsene der har generelle formu-
leringer som gir rom for ulike tolkninger. In-
nen visse rammer overiates det til partene
selv å definere innholdet av forpliktelsene og
etterleve dem.

Under EFTA-landenes frihandelsavtaler
med EF kan det iverksettes anti-dumpingtil-
tak eller beskyttelsestiltak, Det finnes ingen
felles, organisert overvåking mellom partene
og heller ingen tvistelgsningsmekanisme.
Lpsningene man måtte komme frem til, vil bli
påvirket av partenes tyngde i samarbeidet.

2.10.8 Nærmere om konsekvensene av bi-
laterale sektoravtaler

I sektoravtaler som baserer seg på EFs re-
gelverk, er reglene så presise at det vil være i
partenes interesse å forholde seg til et organ
som kan gi autoritative fortolkninger av for-
pliktelsene. I en bilaterat l/sning vil imidler-
tid ikke dette være mulig, Etter EF-retten kan
slike autoritative avgjprelser ikke fattes av na-
sjonale domstoler, men bare av EF-domsto-
len.

I Luftfartsavtalen mellom Norge, Sverige
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og EF tilstås EF-kommisjonen kontrollfunk-
sjoner på statsstØtteområdet, uten at dette
skjer i fellesskap med de andre partene, I
Ot.prp. õ8 (1990-91) heter det således:

n.....Hois Kommisjonen rLener at elcsiste'
rende regler for statsstþtte et i strid med anta'
len, eller a,t sto;tsstøtte bltr misbrulct, har den
rett til & ønmode norslce eller suenske mandt g-
heter om å, endre reglene eLler pralcsis innen en
uiss tid. Huis norslce el'Ler suenslce mgndighe-
ter er uenig i KomrnisjonerLs san, blir spØrs-
m&Let en salcfor Den felles Komi'té. Tilsuaren-
de gjelder for euentuelle nye stþtteordninger
innenfor a.utaLens områ"de, som il+ke skøL
itserksettes fþr Komrnlsionen har f&tt anled'
ning tíL ö.uurdere dem."

Ved utvikling av nye regler, heter det dess-
uten:

*Etter ørttkkel 13 gis de tre an¡tøIepartene
rett til å, endre sin Lwgiuning pã'Luftfartens
områ.de. Selu om denne retten fonnelt tilkom-
mer øLLe tre øutøl,epartene på" Iik basis, tilsier
ProtokolL 7 til autalen ü Luftlartsclutalen for'
utsettes å" utuilcles suksessíot primæ'rt i a¡er'
rensstentmelse de forslag til nge EF-regler som
der er omto,Lt.,

Dette innebærer en automatisk kopling til
EFs beslutningsprosess, uten informasjons-
og samrådsprosedyrer og andre regler for en
felles beslutningsprosess.

For Luftfartsavtalens del har slike lpsninger
vært akseptable fordi de berører noe'n få fore-
tak som er helt avhengig av en slik avtale. Det
stØrste foretak som berØres, SAS, defineres
dessuten i denne sammenheng som et EF-sel-
skap pga. virksomheten i Danmark, Selv uten
en avtale, ville derfor Kommisjonens vurde-
ringer av statsstøtte som berlrer selskapet, få
betydning for hele SAS' virksomhet. Forcli
SAS i forhold til disse EF-reglene er definert
som et EF-selskap, får ogsånorske myndighe-
ter - giennom det norsk/svensk/danske myn-
d.ighetssamarbeid vedrØrende SAS - indirekte
innflytelse i EFs beslutningsprosess på et tid-
ligere stadium enn det som ellers følger av av-
talen,

Dersom avtaler av samme type som Luft-
fartsavtalen skuìIe omfatte felter som berØrer
et stort antall borgere og foretak, vil slike løs-
ninger, hvor vi på ensidig basis uten fellesor-

forhandtingene tilsier at nasjonale myndighe-
ter ikke vil kunne bli tilstått overvåkings- og
forvaltningsfunksjoner i en bilateral avtale
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som baserer seg på EFs regelverk. Fra EFs si-
de anses ikke dette å gi tilstrekkelig sikkerhet
for likebehandling av EFs foretak i Norge i
forhold til norske foretak. Bare internasjonale
organer, som EFIfAs overvåkingsorgan i et
EØS-samarbeid, kan etter EFs syn utfØre sli-
ke oppgaver. Ut fra samme tankegang er
medlemslandenes nasjonale myndigheter ik-
ke betrodd tilsvarende overvåkingsfunksjo-
ner i EF.

Bilaterale sektoravtaler med Fellesskapet
hvor EFs regelverk overtas fullt og helt, vil
fØlgelig innebære en reell overfpring av myn-
dighet fra norske myndigheter til EFs orga-
ner. Dette vil i så fall medf/re prinsipielle pro-
blemer, fordi vi da ikke deìtar i de organene
som fatter vedtak, og ikke har noen plass i de
s¿erskilte samrådsprosedyrer som leder frem
til slike vedtak.

2.I1 UTENRIKSPOLITISKEI(ONSE-
KVENSER AV IKKE Ä NNT,TE T

EøS.SAMABBEIDET
2.11.1 Dn ny ralnmc for utenrikspolitisk

dialog
EØS-avtalen vil være en videreføring og en

utvidelse av et naert handelspolitisk samar-
beid mellom landene i Vest-Europa. Avtalen
berØrer såvidt mange felter at den vil bli en
dominerende ramme for samarbeid og beslut-
ninger mellom EFTA og EF-Iandene'

Samarbeidet innen rammen av avtalen vil
kunne utgjlre en viktig del av de deltakende
EF"TA-Iandenes samiedede utenrikspolitikk'
Siden 19?0-årene har handelspolitiske spØrs-

mål stått stadig mer sentralt i forholdet mel-
lom statene. EFs indre marked og EØS-avta-
Ien er i stor grad svar på denne utviklingen'

Handelspolitiske spØrsmål spiìIer en viktig
rolle i de nye forbindelsene mellom EFTA- og

demokratiene i Sentral-
mål knYttet til de områ-
ØS-avtalen, blant annet

handel, miljp, forskning, utdanning, sosiale
spørsmåI, utgjØr en viktig del av det utvidede
sikkerhetsbegrepet.

De omfattende politiske kontaktflatene
som utvikles som fØlge av samarbeidet under
AvtaLen vil skape en ny politisk ramme for
samarbeid og kontakt mellom de deltakende
landene, MØtevirksomheten i de ulike EØS-
organene vil involvere representanter for re-
gieringene, embedsverk, arbeidslivets parter
og parlamentarikere.

Til fors$ell fra dagens frihandelsavtale, har
EØS-avtaten den PoIi-
tiske dialoge spØrsmål
mellom land menings-
utvekslinger pá ministernivå i forbindelse

'l



1ee1*e2 St.prp. nr. 100
Om samtvkke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske Økonomìske samarbeicìsområde (EØS)

77

med ml,ter i EØS-rådet, nær kontakt gjennom
diplomatiske kanaler og drpftelser i- forbin-
delse med konferanser og i internasjonale or_
ganisasjoner. Det er rimelig å anta at EFTA-
landene og EF innen rammen av denne poli_
tiske dialogen vil slke å samordne sine posi-
sjoner i flere internasjonaie forhandiingspro-
SESSCT.

2.11.2 Kontakten med EFTA og EF-lande-
ne utenfor EØS

I tillegg til uformelle kontakter på politisk
nivå, har Norge i dag en gang i årel kónsulta_
sjoner med Etr'på embedsnivå om samarbei_

tab_
Det

formene vil kunne videreføres dersom *ft';
står utenfor EØS.

Norge vil oppleve at det potitiske samarbei_
det internt mellom de ¿vrige EFTA-landene
som 9-eltar i EØS, og mellom disse landene og
ES vil skyte fart på alle områder som dekkes
av avtalen. Det vil oppstå et nytt politisk tyng_
depunkt der Norge ikke deltar.

Dette vil i seg selv ha betydning for Norges
anledning til å fremme norske interesser -lk_
ke bare på de områder som dekkes av avtalen,
men også på andre områder som det er natur_
lig å drpfte i tilknytning til det tþpende EØS_
samarbeidet,

Det er vanskelig å se at dagens bilaterale
samarbeirlsordninger mellom Norge og EF
fullt ut vil kunne kompensere for en slik ut_

For Norge v
vekt på samar
ner der vi delt
ropeiske land.

Den pkende betydning av EF-landenes
utenrikspolitiske samvirke gjennom EpS har
riktignok i tlpet av lg80-årene ført til en viss
tyngdeforskyvning bort fra NATO.

For Norge inneb¿erer også tilbudet fra topp_
m@tet i Maastricht om assosiert medlemssÈap
i VEU en ny kanal for å hevde sine interessei.
Som hittil vil KSSE gi Norge muligheter til
deltagelse i et alleuropeisk forum, men KSSE
vil ikke kunne kompensere for et nært samar-
beid med Norges tradisjonelle samarbeids_
partnere i Vest-Europa, noe som ytterligere
understrekes ved utvidelsen av KSSE-delta_
kelsen til over 50 land.

Det er sannsynlig EØS-avtalen også vil få

betydning for samarbeidet i andre samar_
beidsordninger der Norge deltar:

- EFTA-samarbeidet vil i altoverveiende
grad bli rettet inn mot de oppgaver som
følger av EØS-avtalen.

- Store deler av det etablerte nordiske sam-
arbeidet vil bli påvirket av EØS-avtalen.
På mange områder Bår EØS-avtalen lenger
enn dagens nordiske samarbeid. De nor_
diske landene vil her fortsette sitt samar-
beid med basis i EØS-avtalens bestemmel-
ser.

2.11.3 Norges posisjon i europeisk samar-
beid

Som følge av EØS-avtalens omfattende ka-
rakter, vil et norsk valg om ikke å inngå avta-
len i seg selv begrense Norges politisÈe kon-
takt med de land som deltar i samarbeidet.
Dette vil stå i motstrid med den generelle ut-
vikling i europeisk samarbeid og integrasjon
der landene sØker så mange kanaler sorn mu_
lig for påvirkning og fremme av nasjonale in-
teresser.

Ved et nei til det omfattende samarbeidet i
EØS vil Norge i begrenset grad bli vevet inn i

økonomiske, teknolo-
ntaktene som i stadig
en nye sikkerhetspoli-

Etter den iÌ Norge sitte
igjen med a idsordninger
som ble eta hovedsak de

.Ilys
piller
ag en

1980-taÌlet. en av

En slik utvikling vil'gi Norge begrenset an_
ledning til å være med på utformingen av et
nytt samarbeidsm/nster i det nye Europa.
Det vil også gj6re det vanskeligere for norske
myndigheter å målbære interessene til norsknæringsliv, rganisasjo-
ner i de fora lutningene
utformes og

Et nei til EØS der hovedsiktemålet er å
skjerme Norge fra en åpen europeisk Økono-
mi, vil videre kunne svekke troverdigheten i
Norges gjentatte Ønsker om mer forpliktende
samarbeid mellom landene.

Begrensningen av de politiske bånd til det
Øvri
blir
ståe
ged
minerende samarbeidsramme i Europa. Dette
viì representere et betydetig brudd med norsk
utenrikspolitisk orientering etter krigen.
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Da Norge sa nei til medlemskap i EF i 1972,
kunne det videre samarbeid med EF utvikles
sammen med tre andre nordiske land og de
gjenværende EFTA-land. Dette gav Norge bå-
de Økt forhandlingsstyrke overfor EF i de til-
feller EFTA-landene opptrådte samìet, og fle-
re samarbeidskanaler for en rekke politiske
og /konomiske sp/rsmåI,

Dersom Norge alene blir stående utenfor
EØS, vil ingen av delene lenger være tilfelle.
Vest-Europa vil ordne store deler av sitt poli-
tiske samarbeid innenfor en ramme der Nor-
ge ikke deltar. Norges generelle politiske for-
handlingsposisjon vìl bli svekket og betyd-
ningen av samarbeidsorganer som EFTA og
det nordiske samarbeid vil avta betydelig.
Det vil oppstå en ny situasjon for Norge der-
som de nØytrale land gjennon-r deltakelse i
EØS kommer med i et nærmere politisk sam-
arbeid med våre NAT0-allierte enn Norge
selv.
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I en situasjon der den politiske dialogen i
EØS blir et viktig instrument for vest-euro-
peisk sarnordning, vil også bredere utenriks-
og sikkerhetspolitiske sp/rsmål kunne bli
drØftet i EØS. Dette vil svekke Norges posi-
sjon og muligheter til å påvirke utformingen
av europeiske synspunkter.

Det er utsikter tit at EØS-samarbeidet også
vil. kunne bli en ramme for koordinering av
samarbeidet med landene i Sentral- og Øst-
Europa. I lys av de langt på vei parallelle avta-
lene som EFTÂ-landene og EF har inngått
med disse landene, er det naturlig at det vil
bli samarbeidet om den videre utbygging av
kontaktene med de nye demokratiene. Ved å
stå utenfor EØS vil Norge ikke få del i de nye
kontaktkanaler og samarbeidsordningene
som utvikles.
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KAPITTEL 3

Gjennomgåelse av Avtalens artikler
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Avtalens hoveddel består av 129 ärtikler. I
tillegg består den av 49 protokoller, 22 ved-
legg samt de ca. 1.300 EF-rettsakter som det
henvises til i vedleggene. Omforent m@terefe-
rat fra forhandlingene og erklæringer avgitt
av partene i fellesskap, gruppevis eller ensi-
dig, vil dessuten ha betydning for tolkningen
av forpliktelsenes innhold.

Det er bare EF-rettsakter som er kunngjort
fØr 1. august 1991, som ha¡ vært gienstand for
forhandlinger og som eventuelt er giort til
EØS-forpliktelser. Det arbeides med en til-
leggsprotokoll med rettsakter fra etter dette
tidspunkt. Denne protokollen vil inneholde
rettsakter som blir vurdert som uproblematis-
ke av EFTA-landene, Tilleggsprotokollen vil
eventuelt bli fremmet i en egen proposisjon
til Stortinget som tilleggsavtale til EØS-avta-
len.

I dette kapittel vil det bli gitt en besk¡iven-
de omtale av innholdet av Avtalen, artikkel
for artikkel, samt av protokoller, vedlegg og
erklæringer som antas å ha betydning for for-
ståelsen av artiklene. Da omtalen ikke vil in-
neholde en fullstendig gjengivelse av de teks-
tene som omtales, forutsettes det at beskrivel-
sen leses i sammenheng med den enkelte ar-
tikkel. Beskrivelsen må også ses i sammen-
heng med de bestemmelser om tilpasning av
EF-rettsakter til EØS-forpliktelser som er
fastsatt i Avtalens Protokoll 1. Det er nærme-
re rede$ort for innholdet i Protokoll 1 i slut-
ten av dette kapittel.

Særskilt vedlegg 1 inneholder avtaleteks-
ten i offisiell norsk versjon. Omtalen av den
enkelte artikkel er ikke ment å være utt@m-
mende, men må ses i sammenheng med hvor
utfprlig saksforholdet er behandlet i proposi-
sjonens /vrige kapitler. Der Avtalen krever lo-
vendring, vil forholdet dessuten bli omtalt i
vedkommende Odelstingsproposisjon.

Der man i omtalen av de enkelte artikler vi-
ser til bestemmelser i EFs traktatgrunnlag, vil
traktaten om opprettelse av Det europeiske
Økonomiske fellesskap (EØF-traktaten) i det
f@lgende bli kalt Romatraktaten.

AYTALE OM DET EUROPEISKE ØKONO-
MISKE SAMARBEIDSOMRÄDE (EøS)
Avtalens innledning

EØS-avtalens innledning inneholder dels
politiske og dels bredere Økonomiske målset-
tinger.

Det oppstilles politiske rammer for pkono-
misk utvikling og mi[Ø- og ressursforvalt-
ning. På disse områdene skal utviklingen væ-
re bærekraftig og finne sted på grunnlag av
fpre-var-prinsippet. Samtidig fastlegges en
målsetting om full sysselsetting og vektleg-
ging av arbeidsmiljp- og arbeidslivsspØrsmåI.
Ved videreutvikling av regìer skal det legges
til grunn eT, hØyt beskyttelsesnivå for helse,
sikkerhet og miljØ.

Målsettingen om å opprette et dynamisk og
ensartet samarbeidsområde grunnlagt på fel-
les regler for Økonomisk samkvem og like
konkurransevilkår må ses i sammenheng
med at samarbeidet også skal være basert på
jevnbyrdighet, gjensidighet og balanse mel-
lom fordeler, rettigheter og plikter for parte-
ne.

DEL I: FORMÅL OG PRINSIPPEIÈ
Artiklcel 1

angir Avtalens formål, nemlig å opprette et
ensartet europeisk Økonomisk samarbeids-
område. Dette skal oppnås ved å fremme en
vedvarende og balansert styrking av handel
og Økonomiske forbindelser mellom avtale-
partene, med like konkurransevilkår og over-
holdelse av det felles regelverk.

For å nå dette måI, omfatter samarbeidet i
henhold til Avtalens bestemmelser:

- fritt varebytte,
- fri bevegelighet for personer,
- fri bevegelighet for tjenester,
- fri bevegelighet for kapital,
- opprettelse av et system som sikrer at kon-

kurransen ikke vris og at reglene overhol-
des på samme måte i hele samarbeidsom-
rådet, og

- et n€ermere samarbeid på andre områder,
slik som forskning og utvikling, miljpet,
utdanning og forhold vedrlrende arbeids-
livet m.v.

ArtikkeL 2

inneholder enkelte definisjoner. Med <Avta-
Ien" menes ifllge bokstav a) for det fprste Av-
talens hoveddel med dens 129 artikler. Dess-
uten inngår 49 protokoller (S.v. 1 s. 32-191) og
22 vedlegg (S.v. 1 s, 192-405), samt de ca. 1.300
EF-rettsakter, det vil si det avledede regel-
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verk, som vedleggene henviser til (S.v,2, Bind
1-12).

Av bokstav b) fremgår det at når Ar,'talen
bruker uttrykket .EFTA-stater" betyr dette
de EFTA-land som samtidig er parter i EØS-
avtalen.

Bokstav c) inneholder en definisjon av ut-
trykket nAvtalepaÉero i forhold til EF og EFs
medlemsland. Dette kan bety Fellesskapet og
medlemslandene, eller bare Fellesskapet, el-
ler bare medlemslandene. Hvilket innhold
man skal legge i begrepet "Avtaleparter, må
avgj@res ut fra den enkelte avtalebestemmel-
se og den myndìghet henholdsvis Fellesska-
pet selv og medlemslandene har i henhold til
Fellesskapets eget traktatgrunnlag. For den
altoverveiende del av Avtalens virkefelt inne-
har Fellesskapet myndighet på medlemslan-
denes vegne og blir derfor å anse som avtale-
part.

Arti.kkel S

fastslår det utgangspunkt at avtalepartene
skal treffe alle egnede tiltak for å oppfylle for-
pliktelsene under EØS-avtalen. Partene plik-
ter å avstå fra tiltak som kan sette Avtalens
målsettinger i fare, samt å legge til rette for
samarbeidet innen EØS.

Arti,kkel 4

inneholder et grunnleggende prinsipp, nem-
lig forbudet mot forskjellsbehandling på
grunnlag av nasjonalitet, Det skal i alminne-
lighet gjelde for alle områder av EØS-samar-
beidet. Prinsippet er viktig for å oppnå Avta-
lens formåI slik dette er definert i Artikkel 1,
og finnes også i EFs traktatgrunnlag (Roma-
traktatens art. 7). Prinsippet gjelder bare in-
nenfor de områder Avtalen regulerer og skal
sikre mot at borgere og bedrifter fra andre
EØSJand underkastes strengere regler eller
stilles faktisk eller rettslig dårligere enn in-
nenlandske borgere og virksomheter unde¡
saûrme forhold. Forbudet mot forskjellsbe-
handling kan også ¡ammê skjult forskjellsbe-
handling f.eks. ved at man utformer nasjonale
krav med henblikk på at de i praksis bare skal
kunne oppfylles av egne borgere. Prinsippet
forbyr imidlertid ikke forskjellsbehandling
som er saklig begrunnet i andre forhold enn
nasjonalitet, dersom grunnen er tilstrekkelig
tungtveiende til å rettferdiggjØre den faktiske
fors$ellsbehandling.

Noen av Avtalens bestemmelser gir dess-
uten uttrykkelig adgang til forskjellsbehand-
Iing på grunnìag av nasjonalitet. Forbudet fra-
vikes f.eks. giennom adgangen til å forbehol-
de for egne borgere stillinger som indirekte
eller direkte medf/rer offentlig myndighets-
utØvelse (Artikkel 28). Et annet eksempel er
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adgangen til særbehandling av fremmede
borgere når det gjelder etablering når re-
striksjonene er fastsatt ved lov eller forskrift
og begrunnet i hensynet til offentlig orden,
sikkerhet og folkehelsen (Artikkel 33), Det
kan også vises til Avtalens Vedlegg VIII og
XtI (S.v. I s. 329 o9342) som fastsetter at Nor-
ge kan opprettholde eksisterende begrensin-
ger i utlendingers adgang til å etablere seg el-
ler investere i fiskerier.

Artikkel 4 er ikke til hinder for at en avtale-
part anvender strengere bestemmelser enn
dem som anvendes av andre EØS-land på
samme rettsområde, selv om dette kan ha ne-
gativ virkning f.eks. for konkurranseevnen,
så lenge reglene gielder likt for alle. Forbudet
mot forskjellsbehandling innebærer altså ik-
ke et krav om at innenlandsk næringsliv i en-
hver henseende skal ha samme vilkår som el-
lers i EØS. Forbudet skal forhindre en EØS-
part i å behandle borgere og bedrifter fra and-
re EØSJand dårligere enn sine egne.

Artiklcel S

fastlegger at avtalepartene alltid har rett til å
kunne ta opp en sak den anser å være av vik-
tighet enten i EØS-komitéen eller i EØS-rå-
det. Denne retten til å ta opp en viktig sak og-
så på politisk nivå gielder alle områder som
dekkes av Avtalen. Medmindre saken er sær-
Iig presserende, skal den f@rst drpftes i EøS-
komitéen. Saksgangen er nærmere behandlet
i omtalen av Artiklene 89 og 92,

Retten som er beskrevet i denne bestem-
melsen, innebærer at enhver sak kan bringes
inn for behandling på et hØyere nivå. Det er
derfor en form for ankerett Artikkelen i reali-
teten fastlegger.

Arttkkel 6

Bakgrunnen for bestemmelsen er at Avta-
len gi/r store deler av EFs regelverk til for-
pliktelser som skal gjelde i hele EØS. I EF
praktiseres dette regelverket i samsvar med
de relevante avgiØrelser fra EF-domstolen.
For å sikre mest mulig enhetlig praktisering i
hele EØS, fastslår Artikkel 6 at også EØS-be-
stemmelsene, så langt de i sitt materielle inn-
hold er identiske med EFs tre grunnleggende
traktater og det regelverk som er vedtatt med
hjemmel i disse traktatene, skal tolkes i sam-
svar med EF-domstolens avgj/relser frem til
tidspunktet for undertegning av Avtalen. At
man har satt skjæringspunktet ved underteg-
ningen, skyldes at man av prinsipielle grun-
ner ikke kan godta å bli bundet av den retts-
skapende virksomhet som finner sted gjen-
nom avgjgrelser av en av avtalepartenes or-
gân,
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Fortolkninger foretatt av EF-domstolen et-
ter dette tidspunkt vil således ikke være retts-
tig bindende for EFTA-landene. Målsettingen
om ensartethet tilsier imidlertid at EF"TA-
domstolen og EF-domstolen så langt mulig
giensidig legger vekt på hverandres avgj/rel-
ser også etter undertegningstidspuhktet.

Artikkel T

er fØrst og fremst en bestemmelse om hvor-
dan EØS-forpliktelser skal giennomføres i de
nasjonale rettssystemer i EFTA-landene. Ar-
tikkelen fastslår det nokså selvsagte at de EF-
rettsakter som det henvises til, eller som er
omhandlet i Avtalens vedlegg, samt de vedtak
som blir fattet av EØS-komitéen som ledd i
beslutningsprosessen, skal veere bindende for
Avtalens parter. Videre fastsetter Artikkelen
at de forpliktelser som svarer til EF-forord-
ninger, skal giennomføres i nasjonal rett som
de lyder. For Norges del vil dette tildels skje
ved såkalt inkorporering giennom lov- eller
forskriftsvedtak, sÌik at forpliktelsene ord for
ord blir en del av norsk rett. Ved gjennomff-
ring av forpliktelser som svarer til EF-direkti-
ver, fastslår Artikkelen at myndighetene har
valgfrihet når det gielder form og metode for
nasjonal gjennomføring .

Når det gjelder bakgrunnen for Artikkelen,
vises til proposisjonens kapittel 8.

DEL II: DET FRIE VABEBYÎTE
Del II består av 5 kapitler. Det f/rste inne-

holder en del grunnleggende bestemmelser:
hvilke varer Avtalen omfatter (inkludert opp-
rinnelsesregler), forbud mot toll og mengde-
messige begrensninger, særlige unntaksreg-
Ier for det frie varebytte, begrensninger i bruk
av interne avgifter, samt regler om handels-
monopoler. Annet kapittel inneholder særli-
ge regler for landbruks- og fiskerivarer. Tled-
je kapittel omhandler samarbeid i tollsaker
og om handelslettelser. tr'jerde kapittel inne-
holder en del andre regler om det frie varebyt-
te, bl.a. om ikke-tollmessige handelshindrin-
ger, om energi, om beskyttelsestiltak samt
om anti-dumpingtiltak o.l. Kapittel 5 omfatter
særlige regler for kull- og stålprodukter.

Kapittel l: Grunnleggende prinsipper
Artikkel I
bestemmer at det skal være fritt varebytte
mellorr, avtalepartene i samsvar med bestem-
melsene i Avtalen.

Den sier videre at Avtalens bestemmelser
om toÌlfrihet, forbud mot mengdemessige be-
grensninger i samhandelen og fot bud mot for-
skjellsbehandling ved bruk av interne avgÍf-

ter (Artiklene l0 til 15), bestemmelsen om
landbruksvarer underlagt frihandel (Artikkel
19), bestemmelsene om fisk og andre produk-
ter fra havet (Artikkel 20), bestemmelsene om
eksportrestriksjoner i spesielle situasjoner,
forbud mot anti-dumpingtiltak og bestem-
melsene om kull-og stålprodukter (Artikkel
25til27), bare skal få anvendelse på produkter
som har opprinnelsesstatus innenfor EØS.

Videre angir Artikkelen at Avtalens be-
stemmelser, med mindre annet er særskilt an-
gitt (se Artikket 20 om fisk og andre produk-
ter fra havet, og Avtalens Protokoll 9), bare får
anvendelse for:

- industrivarer, slik disse er definert i kapit-
lene 25 til 97 etter eksisterende tollnomen-
klatur (Det harmoniserte system) med en-
kelte unntak, gjengitt i Avtalens Protokoll
2 (S.v. I s. 34), og for

- bearbeidede landbruksvarer, slik disse
fremgår av Avtalens Protokoll 3 (S.v. 1 s'
34).

Artikkel9
viser til Avtalens Protokoll 4 (S,v. 1 s. 44) som
fastlegger opprinnelsesreglene. Disse skal
gjelde med forbehold for GATT-forpliktelser
som er eller måtte bli inngått av avtaleparte-
ne. Opprinnelsesreglene angir de kriterier
som skal oppfylles for at en vare skal få prefe-
ransebehandling i form av tollreduksjon eller
tollfríhet og gis fri sirkulasjon i EøS. Formå-
let med opprinnelsesreglene er å forebygge
vridning i handelen som følge av at avtalepar-
tene har forskjellige tollsatser overfor tredje-
land.

Opprinnelsesreglene i EØS bygger på det
felles regelverk i Protokoll 3 til de frihandel-
savtalene av 1973 mellom EFTA-landene og
Et'.

I henhold til Avtalens Protokoll 4 skal en
vare uten videre ha opprinnelse i et EØS-land
om den er fremstilt der uten innsatsvarer fra
tredjeland. Alternativt kan en vare være frem-
stilt i et EØS-Iand ved bearbeiding eller be-
handling av råvarer eller innsatsvarer fra tred-
jeland. Det forutsettes at denne bearbeidin-
gen oppfytler visse krav som er nærmere be-
skrevet i prosesslisten i Avtalens Protokoll 4,

Tillegg II (S'v' 1 s. 58)' Det vises til naermere
omtale i proposisjonens kapittel 4.

Prosesslisten gjelder alle varer som omfat-
tes av EØS-avtalen. Av denne listen fremgår
den minste bearbeiding som er nØdvendig for
at det ferdige produkt skal få opprinnelse in-
nenfor EØS og dermed oppnå preferansebe-
handling. I listen er det innarbeidet enkelte
prosentregler som kan benyttes som et alter-
nativ til de mer kompliserte bearbeidingskra-
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vene. De alternative prosentregler angir gren_
se¡ for hvor mye materialer fra tredjelãndìom
kan benyttes,

Opprinnelsesreglene krever generelt at va_
rer skal være forsynt med opprinnelsesdoku-
ment
faktu
videt
EøS.

Artikkel g inneholder også en bestemmelse

messige tiltak. Fprste gjennomgang vil finne
sted innen utgangen av l9g3.

Artikkel l0
sette_r forbud mot totl på import og eksport og
avgifter som har tilsvarende virkning. Dette
gjelderogså fiskaltoll, dvs. toll og andre avgif_
ter med tilsvarende virkning som hovedsake_
lig har til formåù å skaffe inntekter til staten.
Forbudet mot fiskaltoll innebærer imidlertid
ikke noe forbud mot interne avgifter, forut_
satt at det ikke favoriserer innenlandsk pro_
duserte varer.

v. I s. 141) innebæ-re s oB J-iechtenstein,id ¡etthotdt adgangen

til I på varer som er oppreg-ne EØS_komiteen skal gjen_
no på dette området innen
utgangen av 1996.

Under EFTA-landenes frihandelsavtaler av
1973 ble toll på de fleste industrivarer avviklet
i lØpet av perioden frem til 19?2. For de fleste
mer sensitive varer gikk imidlertid tollned-
trappingen frem til 1980, mens toll på enkelte
av de mest sensitive varene først ble fullt av_
viklet i 1984.

Tollfrihet for de fleste varer som omfattes
av EØS-avtalen er således blitt gjennomført
allerede under EFTA-landenes fühandelsav_
taler nred 

1EØS-avtal .

EØS-avtal i
produkter

Artikkel 11

setter forbud mot mengdemessige importre_
striksjoner og alle tiltak med tilsvarende virk_
ning. Slike importrestriksjoner ble opphevet
da EFTAlandenes frihandelsavtaler -ìa nf
trådte i kraft i 1973, mens tiltak med tilsvaren_
de virkning bte awiklet
Artikkelen viderefprer s
stemmelser i frihandels
har samme ordlyd som Romatraktatens art.
30 og må derfor i henhold til Artikkel 6 forståsi samsvar med EF-domstolens avgjprelser
vedrØrende denne bestemmelsens innhold.
Det foreligger en omfattende rettspraksis
som kan sammenfattes med at fo¡budet i Ar_
tikkel 11 omfatter alle handelshindringer som
direkte eller indirekte hindrer samhãndelen
mellom aWalepart
EF-domstolen har
mellom prinsippet
esser som kommer i konflikt med prinsippet,
har den slått fast at et produkt som kan õm_
settes lovlig i ett medlemsland, også skal kun_
ne omsêttes i de andre. Den har likevei slått
fast at regler som rent faktisk virker hand,els_

reell,
kan

i Ar_
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Artilckel 12

setter forbud mot kvantitative eksportre-
striksjoner og alle tiltak med tilsvarende virk-
ning. Dette er også en videreføring av tilsva-
rende bestemmelse i EFTA-landenes frihan-
delsavtaler med EF.

Artilckel 13

gir adgang til å forby eller legge restriksjoner
på import, eksport eller transitt når dette
skjer ut fra hensynet til offentlig moral, orden
og sikkerhet, vern om menneskers og dyrs
helse, plantelivet, nasjonale skatter av kunst-
nerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller
den industrielle eller kommersielle opphavs-
rett. Det vises for øvrig også til drøftelsen un-
der Artikkel 11.

For de produkter det er særbestemmelser
for i Avtatens vedlegg, reguleres produktom-
setningen av disse bestemmelsene. I dette re-
gelverket inngår vaniigvis en beskyttelses-
klausut som etter nærmere kriterier kan an-
vendes. Bestemmelsene i Artikkel 13 vil der-
for i fØrste rekke komme til anvendelse på de
områder som ikke dekkes gjennom Avtalens
vedlegg.

Artikkel 14

fastslår at avtalepartene ikke skal favorisere
innenlandske varer ved at tilsvarende varer
fra andre EØS-land påtegges hpyere - direkte
eller indirekte - interne avgifter. Artikkelen
setter også forbud mot å bruke avgifter på va-
rer importert fra EØS-land til å gi produksjon
av andre varer indirekte beskyttelse.

ArtiklceL 15

fastslår at for varer som eksporteres til andre
EØS-land, kan refusjon av direkte eller indi-
rekte interne avgifter ikke overstige de avgif-
ter som faktisk er blitt påIagt'

IQpittet 2: Landbruks- og fiskerivarer
ArtikkeL 17

viser til Avtalens Vedlegg I (S.v' 1 s. 192) som
inneholder de nærmere bestemmelser om ve-

gangs be-

holde blir
oppre EF
slik a else

kan ivaretas,

Artiklcel 16

fastslår at staUige handelsmonopoler skal til-
passes slik at de ved innkjøp og salg ikke for-
skjellsbehandler på grunnlag av nasj onalitet'
Det samme krav gielder også i forhold til inn-
kjØpsvirksomhet der det offentüge Øver inn-
flytelse eller har delegert sin myndighet ti1

andre. Artikkelen, som har sitt utgangspunkt
i Romatraktatens art. 37, forplikter handels-
monopoler som handler med varer som dek-
kes av EØS-avtalen, til også i fremtiden å fpre
en innkjØpspolitikk som ikke forskjellsbe-
handler på grunnlag av nasjonalitet. Det vises
n¿ermere til drøftelsene vedrprende statlige
handelsmonopoler i proposisjonens kap. 4.

Artikkel,18
gjelder varer, i første rekke landbruksvarer,
õm faller utenfor Artikkel 8, og dermed ikke
dekkes av EØS-avtalens alminnelige bestem-
melser. Med forbehold for særlige ordninger
for handelen med landbruksvarer og for Ar-
tikkel 13, skal avtalepartene s¿rge for at det
ikke eksisterer andre handelshindringer som
motvirker fØlgende rege)verk :

- bestemmelsene om veterinære og plante-
sanitaere forhold i Artikkel 17,

- Avtalens Protokoll 12 (S.v. I s' 154) og Av-
talens Vedlegg II (S,v. I s. 225) om tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifi-
sering

Artilckel 19

pålegger avtalepartene å undersØke proble-
mer som måtte oppstå i samhandelen med
landbruksvarer og søke egnede lpsninger. De
skal også s/ke å oppnå en gradvis utvidelse
av handelen med landbruksvarer. Artikkelen
bestemmer videre at avtalepartene før utgan-
gen av 1993 og senere med to års mellomrom,
Jkal g¡unnomgå vilkårene for handel med
Iandbruksvarer.

I lys av disse giennomgåelsene og innenfor
rammen av avtalepartenes landbrukspolitikk
og
avt
av
ter. Forutsetningen for egnede nye felles til-
tak med utgangspunkt i denne utviklings-
klausulen, er i henhold til Artikkelens nr. 4 at
tiltakene er til gjensidig fordel for avtaleparte-
ne. Også de eksisterende frihandelsavtalene
mellom de enkelte EFTA-land og EF innehol-
der en utviklingsklausul for handel med land-
bruksprodukter.

ArtikleeL 20

viser til Avtalens P¡otokoll 9 (S.v. I s' 143) som
inneholder bestemmelsene om handel med
fisk og andre marine Produkter.
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Protokollens artikkel I innebærer at EFTA-
landene gir EF fri markedsadgang for fisk og
fiskeprodukter fra Avtalens ikiafttredelse.
Norge har i dag meget lave tollsatser overfor

betyr at EF får
ne har på hver-
nde unntak, jf.

Protokoll g har dessuten bestemmelser om

ren skal tillates å vri konkurrånsen. partene
vil arbeide for å sikre konkurransevilkår som

land fgr ikraftredelsen av Avtalen skal vurde-
re om vilkårene er til stede for anvendelse av

for fiskerisektoren, uav_
i Protokoll 13, l. ledd.

F på visse vilkår vil kun_
ne avstå fra anti-dumpingtiltak selv om EFs
regelverk vedrlrende handel med fisk og fis_
keprodukter ikke fullt ut er innarbeidet i Av_
talen som EØS-forptiktelser.

Protokollen fastsetter at avtalepartene skal
treffe nØdvendige tiltak for å sikré deres fiske_
fq"tøyu. gjensidig adgang til havner, f6rste_
hånds markedsinnretinger m.v. I omiorent
mØtereferat fra forhandlingene tit protokoll g
(S.v. 1 s. 425) er det enighet om at interesserte

frem til et gjensidig akseptabelt arrangement
for transitt, er det EFs forståelse at saklen kan
tas opp i EØSkomitéen i henhold til artikkel 6
i Protokoll g. Dersom EØS-komitéen ikke når
frem til enighet, vil Avtalens Artikkel 114
kunne komme til anvendelse.

Kapittel 3: SamarbeÍd i tollsaker og om
handelslettelser

Arttkkel2l
henviser til Avtalens Protokoll l0 (S.v.l s. 14g)
som inneholder bestemmelser om forenkling
av kontroll og formaliteter på grensene. Artik-
kelens formål er å sikre mest mulig rasjonell
trafikkawikling ved grensepasseringer i hele
EØS-området.

Artikkelen viser også til Avtalens protokoll
11 (S.v. 1 s. 151) som inneholder en bestem-
melseo itoltsaker. Styr_
king av nldvend.ig for at
toll- og ei avtaleiandene

lcle en Ønsket grad av
skal sikre innbetaling

at inn- og utflrselsfor-
bud og restriksjoner blir overholdt. Artikke-
len omhandler samarbeid om forenkling av
handelsprosedyrer. Med handelsprosed.yrer
menes administrative ordninger og doku_
mentasjon som fplger en vare fra produsent
til leveringssted.

EFTA-landene og
konvensjoner som s
konvensjonen for
(Single Administrative Document) og trans-
ittkonvensjonen, begge fra 198?. Arbeidet
med tilretteleggi
går i EF primært
EFTA-Iandene d
gram (elektronisk utveksling av handelsdo-
kumentasjon). Ytterligere tiltak som skal lette
handelen skal skje i samsvar med Avtalens
Del VL I denne del av Avtalen gjøres det rede
for hvordan samarbeidet om tilrettelegging av
handelen skal legges opp.

Bestemmelsene i Artikkel 21 gjelder alte va-
rer,

Artikkel 22

fastslår at dersom en av partene reduserer det
effektive nivå på sine tollsatser eller avgifter
overfor tredjeland, eller vurderer å suspende-
re anvendelsen av dem, skal EØS-komitéen
så vidt mulig underrettes om dette senest B0
dager fgr iverksettelse av en slik reduksjon.
Dette er en videref@ring av gjeldende bestem-
melse i Norges Frihandelsavtale med EF av
1973.

Iiapittel 4: Andre regler om det frie vare_
bytte

Artiklcel 23

viser til særlige bestemmelser som regulerer
omsetningen av varer. Disse finnes i Avtalens
Protokoll 12 (S.v. 1 s. 1b4) og Avtalens Ved-
legg II (S.v, 1 s. 225), Avtalens plotokoll 4?
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(S.v. 1 s, 186) samt Avtalens Vedlegg III (S'v' 1

komitéen i henhold til reglene om informa-
sjons- og rådslagningsprosedyren i Avtalens

land og EF.
ArtiËkelen viser dessuten til Avtalens Ved-

legg III ve
svar, Disse
på vei over
duktansvar
likevel være nldvendige.

Artikkel,25

ten:

- reeksport via en annen avtalepart til et

tredjeiand som det fprste land oppretthol-

der kvantitative eksportrestriksjoner eller
toll overfor eller tiltak eller avgifter med
tilsvarende virkning for vedkommende va-

re, eller
- ekspott"tt kan fØre til alvorlig mangel på

"tt 
ttate som har avgjørende betydning for

den eksPorterende avtalePart.

Beskyttelsestiltak som innfØres i henhold
tit denne Artikkel, skal iverksettes i samsvar
med de fremgangsmåter sorn er fastsatt i Ar-
tikkel 113.

Artikkel 26

skyttelsestoll, og
handelspraksis s

Bestemmelsen i
grunn av at de fel r I
EØS-ar,talen og en li av

dem i hele samarbei til-
t¿k overflødige, Det vises til proposisjonens
kapittel4.3.

Avtalens Protokolt 13 angir den nærmere
rekkevid.den av plikten til å avstå fra anti-
dumping- og utjevningstittak. Artikkel 26 9P-
fattei i ñenf¡otd til Protokollen, de områder
hvor EFs regelverk er fullt ut innarbeidet i
Avtalen. Protokollens vilkår er med andre ord

oppfylt i og med at regelverket er blitt en inte-
grert del av Avtalen.

Protokollen fastslår videre at Artikkel 26 ik-
ke omfatter slike tiltak som innfpres for å hin-
dre omgåelse av anti-dumpingtiltak og utjev-
ningstoll som en avtalepart har rettet mot
tredjeland.

Protokoll 9 om handel med fisk og andre
marine produkter forplikter dessuten partene
til å giøre sitt beste for å sikre konkurransevil-
hår öm gjØr det mulig for de andre partene å
avstå fra å anvende slike tiltak.

I omforent mØtereferat fra forhandlingene
Ytterligere enighet om at
nholdet i Protokol'l 13, I'
kan forPlikte seg til å av-
tiltak i henhold til Artik-

kel 26, selv om EFs regelverk vedrØrende han-

del med fisk og fiskeprodukter ikke fullt ut er

innarbeidet i Avtalen.

Kapittet 5: Kult- og stålproilukter
Artikkel 27

viser til at bestemmelser og ordninger vedrØ-

rende kull- og stålprodukter er nedfelt i Proto-
kollene 14, (S.v. I s. 1õ5) og 25, (S,v' 1 s' 170)'

Avtalens Protokoll 14 omhandler handel
med kull- og ståIprodukter' Protokollen får

Artikkel24
viser tii Avtalens Vedlegg IV (S'v' 1 s' 270)



80

DEL III: FRI BEYEGELIGHET Foß
PERSONER, TJENESTER OG
KAPITAL

/konomisk politikk og pengepolitikk, Sjette
kapittel inneholder reglene om transportvirk_
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somhet, som etter en særbestemmelse ikke
reguleres av de generelle reglene for tjeneste_
ytelser.

Kapittel l: Arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende

Artilclcel 28
fastlegger prinsippet om arbeidstakernes rett
til fri bevegelighet innen EØS-området, Artik_
kelen tar utgangspunkt i Romatraktatens art.
48, som fastlegger samme prinsipp. Denne
retten skal kunne utøves uten noen form for
forsfiellsbehandling av arbeidstakerne fra de
ulike avtaìeparter basert på nasjonalitet, De
rettigheter som prinsippet om den frie beve_
gelighet for personer omfatter, er nærmere
spesifisert i Artikkelen og i Avtalens Vedlegg
V (S.v. 1 s.272).

Prinsippet omfatter for det fØ¡ste retten til å
forlate ett EØS-land for å ta lØnnet arbeid i et
annet, og tilsvarende rett til innreise i dette
landet, Arbeidstakeren skal ha rett til å ta
med seg sin familie.
_ Prinsippet omfatter videre retten til å opp-
holde seg i et annet EFTA-elter nf-tand for å
ta arbeid. Oppholdslandet skal dokumentere

ment med samme gyldighet som arbeidstake_
rens.

Familiebegrepet er nærmere definert i Ved_
legg V. Det omfatter ektefelle og barn som er
under 21 år eller forsflrget, samt arbeidstake_

n-

::
stemmelse i Romatraktaten, som i henhold t:i
Artikkel 6 blir bind.ende for forståelsen av Ai_
tikkel 28, er det avgjlrende hvorvidt den ak_
tuelle stilling direkte eller indirekte medfprer
deltakelse i utøvelsen av offenflig myndighet,
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eller oppgaver som skal ivareta statens eller
andre offentlige myndigheters generelle in-
teresser.

Artikkel.29
sikrer at borgere av et EFTA- ellel EF-land
som benytter retten til fri bevegelse, ikke
svekker sine muligheter til å opptjene og be-
holde rettigheter i et lands trygdesystem. Det-
te er en viktig forutsetning for at retten til fri
bevegelse for personer skal kunne benyttes.
Artikkelen pålegger derfor avtalepartene å

sikre at en persons oppholdsperioder i ulike
EØSland legges sammen for å oppfylle vilkå-
rene for opptjening av ytelser og beregning av
ytelsenes stØrrelse. Videre skal ytelser som en
person har opptjent i ett EØS-land, utbetales i
et hvilket som helst annet dersom vedkom-
mende på utbetalingstidspunktet oppholder
seg der (eksport av ytelser).

Nasjonale trygdeordninger kan oppretthol-
des uendret, med de ytelser og st/nadsnivåer
som er bestemt i nasjonal lovgivning. Prinsip-
pene i Artikkel 29 innebærer ingen harmoni-
sering av nasjonale stØnadsordninger, men
derimot et samarbeid for å sikre at personer
som ønsker å benytte retten til å ta arbeid i et
annet EØSland, ikke hindres i dette pga. tap
av trygderettigheter eller fare for forskjelìsbe-
handling.

Prinsippene for sammenlegging og eksport
av ytelser er utdypet i Avtalens Vedlegg VI
(S.v. 1 s. 274).

Artikkel. S0

pålegger avtalepartene å s/rge for gjensidig
godkjennelse av beviser for yrkeskompetanse
ihht. Avtalens Vedlegg VII (S.v. 1 s. 305)'

Slik godkjennelse er en viktig forutsetning
for at retten til fritt å kunne ta arbeid eller
etablere seg i et annet land i EØS, skal kunne
benyttes. Dette gjelder i særlig grad yrker
som bare kan utØves på grunnlag av en god-
kjennelse eller autorisasjon som man må ha
en bestemt utdanning og ofte også praksis for
a la.

Vedlegg VII inneholder det regelverk som
nærmere fastlegger hvilke krav som må stil-
les til ovennevnte bevillinger og autorisasjo-
ner for at de skal ha krav på godkjennelse'

En arbeidsgiver kan stille krav om at den
som sØker en stilling, skal kunne dokumente-
re kjennskap til språk eller rrasjonale regler
pâ området. Mottakerlandets myndigheter
kan imidlertid normalt ikke fastsette slike
krav som vilkår for å godkjenne bevillinger
og autorisasjon. Søkeren er underlagt landets
regler på samme måte som landets /vrige ut-
øvere av det aktuelle Yrket.

6

8l

Arttklcel 31

fastslår prinsippet om EØS-borgeres rett til
fritt å kunne etablere seg i et EFTA- eller EF-
land, herunder som selvstendig næringsdri-
vende, og å opprette selskaper i overensstem-
melse med det aktuelle lands regelverk.

For selvstendig næringsdrivende gjelder til-
svarende regler mht. oppholdsrett, familie-
gjenforening og rett til å bli boende som for
arbeidstakere, jf. Avtalens Vedlegg VIII (S.v.
1 s. 329).

Vedlegget inneholder også regler om opp-
holdsretten for studenter, pensjonister og
andre ikkeyrkesaktive, samt deres familie'
Det forutsettes at de selv har tilstrekkelige
midler til å dekke utgiftene ved sitt opphold,
og er omfattet av en sykeforsikring som dek-
ker alle risiki i oppholdslandet,

Disse personene får ingen rettigheter i opp-
holdslandets trygde- eller sosialhjelpsordnin-
ger. "Tilstrekkelige midler> skal overstige
oppholdslandets nedre grense for rett til sosi-
alstØnad, eller den minstepensjon som der
grs.

Studenters oppholdsrett er begrenset til ut-
danningens varighet. De har ingen rett til ut-
danningsst/tte fra oppholdslandet.

Også for studenter, pensjonister og andre
ikke-yrkesaktive kan oppholdsretten i hen-
hold til Vedlegg VIII begrenses ut fra hensy-
net til offentlig orden, sikkerhet eller folke-
helsen.

Avtalens Vedlegg IX - XI (S.v. 1 s. 330 flg')'
inneholder særlige regler for etableringsret-
ten i forbindelse med finansielle tjenester, au-
diovisuelle tj enester og telekommunikasj ons-
tjenester.

Artiklcel 32

giør et unntak fra den frie etableringsretten,
da virksomhet som innebærer direkte eller in-
direkte utØvelse av offentlig myndighet ikke
omfattes av Artiklene 31-35. Dette gielder selv
om myndighetsutØvelsen bare skjer leilig-
hetsvis. Unntaket er begrenset til den del av
virksomheten som gielder utØvelse av offent-
lig myndighet.

Artikleel 33

slår fast at Avtalens Artikler 31 - 35 ikke skal
hindre at bestemmelser om særbehandling av
fremmede statsborgere får anvendelse når
disse er fastsatt ved lov eller forskrift og be-
grunnet i hensynet til den offentlige orden,
sikkerhet og folkehelsen' Dette innebærer
f.eks. at avtalepartene kan forby utlendinger å

etablere seg i nærheten av militære soner el-
ler grenseområder,



82

Artikkel 34
fastslår at et selskap opprettet i samsvar med
lovgivningen i et EØS-land, med hensyn til
etableringsretten, skal likestilles med fysiske
personer som er statsborgere i disse landene.
Dette innebærer at bestemmelsene i Artikle-
ne 3l-33 kommer tilsvarende til anvendelse.
Artikkel 34 inneholder nærmere bestemmel-
ser om de kriterier som må fylles for at et sel-
skap skal anses å ha den nldvendige tilknyt-
ning til et EØSland. Videre inneholder Artik-
kelen en presisering av hva som menes med
selskap. I praksis dekkes ethvert selskap som
er juridisk person etter lovgivningen i et EØS-
land, med unntak for slike som ikke driver er-
vervsmessig virksomhet.

ArtikkeL 35

slår fast at bestemmelsene i Artikkel B0 skal
gietde også for Artiklene 31- 35 om etable-
ringsrett. For å lette adgangen til å starte og
utlve virksomhet som arbeidstaker eller selv-
stendig næringsdrivende, fastsetter Artikkel
30 at avtalepartene skal treffe nldvendige til-
tak for gjensidig yrkesmessig godgennelse
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifi-
kasjonsbevis,
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Artikkel36.
slar fast at det innenfor Avtalens rammer ikke

å yte
EØS-
i Ro_

matraktatens art. 59.
Artikkelen viser til Avtalens Vecilegg IX-XI

som inneholder nærmere bestemmelser om
finansielle tjenester, audiovisuelle tjenster og
telekommunikasj onstj enester.

Artikkel 37

vedrØrende det frie varebytte eller den frie be-
vegeì.ighet for kapital og personer. Det er vi_
dere spesielt vist tit at tjenester omfatter indu-
striell virksomhet, handelsvirksomhet, hånd_
verksvirksomhet og virksomhet innen de frie
yrker. Det er også andre tjenesteområder enn
de nevnte som er viktige, f.eks. finansielle tje-
nester. Tlansporttjenester omfattes ikke av de
generelle reglene i Artiklene 36-89, jf. Artikkel
38.

Artikkelen fastsetter at tjenesteyter skal ha
rett til midlertidig å utpve sin virksomhet i det
land vedkommende har til hensikt å yte tje-
nesten i, på like vilkår med dette landets egne

borgere. I den grad anskaffelse av fast eien-
dom mv. i vertsiandet er n@dvendig for å kun-
ne utøve tjenester, og dette ikke skjer gjen-
nomleie av eiendom, vil kriteriet om midlerti-
dighet ofte bare få teoretisk betydning,

Retten til tjenesteyting vil normalt ikke
kunne gå lenger enn retten til å etablere seg i
vertslandet for å utfgre samme tjeneste, jf. be-
stemmelsene i Artiklene 31-35.

Artilckel3S
fastsetter at transporttjenester skaÌ være re-
gulert av reglene i Avtalens Artikler 47-õ2, og
ikke av reglene om tjenester i sin alminnelig-
het. De nærmere bestemmelser om transport-
tjenester er gitt i Avtalens Vedìegg XIII (S.v. 1
s. 343).

Artikkel39
innebærer at bestemmelsene i Artiklene 30
(gjensidig godkjennelse av bevis for yrkes-
kompetanse), 32 (unntak for offenilig virk-
somhet) og 33 (begrensninger i etableringsret-
ten) og 34 (krav til selskap) skaÌ gjelde tilsva-
rende for tjenester. Om rekkevidden vises det
til behandlingen av disse Artiklene ovenfor.

lkpittel4: Ikpital
Artikl+eL 40.

slår fast at det innen rammen av Avtalen ikke
skal være restriksjoner på kapitalbevegelser
mellom landene når kapitalen tilhprer perso-
ner bosatt i EFTA-landene eller i EFs med-
lemsland. Prinsippet er også nedfelt i Roma-
traktatens art. 67. Det skal heller ikke være
adgang til å forskjellsbehandle på grunnlag
av nasjonalitet, bosted eller stedet kapital in-
vesteres. De nærmere bestemmelser er gitt i
Avtalens Vedlegg XII (S.v. I s. 342).

Artikkel 41

slår fast at l/pende betalinger i sammenheng
med fritt varebytte og fri bevegetighet for per-
soner, tjenester og kapital skal kunne gjen-
nomfgres uten restriksjoner. Dette innebærer
at det ikke er adgang til å innføre begrensnin-
ger på valutatransaksjoner utover det som er
hjemlet i Avtalens Øvrige bestemmelser. Re-
gelen gjelder bare for kapitalbevegelser in-
nenfor EØS-området, ikke for tilsvarende be-
vegelser til og fra tredjeland.

Artlklcel 42

fastslår at restriksjoner i den interne regule-
ring av kapitalmarkedet skal skje på grunnlag
av forbudet mot forsgellsbehandling. Dette
er en presisering av det generelle prinsipp i
Artikkel 4 om forbud mot forskjellsbehand-
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ling på grunnlag av nasjonalitet. Prinsippet
gielder således også for kapitalbevegelser.

Det skal ikke være adgang til å ta opp of-
fentlige lån i finansmarkedet hos en annen
EØS-part uten at dette er avtalt mellom de in-
volverte landene på forhånd.

Artikkel,43
åpner adgang for at en avtalepart kan treffe
beskyttelsestilak for å regulere kapitalbeve-
gelser o g betalingsbalanseproblemer i fØlgen-
de spesielle situasjoner:

- som beskyttelse mot omgåelse av regler
om kapitalbevegelser til og fra tredjeland
når slike transaksjoner kanaliseres gien-
nom et annet EØS-land med mer liberale
valutabestemmelser;

- når kapitalbevegelser f¿rer til forstyrrelser
i funksjonsdyktigheten til kapitalmarke-
det i et EØS-land;

- når det har skjedd en alvorlig konkurran-
sevridning som fØlge av beslutning om va-
lutakursendring i et annet EØS-Iand. De
nødvendige tiltakene i denne situasjonen
må være strengt ti.dsbegrenset'

- ved alvorlige betalingsbalanseproblemer
eller dersom det er fare for at slike proble-
mer kan oppstå, særlig hvis disse vanske-
ne kan føre til at Avtalen ikke virker.

Fremgangsmåten ved bruk av slike beskyt-
telsestiltak er regulert i Avtalens Artikler 44

og 45.

Artikkel 44

bestemmer at henholdsvis EFTA-landene og
EF skal anvende sine interne fremgangsmå-
ter ved eventuell bruk av de beskyttelsestilta-
kene som det er adgang til å anvende etter Ar-
tikkel 43. N¿ermere retninglinjer for disse
fremgangsmåter er gitt i Avtalens Protokoll
18, (S.v. I s. 158).

If@lge Protokotl 18 skal EF fØ]ge de prose-
dyrebestemmelser som er nedfelt i Romatrak-
taten. Som hovedregel innebærer dette auto-
risasjon på fellesskapsnivå. Protokollen slår
videre fast at EFTA-tandenes fremgangsmåte
skal omfatte fØlgende elementer:

-- tiltaket skal meldes til EFTAs faste komité
i god tid flr det iverksettes;

- de¡'som det haster med iverksettelse av til-
taket, skal melding sendes direkte til andre
EFTAland og Den faste komité senest på
tidspunktet for iverksettelse ;

- EFTAs faste komité skal vurdere tiltaket
og avgi en uttalelse om det. EFTAs faste
komité kan med flertallsvedtak gi anbefa-
ling om endring, suspension eller opphe-

velse av det aktuelle tiltaket' Det tilligger
imidlertid det enkelte EFTA-lands myn-
digheter å treffe vedtak om iverksettelse av
beskyttelsetiitak med hjemmel i Artikkel
43 i samsvar med de nærmere angitte pro-
sedyrer.

Denne fremgangsmåte er også fastlagt i den
separate Avtalen om EFTAs faste komité, (fr'
St.prp. 101(1991-92).

ArtikkeL 45

gir nærmere bestemmelser om fremgangsmå-
ten i forbindelse med iverksettelsen av tilta-
kene i henhold til Artikket 43. Beslutninger,
uttalelser og anbefalinger kny4tet til slike til-
tak skal meldes til EØSkomitéen. Alle be-
skyttelsestiltak skal drØftes i EØS-komitéen
f6r iverksettelse. Bestemmelsen om slik for-
håndsdrØfting kan imidlertid fravikes dersom
hensynet til fortrolighet eller raske tiltak er
påkrevet. Det samme gjelder der det plutselig
oppstår en krise i betalingsbalansen'

I så fall skal EØS-komitéen ha melding om
tiltaket senest på tidspunktet for iverksettel-
se, Den utveksling av informasjon, konsulta-
sjoner etc. som skulle ha gått forut for iverk-
settelsen, må da finne sted snarest mulig et-
ter.

Ihpittel 5: Samatbeid om økonomisk poli-
tikk og pengepolitikk

Artlkkel 46

slår for det fØrste fast at partene skal utveksle
synspunkter på og informasjon om giennom-
f/ringen av Avtalen. Samarbeidet på dette
punktet vil primært være av analytisk karak-
ter, og atskilt fra den juridiske overvåkingen
av giennomføringen av Avtalen. Hensikten er
bl.a. å ulføre Økonomiskstatistiske analyser
av endringer i handelsstrgmmer, kapitalbeve-
gelser, sentrale nasjonalregnskapsstprrelser
mv. Et aktuelt emne kan også være utviklin-
gen i omfanget av statsstØtte'

For det andre skal det gjennomføres studier
av virkningen av den Økte Økonomiske inte-
grasjonen på den Økonomiske utviklingen og
på utformingen av Økonomisk politikk' her-
under pengepolitikk i EØSJandenê. Disse
sp/rsmålene vil bli drøftet bl.a. på bakgrunn
av studier som avtales mellom partene.

For det tredje kan partene i henhold til Ar-
tikkelen drØfte den makrolkonomiske utvik-
lingen, herunder innretningen av den Økono-
miske politikken.

Artikkelen fastslår at utvekslingen av infor-
masjon og synspunkter skal være uforplik-
tende. Den legger således ikke bindinger på
avtalepartenes utforming av den Økonomiske
og monetære politikken.
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Kapittel 6: Iïansportvirksomhet
Art¡.lckel 47

fastslår i nr, 1 at Avtalens Artikkler 4g til 52
skal gjelde for transportområdene jernbane,
vei og innlands vannvei. Disse bestemmelse-
ne omfatter således

Artikkelens nr. 2
X[I. (S.v. 1 s. 343) s
verk som dekker ol
ses til omtalen av regelverket i proposisjo-
nens kapittel 5.

i Avtalens Vedlegg XIIIh lige transportgreneif¿lgen-
d

Vei, jernbane og innlands uannuei:
Konkurransereglene og regler for statsst@t_

te er de viktigste områdene som dekkes av be-

transportselskaper. Det fastslås at det bør
inngås kontrakter med offenflige myndighe-
ter om pkonomisk kompensasjon nåi en
transportlr pålegges å opprettholde et st/rre
tilbud enn det som anses rasjonelt i henhold
til foretakets vurdeling.

_Det legges samarbeid og
lkt grad av adferd innen

transportmidler og sjåfprer skal bortfalle.

stemmelsene er her meget
o kter mot å skape et enheilig
o for veitransport i EØS. Krav
til vognpark, kvalifikasjonskrav o.I. til sjåfØ_
rer og transportforetak og sosiale bestemmel_
ser skal langt på vei gjpres enheilige i EØS_
markedet, Ved godstransport oppnås full ad_
gang til å ta gods mellom tredjeland, men det
blir fortsatt restriksjoner på innenlandsk
godstransport. For pèrsonbefordring er mar-
kedsadgangen ikke åpnet i samme grad som
for gods.

Innlands uønntsei: Bestemmelsenes formål
er å etable¡e et felles nett av innlands vannvei-
er i Europa hvor ervervsmessig frakt av gods
og passasjerer kan skje på like vilkår. I Avta_
lens hotokoll 20 (S.v. 1 s. 160),,forplikter par_
tene seg til å gi gjensidig adgang til hverand_
res vannveier, men det er f6rst når slik adgang

faktisk er innrpmmet at de relevante EØS-be-
stemmelser trer i kraft for EFTAlandene.

Slcipsfart: Avtalen sikrer de enkelte land fri
og lik adgang til hele EØS-markedet på
grunnlag av Avtalens felles konkurransereg_
ler. Bestemmelsen inneholder regler for over-
føring av skip fra et skipsreg.ister til et annet i
EØS-området. Avtalen regulerer ikke direkte
tredjelandsforbindelsene, men i Avtalens pro-
tokoll 19 (S,v. I s, 159) fbrutsettes det at avta_
lepartene samordner eventuelle tiltak overfor
tredjeland.

Luftfart: Avtalens bestemmelser omhand_
ler bl.a. konkurranseforhold og markedsad_
gang, herunde te_
ne. De omfatt
charterfl.ygnin å:
lens ikrafttredelse vil den erstatte luftfartsav_
talen mellom Norge, Sverige og EB som har
et tilnærmet identisk regelverk.

Arttkkel4S
omhandler i nr. 1 de av partenes nasjonale be_
stemmelser vedrprende jernbanetransport,
veitransport og transport på innlands vannvei
som ikke faller inn under regelverket i Avta_
lens Vedlegg XIII. Det fastslås at EØS-lande_
ne ikke kan endre slike nasjonale bestemmel-
ser i retning av å forskjellsbehandie transpor-
tutlvere på grunnlag av nasjonalitet. Bestãm_
melsen rammer regeÌendring uansett om den
innebærer direkte eller indirekte forskjellsbe_
handling. Derimot inneholder ikke Artikkel
46 noen plikt tiì å endre det regelverket som
faller utenfor Avtalens Vedlegg XIII med
henblikk på å fjerne eventuell eksisterende
forskj ellsbehandling,

Beslutter en avtalepart å fravike ovennevn-
te prinsipp, bestemmer samme Artikkel at
parten skal underrette EØS-komitéen om det_
te. De avtaleparter som ikke godtar regelen-
dring som fprer til forskjellsbehandhnþ, har
rett til å treffe tilsvarende mottiltak.

Artikkel49
inneholder bestemmelser om offenilig st@tte i
transportsektoren, og må ses på bakgrunn av
at Avtalens generelle regler om at statsstltte
også omfatter denne sektoren. Artikkelen
fastslår at visse stþttegrunnlag er forenlige
med Avtalen. For det første kan st/tte gis nãr
man har et behov for samordning av trans-
portvirksomhet. For det annet kan det ytes
st/tte til transporttjenester som har karakter
av offenUig tjenesteytelse, Slike ytelser kjen-
netegnes ved at de lnskes utfprt selv om de
ikke er i samsvar med transport@rens be-
driftsØkonomiske interesse. Hensikten kan
f.eks, være å opprettholde et visst transport-
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tilbud på ruter med svakt trafikkgrunnlag.
Når en transport@r er forpliktet til å utflre sli-
ke tjenester, kan det offentlige yte kompensa-
sjon for dette,

Artikkel 50

gjelder transport innenfor E@S-omiådet, og
slår fast at en transport/r ikke kan operere
med forskjellige priser og vilkår for samme
varer og samme transportforbindelse på
grunnlag av varenes opprinnelsesland eller
bestemmelsessted.

Artikkelen fastslår også at overtredelse av
denne regel er en sak for det kompetente
overvåkingsorgan, dvs. EFTAs overvåkings-
organ eller EF-kommisjonen. Underslkelser
iverksettes enten av eget tiltak eller etter an-
modning av et EØS-land.

Artikkel Sl
gjelder transport innenfor EØS-området. Nr.
I fastslår at det ikke kan fastsettes priser og
vilkår som kan tjene til å beskytte eller stØtte
foretak eller industrier. Unntak gielder bare
dersom det kompetente overvåkingsorgan
samtykker. Bestemmelsen gjelder stØtte eller
beskyttelse som via transportpriser eller vil-
kår ytes virksomheter som fremstiller varer.
En konkurransetariff har derimot som formål
å regulere konkurransen mellom transport-
former og -virksomheter. AvArtikkelen frem-
går det at bestemmelsen ikke gielder en slik
tariff.

Artikkelens nr. 2 angir at Overvåkingsorga-
net enten av eget tiltak eller på anmodning fra
et annet EØS-land skal undersgke de priser
og vilkår som nr. 1 omtaler. Vedkommende
overvåkingsorgan kan imidlertid på visse vil-
kår godkjenne denne type offentlige trans-
portst/tte. Det er således adgang til å ta di-
striktspolitiske hensyn ved fastsettelsen av
priser og vilkår. Det samme gjelder for områ-
der som i alvorlig grad lider av forhold som er
politisk betinget. Dette vil kunne være tilfelle
i regioner som f.eks. er utsatt for voìdelig se-
paratistvirksomhet. Behovef for offentlig st/t-
te må veies opp mot de skadevirkninger st/t-
ten må'antas å ha for konkurranseforholdet
mellom de forskjellige transportgrener.

Artilckel 52

retter seg mot transportøren og gjelder utgif-
ter forbundet med grensepassering. Det skal
ikke føres opp bel/p utover det som er rime-
lig, hensett til de avgifter og gebyrer som på-
Ipper. Avtalepartene skal arbeide for en grad-
vis reduksjon av disse kostnadene. Denne be-
stemmelse må ses på bakgrunn av målsettin-
gen om fritt varebytte.
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DDL IY: KONKURRANSDREGLER OG
ANDRE FELLES REGLER

Denne delen av Avtalen inneholder felles
konkurranseregler. De må ses på bakgrunn
av Artikkel 1, som er av generell karakter og
slår fast at det skal opprettes et system som
sikrer at konkurransen ikke vris og at kon-
kurransereglene overholdes på samme måte i
hele EØS.

Bestemmelsene i Avtalens A¡tikler 53 - 65
vil i praksis regulere store foretak i den grad
deres konkurransebegrensende adferd har
virkning over landegrensene. Konkurranse-
reglene skal overvåkes av EFTAs ove¡vå-
kingsorgan og EF-kommisjonen. Sakene vil
bli fordelt mellom overvåkingsorganene på
grunnlag av avtalte kriterier med utgangs-
punkt i hvor virkningen av den konkurranse-
begrensende adferd inntreffer. Vedtak fattet
av overvåkingsorganene er direkte bindende
for foretakene. For at Avtalens målsetting
skal oppnås, slar Avtalen fast at det skal finne
sted et utstrakt sama¡beid mellom overvå-
kingsorganene. Det forutsettes at EtrlIAs
overvåkingsorgan skal få tilsvarende oppga-
ver og myndighet som dem som i dag tilligger
EF-kommisjonen. Regler om dette er gitt i
EFTA-avtalen om Domstolen og Overyå-
kingsorganet,jf. St.prp. nr. 101 (1991-92).

Kapittel 1: KonkurranseÌegler
Arttlclcel 53

retter seg mot avta.ler mellom foretak, beslut-
ninger truffet av sa¡nmenslutninger av fore-
tak eller samordnet opptreden mellom to eller
flere foretak som kan påvirke handelen mel-
lom to eller flere av partene i EØS-avtalen.
Eksempler på konkurransebegrensende avta-
ler er prissamarbeid, markedsdelingsavtaler
og avtaler om produksjonskvoter. Artikkelen
inneholder en ikke uttØmmende eksemplifi-
sering av former for samarbeid som anses ufo-
renlige med Avtalens funksjon.

Det er tilstrekkelig at en slik avtale, beslut-
ning eller opptreden har som formål å hindre,
innskrenke eller fordreie handelen mellom
partene. I tråd med det som har vært praksis i
EB legges dettil grunn at bestemmelsen bare
vil bli anvendt på konkurranse - begrensnin-
ger som har - eller kan få - merkbar virkning
på handelen.

Konkurransebegrensende handlinger som
bare har virkning i ett land, faller utenfor
EØS-avtalen og blir regulert av dette landets
nasjonale lovgivning.

Bestemmelsen regulerer både horisontalt
samarbeid, dvs. samarbeid mellom foretak
som opererer på samme omsetningstrinn
(f.eks. markedsdelingsavtaler) og vertikalt
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samarbeid, dvs. samarbeid mellom foretak
som opererer på ulike virksomhetsnivåer,
(f.eks. samarbeid mellom et produksjons- og
et distribusjonsforetak).

Artikkel 53 fastslår i nr. I at avtaler som
pga. sitt formål eller sin virkning strider mot
bestemmelsen, er forbudt. Slike avtaler skal
ikke ha noen rettsvirkning.

Artikkel 53 nr. 3 gir imidlertid adgang til i
visse tilfeller å unnta avtaler fra forbudet mot
konkurransebegrensende avtaler selv om de
strider mot forbudet i Artikkelen. Kriteriet
for å kunne gi slikt unntak, er i henhold til be-
stemmelsen bl.a. at et samarbeid som i ut-
gangspunktet rammes av forbudet i nr. 1, bi-
drar til å bedre produksjonen eller fordelin-
gen av varene eiler til å fremme den tekniske
og Økonomiske utvikling, samtidig som for-
brukerne sikres en rimelig andel av de forde-
ler som er oppnådd. Slike unntak kan enten
gis individuelt eller de kan gis for hele grup-
per av avtaler. Individuetle unntak kan bare
gis etter særskilt spknad til Overvåkingsorga-
net. Såkalte gruppeunntak innebærer at avta-
leÍ som oppfyller de særskilte vilkår som er
spesifisert i et unntak for en aktuell avtalety-'
pe, uten videre kan inngås mellom foretak.
Oversikten over de gruppeunntak som vil
gjelde i EØS finnes i Avtalens Vedlegg XIV,
(S.v. 1s.356).

Artilckel S4

rammer et eller flere foretaks utilbØrlige ut-
nyttelse av deres dominerende stilling på det
territorium som omfattes av EØS-avtalen, el-
ler på en vesentlig del av det. Bestemmelsen
får bare anvendelse for så vidt misbruket på-
virker handelen mellom partene i EØS. Artik-
kel 54 retter seg både mot foretak som i seg
selv har en dominerende stilling, og mot fore-
tak som ved samarbeid oppnår markedsdo-
minans. I EF er det lagt til grunn at en mar-
kedsandel på under 40 pst, som hovedregel
ikke anses som dominerende stilling i marke-
det. Som eksempler på misbruk av markeds-
makt nevnes bl.a. påtvingelse direkte elle¡ in-
direkte av urimelige priser eller urimelige
prisvilkår forlvrig, anvendelse av ulike vilkår
for likeverdige ytelser, samt "koplingshan-del".

Artikkel SS

For de fleste typer saker er det utarbeidet
særskilte giennomfpringsbestemmelser for

vendelsen og håndhevingen av konkurranse-
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reglene nar det iklce finnes slike særskilte
giennomfpringsbestemmelser. Den sier at or-
ganene skal samarbeide med vedkommende
nasjonale myndigheter i sitt område og med
det andre overvåkingsorganet når de skal un-
ders/ke antatte overtredelser. Organene har
myndighet til å foreslå egnede tiltak for å
bringe overtredelsen til opphpr, når de fast-
slår at regelverket er overtrådt.

EFIAs overvåkingsorgan vil ha tilsvarende
myndighet og samme oppgaver som de EF-
kommisjonen har når det gjelder overvåking
og þåndhevelse av konkurransereglene, Sâm-
tidig slår Protokoll 2l fast at EF plikter å ved,
ta de bestemmelser som er påkrevet for å
gjennomf6re EØS-avtalens konkurransereg-
ler, Dette er npdvendig for å sikre at EF-kom-
misjonen får tilsvarende myndighet etter
EØS-avtalen som den har i henhold til Roma-
traktaten og Kulì og ståltraktaten.

Bl.a. fordi særskilte gjennomflrrngsbe-
stemmelser er vedtatt på de fleste områder, er
nr. 2 i Artikkel 55 uten praktisk betydning,

Artilckel 56

fastlegger prinsippene for overvåking av kon-
kurransesaker, Denne overvåking, som finner
sted med utgângspunkt i Altiklene 53, 54 og
5?. skiller seg fra annen overvåking ved at EF-
TAs overvåkingsorgan og Kommisjonen
håndhever konkurransereglene direkte over-
for foretakene. Avgjprende kriterium for for-
deling av kompetanse i den enkelte sak vil
være hvor virkningen av den konkurranse-
begrensende handling inntreffer. De involver-
te foretakenes sete er uten betydning for for-
delingen.

Mange konkurransebegrensninger har virk-
ning både i EFTA- og EF-land. Skulle EFTAs
overvåkingsorgan behandle alle saker som
har virkning på EFTA-markedet, og Kommi-
sjonen alle saker som har virkning på EF-
markedet, ville ofte begge myndigheter ha
kompetanse til å behandle samme sak. En
slik dobbeltbehandling må unngås både av
hensyn til foretakenes rettssikkerhet og av
hensyn til /nsket om rasjonell ressursutnyt-
telse og effektiv håndheving.

Saker som bare har virkning på handelen
mellom to eller flere EFTAJand skal behand-
les av EFTAs overvåkingsorgan. Tilsvarende
skal saker som bare har virkning på handeìen
mellom EFs medlemsland behandles av
Kommisjonen.

For saker som har virkning både i EFTA og
i EE, er Avtalensformelle utgangspunkt at for-
delingen skal skje på grunnlag av foretakenes
omsetning. Saker der de involverte foretak
har 33 pst. eller mer av sin EØS-omsetning i
EFTA-området, skal behandles av EFTAs
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overvåkingsorgan. De resterende sakene skal
behandles av Kommisjonen, Avtalens Proto-
koll 22 (S.v. 1 s. 164) gir nærmere regler for
hva som regnes som ett foretak og for hvor-
dan foretakenes omsetning skal regnes ut.

Omsetningskriteriet gielder ikke for de sa-
ker som har virkning på handelen ¡nellom to
eller flere av EFs medlemsland, Disse skal
som utgangspunkt behandles av Kommisjo-
nen. tr-ra dette er det gjort unntak for saker
der handelen mellom EF-landene eller kon-
kurransen innen EF ikke er nevneverdig på-
virket. Disse sakene skal behandles av EFTAs
overvåkingsorgan.

I praksis vil derfor Kommisjonen få til be-
handling de fleste saker etter EØS-avtalens
artikkel 53 og 54 som har virkning på både
EFTAs og EFs marked. EFTAs overvåkings-
organ vil få de sakene som bare har virkning
på EFTAs marked og også de som i tillegg ik-
ke har neaneuerdig virkning på EFs marked.
Dessuten får det de saker som har virkning på
EFTAs marked og bare i ett EF-land dersom
de berØrte foretaks omsetning innen EFTA-
Iandenes territorium utgjØr 33 pst. eller mer
av foretakenes omsetning innen det territo-
rium som omfattes av Avtalen. EFs regelverk
gir i dag normalt ikke Kommisjonen grunnlag
for å gripe inn i konkurransesaker som bare
har virkning i ett medlemsland.

For fordeling av saker som faller inn under
Artikkel 57 (fusjonskontroll) og Artikkel 59
(offentlige foretak m.v.) gjelder egne regler.

Artiklcel 57

omhandler tilsyn med foretakssammenslut-
ninger (fusjoner) i EØS. Tilsyn etter denne be-
stemmelsen skal foretas av henholdsvis EF-
TAs overvåkingsorgan og EF-kommisjonen.

De nærmere bestemmelser om tilsyn frem-
går av Avtalens Protokoll 2L og24 (S,v. 1 s. 160
og s. 167), samt Avtalens Vedlegg XIV. For EF
gjelder i tillegg bestemmelsene i Rådsforord-
ning nr. 4064189. EFTA-avtalen om Overvå-
kingsorganet og Domstolen inneholder en
rekke bestemmelser som motsvarer rådsfor-
ordningen.

Artikkelen fastslår at sammenslutninger
som fyller kravene med hensyn til størrelse
og markedsandel skal forbys når de skaper el-
ler styrker en dominerende stilling som fører
til at den effektive konkurranse i EØS-områ-
det hindres i betydelig grad.

Reglene om foretakssammenslutning i EØS
kommer ikke bare til anvendelse på rene fu-
sjoner, men kan også brukes i tilfeller hvor fo-
retak eller enkeltpersoner gjennom f.eks. er-
very av aksjer oppnår en avgjørende innfiytel-
se over flere foretak.

Reglene gielder bare når de foretak som
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slutter seg sammen, har en viss stgrrelse. Fo-
retakenes sam.lede omsetning på verdensmar-
kedet må overstige 40 mrd. kroner (5 mrd.
ECU). I tillegg må minst to av foretakenes om-
setning i EFTA eller EF overstige 2 mrd. kro-
ner (250 mitl. ECU); Foretakssammenslutnin-
gen omfattes likevel ikke av Avtalen dersom
hver av de involverte foretak har over to tred-
jedeler av sin samlede omsetning i ett land i
enten EFTA- eller EF-området,

Artikkelen innebærer at EF-kommisjonen
skal behandle alle saker som faller inn under
dagens fusjonskontrollordning i EF. EFTAs
overvåkingsorgan skal på sin side behandle
de saker hvor de berØrte foretaks totalomset-
ning ikke oppfyller terskelverdiene i EFs for-
ordning, mens de derimot oppfyller tilsvaren-
de terskelverdier i EFTA. Kompetansen til de
nasjonale myndigheter i EF berØres ikke av
EØS-avtalen.

ArtiklceL 58

slår fast at overvåkingsorganene skal samar-
beide ved anvendelsen og håndhevelsen av
konkurransereglene i EØS-avtalen. Bestem-
melsen viser til Protokoll 23, (S.v. I s. 165)
som angir de nærmere regler for samarbeidet.
EFTAs overvåkingsorgan og EF-kommisjo-
nen skal på forespprsel utveksle informasjon
og rådføre seg med hverandre i spØrsmål av
generell karakter. I saker som har virkning
både i EFTA og EF, skal de to organene straks
sende hverandre søknader om unntak etter
reglene i Artikkel 53 nr. 3, og klager de har
mottatt. Også opplysninger om at et organ har
tatt opp en sak av eget tiltak, skal sendes det
andre organet. Det overvåkingsorgan som har
myndighet til å behandle saken, skal videre
rådføre seg med det andre når det offentlig-
glgr at det har til hensikt å utstede negativat-
test, dvs, en attest om at en avtale m.v. ikke
representerer brudd på reglene i Artiklene 53
og 54 eller at den er unntatt etter Artikkel 53
nr. 3, og oversende informasjon som er mot-
tatt fra de involverte parter eller tredjemenn.
Det organ som ikke har kompetanse til å be-
handle saken, kan under hele saksbehandlin-
gen be om kopier av sakens viktigste doku-
menter og gi uttrykk for sitt syn. Denne retten
bortfaller når den endelige beslutning er tatt.
Det organ som er kompetent til å behandle sa-
ken, skal invitere det andre til å være repre-
sentert ved h/ringer av de invoLverte bedrif-
ter. Begge overvåkingsorganene og alle lande-
ne i EØS har rett til å være representert i ml-
ter i EFTAs og EFs rådgivende komitéer på
konkurranseområdet.

På forespørsel fra det kompetente overvå-
kingsorganet skal det andre organet utfØre
undersØkelser i foretak på sitt geografiske
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område. Det kompetente organet har rett til å
være representert og ta aktiv del i kontrolle-
ne. All informasjon som mottas under slike
kontroller, skal umiddelbart etter kóntrollen
oversendes til det organ som ba om at den ble
gjennomfprt. Når det kompetente overvå-
kingsorgan utf/rer kontroller på sitt område,
skal det informere det andre organet om at
kontrollen er foretatt, og på foresp/rsel over-
sende resultatene.

Protokoll 24 gir nærmere regler for samar-
beid mellom EFTAs overvåkingsorgan og EF-
kommisjonen i saker om foretakssammens-
lutninger. Samarbeidet innebærer at EFTAs
overvåkingsorgan og EF-kommisjonen på fo-
resp/rsel skal utveksle informasjon og kon-
sultere hverandre i alle saker av generell ka-
rakter.

I individuelle saker som behandles av EF-
kommisjonen, skal det finne sted et formali-
sert samarbeid når ett av fplgende kriterier er
oppfylt:

- de fusjonerende virksomheter har en om-
setning på 25 pst. eller mer i EFTA;

- virksomhetene har minst 2b0 milt. ECU i
omsetning i EFTA (tilsvarer ca. 2 mrd. kro-
ner);

- hvis sammenslutningen medfØrer at seÌ-
skapet får en dominerende stilling i EFTA.

- hvis sammenslutningen innebærer at virk-
somheten får en dominerende stilling på et
spesifikt marked innen EFTA.

Samarbeidet innebærer bl,a. at EFTAs over-
våkingsorgan og EFTA-landene deltar i hørin-
ger i EFs rådgivende komite for fusjonssaker
og omvendt.
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Artikkel 59

slår fast at konkurransereglene i EØS også får
anvendelse på offentlige foretak, herunder fo-
retak som det offentlige har gitt særlige eller
eksklusive rettigheter. Disse bedriftené er un_
derkastet Avtalens alminnelige forbud mot
forskjellsbehandling på grunnlag av nasjona-
litet, konkurransereglene og statsst/tteiegle-
ne,

^ 
Når det gjelder foretak som har til oppgave

å utflre tjenester av allmenn økonomìsÈ be-

s€mhandelen påvirkes i et omfang som stri_
der mot avtalepartenes interesser.

Reglene håndheves av EFTAs overvåkings-
organ og EF-kommisjonen, hver innenfor sitt
geografiske område. Artikkel 59 gir overvå-
kingsorganene adgang til å fatte nldvendige
tiltak. Disse kan gå ut på at det henstilles til
de involverte land å oppfylle Artikkelens
krav. Forøvrig gjelder de alminnelige håndhe-
velsesreglene.

Artikkel 60

viser til Vedlegg XIV som inneholder særlige
bestemmelser til gj ennom fþring av prinsippe-
ne i artiklene 53, õ4, 57 og 59, og gir nærmere
regler for anvendelsen av konkurransebes-
temmelsene. Bl.a. inneholder det regler som
motsvarer EFs gruppeunntaksforordninger.
Disse slår fast at visse typer av avtaler er unn-
tatt fra forbudet mot konkurransebegrensen-
de avtaler.

Kapittel 2: Statsstøtte
Artikkel6l
fastslår som hovedprinsipp at statsstptte er
forbudt i EøS når slik stØtte kan virke kon-
kurransevridende i samhandelen mellom av-
talepartene. Både begunstigelse av produk-
sjon av enkelte varer og av individuelle fore-
tak rammes.

Fllgende former for støtte skal være foren-
lig med Avtalen:

st/tte av sosial karakter som gis til forbru-
kere, når stØtten ytes uten forskjellsbe-
handling på grunnlag av varenes opprin-
nelse,
stØtte for å bøte på skader som skyldes na-
turkatastrofer og lignende.

Videre kan fplgende forrner for stØtte anses
å veere forenlig med Avtalen:

- stØtte i den hensikt å fremme Økonomisk
utvikling i områder med unormalt lav le-
vestandard eller alvorlig underbeskjefti-
gelse,

- når formålet er å sikre realiseringen av et
prosjekt av felles europeisk betydning, el-
ler når formålet er å b6te på en alvorlig for-
styrrelse i et av EØSlandene, I en felleser-
klæring til Artikkel 61 nr. 3 bokstav b (S.v.
1 s, alÇ) heter det at EtrTlAs overvåkingsor-
gan skal ta hensyn til EFs interesser og EF-
kommisjonen til EFTA-landenes interesser
ved vurdering av om stfl,tte kan gis,

- når formåIet er å lette utviklingen av enkel-
te næringsgrener eller økonomiske områ-
der, og omfanget av handelsvridningen ik.
ke er så stor at det strider mot avtaleparte-
nes felles interesser. I en felleserklæring til
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Artikkel 61 nr. 3 bokstav c (S.v, 1 s. 41õ)
slås det fast at også andre kriterier kan væ-
re relevante, som f.eks. lav befolkningstett-
het,
andre former for stltte, angitt av EØS-ko-
mitéen i samsvar med reglene for beslut-
ningsprosessen. Det fglger av Aftikkel 93
at EØS-komitéen fatter sine vedtak med
enstemmighet.

Artikkel 62

etablerer en kontrollordning med alle bestå-
ende statsst/tteordninger, samt for endring
og innføring av slike ordninger i EØS-områ-
det. Formålet med kontrolìen er å fastslå om
ordningene er i samsvar med kravene i Artik-
kel 61. EFTAs regelverk for statsstltte fØlger i
store trekk de samme prinsipper som EFs,
men er mindre omfattende og konkret. EFTA
har til nå heller ikke hatt et effektivt håndhe-
vingsapparat, men vedtok i 1989 et nytt sy-
stem for overvåking og håndheving som har
mange likhetstrekk med EFs system. Iverk-
settelsen ble imidlertid utsatt som fplge av
EØS-forhandlingene.

Det er EF-kommisjonen som foretar kon-
trollen med EFs medlemsland i samsvar med
Romatraktatens regler, mens EFTA-landene
kontrolleres av EFTA.s overvåkingsorgan et-
ter de regler som er fastsatt i EFTA-avtalen
om Overvåkingsorganet og Domstolen. EF-
TAs overvåkingsorgan skal ha den samme
myndighet og de samme oppgaver på stats-
stØtteområdet som EF-kommisjonen har.
Dette fplger av Avtalens Protokoll 26 (S.v. I s.
17 1).

Det forutsettes at EFTAs overvåkingsorgan
og EF-kommisjonen samarbeider med hen-
blikk på en ensartet overvåking på statsstltte-
området, Nærmere bestemmelser for dette
samarbeid er gitt i Avtalens Protokoll 27 (S.v.
1 s. 172).

Artilckel 63

viser til Avtalens Vedlegg XV, som fastsetter
bestemmelser bl.a, vedrprende regionalstgtte,
stØtte til forskning og utvikling, visse andre
sektorregelverk (motorkj øretøy, teko, synte-
tiske fibre, kull og stål) samt stþtteprogram av
mindre omfang. Videre tar regelverket for seg
stltte i miljpsaker, generelle investeringspro-
grammer, st/tte til restrukturering, arbeids-
markedsstØtte, akkumulering av st/tte, notifi-
kasj onsprosedyre, innsyn i finansielle forhold
mellom myndighetene og offentlige foretak
og anvendelse av relevante bestemmelser ved
offentlig eierskap, statsgarantier og ulovlig
tildelt støtte.

Regelverket gir retningsl.injer og setter også

begrensninger for såvel stØttens type som om-
fang innenfor de enkelte områder.

Artilckel 64

fastlegger fremgangsmåten når enten EFTAs
overvåkingsorgan eller EF-kommisjonen me-
ner det andre overvåkingsorgan ikke prakti-
serer statsstØttereglene iArtiklene 61 og 62 og
Protokoll 14, artikkel 5 på en måte som opp-
rettholder like konkurransevilkår i EØS. Det
skal da foretas utveksìing av synspunkter
mellorn organene i henhold til Avtalens Pro-
tokoll 27, bokstav f. Fprer ikke denne utveks-
lìng til at man innen to uker har funnet en ak-
septabel lpsning, kan midlertidige tiltak
iverksettes av den berØrte avtalepart for å ret-
te opp den konkurransevridning som er opp-
stått.

Er midlertidige tiltak iverksatt, skal EØS-
komitéen gjennom rådslagninger søke å lØse
problemene. Dersom dette ikke lykkes innen
tre måneder, vil de midlertidige tiltak kunne
avløses av permanente tiltak. Vilkåret for det-
te er at den praksis tiltakene retter seg mot,
vrir eller truer med å vri konkurransen slik at
handelen mellom partene blir påvirket, Vide-
re er det et krav at slike tiltak er strengt n/d-
vendige for å oppveie virkningen av konkur-
ransevridningen.

Bestemmelsene i Artikkel 64 gjelder også
statsmonopoler som måtte bli opprettet etter
undertegning av Avtalen.

Oftest vil ulik praktisering av statsst/tte-
bestemmelsene ha sitt utspring i at de to pila-
rers overvåkingsorganer fortolker bestem-
melsene ulikt, Artikkel 64 er en fplge av at
man i så fall ikke har ett felles domstolsorgan
i EØS som kan avgjgre slik tolkningsuenighet
med bindende virkning for begge pilarer,

Ved en tvist av denne type vil det naturlige
kunne være at saken blir behandlet innenfor
den tvisteløsningsmekanisme Artikkel 111
oppretter, de¡som den ulike fortolkningen
skyldes ulik rettspraksis ved domstoler i hen-
holdsvis EFTA- og EF-området. Dette fordrer
i såfall at en avtalepart tar opp saken.

Dersom tvisten ikke skyldes ulik rettsprak-
sis, åpnes det for midlertidige (og senere
eventuelt endelige) tiltak,

Etter Avtalens Artikkel 109 nr. 2 er overvå-
kingssystemets formål å sikre ensartet over-
våking i hele EØS. EFTAs overvåkingsorgan
og EF-kommisjonen skal i henhold til samme
bestemmelse osamarbeide, utveksle opplys-
ninger og rådføre seg med hverandre om ret-
ningslinjer for overvåkingen og om enkelte
saker> for å sikre denne målsettingen. Tiltak
som likevel må utl/ses i henhold til Artikkel
64, vil derfor være et uttrykk for at en viktig
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del av samarbeidet ikke fungerer etter sitt for-
mål.

Både EF IAs overvåkingsorgan og EF-kom-
misjonen er uavhengige av partene i EØS-av-
talen og av de interesser statsstØtte tilgodeser.
Som f@lge av det nære samarbeid organenc
skal ha og Avtalens målsetting om ensartet
overvåking, er det derfor vanskelig å se at det
i seerlig grad vil kunne oppstå grunnlag for
ensidige tiltak i henhold til Artikkel 64.

Artikkel 64 antyder ikke hvilken type ensi-
dige tiltak som kan anvendes. Det alminneli-
ge prinsipp om at Avtalens virkemåte minst
mulig skal forstyrres, og Avtalens utgangs-
punkt om fritt varebytte, innebærer imidler-
tid klare begrensninger på hvilke tiltak som
kan anses rettmessige.

Kapittel 3: Andre felles regler
Artilcl+el 65

Omhandler to fors$ellige forhold, nemlig of-
fentlige innkjØp og immmateriell eiendoms-
rett.

Artikkelens nr. 1 viser til Avtalens Vedlegg
XVI (S.v. 1 s. 367), som fastlegger reglene for
offentlige innkjpp i EØS. De omfatter varer,
samt bygg og anlegg, og sektorene vannr ener-
gi, telekommunikasjon og transport.

Vedlegget gir regler for anbudsutlysning,
definerer tidsrammer, samt beskriver hvilke
opplysninger som er nØdvendige i en anbuds-
situasjon, Dessuten fastlegges terskelverdier
for når reglene kommer til anvendelse. An-
bud med en kontraktsverdi over de aktuelle
grensene, må utlyses i EØS-området. Avtalen
innebærer at det etableres et offen+Jig inn-
kjppsmarked med felles regelverk for hele
EØS,

Samtidig opprettes et eget håndhevingssy-
stem. Det fastlegger to sett bestemmelser: Ett
vedrlrende varer samt bygg og anlegg, og ett
for sektorene vann, energi, telekommunika-
sjon og transport.

Vedlegget presiserer overgangsperioder for
visse land på enkelte sektorer. I forhold til
Norge gjelder en overgangsperiode frem til 1.
januar 1995 for sektorene vann, energi, tele-
kommunikasjon og transport. Den kan for-
kortes etter anmodning fra Norge, Det vises
til proposisjonens kapittel 5.

Artikkel 65 nr. 2 viser til Avtalens Protokoll
28 (S.v. 1 s. 172) og til Avtalens Vedlegg XVII
(S,v. 1 s. 380), som fastlegger reglene om im-
materiell eiendomsrett. Artikkelen bestem-
mer at dette regelverk skal gjelde for alle va-
rer og {enesteytelser medmindre annet er
særskilt angitt.

Protokoll 28 inneholder bl.a. regler om be-
skyttelsesnivået for immaterielle rettigheter.
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Kravet om at EFTA-Iandene skal legge til
grunn det beskyttelsesnivået som gjelder i EF
ved undertegningen av AvtaJen, medfører in-
gen endring av norsk lovgivning. Når det gjel-
der patentering av bioteknologiske oppfin-
nelser er imidlertid norsk praksis noe mer re-
striktiv enn i pvrige EØS-land. Denne praksis
vil kunne videreføres, idet Protokollen be-
grenser seg til å kreve samsvar i nasjonal lov-
givning med den europeiske patentkonvens-
jon (EPC), et krav den norske patentlov opp-
fyller i dag. Protokollen omtaler også tilslut-
ning til EFs patentavtale (CPA).

Protokollen medfprer at felles regler om
konsumpsjon av immaterielle rettigheter vil
gjelde i EøS. Dette innebærer at Norge må
innf/re prinsippet om regional EØS-kon-
sumpsjon på patenter, mønstre og kretsm@n-
stre for integrerte kretser, samt for visse sider
av opphavsretten.

Videre har Protokollen regler om beskyttel-
se av integrerte kretser i forhold til tredjeland.

Endelig innebærer Protokollen en forplik-
telse for avtalepartene til å søke å oppnå etter-
levelse av protokollen til Madrid-avtalen om
internasjonal registrering av varemenker in-
nen 1. januar 1996, noe som vil innebære en-
kelte endringer i varemerkeloven.

Avtalens Vedlegg XVII innebærer at EFs
direktiv om beskyttelse av integrerte kretser
og tilknyttet regelverk vedr@rende utvideìse
av besk¡'ttelsen i forhold til tredjeland, har-
moniseringsdirektivet veclr/rende varemer-
kelovgivning, samt direktivet om beskyttelse
av dataprogrammer, gilres til EØS-forpliktel-
ser.

DEL V: BESTEMMELSER SOM GJELDER
ALLE DE FIRE FRIHETER

I denne delen av Avtalen fastlegges rammer
for et samarbeid på områder som har betyd-
ning for gjennomfpringen av Avtalens be-
stemmelser om fritt varebytte og fri bevege-
lighet for tjenester, personer og kapital, og
som må komme i tiìlegg til disse for at kon-
kurransen kan skje på omlag like vilkår, Den-
ne del av Avtalen regulerer også det stati-
stikksamarbeid som skal utvikles i EøS.

Avtalens Vedlegg XVIII til XXII, (S.v. I s.

381) flg. danner grunnlag for samarbeidet. I
de fleste tilfeller har det form av minimums-
krav sorir gir avtalepartene adgang til å ha
mer vidtgående regler. I proposisjonens ka-
pittel 7 er det gitt nærmere beskrivelse av det-
te regelverk. Disse vedlegg kan bli endret et-
ter vedtak i EØS-komitéen når nytt felìes re-
gelverk utvikles etter de generelle bestem-
melser om beslutningsprosessen i Avtalens
DeI VII.
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Kapittel 1: Forhold som gielder arbeids-
livet

Artikkel 66

fastslår som en omforent målsetting å fremme
bedre arbeidsforhold og en bedret levestan-
dard for arbeidstakere.

Artiklcel 67

pålegger partene å bestrebe seg på å forbedre
àrbeidstakernes helse og sikkerhet, særlig
giennom krav til arbeidsmilj@et, For å bidra
iil ¿ette skal minimumskrav innføres gradvis,
under hensyntaken tit de forhold og tekniske

er i samsvar med Avtalen.
De bestemmelser som skal gjennomfpres

som minimumskrav, er oppført i Avtalens
Vedlegg XVIII, (S.v' I s. 381).

Oen vlt<tigste bestemmelse i Avtalen på

dette felt, motsvarer et EF-direktiv vedtatt i
1989 om sikkerhet og helse på arbeidsplassen'
Direktivet er btitt omtalt som EFs "arbeids-
milj/Iov", men har mer begrenset rekkevidde
enn den norske arbeidsmiljploven.

I dette rammedirektivet er det forutsatt at
det skal utarbeides særdirektiver på nærmere

ede ved-
er i Ved-
området

er minimumsdirektiver,

Artilckel 68

bestemmer at avtalepartene skal gjennomføre
de tittak på arbeidsrettens område sotn er
npdvendige for å sikre at Ar,4alen skal fungere
godt.

Tiltakene er nærmere angitt i bestemmelse-
ne i Avtalens Vedlegg XVIII.

Vedlegget inneholder et arbeidsrettsregel-
verk som bl.a. omhandler lønnsgaranti, mas-
seoppsigelser og overdragelse av virksomhet
eller deler av virksomhet.
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arbeidsoppgaver skal fastsettes på grunnlag
av de samme måleenheter og at tidslØnnen
skal være den samme for like arbeidsoppga-
ver. De særlige bestemmelser for gjennomf/-
ring av prinsippet om lik lønn for likt arbeid'
er nedfelt i Avtalens Vedlegg XVIII, jfr. omta-
len av Artikkel 70 nedenfor.

Det foreligger en relativt rikholdig retts-
praksis, hvor EF-domstolen har fastlagt krite-
rier for hva som er rettsstridig forskjellsbe-
handling på grunnlag av hiØnn. Denne prak-
sis er knyttet til Romatraktatens Artikkel 119.

Artikkel 69 må i henhold tit EØS-avtalens Ar-
tikkel 6, fortolkes i henhold til denne praksis
frem til undertegning av Avtalen. EF-domsto-
Iens avgjprelser kan bl.a. sammenfattes med
at forskjellsbehandling er avtalestridig, med-
mind,re det kan godtgilres at den er grunnlagt
på objektive forhold som ikke har utspring i
ulikt kj6nn.

Det vil ikke være i strid med EØS-avtalen
om avtalepartene utvikle r strengere regelverk
på dette område enn Avtalen fastlegger, så

fremt nasjonale bestemmelser anvendes på
samme måte for statsborgere fra hele EØS.

Artíkkel 70

påùegger avtalepartene å fremme prinsippet
óm lik behandiing for kvinner og menn ved å
gjennomfpre de bestemmelser som er nærme-
re angitt i Avtalens Vedlegg XVIII'

Vedlegget inneholder bestemmelsel som
omhandler anvendelsen av prinsippet om lik
IØnn for kvinner og menn' Bestemmelsene
om lik behandling regulerer adgang til yrker,
yrkesopplæring og forfremmelse, saker som
angår sosial trygd og yrkesskadetrygd, samt
likebehandling av kvinner og menn som er
engasjert i en yrkesaktivitet og beskyttelse av
selververvende kvinner under svangerskapet
og omsorgstiden. Det foreligger også en om-
fattende rettspraksis hvor EF-domstolen har
fortolket det avledede regelverk som er gjort
til EØS-forpliktelser og som det vises til i Ar-
tikkel70.

Artikkel Tl
pålegger avtalepartene å fremme dialogen
mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Be-
stemmelsen har som målsetting at partene i
arbeidslivet avtaler sp/rsmål seg imellom,
eventuelt ved kollektivavtaler.

Kapittel 2 : Forbrukeruern
Arti.kkel T2

viser til de nærmere bestemmelser om forbru-
kervern som er nedfelt i Avtalens Vedlegg
XIX, (S.v. 1s.385),

ArtiklceL 69

påIegger avtalepartene å gjennomføre og opp-
rettholde prinsippet om at kvinner og menn
skal motta lik lØnn for samme arbeid. Artik-
kelen defrnerer begrepene "lØnn" og olikl@nn

arbeid,stakeren i penger eller i naturalia. ol,ik
l6nn, uten forskjellsbehanclling på grunnlag
av kjpnn" innebærer at akkordlØnn for like
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Kapittel S: Miljø
ArttklceL 73

fastlegger .de formål avtalepartenes virksom-
het på miljpområdet skal ha. Formålet er:
- å bevare, verne og forbedre miljlets kvali-

tet
- å bidra til å verne men¡neskenes helse
- å sikre en forsvarlig og fornuftig utnyttelse

av naturressursene.

St.prp. nr. 100 leer_e2
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Vedlegget inneholder bl.a. bestemmelser
etterlig-
en fare,

villeden-
st forret-

ningssted, pakkereiser og betalingssystemer
(kredittkort m.v.).

er minimumsregler som gir
ang til å vedta og opprett_
nde regler.

Avtalepartenes virksomhet på milj/områ-
det skal bygge på de grunnleggende prinsip-
pene om:

Itupittel4: Statistikk
Artikkel 76

pålegger avtalepartene å utarbeide og utgi
statistisk informasjon for å beskrive og over-
våke alle relevante Økonomiske, sosiale og
miljlmessige sider ved EØS. De skal for dette
formål utvikle og benytte harmoniserte meto-
der, definisjoner og klassifikasjoner såvel
som felles programmer og fremgangsmåter.
Avtalepartene skal ta tilbørtig hensyn til be-
hovet for konfidensiell behandling av opplys-
ninger avgitt for statistiske formål, Statistikk-
arbeidet skal organiseres på best egnet ad.mi-
nistrativt nivå.

De særlige bestemmelser om statistikk er
nedfelt i Avtalens Vedlegg XXI, (S.v. I s. 391).
Bestemmelsene omfatter struktur- og kon-
junkturstatistikk, kull- og stålstatistikk,
transportstatistikk, statistikk over utenriks-
handel, demografisk og sosial-statistikk, na-
sjonalregnskap, Iandbruks-, fiskeri- og ener-
gistatistikk, statistisk nomenklatur og konfi-
densielìe statistikk-opplysninger.

EFTA-landene kan gradvis gjennomfgre
disse bestemmelsene slik at statistikkinn-
samlingen iverksettes senest fra lgg5.

Særlige bestemmelser om organiseringen
av samarbeidet på statistikkområdet er fast-
satt i Avtalens Protokoll 30, (S.v. 1 s. 1?4).

Statistikksamarbeidet skal ledes av en kon-
feranse med representanter fra statistikkby-
råene i EFTA- og EF-landene og EFs staii-
stikk-kontor (Eurostat). Konferansen skal
blant annet utvikle programmer og frem-
gangsmåter for statistikksamarbeidet i nært
samarbeid med EFs tiltak og overvåke gjen-
nomfpringen av disse. EFTA-landene skal fra
Avtalens ikrafttredelse delta i og bidra finan-
sielt til EFs fremtidige statistikkprogram. For
dette formål vil de delta fullt ut i de EF-komi-
téer som bistår Kommisjonen i forvaltningen
og utviklingen av programmet. Lagring, bear-
beiding og publikasjon av data skal skje ved
Eurostat, som vil få refundert de ekstra kost-
nader som dette medfØrer i forhold til EFTA-
ìandene.

Kapittel 5: Selskapsrett
Artilckel TT

viser til de særlige bestemmelser om sel_

¡\1¡tsrett, som er nedfelt i Avtalens Vedlegg
XXII, (S.v. I s. 401).

Bestemmelsene vedrgrende selskapsrett in-
neholder bl,a. regler om registreringsplikt dg
fullmakt til å forptikte selskaper, stiftelse avaksjeselskaper ndringer iaksjekapitalen, av samme
nasjonalitet, kr selskaper
med begrenset selskaper,

- at forebyggende tiltak skal treffes,
- at milj/skader fortrinnsvis skal utbedres

ved kilden,
- at forurenseren skal betale.

MiljØhensyn skal være en integrert del av
på gvrige områder.

ppene får derved ge-
for hele Avtalens vir-

kefelt.

Artikkel T4

viser til Vedlegg XX (S.v. I s. 886) som fastset_
ter minimumskrav til hvilke tiltak som må
iverksettes når miljlet er truet.

Vedlegget inneholder bestemmelser som
bl.a. gjelder tiltak mot forurensning av vann
og luft, regler for industriell og bioteknoJ.o-
gisk virksomhet, unngåelse av store indu-
striulykker og avfallsbehandling.

Arti.klcel 75

fastslår som generelt prinsipp at de tiltak som
er omha¡dlet i Artikkel Z4 ikke skal hindre
noen avtalepart i å opprettholde eller innfgre
strengere tiltak, så lenge disse ikke stride¡
mot Avtalen, Dette innebærer at den enkelte
avtalepart har frihet til å utvikle sin nasjonale
lovgivning utover Avtalens bestemmelier, så
lenge denne ìovgivning ikke kommer i kon-
flikt med andre bestemmelser i Avtalen.
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konsernregnskap, godkjenning av personer
som er ansvarlig for revisjon av selskaper, re-
gistrering av filialer hjemmehØrende i utland
o g enpers on-aksjeselskaper,

Regelverket gir også hjemmel til å etablere
en nyjuridisk person, kalt "euroþeisk /kono-
misk foretaksgruppe,, som et alternativ til
samarbeid mellom foretak om enkelte oppga-
ver over landegrensene.

Det er gitt inntil tre års overgangstid for Li-
echtenstein og Sveits og inntil 2 tr for de pvri-
ge EFTAland for gjennomf6ring av de sel-
skapsrettslige bestemmelsene,

DEL VI: SAMARBEID UTENFOR DE FI-
RE FRIHETER

Samarbeidet i EF strekker seg på mange
områder ut over det som er nødvendig for å få
det indre marked til å virke etter forutsetnin-
gene. Slike fellesskapstiltak utgjØr titlegg til
tiltak som medlemslandene treffer individu-
elt.

Avtalens Del VI fastsetter hvordan et tilsva-
rende samarbeid skal foregå i EØS. Samarbei-
det er av tradisjonell internasjonal karakter
og skal s$e innenfor rammen av Fellesska-
pets virksomhet på de ulike områdene.

Avtalens Protokoll 31 (S.v. 1 s. 175) beskri-
ver mer detaljert det samarbeid som skal
igangsettes på nærmere definerte områder
når Avtalen tier i kraft. EØS-komitéen kan
treffe vedtak om å endre eller utfylle Proto-
koll 31 for å iverksette nye samarbeidstiltak.
Slike vedtak må fattes med enstemmighet.

Samarbeidet på de områder som inngår i
Avtalens Del VI er nærmere omtalt i proposi-
sjonens kapittel 7. Fremstillingen av Artikle-
ne 78-88 nedenfor må leses i sammenheng
med denne beskrivelsen.

Artilckel 78

pålegger avtalepartene, innenfor rammen av
Fellesskapets programmer og tiltak å styrke
og utvide samarbeidet på områdene

- forskning og teknologisk utvikling,
-_ informasjonstjenester,
- milj/,
- utdanning, opplæring og ungdom,
- forhold som gjelder i arbeidslivet,
- forbrukervern,
- små og mellomstore bedrifter,
- turisme,
- den audiovisuelle sektor
- katastrofeberedskap

i den utstrekning dette ikke er regulert ved
bestemmelser i andre deler av Avtalen.

Artikkel T9

forplikter avtalepartene til å styrke dialogen
seg imellom i de felles organer for å identifise-
re områder og aktiviteter der nærmere samar-
beid kan bidra til å oppnå felles mål på de om-
råder som er omtalt i Artikkel 78.

Avtalepartene skal utveksle informasjotr
om planer og forslag om tiltak innenfor disse
områder. Straks en avtalepart ber om det,
skal det holdes konsultasjoner i EØS- komité-
en om forslag om opprettelse eller endringer
av pågående tiltak, programmer eller prosjek-
ter på området.

De fremgangsmåter som er fastlagt for be-
slutningsprosessen i Avtalens DeI VII får an-
vendelse når det er særskilt bestemt i denne
del av Avtalen eller i Protokoll 31,

Artikkel S0

fastlegger de mest vanlige samarbeidsmåter
Dette kan være:

- deltakelse av EFTAland i EFs rammepro-
grarnmer, spesifikke programmer, pro-
sjekter eller andre tiltak;

- opprettelse av felles virksomhet på særlige
områder, som kan være å avstemme eller
samordne virksomhet, å slå sammen eksi-
sterende virksomheter eller å etablere fel-
lesvirksomhet på ad hoc basis;

- formell eller uformell utveksling eller
fremskaffelse av informasi on;

- felles innsats for å oppmuntre visse virk-
somheter på avtalepartenes samlede terri-
torium;

- parallell lovgivning med identisk ell-'r
sammenfallende innhold, der dette anses
formålstjenlig;

- samordning av innsats og virksomhet i eI-
ler giennom internasjonale organisasjoner
og samarbeid med tredjeland, der dette er
av felles interesse.

Artilckel 81

fastlegger de hovedprinsipper som skal gjel-
de når EFTA-land deltar i EFs programmer,
prosjekter eller andre tiltak:

a) EFTAJandene skal ha adgang til alle deler
av et program.

b) EFTAJandenes status i de komitéer som
bistår Kommisjonen i forvaltningen eller
utviklingen av fellesskapsvirksomheter
som EFTA-landene bidrar finansielt til,
skal fullt ut gienspeile dette bidrag.

c) Alle EF-vedtak, med unntak av alminneli-
ge budsjettvedtak, som direkte eller indi-
rekte angår en virksomhet som EFTA-lan-
dene deltar i, skal underlegges de informa-



94

sjons- og rådslagningsprosedyrer som er
fastsatt i Avtalens Del VII. Vilkårene for
den fortsatte deltakelse i vedkommende
aktivitet kan revurderes av EØS-komitéen
i samsvar med Avtalens Artikket 86,

d) EFTA-landenes deltakere i prosjekter skal
ha samme rettigheter og plikter innenfor
vedkommende EF-program eller annen
aktivitet som dem som gjelder for deltake-
re fra EFland, Det samme prinsipp skal
gjelde også for deltakere i utvekslinger
mellom EFTA-land og EFs medlemsland.

e) EFTA-landene og deltakere fra disse land
skal ha samme rettigheter og plikter med
hensyn til spredning, evaluering og utnyt-
telse av resultater som EFs medlemsland
og deres deltakere.

f) Avtalepartene skal, i samsvar med sine
regler og forskrifter, gi deltakerer i pro-
grammer eller andre tiltak nØdvendige let-
telserved innreise og opphold.

Artiklcel S2

bestemmer at EFTA-landenes bidrag til sam-
arbeid som krever finansiell deltakelse skal
fastsettes på en av de fplgende måter:

a) EFTAlandenes bidrag skal utregnes i for-
hold til de tilsagnsrammer og bevilgninger
som hvert år er oppfprt i EFs budsjett på
budsjettposten for vedkommende vrrk-
somhet. Forholdstallet soin bestemmer.
EFTA-landenes bidrag skal være summen
av forholdene mellom hvert EFTA-lands
bruttonasjonalprodukt på den ene side, og
summen av EFs medlemslands bruttona-
sjonalprodukt og vedkommende EFTA-
lands bruttonasjonalprodukt på den annen
side. Denne faktor skal hvert år utregnes
på grunnlag av de ferskeste statistiske
opplysninger. Det bel/p EFTA-Iandene
skal bidra med, skal komme i tillegg til de
tilsvarende bel6p som er oppfprt i EFs
budsjett. De bidrag som EFTA-landene
skal betale hvert år skal bestemmes på
grunnlag av det som er oppf6rt som bevilg-
ning (dvs. ikke tilsagn),

b) EFTA-landenes finansielle bidrag baseres
på det prinsipp at hver avtalepart bærer si-
ne egne kostnader, samt et bidrag til EFs
administrasjonskostnader som fastsettes
av EØS-komitéen.

c) EØS-komitéen skal treffe de n@dvendige
beslutninger om avtalepartenes bidrag til
vedkommende virksomhet.
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De nærmere bestemmelser til giennomfØ-
ring av Artikkelen er inntatt i Avtalens proto-
koll32, (S,v. I s. 178).

Artikkel SS

bestemmer at når samarbeidet tar form av en
utveksling av informasjon mellom offentlige
myndigheter, skal EFTA-landene ha samme
rett til å motta og samme plikt til å avgi infor-
masjon som EFs medlemsland, I denne for-
bindelse skal EØS-komitéen fatte vedtak om
hvilke krav til taushetsplikt som skal gjelde.

Artikkel S4

viser til at bestemmelser som skal gjelde for
samarbeidet på særlige områder, er inntatt i
Avtalens Protokoll 31, jf, nærmere omtale i
proposisjonens kapittel ?.

Artikkel 85

bestemmer at fra EØS-avtalens ikrafttredelse
skal samarbeid som allerede er etablert mel-
lom EFTAlandene og EF på de områder som
er omhandlet i Avtalens artikkel 78, reguleres
av bestemmelsene i Avtalens Del VI og Proto-
koll 31, medmindre annet er bestemt i Proto-
kollen,

Artilekel S6

fastlegger at EØS-komitéen i samsvar med
Avtalens Del VII skal treffe alle vedtak som er
n@dvendig for å iverksette Artiklene 78 til 85
og alle tiltak i henhold til disse. Vedtakene
kan bl.a. omfatte tillegg eller endringer av be-
stemmelsene i Protokoll 31 og overgangsord-
ninger som kreves for å iverksette Artikkel 85.

Artilckel 87
pålegger avtalepartene å ta de n/dvendige
skritt for å utvikle, styrke og utvide samarbei-
det på områder innenfor virksomheter i EF'
som ikke er oppregnet i Artikkel 78, når dette
anses å bidra til å oppfylle Avtalens formål el-
ler på annen måte blir ansett å være i felles in-
teresse, Slike skritt kan omfatte endring av
Artikkel 78 ved â føVe nye områder til dem
som er oppregnet der.

Artikhel 88

fastsetter at ingen av bestemmelsene i Avta-
lens Del VI skal være til hinder for at en avta-
lepart kan forberede, vedta og iverksette til-
tak på egen hånd. Denne bestemmelse innvir-
ker ikke på bestemmelser i andre deler av Av-
talen.
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DEL VII: BESÎEMMELSER OM
OBGANENE

EØS-avtalen har bestemmelser som oppret-
ter felles organer for samarbeidet. Disse er
EØS-rådet, som er det hØyeste fellesorgan
med vesentlig politiske funksjoner,.og EØS-
komiteen, som er det ut/vende orgari for sam-
arbeidet. Komitéen er forum for rådslagning i
beslutningsprosessen og vedtar nye EØS-reg-
ler. Dessuten opprettes en Parlamentariker-
komité og en Rådgivende komité med repre-
sentanter for arbeidslivets parter. Det oppret-
tes også en egen voldgiftsmekanisme for
EØS, og Avtalen medfØrer opprettelse av en
EFTA-domstol og et overvåkingsorgan for
EFTA-landene. De to siste organene er opp-
rettet i separat avtale mellom Etr"IA-landene
innbyrdes.

Kapittel 1: Organiseringen av samarbeidet
Avsnitt I - EØS-rådet
Artíkkel89
omhandler EØS-rådet, som er det øverste fel-
les organ for EØS-samarbeidet. Rådet skal ha
ansvaret for å gi politiske impuJ.ser for gien-
nomf¿ring av Avtalen og gi de generelle ret-
ningslinjer for EØS-komiteens arbeid.

Det vil være Rådets oppgave å vurdere
hvordan EØS-samarbeidet fungerer, og å sty-
re utviklingen av samarbeidet. I henhold til
bestemmelsen skal det ta de politiske avgJø-
relser som fØrer til endring av Avtalen, I hen-
hold til Artikkel 2 innbefatter Avtalen også
Avtalens protokoller, vedlegg og de EF-retts-
akter vedleggene refererer til. Dette innebæ-
rer at Rådet f,eks, kan fatte vedtak om at re-
gelverket på områder som er nedfelt i vedleg-
gene, bpr videreutvikles,

Alle spørsmål som forårsaker vanskelighe-
ter, kan i henhold til Avtalens Artikkel 5 tas
opp i EØS-rådet. Hastesaker behØver ikke
drØftes i EØS-komitéen fØrst.

EØS-rådet vedtar selv sin forretningsorden.
I en særskilt felleserklæring (S.v. 1 s, 418)

uttrykker partene enighet om at man /nsker å
styrke den politiske dialog om utenrikspoli-
tiske spflrsmåI, bl.a, ved uformelle menings-
utvekslinger som kan skje i tilslutning til
EØS-rådets rnøter.

Artikkel 90

fastlegger at EØS-rådet skal bestå av et regie-
ringsmedlem fra hvert EFTA-land, medlem-
mer av EFs råd, og medlemmer av EF-kom-
misjonen. På mØtene vil hvert enkelt EFTA-
lands representant stå fritt til å fremføre dette
lands synspunkter. Vedtak fattes imidlertid
med enstemmighet mellom EF på den ene si-

de og EFTA-landene som gruppe på den an-
nen, I omtbrent mØtereferat fra forhandlinge-
ne (S.v. I s. 424) er partene enige om at når be-
slutninger fattes, opptrer EFTA-landene
"med én stemmeo. EFTA-landene vil måtte
klargj¿re sine synspunkter på forhånd gjen-
nom samarbeidet i EFTAs faste komité, jf.
St.prp. nr. 101 (199f -92).

Artikkel 91

fastlegger at formannskapet i EØS-rådet skal
veksle hver 6. måned. Et regjeringsmedlem
fra et EFTA-Iand og et medlem av EFs råd har
formannskapet etter tur. EØS-rådet skal m/te
fast to ganger i året, og ellers når det anses
n/dvendig. Rådet fasUegger sin egen forret-
ningsorden, som bl.a. vil inneholde regler om
prosedyrer og møtehyppighet. I omforent ml-
tereferat fra forhandlingene (S,v, I s. 424) er
partene enige om at Rådets forretningsorden
skal gi adgang til opprettelse av n/dvendige
arbeidsgrupper eller underkomiteer. Det fast-
slås videre at forretningsorden også skal legge
til rette for at en avtalepart til enhver tid kan
ta opp en sak av viktighet i EØS-rådet i hen-
hold til partenes ankerett etter Avtalens Ar-
tikkel S.

Avsnitt 2 - EØS-komitéen
Artíkkel 92

oppretter EØS-komitéen. Den blir det sentra-
le organ for gjennomf¿ringen av EØS-samar-
beidet. Komitéen får også ansvaret for å sikre
at Avtalen fungerer i overensstemmelse med
dens formåI. Den lppende kont¿kt mellom
Avtalens parter vil i første rekke finne sted i
EØS-komitéen. Vedtak om nye EØS-regler
fattes av EØS-komitéen med enstemmighet.

For Øvrig skal partene holde rådslagninger i
Komitéen om alle saker av betydning for Av-
talen som forårsaker vanskeligheter, og som
bringes opp av en av dem.

Komitéen vedtar sin egen forretningsorden.

Artilclcel93
fastlegger at partene i EØS-avtalen vil være
representert i EØS-komitéen, Det vil normalt
si at nasjonale representanter på embetsnivå
mØter fra EFTA-landene. Tjenestemenn fra
EF-kommisjonen vil representere EF-siden,
medmindre et dagsordenpunkt h6rer inn un-
der medlemslandenes myndighet, I så fall vil
representanter fra EFs medlemsland mØte
med rettigheter som avtaleparl.

EØS-komitéen fatter vedtak med enstem-
mighet. Det forutsettes at EFTA-Iandene taler

"med én stemmeo. De vil derfor på forhånd
måtte koordinere sine synspunkter i EFTAs
faste komité.
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Artikkel 94

fastslår at en representant for et EFTA-land
og EF-kommisjonen etter tur innehar for-
mannskapet i EØS-komitéen i 6 måneder. I
praksis vil formannskapet på EFTA-siden ha
samme nasjonalitet i Komitéen som i Rådet.
Både formannen og en avtalepart har anled-
ning til å ta initiativ til mpter. Komiteen skal
imidlertid mØte minst en gang i måneden.

EØS-komitéen vil kunne nedsette underko-
miteer eller arbeidsgrupper. I omforent møte-
referat fra forhandlingene (S.v. I s. 424) ut-
trykker partene enighet om at Komiteen skal
vedta å opprette slike komiteer eller grupper
som er nØdvendige, f.eks. på området opprin-
nelsesregler og når det gjelder andre toll-
sp@rsmåI.

EØS-komitéen skal utgi en årlig rapport.
Denne vil kunne danne grunnlag for EØS-rå-
dets og deltakerlandenes vurdering av hvor-
dan Avtalen fungerer og samarbeidet utvikler
seg, f.eks. med henblikk på å treffe politiske
beslutninger om nye prioriteringer,

Avsnitt 3 - Parlamentarisk samarbeid
Artikkel9S
inneholder bestemmelser om Parlamentari-
kerkomitéen for EØS. Komitéen skal bestå av
like mange representanter for parìamentene i
EFTA-Iandene og Europaparlamentet. Komi-
téen skal drgfte samarbeidet i EØS bl.a. på
grunnlag av EØS-komitéens årsrapport, og
kan uttrykke sitt syn gjennom rapporter og
resolusjoner. Formannen i EØS-rådet kan
mØte i Komitéen for å redegjgre for særlige
spØrsmåI. Komitéen vedtar selv sin forret-
ningsorden.

Vedtektene for komitéen er fastsatt i Avta-
lens Protokoll 36 (S.v. 1 s, 182) som bestem-
mer at Parlamentarikerkomitéen skal ha 66
medlemmer, likt fordelt på representanter fra
EFTA-landenes nasjonalforsamlinger og Eu-
ropaparlamentet. Den skal møtes to ganger i
året, hver annen gang i et EFTA- og EF-land.
Det åpnes også for ekstrasesjoner ved behov.

EFTA-landene viì seg imellom fastsette an-
tallet representanter fra det enkelte EFTA-
lands nasjonalforsamlinger ffi Avtalens
ikrafttredelse.

Avsnitt 4 - Samarbeid mellom partene i
arbeidslivet

Artllckel 96

inneholder bestemmelser for samarbeidet
mellom arbeidslivets parter. Den rådgivende
komité for EØS vil bestå av et likt antall re-
presentanter fra henhoìdsvis EFTAs konsul-
tative komité og EFs /konomiske og sosiale
komité. Komitéen kan uttrykke sitt syn gjen-
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nom rapporter og resolusjoner, og vil ha en
rådgivende funksjoñ med sikte på å styrke
innflytelsen til arbeidslivets parter i EØS.

Den rådgivende komité skal selv vedta sin
forretningsorden.

Kapittel 2: Beslutningsp¡osessen
Artikkel 97

slår fast at Avtalen ikke berØrer den enkelte
avtaleparts rett til å endre sin interne lovgiv-
ning på et område som dekkes av Avtalen
dersom forbudet mot forskjellsbehandling
respekteres og de andre avtaleparter under-
rettes. I tillegg stilles to alternative forutset-
ninger.

Den ene mulighet er at EØS-komitéen fin-
ner at den nye lovgivning ikke hindrer at Av-
talen virker tilfredsstillende. Bakgrunnen for
bestemmelsen er at EØS-samarbeidet innen-
for Avtalens virkefelt er grunnlagt på felles
regler og like konkurransevilkår. Siden EØS-
komitéen med enstemmighet kan fatte ved-
tak om nye eller endrede regler, vil hoved-
prinsippet være at endringer i E@S-reglene
vedtas i fellesskap og får virkning for alle av-
taleparter.

Den andre mulighet baserer seg på at avta-
lepartene ikke kommer til enighet om nye
EØS-regler til tross for at de har fulgt den
fremgangsmåte som er fasUagt i Artiktene
93.2, 99, 100, 102 og 103. Bestemmelsen regu-
lerer de tilfeller hvor EF har fremsatt forslag
om nye EØS-regler etter Artikkel 99 på bak-
grunn av de initiativ og den regelutvikling
som skjer i Fellesskapet selv, I en slik situa-
sjon vil det kunne oppstå ulike regler i nøS
og internt i EF. Dette kan i sin tur føre til opp-
hør av gjensidige EØS-forpliktelser, se omta-
len av Artikkel 102 nedenfor. EFTA-landene
kan da selv utvikle nye, egne regler på felter
som på grunn av opph6r, ikke lenger er avta-
leregulert i forhold til EF.

Arti,kkel93
angir de av Avtalens protokoller og vedlegg
som kan endres når EØS-komitéen fatter ved-
tak i. henhold til Avtalens bestemmelser om
beslutningsprosessen. De pvrige protokoller
må endres etter samme bestemmelser som for
hoveddelen av Avtalen. I begge tilfeller kan
det være nldvendig å forelegge endringsfor-
slaget for nasjonalforsamlinger i EFTA-land,
se omtalen av Artikkel 103 nedenfor,

Artikkel 99

fastlegger en omfattende informasjons- og
rådslagningsprosedyre mellom EFTA- og EF-
pilaren med sikte på å nå frem til enighet om



1ee1-s2 St.prp. nr. 100
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

97

nye EØS-regler eller endring av eksisterende
regler.

EØS-avtalens materielle regler motsvarer
for en stor del EFs regleverk og har betydning
for giennomføringen av det indre marked.
Dette regelverk forutsettes å bli videreutvik-
let. EF har et forvaltningsapparat sorñ er inn-
rettet på en slik videreutvikling. Beslutnings-
prosedyrene i EØS er på denne bakgrunn inn-
rettet etter de ulike stadier i EFs beslutnings-
system.

Den normale fremgangsmåten i beslut-
ningsprosessen i EØS vil derfor være at initia-
tiv til endring av EØS-reglene vil komme fra
Kommisjonen. Dette utelukker imidlertid ik-
ke forslag fra EFTA-siden,

EØS-samarbeidets to-pilarsystem forutset-
ter at EFTA-landene koordinerer sine syns-
punkter i EFTAs faste komité samtidig som
EFs egen beslutningsprosess fortsetter paral-
lelt. FortlØpende informasjonsutveksling og
rådslagning mellom de to pilarer finner sted i
EØS-komitéen, og eventuelt i undergrupper
av Komitéen.

Artikkel 99, nr. 1 fastslår at så snart EF-
kommisjonen vurderer å foreslå nye eller en-
drede regler på et område som dekkes av Av-
talen, skal den innhente synspunkter fra sak-
kyndige i EFTAlandene på samme måte som
den konsulterer sakkyndige fra EF-landene.
Slike eksperter vil veere uavhengige og ikke
representere de enkelte lands offisielle syns-
punkter. Denne fremgangsmåten tar sikte på
å sikre at spesielle forhold i EFTA-landene
kan bli gjenspeilet i utformingen av forslage-
ne på et tidlig stadium, slik at mulighetene
Øker for at de kan bli vedtatt også som EØS-
regler.

Når Kommisjonen har utarbeidet sitt for-
slag til EFs råd, skal i henhold til Artikkelens
nr. 2 EFTA-landene samtidig motta forslaget.
På anmodning fra en avtalepart kan da en
flrste rådslagning mellom de to pilarer frnne
sted i EØS-komitéen. Deretter forutsettes i nr,
3 en lppende informasjons- og samrådspro-
sess, hvor de to pilarer utveksler synspunkter
på det foreliggende forslag og mulige endrin-
ger av det.

Etter EF-retten har Kommisjonen enerett
til å ta initiativ overfor EFs råd om forslag om
nye regler. EFs medlemsland har selv ikke en
slik forslagsrett. Forslag fra EFTA-siden bør
derfor i praksis kanaliseres til EF-kommisjo-
nen under det lØpende samarbeid i EØS-ko-
mitéen. Kommisjonen kan da igangsette den
fremgangsmåte som Artikkel 99 beskriver,
som innledes med at Kommisjonen innhenter
sakkyndiges uttalelser i EFTA-landene og EF,
etterfulgt av en rådslagningsprosess med EF-
TA-Iandene i EØS-komitéen.

,l

Artikkel 99 må også ses i sammenheng med
Artikkel 89, som gir EØS-rådet myndighet til
å treffe politiske beslutninger med sikte på å
endre Avtalen, samt Artikkel 118, som fastleg-
ger regler for hvordan forslag om å trekke nye
områder inn under Avtalens virkefelt, skal
behandles.

Artikkel l00
har som utgangspunkt at EFs råd på mange
områder har vedtatt et rammeregelverk hvor
det har delegert beslutningsmyndighet til EF-
kommisjonen, blant annet om vedtak av nye
regler som ikke anses å ha stor prinsipiell be-
tydning. Dette er omtrent det samme som når
Stortinget gir Kongen eller et departement
forskriftsmyndighet. Samtidig har Rådet fast-
lagt fremgangsmåter som Kommisjonen må
fllge. Disse fremgangsmåter varierer, men
har det til felles at forslagene til nytt regelverk
må forelegges en komité bestående av sak-
kyndige fra medlemslandene. I visse tilfeller
stemmes det i disse komitéene på grunnlag av
forslag fra Kommisjonen. Ekspertene går da
over til å veere nasjonale representanter un-
derlagt det enkelte EF-lands instruksjons-
myndighet. Det er imidlertid Kommisjonen
som fatter det endelige vedtaket.

Artikkelen gir EFTA-landene rett til å utpe-
ke egne sakkyndige som skal sikres bredest
mulig deltakelse når komitéene forbereder
nye regler. I denne fasen likestilles Etr"TA-lan-
denes eksperter med ekspertene fra EF-lan-
dene. Når komitéen fatter beslutninger, som
er interne EF-vedtak, har imidlertid de sak-
kyndige fra EFTA-landene ingen rolle. Disse
vedtak får bare virkning i EF, I en særskilt er-
klæring til Avtalen (S.v. 1 s. 432) har Kommi-
sjonen bl.a. forpliktet seg til å fortsette råds-
lagningene så lenge det anses n/dvendig.
Hensikten er å oppnå stØrst mulig enighet fØr
den endelige beslutning fattes.

I de unntakstilfeller hvor den aktuelle ko-
mité og Kommisjonen ikke blir enige om nye
regler, må saken forelegges EFs råd. Kommi-
sjonen er da forpliktet til å fremlegge for Rå-
det det syn EFTA-landenes sakkynclige har
inntatt.

Også når EF vedtar nye regler etter sine in-
terne komitéprosedyrer, er det EØS-komité-
en som må fatte vedtak om at de også skal væ-
¡e EØS-regler.

Artikkel l0l
regulerer EFTA-landenes deltakelse i de av
EFs komitéer som ikke faller inn underArtik-
lene 100 og 81. Innenfor de områder som Av-
talen omfatter, er det i EF nedsatt en rekke
komitéer som tjener som fora for faglige dis-
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kusjoner om regelverkets funksjon, om beho-
vet for forbedringer samt om hvordan gjen-
nomflringen av Fellesskapets politikk på vis-
se områder skal samordnes.

Artikkelen fastslår at sakkyndige fra EFTA-
land skal knyttes til spesielt utvalgte komité-
er. Disse er ført opp i Avtalens Protokoll 37
(S.v. I s. 182), samt i en merknad til Protokoll
37 i omforent mØtereferat fra forhandlingene
(S.v. 1 s. 426). Prinsippene for deltakelsen er
fastlagt i de protokoller og vedlegg hvor det er
referert til EFs regelverk på den enkelte ko-
mités område.

EØS-komitéen kan beslutte å endre Proto-
koll 37 slik at også andre komitéer av samme
type som de ovennevnte, skal omfattes av
denne ordningen dersom EØS-samarbeidet
viser at tilknytningen b@r utvides også til dis-
se.

Artikleel 102

fastslår blant annet at et av formålene med be-
slutningsprosessen i EØS-samarbeidet er å
sikre ensartethet også når nye regler utvikles.
Dette forutsetter enighet om reglenes inn-
hold, og at de trer i kraft samtidig.

Artikkelen fastsetter derfor at EØS-komité-
en skal sØke å fatte eventuelt vedtak om nye
EØS-regìer eller endring av eksisterende
mest mulig samtidig med vedtaket i EF om
tilsvarende regler. Den omfattende informa-
sjons- og rådslagningsprosedyren mellom
EFTA- og EF-pilaren som fastlegges i Artik-
kel 99, tar sikte på å legge til rette for dette.

Dersom det likevel ikke lar seg gjØre å kom-
me til enighet om nye regler i EØS-komitéen,
skal partene bestrebe seg på å finne en l6s-
ning som sikrer at Avtalen fortsatt kan funge-
re best mulig. Partene kan også konstatere at
selv om de anvender ulike regelverk, må disse
anses som likeverdige, slik at de kan anven-
des paraLlelt,

Dersom EØS-komitéen etter nærmere an-
gitte frister imidlertid ikke kommer frem til
en slik lØsning, betraktes den del av Avtalens
vedlegg som ber/res direkte av EFs nye reg-
ler, som midtertidig satt ut av kraft mellom
EFTA-landene og EF. Dette skjer etter ytterli-
gere frister. Hvilke deler av et vedlegg som
berpres direkte, forutsettes vurdert i EØS-ko-
mitéen på et tidligere stadium av beslutnings-
prosessen (Artikkelens nr. 2). Normalt vil un-
der enhver omstendighet de deler av et ved-
legg som i EF er erstattet av nye EF-regler,
opphpre å gjelde mellom partene.

Ved slikt opphgr vil bestemmelser i avtaler
mellom partene som før ikrafttredelsen av
Avtalen regulerte angjeldende område, igien
kunne anvendes, jf. omtalen av Artikkel 120.

EØS-komitéen vil også ha ansvaret for å fin-
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ne llsninger som fører til at midlertidig opp-
hprte regler igjen kan tre ikraft melom paitè-
ne.

Rettigheter og ptikter som borgere og be-
drifter hadde ervervet etter Avtalen, vil bestå
uavhengig av opphflret. I omforent mØterefe-
rat fra forhandlingene har partene gitt eksem,
pler på slike ervervede rettighetei, (S.v. t s.
424) Som ett eksempel kan nevnes retten for
en person til å forbli i ett EØS-land selv om de
reglene om fri bevegelse av personer som gav
ham rett til å flytte dit, opph/rer mellom avta-
lepartene.

Artilclcel l0S
omhandler konsekvensene av at vedtak i
EØS-komitéen ikke oppnår godkjennelse i
henhold til de nasjonale godkjenningsprose-
dyrer i EFTA-Iandene. I de fleste EFTA-land
skal en del av vedtakene i EØS-komitéen om
nye EØS-regler forelegges de respektive na-
sjonalforsamlinger til godkjennelse. De nye
regler vil da ikke kunne tre ikraft f/r slik god-
$ennelse foreligger.

Artikkelen fastsetter tidsfrister for når god-
kjennelse skal foreligge, Dersom alle nldven-
dige godkjenneLser ikke foreligger innen 6
måneder etter at EØS-komitéen har fattet sitt
vedtak, forutsettes partene å anvende vedta-
ket midlertidig medmindre en eller flere av
dem meddeler at slik anvendelse ikke er mu-
lie. Når de beslutninger Artikkelen omhand-
ler, krever godkjennelse av nasjonalforsam-
Iingene, skyldes dette oftest at beslutningene
krever nasjonal åjennomfØring i form av lov-
vedtak. Dersom goclkjennelse ikke foreligger
i tide, vil i så fall sllk midl.e.rtidig anvendelse
som Artikkelen anviser, ikke være mulig i
Norge. I slike tilfeller, eller dersom et EFTA-
land meddeler at et vedtak av EØS-komitéen
ikke kan godkjennes, vil Artikkel 102 nr. 5

komme til anvendelse. Opph@r tar likevel un-
der ingen omstendighet til å gjelde fØr det til-
svarende EF-vedtak er gjennomfprt i Felles-
skapet.

I omforent mltereferat fra forhandlingene
(S,v. 1 s, 424) er partene enige om at Artikkel
103 også skal få anvendelse på beslutninger i
EØS-rådet. I en erklæring til Artikkelen (S.v,
1 s. 432) forbeholder EF seg retten til å utsette
den endelige anvendelsen av de regler som er
vedtatt,i EØS-komitéen, til de nØdvendige in-
terne prosedyrer er gjennomført i EFTA-lan-
dene. I en erklæring uttrykker EFTA-Iandene
(S.v. 1 s. 432) at de, med forbehold for virk-
somheten til deres demokratiske institusjo-
ner, vil giØre sitt beste for å sikre at vedtak i
EØS-komitéen kan bli godkjent i samsvar
med deres konstitusjonelle regler, innen den
ikrafttredelsesdatoen vedtaket selv fastsetter.
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Artikkel 104

fastslår når EØS-komitéens vedt¿k blir bin-
dende for avtalepartene og pålegger dem å
sikre gjennomf/ring og anvendelse av vedta-
kene.

I{.apittel 3: Ensartethet, overvåking og
tvisteløsning

Avsnitt I - Ensartethet
Artilclcel,105
pålegger EØS-komitéen å medvirke til å sikre
at Avtalens bestemmelser og de EF-regler
som motsvarer disse, i stØrst mulig grad tol-
kes likt. For å sikre stlrst mulig enhetlig tolk-
ning skal dommer fra EFTA- og EF-domsto-
len oversendes EØS-komitéen, slik at denne
kan fglge utviklingen i de to domstolenes
rettspraksis. Dersom det oppstår ulikheter i
denne rettspraksis, skal EØS-komitéen finne
lpsninger som kan bevare en ensartet fortolk-
ning av Avtalen. Hvis Komitéen ikke kommer
til enighet om en lfisning, kan alte¡nativene i
Avtalens Artikkel 111 brukes.

Avtalens Protokoll 48 (S.v. 1 s. 191) fastslår
at vedtak av EØS-komitéen i denne sammen-
heng ikke skal få virkning i forhold til forelig-
gende rettspraksis fra EF-domstolen.

Artiklcel 106

Som et ledd i EØS-komitéens arbeid for å sik-
re mest mulig enhetlig tolkning av Avtalen,
skal den opprette et system for utveksling av
informasjon om dommer mellom EFTA-dom-
stolen, EF-domstolen og EFTA-landenes
domstoler i siste instans.

Disse domstoler skal, som et ledd i syste-
met for informasjonsutveksling, oversende til
EF-domstolens justissekretær de dommer
hvor tolkningen og anvendelsen av EØS-avta-
len og de likelydende EF-reglene er involvert'
Dommene skal i npdvendig utstrekning over-
settes og sammenfattes, og relevante doku-
menter skal videresendes til den nasjonale
myndighet som hver avtalepart utpeker.

EF-landenes nasjonale domstoler vil ikke
bli omfattet av ordningen, da den enhetlige
tolkningen for disses vedkommende sikres
gjennom den plikt nasjonale sisteinstans-
domstoler har, og den rett de andre domstole-
ne har, til å foretegge tolkningsspØrsmål for
EF-domstolen. EØS-avtalen vil for EFs ved-
kommende fra ikrafttredelsen bli en del av
EF-retten, og nasjonale domstoler i EF har
derfor en plikt (eller rett) til å forelegge tolk-
ningssp@rsmål også vedrprende Autalen for
EF-domstolen.

ArtilckeL 107

åpner adgang for EFTA-landene til å la sine
nasjorri,ìe domstoler forek:gge spørsmål for

EF-domstolen om tolkningen av de av EØS-
reglene som etter sitt materielle innhold er
identiske med EFs regelverk. De nasjonale
domstoler i EFTA-landene vil allerede etter
EFTA-avtalen om Overvåkingsorganet og
Domstolen ha mulighet til å forelegge slike
tolkningssp/rsmål for EFTA-domstolen til ik-
ke-bindende uttalelse. Sammen med ordnin-
gen som er nevnt i de to foregående artikler,
vil dette etter alt å d6mme i tilstrekkelig grad
bidra til en mest mulig enhetlig tolkning av
EØS-reglene.

EFTAlandenes adgang til å slutte seg til
ordningen står også åpen etter tidspunktet for
ratifikasjon, men Norge tar ikke sikte på å be-
nytte seg av adgangen.

Avsnitt 2 - Overvåkingsordningen
ArtiklceL 108

fastslår at EFTA-Iandene skal opprette et
overvåkingsorgan og en domstol for å sikre at
Avtalen overholdes. Opprettelsen av disse to
organene er en f/Ige av EØS-samarbeidet, og
rammene for organenes myndighetsområde
og fremgangsmåter er fastsatt i Avtalen. Orga-
nene opprettes gjennom en separat avtale
mellom EFTA-landene innbyrdes.

EFTAs overvåkingsorgan skal være uav-
hengig, dvs. at medlemmene ikke skal være
underlagt instruks fra noe land eller noe na-
sjonalt organ. Oppgavene vil være overvåking
for å sikre at EFTA-overholder sine alminneli-
ge avtaleforpliktelser, derunder forpliktelse-
ne vedrlrende statsstØtte og offentlige inn-
kjlp, samt overvåking av foretakenes etterle-
velse av de felles konkurransereglene. Det vi-
ses til omtalen av Avtalens artikler 53-65.
Grunnlaget for bestemmelsen i Artikkel 26
om at anti-dumpingtiltak ikke skal flnne sted,
er nettopp forutsetningen om en like effektiv
overvåking og håndhevelse av de felles kon-
kurransereglene i EFTA- og EF-området. Det-
te forutsetter også at EFTAs overvåkingsor-
gan tilstås samme myndighet og funksioner
på dette området som EFkommisjonen,

EFTA-domstolen skal ha myndighet til å

behandle de saker EFTAs overvåkingsorgan
bringer inn for Domstolen vedrØrende EFTA-
landenes overholdelse av EØS-forpliktelsene,
samt anke over vedtak som EFTAs overvå-
kingsorgan har fattet i konkurransesaker, og
avgj6re tvister mellom to eller flere EFTA-
land.

Artiklcel 109

fastslår at overvåkingen av EØS-avtalen deles
mellom EFTAs overvåkingsorgan og EF-
kommisjonen. Når det gielder EF-kommisjo-
nen, skjer overvåkingen i samsvar med be-
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stemmelsene i Romatraktaten og Tfaktaten
om kull- og ståIfellesskapet. De to organene
skal samarbeide, utveksle opplysninger og
rådfþre seg med hverandre for å sikre en ens-
artet overvåking i hele EØS.

Begge organene skal motta klager om gjen-
nomfpring av Avtalen og informere hverandre
om dem. Det enkelte organ skal behandle de
saker som hlrer inn under egen kompetanse,
og oversende de lvrige til det annet organ.
Det vil si at begge organer utad vil ha myndig-
het til å motta klager, slik at usikkerhet om
hvilket organ saken hprer inn under, ikke
skal gå ut over klageren. Skulle det oppstå
uenighet mellom EFTAs overvåkingsorgan
og EF-kommisjonen i forbindelse med opp-
følgingen av klager, eller om resultatet av en
unders/kelse, kan hver av dem bringe saken
inn for EØS-komitéen for behandling i sam-
svar med Artikkel 111.

I omforent mptereferat fra forhandlingene
(S.v. 1 s. 424) er partene enige om at overvå-
kingen også omfatter partenes gennomfp-
ring av Avtalen i intern rett.

Arti.lclcel ll0
inneholder regler om tvangsfullbyrdelse i
EØS-landene av vedtak fattet av enten EFTAs
overvåkingsorgan eller EF-kommisjonen og
som er rettet mot andre rettssubjekter enn
stater. Slike vedtak skal selv utgjpre et selv-
stendig tvangsgrunnlag. Det samme gjelder
tilsvarende vedtak fattet av EFTA-domstolen
og EF-domstolene.

Artikkelen fastslår at tvangsfullbyrdelse i
det aktuelle land skal sge etter dette lands
regler, men at det ikke skal kunne foretas no,
en prøving av kravet. Utsettelse kan bare ved-
tas av EFTA- eller EF-domstolen. Imidlertid
kan nasjonale domstoler prøve om landets eg-
ne regler for tvangsfullbyrdelse er overholdt.

Bare vedtak i konkurransesaker om bøter
og tvangsmulkter vil kunne danne grunnlag
for tvangsfullbyrdelse av denne type, og full-
byrdelsen skal skje i foretakenes aktiva.

Ved å godta at slike vedtak kan tvangsfull-
byrdes direkte i Norge, samtykkes det samti-
dig i at et internasjonalt organ kan fatte ved-
tak av inngripende karakter for dem det gjel-
der, med direkte virkning i Norge. Dette inne-
b¿erer en form for myndighetsoverdragelse til
en internasjonal sammenslutning som bare
kan skje etter Grunnlovens $ 93. Av denne
grunn må EØS-avtalen og EFTA-avtalen om
Domstolen og Overvåkingsorganet, inngåes i
henhold til den særlige regel i Grunnlovens
|i 93, dvs. med samtykke fra Stortinget med
3/4 flertall, Da paragraf g3 bare kan anvendes
ved myndighetsoverfgring til en sammenslut-
ning Norge er tilsluttet, har det vært nødven-

St.prp. nr. 100 tegl-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske Økonomìske samarbeidsområde (EØS)

dig å ta et forbehold om at tvangsfullbyrdelse
i Norge ikke vil kunne skje på norsk territo-
rium når det aktuelle vedtak er fattet av en
EF-institusjon. Det vises til erklæringer fra
Norge og EF (S.v. 1 s, 430) om dette spørsmåI,
samt til behandlingen av grunnlovsspflrsmå-
let i proposisjonens kapittel 8.10.

Avsnitt 3 - IVisteløsning
Artilckel 111

inneholder regler for lpsning av eventuelle
tvister, i realiteten mellom et EFTA-land og
EE som gjelder fortolkning eller anvendelse
av Avtalen. EFTA-domstolen har myndighet
til å behandle slike tviste¡ mellom EFTA.-Iand
innbyrdes.

Saksgangen starter med at enten et EFTA-
land eller EF bringer saken inn for EØS-ko-
mitéen. EØS-komitéen skal slke å finne ak-
septable lpsninger under hensyn til at Avta-
len skal kunne fungere tilfredsstillende. Ko-
mitéen kan også avgjpre tvisten, noe som
imidlertid krever enstemmig vedtak.

Gjelder tvisten tolkning av EØS-regler som
i sitt materielle innhold er identisk med EFs
regelverk, og EØS-komitéen ikke har funnet
en l¿sning etter tre måneder, kan partene i
tvisten forelegge den for EF-domstolen for av-
gj6relse med hensyn til tolkningsspørsmålet.
Det vil ikke være aktuelt for Norge å benytte
en slik adgang.

Er en slik tvist enten ikke l6st av EØS-ko-
mitéen etter 6 måneder, eller ikke forelagt EF-
domstolen til avgj@relse, kan en avtalepart
iverksette beskyttelsestiltak etter Artikkel
112 for å gjenopprette en mulig mangel på li-
kevekt. Alternativet er at reglene i Artikket
102 gis tilsvarende anvendelse, slik at den be-
rØrte del av et vedlegg i Avtalen kan opphlre.
f omforent mltereferat fra forhandlingene
(S.v. 1 s. 424) uttrykker partene imidlertid
enighet om at slikt opphør ikke tjener Avta-
lens funksjon og at alle anstrengelser skaì gjg-
res for å unngå dette.

Dersom beskyttelsestiltak treffes, skal
fremgangsmåten i Artikkel 113 f/lges, Tilta-
ket kan etter omstendighetene gi grunnlag for
mottiltak etter Artikkel 114.

Artikkel 111 fastsetter en voldgiftsmekanis-
me som ]<an anvendes i fplgende situasjoner:

- ved tvist om omfang og varighet av et be-
skyttelsestiltak truffet med grunnlag i Ar-
tikkel 111, nr. 3 eller med grunnlag direkte
i Artikkel 112. Voldgiftsmekanismen kan
ikke ta stilling til rettmessigheten av selve
iverksettelsen av be-qkyttelsesklausulen;

- ved tvist om forholdsmessighet av mottil-
tak truffet i samsvar med Artikkel 114.
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Også slike tvister skal fprst spkes l¿st av
EØS-komitéen, men etter tre måneder kan av-
talepartene henvise dem til bindende void-
gift. Reglene for voldgift er gitt i Avtalens Pro-
tokoll S3 (S.v, I s. 181). Voldgiftsorganet skat
bestå av tre medlemmer. Hver av partene ut-
peker ett, som i sin tur velger et tredje med-
1em.

Kapittel 4; Beskyttelsestiltak
Arti,kkel ll2
inneholder en beskyttelsesklausul og fastleg-
ger de vilkår som må være oppfylt for å an-
vende den. Slike tiltak kan treffes ensidig av
en part dersom alvorlige Økonomiske, sam-
funnsmessige eller miljpmessige vanskelig-
heter som kan vedvare, er i ferd med å oppstå
i en sektor eller i et distrikt. At beskyttelsestil-
tak kan treffes når slike vansker er í ferd med
å oppstå, innebærer at tiltaket kan treffes f6r
skadene er inntruffet, Med denne formulerin-
gen tas det sikte på å legge tilrette for en gjen-
nomfpring av føre var-prinsippet, som Avta-
Iens innledning fastslår skal ligge til grunn for
samarbeidet. Men vanskelighetene man be-
skytter seg mot, må antas å ha en karakter
som gjgr at de vil være av en viss varighet,
hvis de skulle ha inntruffet.

Artikkelen fastlegger at beskyttelsestiltak
ska-l begrenses til det strengt n/dvendige med
hensyn til omfang og varighet for å rette opp
situasjonen. Slike tiltak skal velges som
minst mulig forstyrrer Avtalens funksjon. Til-
taket må være rettet mot samtlige øvrige avta-
leparter.

ArtikkeL 113

inneholder regler for den fremgangsmåte som
skal f/lges i tilfelle beskyttelsestiltak iverk-
settes. Dersom et slikt tiltak overveies, skal
øvrige a"'taleparter straks undenettes, og
rådslagninger skal finne sted i EØS-komitéen
med sikte på å finne en lpsning alle kan godta.
En slik lgsning må godtas av alle parter fordi
EØS-komitéen i henhold til Artikkel g3 arbei-
der etter enstemmighetsprinsippet, Ingen
løsning kan derfor vedtas dersom det land
som pnsker tiltak iverksatt, motsetter seg
vedtaket. En tidsfrist gjelder imidlertid f/r
klausulen kan utlØses, medmindre forholde-
ne nødvendiggJgr gyeblikkeìige tiltak. De til-
tak som treffes skal notifiseres EØS-komité-
en, som regelmessig skal drØfte tiltakene med
sikte på avskaffelse eller begrensning. Vedtak
om dette krever imidlertid også enstemmig-
het, Enhver avtalepart kan til enhver tid an-
mode komitéen om å vurdere tiltakene. For
EF er det EF-kommisjonen som treffer be-
skyttelsestiltak, som da vil gjelde for hele EF,

Artikkel ll4
I medhold av denne bestemmelse kan enhver
avtalepart som er rammet av et beskyttelses-
tiltak, ta i bruk mottiltak mot den part som
har truffet beskyttelsestiltaket. Mottiltaket
må være forholdsmessig, og omfanget av mot-
tiltaket må ikke gå utover det som er strengt
nØdvendig for å gjenopprette likevekten. Mot-
tiltak kan ikke benyttes som sanksjonsmid-
del, men må konkret - på grunnlag av det be-
skyttelsestiltak som er truffet - tjene til å gjen-
innfgre balanse mellom partene. Fremgangs-
måten i Artikkel 113 får forlvrig tilsvarende
anvendelse.

DEL VIII: LÅNE. OG TILSKIIDDS.
ORDNINGEN

Artiklcel 115

fastslår at avtalepartene er enige om å minske
de /konomiske og sosiale forskjeller mellom
sine regioner. Bakgrunnen for denne enighet
er @nsket om å fremme en vedvarende styr-
king av hapdel og økonomiske forbindelser
mellom partene, jf. Artikkel 1. Artikkel 115
må også leses i sammenheng med Avtalens
innledning, hvor det bl.a, heter at avtaleparte-
ne tilstreber å fremme en harmonisk utvik-
ling av EØS, og er overbevist om nfldvendig-
heten av å bidra til, ved gjennomf¿ring av
denne Avtale, å minske de pkonomiske og so-
siale forskjeller mellom regionene. Artikke-
len viser til de relevante deler av Avtalen, her-
under enkelte av ordningene for landbruk og
fiske.

Artikkel 116

fastsetter at EFTA-landene skal opprette en
Låne- og tilskuddsordning for å bidra tit de
anstrengelser EF allerede g¡þr for å nå de måI
som er angitt i Artikkel 115.

ArtikkeL 117

viser til Protokoll 38 (S.v, I s. 183), som inne-
holder de nærmere regler for Låne- og tii-
skuddsordningen,

Protokoll 38 inneholder 7 artikler og et til-
legg. Den institusjonelle ramme for ordnin-
gen er regulert av artikkel I og 5, EFTA-Ìande-
ne skal opprette en egen komité for ordnin-
gen. Den skal administreres av Den europeis-
ke investeringsbank.

Administrative og praktiske spørsmål ved-
rørende gjennomfpringen av låne- og til-
skuddsordningen vil bli regulert i en egen av-
tale mellom EFTAJandene og Den europeis-
ke investeringsbank. Avtalen vil bli forelagt
Stortinget.
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Artikkel 2 regulerer ordningen for rente-
subsidier. Disse subsidiene skal utgiØre tre
prosentpoeng på lån ytt av Den europeiske in-
vesteringsbank. Ordningen vil være begren-
set til lån det blir gitt tilsagn om i perioden
1993-97, innenfor en ramme på I 500 mill ECU
(ca, 12 mrd. kroner), fordelt jevnt pr. år.

Artikkel 3 regulerer ordningen med direkte
tilskudd, som har en ramme på 500 mill ECU
(ca. 4 mrd. kroner). Tilsagn om bevilgninger
skal fordelesjevnt over årene 1993-97.

Artikkel 4 angir de områder som skal nyte
godt av ordningen, nemlig Hellas, ¿ya Irland,
Portugal og de regioner i Spania som er spesi-
fisert i Protokollens tillegg. Både offentlige og
private virksomheter som gjennomfprer pro-
sjekter kan få tilskudd og rentesubsidier. Pro-
sjekter som legger vekt på milj/et, transport
eller utdanning og opplæring, skal priorite-
res. Av private prosjekter skal spesiell priori-
tet gis til små og mellomstore bedrifter.

For nærmere omtale av låne- og tilskudds-
ordningen vises til proposisjonens kapittet 9.

DEL IX: ALMINNELIGE BESTEM-
MELSER OG SLUTTBESTEM-
MELSER

Avtalens Del IX inneholder blant annet be-
stemmelser om krav til fremgangsmåte ved
endring av Avtalen, forholdet mellom Al'ta-
lens bestemmelser og bestemmelsene i andre
avtaler mellom partene, spørsmålet om nor-
disk og annet regionalt samarbeid innenfor
EØS, Avtalens virkeområde, oppsigelse av
Avtalen, tiltredelse for nye parter, ratifikasjon
samt ikrafttredelse. Dessuten inneholder Del
IX bestemmelser av almen karakter som ikke
naturlig hprer hjemme andre steder i Avtalen,
bl.a, en bestemmelse om taushetsplikt, samt
om forholdet mellom EØS-avtalen og de eien-
domsrettslige forhold hos de enkelte avtale-
parter.

Artilckel llS
fasUegger hvilken fremgangsmåte som skal
følges dersom en avtalepart foreslår en utvi-
delse av samarbeidet til områder Avtalen ikke
dekker. Artikkelen må ses i sammenheng
med Artikkel 89, hvor det fastslås at EØS-rå-
det skal ta de politiske avgigrelser som fprer
til endring av Avtalen.

Den avtalepart som Ønsker en uhñdeLse av
samarbeidet, skal rette en begrunnet anmod-
ning om dette til EØS-rådet. Etter eventuelle
unders/kelser i EØS-komitéen kan Rådet be-
slutte at det skal innledes forhandlinger mel-
lom partene. Slik beslutning må, ihenhold til
Avtalens Artikkel 90 nr. 2, treffes med en-
stemmighet.
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Dersom slike forhandlinger leder frem til et
omforent traktatutkast, må dette godkjennes
av alle avtaleparter i henhold til deres konsti-
tusjonelle krav.

Den fremgangsmåte som Artikkel 118 fast-
legger, innebærer f.eks. at en eventuell tilsva-
rende utvidetse av EØS-samarbeidet som den
EF-landene har lagt opp til gjennom vedtake-
ne på traktatkonferansene i Maastricht, også
må fplge denne prosedyren.

Artikkel 119

fastslår at protokoller og vedlegg, samt de EF-
rettsakter det er henvist til i vedleggene, er en
integrert del av Avtalen på lik linje med ho-
vedavtalen.

Artilckel l20
regulerer forholdet mellom EØS-avtalen og
tidligere avtaler som forplikter Fellesskapet
på den ene siden, og et eller flere EFTA-land
på den annen. Utgangspunktet er at Avtalens
bestemmelser i den grad de behandler samme
spørsmål, får anvendelse i stedet for bestem-
melser i slike eksisterende avtâler.

Dette innebærer ikke at eksisterende avta-
ler oppheves, men de kan i henhold til Artik-
kelen ikke anvendes. Grunnen til at man ikke
har besluttet å oppheve eksisterende avtaler
ved inngåelsen av EØS-avtalen, er at man
@nsker at de igjen skal kunne komme til an-
vendelse dersom en avtalepart sier opp EØS-
a'"'talen, eller i tilfelle av delvis opphlr av
EØS-avtalens bestemmelser i henhold til ar-
tikkel 102, nr. 5.

Avtalens gjennomslag i forhold til eksiste-
rende avtaler gjelder således i utgangspunk-
tet uavkortet. Avtalens Protokoll 41 (S.v. 1 s.
184) angir imidlertid enkelte unntak fra dette
utgangspunktet. Den angir hvilke avtaler
mellom EF og et eller flere EFTA-land som li-
kevel fortsatt skal få anvendelse. Også enkelte
andre protokoller inneholder bestemmelser
om forholdet mellom EØS-avtalen og eksiste-
rende avtaler. I Protokoll 9 om handel med
fisk og andre marine produkter heter det
f.eks, at bestemmelsene i visse avtâler på det-
te område skal gå foran EØS-avtalen i den
grad de gir EFTAIandene et mer fordelaktig
handelsregime enn Protokoll 9,

Forholdet mellom bestemmelsene i EØS-
avtalen og avtaler mellom et eller flere.EFTA-
land på den ene siden og et eller fLere EF-land
på den annen, eller mellom to eller flere EF-
TA-land innbyrdes, reguleres ikke av Artikkel
120. I en felles erklæring til Avtalen (S.v. 1 s.
416) cr det imidlertid fastslått at rettigheter i
henhold til slike avtaler ikke skal påvirkes av
EØS-avtalen, dersom de regulerer forhold av
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betydning for individer eller f'oretak, regio-
nalt samarbeid eller administrative ordnin-
ger. Rettighetene vil bestå inntil tilsvarende
rettigheter sikres giennom EØS-avtalen' I sli-
ke tilfeller anvendes den eksisterende avtalen
mellom partene i den, mens EØS-avtalen an-
vendes overfor de land som ikke er pärter.

Utover de omhandl.ede forhold vil Norges
avtaleforpliktelser formentlig ikke berØres av
EØS-avtalen. Dette gjelder i særlig grad de in-
ternasjonale menneskerettighetskonvensjo-
nene. Disse avtalene vil normalt ikke dekke
de samme områder som EØS-avtalen. Under
enhver omstendighet vil de rettigheter som
fglger av disse avtalene, ha et særlig vern. De
er uttrykk for de grunnleggende menneske-
rettigheter som er en del av det felles retts-
grunnlag partene i EØS bygger på. Dette in-
nebærer også at det vern internasjonale avta-
Ier skaper for samenes rettsstilling, ikke berp-
res av EØS-avtalen.

Artilckel 121

bestemmer at Avtalen ikke er til hinder for å

fortsette det nordiske samarbeid og tilsvaren-
de samarbeid mellom Sveits og Liechten-
stein, og mellom Østerrike og Italia om Sør-
Tlrol. Forutsetningen for viderefØring av slikt
samarbeid er at det ikke hindrer at Avtalen
kan virke tilfredsstillende. Dette innebærer at
det nordiske samarbeid kan fortsette etter da-
gens linjer.

Artiklcel l22
inneholder regler om taushetsplikt for en rek-
ke personer som i offisiell sammenheng kom-
mer i kontakt med visse typer opplysninger
angitt i artikkelen, Taushetsplikten fortsetter
selv etter at deres funksjoner i forhold til
EØS-samarbeidet, er opphØrt'

Artil+kel123
fastslår en adgang for partene til å iverksette
tiltak for å ivareta sine sikkerhetsinteresser
på de vilkår som er nærmere definert i Artik-
kelen, Den ligger nær opp til artikkel 21 i EF-
TA-landenes frihandelsavtaler med EF. I om-
forent mØtereferat fra forhandlingene (S.v' I s'
424) er partene enige om ikke ågøre urimelig
bruk av denne bestemmelsen for å forhindre
frigiving av opplysninger til bruk for overvå-
king på konkurranseområdet,

Artikkel l24
har som bakgrunn Artikkel 4, som setter for-
bud mot fors$ellsbehandling på grunnlag av
nasjonalitet innenfor Avtalens virkeområde.
Artikkel 124 fastslår det samme forbud når
det gjelder EØS-borgeres adgang til å plassere
kapital i selskaper definert i Artikkel 34.

Artikkel 125

fastslår at Avtalen ikke bergrer avtaleparte-
nes regler om eiendomsretten' Dette innebæ-
rer at Avtalen ikke får virkning på f,eks. for-
hotdet mellom privat og offentlig eierskap i
det enkelte land.

Artikkel 726

fastslår at Avtalens geografiske virkeområde
for EFs vedkommende faller sammen med
Romatraktatens. For EFTA-landenes ved-
kommende skal disse lands territorier omfat-
tes av Avtalen, Kongeriket Norges territorium
inkluderer Svalbard og Jan Mayen, som i
prinsippet omfattes av Avtalen. Imidlertid er
Norge i Avtalens Protokoll 40 (S.v. 1 s. 184)
gitt adgang til å holde Svalbard utenfor Avta-
lens virkeområde. I så fall skal bestående av-
taler dvs. bl.a. EFTA-konvensjonen og frihan-
delsavtalene mellom Norge og EF fortsatt væ-
re i kraft for Svalbards del i forholdet til andre
parter av EØS-avtalen. Det tas sikte på å be-
nytte denne adgang når Avtalen ratifiser-es.

Artikkelens annet punkt unntar også ÅIand
fra Avtalens virkeområde, men med en ad-
gang for Finland til å notifisere at @ygruppa li-
kevel skal omfattes. Etter finsk grunnlov må
en slik tiltredelse ha.hands samtykke,

Artilcke| 127

fastslår at Avtalen kan sies opp med 12 måne-
ders varsel av enhver part. Bortsett fra plikten
til å notifisere de andre partene, er det ingen
formelle hindringer knyttet til oppsigelse. Da
en slik uttredelse vil måtte kreve visse endrin-
ger i Avtalen, skal det straks sammenkalles til
en diplomatkonferanse for å vurdere nØdven-
dige endringer av Avtalen.

Artil<kel 128

bestemmer at et europeisk land som måtte bli
medlem av EFTA også har rett til å sØke om å

bli part i Avtalen. Nye EF-medlemmer som
ikke allerede deltar i EøS, skol anmodes om
tiltredelse. Slik tiltredelse krever samtlige av-
taleparters samtykke.

ArtikkeL 129

fastslår at samtlige tretten språkversioner av
Avtalens tekst har samme gyldighet. Dette
gjelder såvel Avtalens hoveddel som dens
protokoller, vedlegg og de EF-rettsakter som
vedleggene henviser til' Bestemmelsen fast-
slar også at Avtalen trer i kraft 1. januar 1993,

dersom alle avtaleparter da har deponert side
ratifîkasj ons- eller godkj enningsdokumenter,
Dersom notifikasjon om at alle parter har rati-
fisert eller godkjent ikke foreligger innen 30.
juni 1993, skaì partene sammenkalle en diplo-



104 St.prp. nr. 100 1ee1_e2
om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske ¿konomiske samarbeidsområde (EØS)

OM TILPASNING AY EF-RETTSAKTER
TIL EøS-FORPLIKTELSER - AVTALENS
PROTOKOLL T

ter som er en del av Avtalen, Avtalens Artik-
kel 119 fastslår at vedleggene og de rettsakter
som vedleggene henviser til, er en integrert
del av Avtalen.

Enkelte ord og uttrykk - eller deler - av
rettsaktene passer imidlertid ikke når de skal
være uttrykk for EØS-forpliktelser. Disse er
særegne for Etr', og får et annet innhold når de
anvendes på EØS-samarbeidet. Det mest
praktiske eksemplet er ordet umedlemsland,,
som i EØS-sammenheng stort sett kan forstås
som en henvisning til EØSJand. Likeledes
må bestemmelser om EF-landenes forpliktel-
ser overfor fellesskapsinstitusj onene (rappor_
teringsplikter m.v,), og om særskilte beslut-
ningsprosedyrer, anses erstattet av Avtalens
bestemmelser om beslutningsprosessen i
EØS og av reglene i EFTA-avtalen om Overvå-
kingsorganet og Domstolen samt i avtalen om
EFTAs faste komité.

Det har ofte vært vanskelig å fastsette hvil-
ke ord som må gå inn i en EF-rettsakt til er-
statning for eksisterende ord, så den kan an-
vendes som EØS-forpliktelse, Dette er heller

Anvisningene er i Avtalen gitt på flere må-
ter. Dels finnes de i Avtalens vedlegg under
henvisningen til vedkommende rettsakt. De
tar da sikte på å løse problemer som er særeg-
ne for vedkommende rettsakt.'DeIs finnes det
- gjerne innledningsvis i vedkommende ved-
legg - mer generelle tilpasninger som gjelder
for alle rettsaktene vedlegget refererer iil.

Overvåkingsorganet og Domstolen og avtalen
om EFTAs faste komité Çf, f.eks. pkt, 4 bok-
stav d.).

På andre punkter gir protokoll 1 selv ut-
trykk for hva som skal gjelde i stedet for den
EF-interne regel. Sentralt her er pkt. ?. Det in-
nebærer at regler som i EF etablerer rettighe-
ter og plikter for borgere og foretak i EF-lan-
dene, samt for EF-Iandene selv og deres of-
fentlige institusjoner overfor hverandre, i
EØS skai leses som regler som etablerer ret-

er for bo
samt for
tusjoner

re. Dersom et direktiv f.eks. bestemmer at
borgere i EF-landene har visse rettigheter
(f.eks. utdanning for sine barn, når de bor i et
annet EF-land enn der de har statsborger-
skap), betyr dette at regelen i EØS innebærer
at borgere i et EØS-tand har d.e samme rettig_
heter når de bor i et annet. Men i forholdãt
EF-landene i mellom, vil det fortsatt være
EFs egne regl.er som gjelder.
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KAPIT"TEL 4

Varer

4.1 INNLEDNING
Norge har en sterkt utadvendt økonomi. Vi

er helt avhengig av utstrakt handel med ut-
Iandet. Dette varebyttet har hatt - og har - stor
betydning for velstandsutviklingen. Norge
har sØkt å sikre sine handelspolitiske interes-
ser gjennom deltakelse i GATT, EFTA-samar-
beidet og de to frihandelsavtaler Norge inn-
gikk med EF i 1973.

Disse frihandelsavtalene har effektivt fjer-
net toll- og mengdemessige begrensninger i
handelen med industrivarer mellom Norge og
EF. Utviklingen på 1970- og 8O-tallet har imid-
ìertid stilt krav til nedbygging av nAe handels-
hindringer. Erkjennelsen av at awikling av
toll og mengdemessige begrensninger ikke er
tilstrekkelig for å avskaffe dagens handels-
hindringer og konkurransevridende handels-
praksis, har resultert i fremveksten av EFs in-
dre marked. Internasjonalt har vi sett mange
tendenser til nye handelshindringer gjennom
nasjonale produktkrav, tekniske spesifikasjo-
ner og ordninger som stenger andre lands be-
drifter ute fra nasjonale markeder. EFs indre
marked tar sikte på å eliminere handelshind-
ringer for å oppnå et reett felles marked, EØS-
avtalens siktemål er å utstrekke dette marke-
det til også å omfatte EFTA-landene, Dermed
legges forholdene til rette for fritt varebytte
innenfor et enhetlig marked på ca. 370 millio-
ner mennesker i EFTA- og EF-området.

EØS-avtalen inneholder et omfattende re-
gelverk for å gjennomføre fritt varebytte, Det
innbefatter sentrale områder som konkurran-
seregler, statsstØtte, offentlig innkj@p, opprin-
nelsesregler, handel med fisk og landbruks-
produkter, samt tekniske handelshindringer.
På disse områdene er det i dag en rekke han-
delshindringer, Nedbyggingen krever nye vir-
kemidler.

EØS-avtalens beslutningsprosedyrer, felles
konkuranseregler, overvåkingssystem og de
samrådsprosedyrer som forutsettes, er virke-
midler som kan ivareta de krav som stilles for
å fierne nye typer handelshindrÍnger. Regeì-
verket skal sikre fri markedsadgang, likebe-
handling og felles internasjonale styringsred-
skaper.

Dette vil gi stabile og forutsigbare ramme-
vilkår for norsk næringsliv slik at det settes
istand til å gjennomf/re en langsiktig planleg-
ging, For de eksportrettede næringene er det-
te av særlig betydning. Sammen med en aktiv

nasjonal lkonomisk politikk vil Avtalen på
denne måten trygge arbeidsplassene og legge
grunnlaget for Økt sysselsetting,

4.2 KONKURRANSEREGLENE
lnnled,ning

Forutsigbarhet og stabile markedsforhold
er en forutsetning for at norske bedrifter skal
kunne hevde seg i den internasjonale konkur-
ransen. Norske bedrifters viktigste markeder
er i EFTA- og EF-området. I 1990 gikk naer to
tredeler av den norske vareeksporten til EE
og om lag fire femdeler til EF og EFTA sam-
Iet. To tredeler av vår import kommer fra sam-
me området, fordelt med i underkant av halv-
parten på EF og en femdel på EFTA.

I EFTA- og EF-områdene er det ulike kon-
kurranseregler og systemer for å håndheve
dem. Dette har ført til forestillinger om at en-
kelte bedrifter av denne grunn har bedre vil-
kår enn konkunentene, Slike forestillinger
har i en rekke tilfeller gitt opphav til dum-
ping-anklager. Anklager om dumping skaper
stor usikkerhet for norsk næringsliv, også i de
tilfellene hvor de ikke fører til konkrete tiltak.

EØS-avtalen oppretter et felles marked der
bedriftene får fri markedsadgang og de sam-
me konkurransemessige rammevilkår. En
viktig målsetting med felles konkurransereg-
ler er å sikre bedriftene like vilkår i markedet
og unngå at de misbruker markedsmakt.

4.2.1 EFs regelverk
DFs lconhumanseregLer

EFs konkurranseregler har til formål å hin-
dre konkurransebegrensninger på fellesmar-
kedet. Reglene for foretak finnes i Romatrak-
tatens artikler 3 fl og 85-90. I hovedsak bygger
reglene på forbudsprinsippet, dvs. at konkur-
ransebegrensende avtaler og misbruk av do-
minerende markedsmakt i utgangspunktet er
forbudt.

En betingelse for at EFs konkurranseregler
skaL komme til anvendelse, er at konkurran-
sebegrensningen har virkning på samhande-
len mellom medlemslandene, Dersom be-
grensningen bare har virkning innen ett land,
vil forholdet falle inn under nasjonal lovgiv-
ning og nasjonale myndigheters kontroll, Det
må likevel understrekes at også avtaler der
begge parter holder til i samme land kan om-
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fattes av EFs konkurrranseregler, selv om fo-
retakene bare opererer på sitt hjemmemar-
ked, Dette vil f.eks. v¿ere tilfeÌlet hvis avtalen
mellom foretakene hindrer eksportØrer i and-
re EF-land adgang til markedet.

Bestemmelsen i Romatraktatens artikkel 3
Ð slår fast at det skal opprettes et system som
sikrer at konkurransen i fellesmarkedet ikke
vris.

Konkur r anseb e g rens en de auta,Ier
Romatraktatens artikkel 85 setter forbud

mot enhver avtale mellom foretak, alle vedtak
truffet av sammenslutninger av foretak og al-
Ie former for samordnet opptreden, som kan
påvirke handelen mellom medlemsland, og
som har til formåI eller f¿lge å hindre, begren-
se eller fordreie konkurransen innenfor felles-
markedet.

Konkurransebegrensende avtaler i strid
med forbudet er uten rettsvirkninger og såle-
des ugyldige. Som eksempel på slike ulovlige
konkurransebegrensninger nevnes avtaler
om prisfastsettelse mellom konkurrenter og
avtaler om oppdeling av markeder eller pro-
duksjonskvoter.

For at forholdet skal kunne rammes av ar-
tikkel 85, nr. l, må to eller flere foretak være
involvert. Avtaler f.eks. mellom mor- og dat-
terselskap rammes som hovedregel ikke.

Forbudet gjelder både horisontale avtaler,
dvs. avtaler som inngås mellom foretak som
opererer på samme omsetningsnivå, og verti-
kale avtaler, dvs. avtaler som inngås mellom
foretak på ulike nivåer. Bestemmelsen ram-
mer såIedes f.eks. både priskarteller mellom
flere produsenter og distribusjonsavtaler mel-
Iom en produsent og dens forhandlere. Forbu-
det gjelder all ervervsmessig virksomhet, slik
at både produksjon og salg av varer og leve-
ring av tjenesteytelser omfattes.

Forbudet i artikkel 85. nr. 1 er ikke absolutt.
Kommisjonen kan med hjemmel i artikkel 85.
nr. 3 gj/re unntak fra forbudet. Unntak kan
giøres både i individuelle saker og for hele
grupper av avtaler. Det kan bare gj6res unn-
tak dersom avtalen bidrar til å forbedre pro-
duksjon eìler omsetning av varer eller frem-
me den tekniske eller Økonomiske utviklin-
gen. I tillegg kreves det at resultatet av avta-
len har positive virkninger for forbrukerne.
Et foretak som gnsker Índividuelt unntak, må
s@ke Kommisjonen om dette. Foretakene fri-
tas fo¡ sanksjoner i tiden fra s/knad er sendt,
til Kommisjonen har behandlet saken.

Gjennom såkalte gruppeunntak kan Kom-
misjonen unnta visse typer konkurransebeg-
rensende avtaler fra forbudet, Avtaler som
oppfyìler vilkårene i et gruppeunntak, kan
uten videre praktiseres. Det er med andre ord
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ikke nØ<lvendig å sØke Kommisjonen om
unntak i disse tilfellene. Kommisjonen har i
form av forordninger gitt gruppeunntak for
en rekke avtaletyper, f.eks, for eneforhandle-
ravtaler Kfo 1983/83 (1), patentlisensavtaler
Kfo 2349184 (2) og avtaler om forskning og ut-
vikling Kfo 418/85 (3). Disse gruppeunntake-
ne er av stor praktisk betydning for foretake-
ne. Har foretakene antatt at en konkurranse-
begrensende avtale faller inn under et grup-
peunntak, er de imidlertid ikke fritatt for b/-
ter og andre sanksjoner dersom vurderingen
er feilaktig.

Kommisjonen har også anledning til å gi fo-
retakene en erklæring som går ut på at avta-
len eller handlingen, ut fra det Kommisjonen
kjenner til, ikke rammes av konkurransereg-
lene. Slike såkalte negativattester eller admi-
nistrative skriv gis etter enklere administrativ
behandling og er mye benyttet i Kommisjo-
nens praksis.

Artikkel 8õ. nr. I tolkes slik at bare avtaler
som merkbart påvirker handelen mellom EFs
medlemsstater, rammes av forbudet. Som
rettledning ga Kommisjonen i 1986 ut den så-
kalte bagatellmeldingen. Her sier Kommisjo-
nen at avtaler ikke vil ha merkbar virkning på
samhandelen hvis markedsandelen for de in-
volverte foretak er mindre enn 5 pst. av det re-
levante markedet. De samme foretaks samle-
de årsomsetning må heller ikke overstige 200
mill ECU dvs. ca. 1,6 mrd. NOK.

Konkurransebegrensende avtaler som er
unntatt fra eller ikke omfattes av forbudet i
artikkel 85, kan imidlertid falle inn under for-
budet i artikkel 86.

M i sb r uh au r no;rk e d. smakt
Romatraktatens artikkel 86 omhandler fo-

retak som misbruker sin dominerende stilling
på fellesmarkedet eller på en vesentlig de1 av
dette. I motsetning til kravene i artikkel 85, er
det etter artikkel 86 ikke krav om at mer enn
ett foretak skal være involvert. Misbruk av
markedsmakt er bare forbudt i den utstrek-
ning handelen mellom medlemslandene på-
virkes. Et foretak kan f.eks. misbruke sin do-
minerende stilling i markedet ved å behandle
leverand/rer forskjellig, ved nektelse av leve-
ring eller gjennom lojalitetsrabatter. Dersom
virkningen bare inntreffer i ett land, hprer sa-
ken inn under nasjonal lovgivning.

Foretaket må ha en dominerende stilling.
Markedsandelen er det viktigste kriteriuin
ved vurdering av om det foreligger dominans,
Som hovedregel vil en markedsandel på un-
der 40 pst. fpre til at et foretak ikke anses for å
ha en dominerende stilling. Markedsandelen
er likevel ikke den eneste faktor det tas hen-
syn til. Kommisjoncn og Domstolen har gjen-
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nom sin praksis vist at også andre faktorer,
f.eks overtredelsens grovhet kan ha relevans.

Det er videre et vilkår etter artikkel 86 at fo-
retaket innehar en dominerende stilling "på
fellesmarkedet eller en vesentlig del av det".
Det er derfor nØdvendig å foreta en geografisk
og produktmessig avgrensning av mhrkedet'

Kommisjonen kan ikke gjØre unntak fra ar-
tikkel 86, men foretak som er i tvil om deres
handlemåte er forenlig med bestemmelsen,
kan på samme måte som etter artikkel 85' be
om negativattest eller administrative skriv.

H ð,nd,heving ut reg eluerket
Artikkel 8? gir EFs Ministerråd fullmakt til

å vedta de nærmere bestemmelser om anven-
delsen av konkurransereglene' Rådsforord-
ning nr. 1? fra 1962 er den viktigste av disse'
Forordningen gir nærmere kompetanse- og
prosedyreregler for praktiseringen av artikle-
ne 85 og 86, Forordningen gir Kommisjonen
hovedansvaret for å håndheve bestemmelse-
ne. Kommisjonen kan ta opp en sak enten et-
ter at saken er meldt av de involverte foretak,
etter at en tredje part har anmodet om det, el-
Ier på eget initiativ. Det er Kommisjonen som
avgiør søknader om unntak fra forbudet i ar-
tikkel 85. 1. I tillegg har Kommisjonen kom-
petanse til å utstede forordninger om grup-
peunntak, Nasjonale myndigheter kan ikke
gilre unntak med hjemmel i artikkel 85. 3.

Dersom bestemmelsene i artiklene 85 eller
86 ikke overholdes, kan Kommisjonen kreve
at foretakene bringer forholdet til opphør.
Den kan også ilegge foretakene bøter på fra
1000 til I mill. ECU dvs. 8000 - I mill. NOK, el'
ler opptil 10 pst. av omsetningen i forrige
regnskapsår. Den forellpig stØrste boten
Kommisjonen har gitt er på 75 mill ECU. Bo-
ten ble gitt til det svensk-sveitsiske foretaket
Tetra Pak for misbruk av dominerende mar-
kedsmakt. Saken illustrerer også den såkalte
effektdoktrinen, som praktiseres av EF på
dette området og som f@rer til at EF anvender
sine konkuruanseregler også overfor foretak
som hører hjemme utenfor EF. Betingelsen
for dette er at konkurransebegrensningen har
virkning på EF-markedet. Dette var tilfellet i
Tetra Pak-saken. EFTA-foretak har såIedes
lenge vært berØrt av og har innrettet seg etter
konkurransereglene i EF,

I forbindelse med håndhevingen av kon-
kurransereglene, kan Kommisjonen kreve
opplysninger av medlemslandenes myndig-
heter og av foretak. Når den mener det er nØd-
vendig, kan Kommisjonen også foreta kon-
troller hos foretakene. Foretak som ikke over-
holder opplysningsplikten eller hindrer kon-
trotlarbeidet, kan ilegges tvangsmulkter. For
at Kommisjonen skal kunne ilegge slike
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mulkter, må den ha fattet vedtak som påleg-
ger foretaket å gi opplysninger.

Kommisjonens vedtak kan overpr/ves av
EF-domstolen. Siden 1989 har FØrsteinstans-
domstolen i EF hatt kompetanse til å avgj/re
hvorvidt Kommisjonens vedtak i konkurran-
sesaker er i overenstemmelse med bestem-
melsene i Romatraktaten. FØrsteinstans-
domstolens avgiØrelse kan ankes til EF-dom-
stolen forsåvidt gjelder lovanvendelsen, men
ikke selve saksforholdet.

Offentlige foretak
Romatraktatens artikkel 90 slår fast at EFs

konkurranseregler med visse begrensninger
også får anvendelse overfor offentlige foretak
og virksomheter som det offentlige innrøm-
mer særlige eller eksklusive rettigheter. Kom-
misjonen håndhever regelverket også i for-
hold til denne typen foretak og kan dessuten
vedta direktiver eller fatte vedtak overfor
medlemslandene der den finner det nødven-
dig. Kommisjonen har i den senere tid vært
opptatt av å vurdere sektorer som idag er re-
gulert og der konkurransen av denne grunn
kan være begrenset,

Fusjoner
EFs regler om fusjonskontroll er en del av

konkurransereglene. Disse trådte ikraft i sep-
tember 1990. Etter Rfo 406tU89 (4) skal alle fo-
retakssammenslutninger som faller inn under
fusjonskontrollfo Kom-
misjonen. Denne er fo-
renlig med foruts e skal
dannes sammenslutninger som hindrer kon-
kurransen innenfor EF. Forordningen kom-
mer til anvendelse på fusjoner mellom to eller
flere uavhengige foretak. Videre omfattes til-
f'eller der foretak eller enkeltpersoner gjen-
nom f.eks. erverv av aksjer oppnår avgiØren-
de innftytelse over ffere foretak.

Forordningen gielder bare når foretakene
som slutter seg sammen, er av en viss stØrrel-
se. Foretakenes samlede omsetning på ver-
densmarkedet må overstige 5 mrd' ECU' dvs.
ca. 40 mrd. NOK. I tillegg må minst to av be-
driftene begge ha en omsetning i EF på over
250 mill, ECU, dvs. ca. 2 mrd' NOK. Fusjonen
omfattes likevel ikke av EF-regelverket der-
som hver av de fusjonerende foretak har over
to tredjedeler av sin samlede omsetning i ett
av EFs medlemsland,

Kommisjonen skal vurdere hvorvidt sam-
menslutningen erforenlig med målene for det
felles marked. Dersom sammenslutningen fØ-

rer til eller forsterker en dominerende mar-
kedsposisjon som hindrer reell konkurranse
innen fellesmarkedet eller en vesentlig del av
det, skal den erklæres uforenlig med det felles
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marked. Sammenslutningen kan i slike tilfel-
ler ikke gjennomføres.

Konkurransereglene i EFTA og Norge
EFTA-konvensjonen inneholder i artikkel

15 materielle konkurranseregler som i hoved_
sak er basert på Romatraktatens artikkel g5

4.2.2 Yiktise spørsmål i forhandlingene
Et hovedmål i E

vært å oppnå fetles k
med en effektiv, ensa
rende håndheving av regelverket. på bak_
grunn av denne målsettingen ble det i for_
handlingene drlftet hvilke materielle kon_
kurranseregler som skulle inntas i avtalen
med sikte på å sikre et ensartet regelverk i
EØS.

Med bakgrunn i at de fleste konkurransesa_
oc E4

åkings-
og EF-
nært i

er.
I om hvordan
områder skal
ngsorganene,

Det har vært viktig å finne frem til kriterier
som er enkle å forholde seg til både for de in_
volverte foretak og for overvåkingsorganene
når det gjelder fordelingen av sakene. Samti-
dig har man lnsket at hver enkelt sak skal for_
deles til overvåkingsorganet innen det områ_
det der konkur¡ansebegrensningen har stlrst
virkning.

4.2.3 Forhandlingsresultatet
EØS-avtalens Artikler 58 - 60 og protokolle-

ne 2l - 25 samt Avtalens Vedlegg XIV inne_
holder bestemmelsene på konkurranseområ-
det (S.v. f s. 356). Overvåkingen av konkur-
ransereglene i E@S krever et omfattende kon_
trollapparat. Avtalen fastsetter at EFTA skal
opprette et overvåkningsorgan med tilsvaren_
de myndighet og funksjoner som EF-kommi-
sjonen idag har på konkurranseområdet.

For å oppnå en effektiv, ensartet og ikke-
diskriminerende håndheving av konÈurran-
sereglene, må EFTAs overvåkingsorgan og
EF-kommisjonen kunne gripe direkte inn
overfor foretakenes skadelige konkurranse_
begrensninger som har virkninger på tvers av
landegrensene. At organene får samme funk-
sjoner og myndighet i slike saker, innebærer
bl.a. at EFTAs overvåkingsorgan og EF-kom-
misjonen kan kreve informasjon og foreta
kontroller i foretak når det er mistanke om

e. Organene kan
ilegge b@ter og
regelverket. B/-

$ 93, har Norge imidlertid tatt forbehold for
tvangsfullbyrdelse av pengekrav som er ilagt
av EFs organer, når tvangsfullbyrdelsen skãl
skje på norsk territorium overfor foretak som
befinner seg i Norge. Forbeholdet er godtatt
av EF og de øvrige EFTA-landene.

Forbudet mot konlcurrønsebeg rensende qutq,-
Ler og mtsbruk au m,ørked"sd,ominqns

EØS-avtalens Artikkel 58 tilsvarer Roma_
traktatens artikkel 8b. Bestemmelsen setter
forbud mot konkurransebegrensende avtaler,
vedtak eller samordnet opptreden mellom to
eller flere foretak. Forbudet gielder bare der_
som avtalerr kan påvirke handelen mellom
EFTA-land eller mellom EFTA- og EF-land.
Avtaler i strid med forbudet i artikkel bB er
uten rettsvirkninger.

Forbudet i Artikkel 53 rammer bare kon_
kurransebegrensende avtaler som har en
merkbar virkning på handelen mellom avtale_
partene innen EØS, l.
melding er i EF et i
denne sammenheng n
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avtale normalt ikke vil omfattes av forbudet
når de involverte foretaks samlede markeds-
andel ikke overstiger 5 pst. av det relevante
marked og deres samlede årsomsetning ikke
overstiger 200 mill, ECU dvs. ca' 1,6 mrd.
NOK. EFTAs overvåkingsorgan vil utstede en
tilsvarende melding. i

Overvåkingsorganene kan med hjemmel i
Artikkel 53. nr. 3 gjlre individuelle unntak fra
forbudet mot konkurransebegrensende avta-
ler. For at slike individuelle unntak skal inn-
vilges, kreves det at avtalen er meldt til over-
våkingsorganet. En slik melding innebærer i
tillegg at foretakene ikke kan ilegges bØter for
overtredelse av forbudet for perioden fra avta-
len er meldt til overvåkingsorganet har truffet
sin avgjgrelse.

Kommisjonen har i tillegg vedtatt grup-
peunntak for fLere typer avtaler. EØS-avtalens
artikkel 60 viser til Avtalens vedlegg XIV (S.v.
1 s. 356), som inneholder de gruppeunntak
som skal gjelde i EøS, Det er bl.a. gjort unn-
tak for eneforhandleravtaler, patentlisensav-
taler og forsknings- og utviklingsavtaler,

Overvåkingsorganet i EFTA skal på samme
måte som Kommisjonen ha anledning til åut-
stede såkalte negativattester og administrati-
ve skriv. Dette er erklæringer som gir uttrykk
for at foretakenes aktivitet for tiden ikke er i
strid med forbudet i Artikkel 53 nr. 1. For å få
en slik erklæring må fort¿kene melde avtalen
til overvåkingsorganet.

Overvåkingsorganet kan kreve at virksom-
het som er ulovlig etter Artikkel nr. 53.1. opp-
hlrer og gjennomføre dette med tvangs-
mulkt. I tillegg kan overtredelsen sanksjone-
res med bØter, Avtaler i strid med forbudet er
ugyldige.

Artikkel 54 i EØS-avtalen rammer ett eller
flere foretak som utilbØrlig utnytter sin domi-
nerende stilling på EØS-markedet eller en ve-
sentlig del av det. Forbudet retter seg både
mot foretak som selv har en dominerende stil-
ling og mot foretak som gjennom samarbeid
med andre foretak oppnår markedsdomi-
nans, Det kan ikke gjlres unntak fra forbu-
det, men foretak som er usikre på om deres
handlemåte er forenlig med regelverket kan
be om en negativattest eller et administrativt
skriv. Ved overtredelse av bestemmelsen kan
det overvåkingsorgan som har saken til be-
handling kreve at den rettsstridige aktiviteten
opphører. Overvåkingsorganene kan i tillegg
ilegge bøter og tvangsmulkt.

Offentlige foretølc
Konkurransereglene i EØS-avtalen får også

anvendelse på offentlige foretak. Dette frem-
går av Artikkel 59 som i hovedtrekk svarer til
Romatraktatens artikkel 90. Også foretak som

av det offentlige innrØmmes særlige eller eks-
klusive rettigheter omfattes äv konkurranse-
reglene. Artikkel 59 kan ikke påberopes av
enkeltpersoner eller foretak. Overfor EFTA-
landene skal reglene håndheves av EFTAs
overvåkingsorgan, mens de overfor EF-lande-
ne skal håndheves av Kommisjonen. Hvis et
EFTA-land bryter regelverket, kan Ef,'TAs
overvåkingsorgan ta skritt overfor det land
som er involvert. Dette kan skje i form av an-
modning om å rette opp det rettsstridige for-
holdet. Dersom landene ikke retter seg etter
anmodningen, kan overvåkingsorganet anleg-
ge sak mot et land for EFTA-domstolen' Dom-
stolen vil imidlertid ikke ha sanksjonsmidler.

Kontroll rned at regeLuerlcet ouerh'ol'des

Avtalens konkurranseregler skal anvendes,
overvåkes og fortolkes på samme måte innen
hele EØS. Dette nØdvendiggiør internasjona-
le overvåkingsorganer. EFTA-landenes over-
våkingsorgan vil få samme funksjoner og
myndighet som Kommisjonen har idag. Det
vil si at det gis kompetanse til å kreve infor-
masjon fra foretak, foreta kontroller i foretak,
forby konkrete konkurransebegrensende
handlinger og ilegge bØter og tvangsmulkter
når foretak bryter regelverket. De nærmere
regler om dette er gitt i EFTA-avtalen om
Overvåkingsorganet og Domstolen.

Norske myndigheter utøver idag denne ty-
pe myndighet overfor norske foretak, EØS-
avtalen og EFTA-avtalen om Overvåkingsor-
ganet og Domstolen vil gi EFTAs overvå-
kingsorgan adgang til å treffe slike vedtak
med direkte virkning overfor norske foretak,
Norske myndigheter vil riktignok samarbei-
de nært med EFTAs overvåkingsorgan. De vil
delta i kontroller og uttale seg om det bØr ved-
tas forbud eller ilegges bot. Men selve vedta-
ket vil bli fattet av EFTAs overvåkingsorgan.
Dersom det gjelder et vedtak om bot eller
tvangsmulkt vil vedtaket kunne tvangsfull-
byrdes i foretakets aktiva i Norge. En del av
den myndighetsoverføring som skjer til EF
TAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
på konkurranseområdet, vil være av en slik
karakter at norsk tilslutning til EØS-avtalen
og EFTA-avtalen om Overvåkingsorganet og
Domstolen, må finne sted etter de prosedyrer
Grunnlovens $ 93 anviser, dvs. samtykke fra
Stortinget med 3/4 flertall.

Som nevnt nedenfor vil arbeidet med over-
våkningen av konkurransereglene bli fordelt
mellom EFTAs overvåkingsorgan og Kommi-
sjonen. Den rådende oppfatning synes å være
at Grunnlovens $ 93 ikke vil kunne benyttes
til å overdra slik kompetanse til EFs institu-
sjoner. Kommisjonens og EFdomstolens ved-
tak om å ilegge norske foretak pengeforplik-
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telser, vil derfor ikke kunne tvangsfullbyrdes
i foretakenes aktiva i Norge. Det vises til vur-
deringen i kapittel L

Ved håndhevingen av regelverket vil Kom-
misjonen benytte seg av det eksisterende re-
gelverk i EF supplert med bestemmelsene
gitt i EØS-avtalen. EtrllAs overvåkingsorgan
vil benytte reglene gitt i EØS-avtalen sammen
med de interne kompetanse- og prosedyre-
regler som er gitt for dette organet, Det er
enighet om at overvåkingsorganene skal ha
samme funksjoner og myndighet. Det er såle-
des en forutsetning at de to organenes kom-
petanse- og prosedyreregler i det vesenilige er
sammenfallende.

Nasjonale konkurransemyndigheter skal
også medvirke i håndhevingen av de felles
konkuransereglene. De plikter å bistå de to
overvåkingsorganene i deres arbeid,. De har
videre rett til å møte i de to overvåkingsorga-
nenes Rådgivende komiteer for konkurranse-
saker.

Ford,eling at: enkel,tsqker mellorn d,e to ouer-
u&kningsorganene

Mange konkurranseb egrensninger har virk-
ning både i EF og i EFTA. Skulle fordelingen
av saker mellom de to overvåkningsorganene
s\je ut fra synspunktet om at EFTAs overvåk-
ningsorgan skal behandle alle saker som har
virkning på EFTA-markedet og Kommisjo-
nen skal behandle saker som har virkning på
EF-markedet, ville derfor ofte begge myndig-
heter ha kompetanse til å behandle en enkelt
sak. En slik dobbeltbehandling er lite heldig
både av hensyn til foretakenes rettssikkerhet
og av hensyn til /nsket om effektiv ressursut-
nyttelse.

I forhandlingene ble det lagt vekt på at for-
delingskriteriene skulle være enkle å prakti-
sere, samtidig som de måtte ta hensyn til hvor
den konkurransebegrensende virkning er
stØrst.

EØS-avtalens Artikkel 56 tar utgangspunkt
i at fordelingen av kompetanse mellom over-
våkningsorganene, skjer på grunnlag av hvor
virkningene av de konkurransebegrensende
handlinger inntreffer. Foretakenes sete er
uten betydning. Artikkel 56 innfører et omset-
ningskriterium som metode for å faststå hvor
virkningene er størst. Artikkelens formelle
utgangspunkt er såIedes at EFTAs overvåk-
ningsorgan skal behandle alle saker hvor de
involverte foretaks samlede omsetning på
EFTA-markedet tilsvarer 33 pst. eller mer av
de samme foretakenes omsetning på hele
markedet som dekkes av EØS-avtalen. Be-
stemmelsen innebærer imidlertid at Kommi-
sjonen behandler alle saker der handelen

mellom EFs medlemsland påvirkes nevne-
verdig. Det er således bare de saker som har
virkning i EFT!\Jandene og som ikke har
nevneverdig virkning i EF eller kun har virk-
ning i ett EF-land i tillegg til på EFTA-marke-
det, som skal behandles av EFTAs overvå-
kingsorgan, Omsetningskriteriet vil derfor få
relativt liten betydning fordi det i realiteten
bare får anvendelse når virkningen i EF inn-
treffer i kun ett EF-land. Avtalens Protokoll
22 (S.v. 1 s. 164) gir utfyllende regler om forde-
ling av enkeltsaker.

Samarbeid
Konkurransesaker vil som nevnt ofte ber6-

re foretak både i EF og i EFTA-landene. Fordi
det skal finne sted en fordeling av enkeltsa-
ker, er det n@dvendig med bestemmelser som
sikrer et utstrakt samarbeid mellom de to
overvåkingsorganene, Et slikt samarbeid er
npdvendig for å kunne praktisere og håndhe-
ve konkurransereglene likt i hele området
som dekkes av EØS-avtalen.

Artikkel 58 slår fast at overvåkingsorganene
skal samarbeide ved anvendelsen og håndhe-
vingen av konkurransereglene. De nærmere
regler for samarbeidet er inntatt i Avtalens
Protokoll 23 (S.v. I s. 165). I saker av generell
karakter skal overvåkingsorganene sende
hverandre informasjon og spørre hverandre
til råds. I enkeltsaker skal de samarbeide når
forholdet har virkning på handelen både på
EFTA- og EF-markedet. Samarbeidet skjer
ved at overvåkingsorganene sender hverand-
re kopier av innsendte notifikasjoner og kla-
ger. De skal også informere hverandre når de
har til hensikt å ta opp en sak på eget initiativ,
gjlre unntak fra forbudet i artikkel 53 nr, 1 el-
ler gi negativattest. Alle vedtak truffet av et
overvåkingsorgan skal sendes det andre or-
gan. Det overvåkingsorgan som ikke har be-
handlet saken, kan under hele saksbehand-
Iingen be om kopier av de viktigste dokumen-
tene i saken. Etter å ha mottatt opplysningene
har overvåkingsorganet rett tiì å utta_le seg om
forholdet. Overvåkingsorganene har også rett
til å være tilstede under hpringer som foretas
av det andre overvåkingsorganet og til å detta
i mlter i hverandres Rådgivende komiteer på
konkurranseområdet. I disse komiteene har
også representanter f<rr de ulike nasjonale
myndigþeter rett til âmøte.

Det er EF"TAs overvåkingsorgan som har
myndighet til å foreta alle kontroller i norske
foretak, uansett om saken forØvrig skal be-
handles av EFTAs overvåkingsorgan eller
Kommisjonen. Overvåkingsorganene er for-
pliktet til å etterkomme hverandres anmod-
ninger om å foreta kontroller. Dersom Kom-
misjonen har henvendt seg til EFTAs overvå-
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kingsorgan for å få dette til å foreta en kon-
troll, har Kommisjonen rett til å delta i kon-
trollen. Tilsvarende gjelder kontroller Kom-
misjonen foretar for EFTAs overvåkingsor-
gan, Når det kontrollerende overvåkingsor-
gan er det samme som for Øvrig, har
kompetanse til å behandle saken, plikter det å
gjøre det andre organet oppmerksom på at
kontrollen er foretatt, og på forespØrsel over-
sende resultatet.

Fusjoner
EØS-avtalens Artikkel 57, nr, 2 a slår fast at

EF-kommisjonen skal behandle alle fusjons-
saker som omfattes av dagens fusjonskon-
trollforordning i EE jfr. Rfo 4064/89 (4). Dette
innebærer at Kommisjonen fortsatt skal be-
handle alle saker som idag ligger under dens
kompetanse, Forordningen kommer til an-
vendelse dersom visse minstekrav er oppfylt.
Minstekravene er omtalt ovenfor. For de stØr-
ste norske foretakene vil dette ikke medfØre
vesentlige endringer i dagens situasion, idet
store fusjoner i EFTA allerede nå i realiteten
må forholde seg til EFs regelverk, dersom be-
driftene har omsetning i EF.

Artikkel 57,nr.2 b bestemmer at EFTA skal
opprette en egen fusjonskontroll. Denne kon-
trollen skal hverken berøre EF-kommisjo-
nens kompetanse elier kompetansen til de en-
kelte EF-landene. EFTAs fusjonskontroll er
basert på regler som tilsvarer EFs forordning
om fusjonskontroll, men er endret på punkter
som er nþdvendig for EFTA-formåI. Forutsatt
at fusjonen ikke oppfyller vilkårene for å
komme inn under EFs kontroll, skal alle fu-
sjoner som tilfredsstiller de nevnte minstevil-
kårene på EFTA-markedet meldes tit EFTAs
overvåkìngsorgan. Fusjonen skal vurderes på
samme grunnlag som i EF, og EFTAs overvå-
kingsorgan skal ha samme kompetanse som
Kommisjonen i forbindeise med håndhevin-
gen av bestemmelsene.

Ettersom EØS-avtalen ikke innebærer noen
endring i Kommisjonens myndighet etter
nevnte forordning vil Kommisjonen i praksis
fâ de fleste fusjonssaker til behandling. Det
har derfor vært viktig for EFTA-landene at de
to overvákingsorganene samarbeider i fu-
sjonssaker som ogsâ har virkning på EFTA-
markedet, men behandles av EF-kommisjo-
nen. Nærmere bestemmelser om samarbeidet
er gitt i Avtalens Protokoll 24 (S.v. I s. 167).

I aile saker av generell karakter skal de to
overvákingsorganene utveksle informasjon
og rádspprre hverandre. I indivicluelle saker
som behandles av EF, skal det finne sted et
formalisert samarbeid nár minst ett av følgen-
de kriterier er oppfylt:

- de fusjonerende foretak har en omsetning
på 25 pst. eller mer i EFTA

- foretakene har minst 250 mill, ECU i om-
setning i EFTA

- fusjonen medfø¡er at foretaket får en domi-
nerende stilling i EFTA

- fusjonen innebærer at foretaket får en do-
minerende stilling på et spesifikt marked.

Overgangsregler
Overgangsreglene er gitt i Artikkel 4 m.v, i

Protokoll 21. Utgangspunktet er at konkur-
ransereglene gjelder fra den dag EØS-avtalen
trer i kraft, Foretak kan etter denne dato ikke
opprettholde praksis som strider mot regel-
verket. For å unngå sanksjoner er det imidler-
tid som hovedregel tilstrekkelig at avtaler
som eksisterer på tidspunktet for EØS-avtale-
nes ikrafttredelse meldes det kompetente
overvåkingsorgan innen seks måneder etter
denne datoen. Dette gjelder imidlertid ikke
avtaler som på tidspunktet for EØS-avtalens
ikrafttredelse er omfattet av EFs nåv¿erende
konkurranseregler.

DomstoLskontroll
Gjennom EFTA-avtalen om Overvåkingsor-

ganet og Domstolen opprettes en EFTA-dom-
stol, som bl.a, skal kunne overprøve vedtak
truffet av EFTAs overvåkingsorgan på kon-
kurranseområdet. Dette tilsvarer systemet i
EF-pilaren, der vedtak fattet av EF-kommi-
sjonen vil kunne overprøves av EFs fØrstein-
stansdomstol og EF-domstolen.

4.2.4 Virkningen for norske foretak
I samsvar med EØS-avtalens regler etable-

res det et felies marked der bedriftene får li-
keverdige konkurranseforhold og underleg-
ges de samme konkurransemessige ramme-
vilkår. Det opprettes et system som sikrer lik
behandling av alle konkurransesaker i EØS.
De felles EØS-konkurranseregler vil bli hånd-
hevet av EFTAs overvåkingsorgan og EF-
kommisjonen. Felles konkurranseregler og
ensartet håndhevelse skal sikre at alle bedrif-
ter får de samme konkurransevilkår og at sto-
re selskaper ikke kan misbruke sin stilling i
markedet. Dette er en forutsetning for at anti-
dumpingtiltak mot EFTA-bedrifter skal falle
bort.

Det kreves ingen endringer i de eksisteren-
de norske konkurransereglene som følge av
EØS-avtalen. Det norske regelverket vil fort-
satt gjelde for konkurransebegrensninger



t12 St.prp. nr. 100 leet-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske @konomiske samarbeidsområde (EØS)

som bare har virkning pä det norske marke-
det. Det nye ved EØS-avtalen er at det innf¿-
res et regelverk som får anvendelse på kon_
kurransebegrensninger som har virkninger
på handelen mellom de land som avtalen o -
fatter. Foretakene må derfor forholde seg bå-
de til nasjonale konkurranseregler og de fel-
les reglene for EØS.

Flere norske foretak er allerede idag ber/rt
av konkurransereglene i EF. Dette skyldes
den tidligere omtalte effektdoktrinen som in-
nebærer at EF anvender sine konkurranse-
regler også på foretak utenfor EF dersom fo-
retakenes handlinger virker konkurransebeg-
rensende på handelen mellom EF-land. For
disse foretakene vil ikke EØS-avtalen med.fg-
re seerlige endringer, fordi konkurranseregle-
ne i EF og EØS-avtalen er like.

EØS-avtalen vil imidlertid fØre til at flere
no¡ske foretak blir omfattet av felles konkur-

EØS-avtalen og-
sebegrensninger
n mellom EFTA-

land.
Antallet norske foretak som berlres av kon-

kurransereglene, begrenses av den såkalte ba-
gatellmeldingen. Kommisjonen har utstedt
denne meldingen som en veiled.ning ved tol-
kingen av prinsippet om at det bare er kon-
kurransebegrensninger som har merkbar
virkning på handelen mellom EF-landene
som omfattes av forbudet i Romatraktatens
artikkel 85, nr, 1. Meldingen gir uttrykk for at
en avtale ikke vil ha merkbar virkning på
samhandelen hvis de involverte foretakenes
samlede markedsandel ikke ovcrstiger 5 pst.
av det relevante markedet. De samme forõta-
kenes samlede årsomsetning må heller ikke
overstige 200 mill. ECU, EFTAs overvåkings-
organ forutsettes å utstede en tilsvarende
melding. Mange norske foretak vil på grunn
av en slik bagatellmelding falle utenfor forbu_
det i EØS-avtalens Artikkel 53, nr. 1. Her er
det imidlertid viktig å vaere oppmerksom på
at omsetningskravene beregnes samlet for al-
le bedrifter som deltar i et samarbeid. Baga-
tellmeldingen fritar derfor ikke norske foie-
tak som samarbeider med foretak med stor
omsetning. Dersom mange små avtaleparter
samarbeider, vil forbudet glelde dersom de-
res samlede omsetning overstiger minstekra-
vene i bagatellmeldingen.

Dersom norske furetak er involvert i fusjo-
ner som har virkning på EF-markedet, berØ-
res de allerede idag
EØS-avtalen etablerer
de EFs, På grunn av d
er det imidlertid bare et fåtall norske foretak
som vil bli berprt av de felles reglene om fu-

sjonskontroll. På samme måten som ved ba-
gatellmeldingen, vil likevel norske foretak
kunne bli omfattet av reglene dòrsom de fu-
sjonerer med foretak som har tilstrekkelig
stor omsetning. Også fusjoner mellom mange
mindre foretak vil kunne omfattes, dersom
kravet til samlet omsetning er oppfylt. Det vi-
ses til proposisjonens kapitel 7 om kapital og
tjenester forsåvidt gjelder konsesj onsbestem-
melser i forbindelse med oppkjþp.

Foretakenes rettssikkerhet ivaretas ved at
overvåkingsorganene plikter å holde dem lØ-
pende orientert om saker der de er involvert.
Foretakene har også rett til å uttale seg på alle
stadier i saksgangen, De har videre rett til å få
sine klager behandlet av overvåkingsorganet
og ta saker opp for den kompetente domsto-
len.

Foretakene pålegges også plikter. Foretak
som /nsker unntak fra forbudet mot konkur-
ransebegrensende avtaler eller negativattest,
må melde avtalen til det overvåkingsorgan
som etter reglene i Artikkel 56 og Protokoll 22
har kompetanse til å behandle saken,

Foretakssammenslutninger/fusjoner med
EF- eller EFTA-dimensjon skal meldes til det
overvåkingsorganet som etter reglene i Artik-
kel 5? nr. 2 har kompetanse til å behandle sa-
ken. EF- eller EtrllA-dimensjon foreligger når
de involverte foretakenes samlede omsetning
på verdensmarkedet overstiger 5 mrd. ECU,
dvs. ca. 40 mrd. NOK, og minst to av foretake-
ne hver har en omsetning som på henholdsvis
EFTA- og EF-markedet overstiger 250 milt.
ECU, dvs. ca. 2 mrd. NOK. F\rsjonen omfattes
likevel ikke av bestemmelsene dersom hver
av de fusjonerende foretak har over to tredje-
deler av sin samlede omsetning i kun ett EF-
TA- eller EFJand. Det vil i god tid fgr r',;vta-
lens ikrafttredelse bli laget skjemaer som skal
brukes ved meldingene. Det får ingen rettsli-
ge konsekvenser hvis et foretak melder avta-
len til feil overvåkingsorgan. Det organ som
har mottatt meldingen plikter i slike tilfeller
umiddelbart å sende den til det organ som har
myndighet til å behandle saken. En melding
med sØknad om unntak til et av overvåkings-
organene innebærer at foretaket ikke kan
ilegges bpter for overtredelse av forbudet i pe-
rioden fra meldingen er innsendt til overyå-
kingsorganet har truffet sin avgjgrelse.

I tillegg til at foretakene kan få individuelle
unntak frd forbudet om konkurransebegren-
sende avtaler, er det gjort generelle unntak for
viktige grupper av avtaler. Avtaler som faller
inn under disse gruppeunntakene, skal ikke
meldes til overvåkingsorganene. Foretakene
har selv ansvaret for vurderingen av om en av-
tale faller inn under et gruppeunntak eller ik-
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ke. Hvis de er i tviì, kan foretakene melde av-
talen og be om negativattest.

EØS-avtalen innebærer at EFTAs overvå-
kingsorgan gis rett til å gjennomfØre kontrol-
ler i norske foretak. Kommisjonen har rett til
å være representert under kontroller som fo-
retas på deres oppfordring. På samme måte
har EFTAs overvåkingsorgan rett til å være
tilstede ved kontroller foretatt av Kommisjo-
nen på EF-området, Både i denne forbindelse
og i forbindelse med overvåkingsorganets for-
unders@kelser, plikter norske foretak å gi
overvåkingsorganet og nasjonale konkurran-
semyndigheter alle relevante opplysninger.
Nasjonale myndigheter plikter å bistå overvå-
kingsorganet både fpr og under kontroller,

Foretak som bryter avtalens materieìIe eller
prosessuelle konkurransebestemmelser, kan
ilegges bpter og/eller tvangsmulkter.

4.2,5 NasJonale myndigheteirs oppgaver
som følge av avtalen

EØS-avtalen innebærer ingen vesentlig en-
dring i de norske konkurransemyndighetenes
håndheving av norsk konkurranselovgivning.
Myndighetene blir imidlertid pålagt enkelte
plikter og gis enkelte rettigheter ved avtalens
ikrafttredelse.

Norske konkurransemyndigheter plikter
for det fØrste å bistå EFTAs og EFs overvå-
kingssystem. Bistanden vil bestå i å innhente
opplysninger fra og uUevere allerede innhen-
tede opplysninger om norske foretak. I tillegg
plikter myndighetene å hjelpe EFTAs overvå-
kingsorgan slik at kontroller i norske foretak
kan gjennomfØres, samt å bistå under selve
kontrollen. Alternativt vil kontrollen i praksis
kunne bii gjennomført med samtykke fra fo-
retaket som skal kontrolleres.

Nasjonale myndigheter skal få tilsendt alle
viktige dokumenter som kommer inn til EF-
TAs overvåkingsorgan. Dette gielder både do-
kumenter i overvåkingsorganets egne saker
og dokumenter den har fått tilsendt fra EF-
kommisjonen.

Nasjonale konkurransemyndigheter vil få
rett til å mgte i EFTAs Rådgivende komite for
konkurransesaker som forutsettes opprettet.
Her kan de bl.a. gi uttrykk for sitt syn på en-
keltsaker før EFTAs overvåkingsorgan tar sin
avgjprelse. Som ledd i samarbeidet mellom
EFTA og EF har både EFTAs overvåkingsor-
gan og de nasjonale myndigheter rett til å væ-
re representert i EFs Rådgivende komite for
konkurransesaker. I denne komiteen har
hverken overvåkingsorganet eller nasjonale
myndigheter stemmerett.

Oppsummering
Et viktig måI i EØS-forhandlingene har

vært å etablere felles konkurranseregler og
sikre en effektiv, ensartet og ikke-diskrimine-
rende håndheving av dem. Avtalen oppretter
et system som sikrer lik behandling av alle
konkurransesaker i EØS. Felles konkurranse-
regler og ensartet håndhevelse innen EØS har
vært en forutsetning for at EF ikke skal be-
nytte anti-dumpingtiltak mot EFTA-foretak.

Konkurransereglene fastsetter vilkår for
næringslivet som skal hindre dem i å misbru-
ke sin markedsmakt eller å drive markeds-
samarbeid som er til skade for andre foretak
eller forbrukerne. Konkurransereglene i
EØS-avtalen setter forbud mot de fleste typer
av konkurransebegrensende avtaler og mot
misbruk av markedsmakt. For konkurranse-
begrensende avtaler er det imidlertid gjort en
rekke unntak fra forbudene, og foretak kan i
tillegg sØke om individuelle unntak. Videre
fastsetter reglene kontroll med store fusjoner.
Konkurransereglene gjelder både privat og
offentlig ervervsvirksomhet.

EØS-avtalen innebærer at mange hj.ndrin-
ger som idag begrenser handelen over landeg-
rensene oppheves. Konkurransereglene hin-
drer at tidligere beskyttelsesordninger erstat-
tes med konkurransebegrensende avtaler
mellom næringsdrivende eller ved misbruk
av markedsmakt,

De felles konku¡ransereglene skal anven-
des når konkurransebegrensende handlinger
har virkning på handelãn mellom landen-e i
EØS-området. Hvis en konkurransebegrens-
ning bare har virkning på et nasjonalt mar-
ked, skal landets egen konkurranselovgiv-
ning anvendes. I dag bruker EF sine konkur-
ranseregler mot foretak utenfor EF hvis et
konkurransebegrensende samarbeid har
virkning på EF-markedet. Norske foretak har
således lenge vært direkte ber/rt av konkur-
ransereglene i EF. Et nytt element ved EØS-
avtalen vil imidlertid være at EF-bedrifters
virksomhet i EtrIlA-området underlegges fel-
les regler og ensartet håndhevelse.

En viktig virkning av regelverket er at det
beskytter små og meìlomstore foretak mot ut-
ilb@rlig konkurranse fra storforetak. Siden
bedriftsstrukturen i Norge stort sett består av
enheter som er små i europeisk målestokk, vil
en effektiv overvåking og håndhevelse av
konkurransereglene være i norsk interesse
også fra en slik synsvinkel.

Forutsetningen for at konkurransereglene
skal virke etter sin hensikt. er at de praktise-
res på en objektiv, enhetlig og ikke-diskrimi-
nerende måte. Dette krever at reglene hånd-
heves av et organ med utstrakt myndighet til

I
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å gripe inn mot konkurransebegrensninger
som går på tvers av landegrensene. Etr"IA-or-
ganet som i henhold til EØS-avtalen skal byg-
ges opp, vil i likhet med EF-kommisjonen få
myndighet til å treffe vedtak som er direkte
bindende for foretak i konkurransesaker, Or-
ganet vil kun¡e skaffe seg all n/dvendig in-
formasjon, påIegge foretak å stanse konkur-
ranseregulerende virksomhet og ilegge bøter
og tvangsmulkt for brudd på regelverket'
Kompetansen som på denne måten overføres
EF"IA-organet gjpr at Avtalen må behandles
etter Grunnlovens $ 93. Begrensningen i den-
ne bestemmelsen har førtli]r at Norge har tatt
forbehold mot at b/ter og tvangsmulkter ilagt
av EFs organer tvangsfullbyrdes i Norge'

De fleste konkurransesaker har virkning i
både EFTA- og EF-området. EFTA og EF skal
fordele konkurransesakene seg i mellom slik
at EFTA-organet som formelt utgangspunkt
skal behandle saker der foretakenes omset-
ning i EFTA-markedet er 33 pst. eller mer av
omsetningen i hele EØS-området' EF-kommi-
sjonen skal imidlertid behandle saker der
handelen mellom EF-land påvirkes nevnever-
dig. Øvrige saker som ikke har ne'rneverdig
virkning i EF eller som bare har virkning på
EFTA-markedet og i ett EF-land skal behand-
les av EFTA-organet. Det samme skal saker
som bare har virkning på EFTA-markedet.

Fordi konkurransesaker som regel berØrer
foretak både i EFTAJandene og EF, er det
enighet om at overvåkingsorganene skal ha et
nært samarbeid, Samarbeidet vil bestå i en
utstrakt informasjonsutveksling og deltagel-
se i hverandres hlringer og rådgivende komi-
teer på konkurranseområdet. Overvåkingsor-
ganene skal også bistå hverandre i kontrollar-
beidet.

De nasjonale konkurransemyndigheter vil
som føIge av EØS-avtalen få plikt til å bistå
ovewåkingsorganene ved informasjonsinn-
henting og kontroller. Videre får de nasjonale
myndighetene rett til å få tilsendt aIIe viktige
dokumenter fra overvåkingsorganene og å

delta i hlringer og de rådgivende komiteer for
konkurransesaker.

Det er ikke nødvendig å endre dagens nor-
ske konkurranselovgivning som fllge av
EØS-avtalen. Denne vil fortsatt få anvendelse
på de områder som ikke reguleres av EØS-av-
talen.
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4,3 ANTI.DUMPING.
4.3.1 EFs regelverk

Dumping forstås som eksportsalg til en pris
som er lavere enn den normale pris for varen,
dvs. hjemmemarkedsprisen eller en annen
sammenlignbar pris. GATTs artikkel Vf, og
Anti-dumping koden gir adgang til å treffe
mottiltak mot slik eksport under bestemte
vilkår: Dumpingen må ha forvoldt eller truet
med å forvolde skade på importlandets indu-
stri. I henhold til artikkel 25 i Frihandelsavta-
len mellom Norge og EF av 1973 er det ad-
gang tit å iverksette tiltak mot dumping av va-
rer i handelen mellom Norge og EF iht.
GATTs bestemmelse.

EFs bestemmelser om dumping mellom
medlemsland fremgår av Romatraktatens art,
91 som fastslår at anti-dumpingtiltak rettet
mot eksport fra et annet medlemsland bare
kan komme på tale i overgangsperioden som i
art. 8 er satt til 12 år fra tiltredelsesdato, Når
overgansperiode.n er gjennomfprt med full
tollnedtrapping og felles konkurranseregler,
vil anti-dumpingtiltak ikke lenger kunne an-
vendes. Overfor nye medlemsland er anti-
dumpingvåpenet aldri blitt brukt av de gamle
medlemsland, selv om det er adgang til det i
overgangstiden.

Under henvisning til bl,a. Romatraktatens
art. 113 som omhandler den felles handelspo-
litikk, har EF vedtatt felles regler for beskyt-
telse mot dumping fra tredjelands side, jf' for-
ordning nr.2423188. Regelverket omfatter bå-
de prosedyrebestemmelser, regler for bereg-
ning av dumpingmargin og for vurdering av
om dumpingen har forårsaket skade. Regel-
verket er vedtatt i samsvar med GATTs regel-
verk om dumping.

Dersom anti-dumpingprosedyre igangset-
tes, får bedrifter som er anklaget for dumping
henvendelse fra EF-kommisjonen. De må be-
svare omfattende spØrreskjemaer og eventu-
elt la representanter for EF-kommisjonen be-
sØke bedriften og foreta bokettersyn. Denne
del av prosedyren innebærer et omfattende
arbeid for bedriften og en u/nsket anvendelse
av ressuser til ikke produktive formål.

Under sakens gang vil bedriftene eller de-
res organisasjoner måtte forsvare sin sak i EF-
kommisjonen.

Det qr således betydelige kostnader som på-
l/per for bedriftene under dumpingsakens
garrg før det er blitt besluttet å iverksette noe
anti-dumpingtittak. I tillegg kommer den
usikkerhet m.h.t. markedsbetingelser som
bedriften må leve med mens saken pågår.

Frykten for dumpinganklager og den usik-
kerhet slike anklager skaper, selv når de er
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ubegrunnet, hindrer næringslivet i å utnytte
sin konkurranseevne på lik linje med EFs næ-
ringsliv.

Slike tiltak kan bestå i anti-dumpingtoll eI-
ler avtale med bedriften om en minstepris. En
avtale om minstepris vil hindre bedriften i å
utnytte sin konkurrânseevne. Derför virker
slike ordninger konserverende på markeds-
strukturen. Fór bedriften vil det imidlertid
være av betydning at prisen som varen beta-
les med på eksportmarkedet, tilfaller den, Fra
bedriftens synspunkt vil derfor minsteprisav-
taÌer være å foretrekke framfor en anti-dum-
pingtoll.

Anti-dumpingtiltak mot norsk nært ng slLu.
Anti-dumpingsaker fra EFs side rettet mot

eksport fra EFTA-la¡d har i den siste 10-års-
perioden antatt et gkt omfang. I de tilfeller til-
tak er blitt iverksatt overfor Norge, har det
dreidd seg om minsteprisa.ttaler for ferrosili-
cium, siliciumcarbid, fiskegarn og sponpla-
ter. Det mest alvorlige utfall, nemlig anti-
dumpingtoll, har man hittil greidd å unngå. I
to tilfeller er prosedyren blitt avblåst uten at
tiltak ble iverksatt, nemlig for aluminium og
oppdrettslaks.

I tilfeller der anti-dumpingprosedyre er inn-
ledet, oppstår det usikkerhet for de berØrte
bedrifter.

Fra norsk side har man ikke brukt anti-
dumpingtiltak mot import fra EF,

I den siste tiårs-perioden har det vært fem
store anti-dumpingsaker mellom Norge og
EF:

- Sponplater.
Etter anklager om dumping inngikk norske

sponplateprodusenter 25. juni 1982 prisavta-
ler med EF. Etter 5 år, ved utlØpet av den nor-
male tidsramme for anti-dumpingtiltak, ble
avtalene brakt til opphør.

- Fenosi,licium.
EF-kommisjonen satte i september 1980 i

verk en anti-dumpingunderslkelse mot samt-
lige norske produsenter av ferrosilicium. Det-
te resulterte i at produsentene i avtaler av 15.
februar 1983 mellom EF-kommisjonen og den
enkelte produsent, påtok seg å overholde vis-
se minstepriser. Prisrammene har siden vært
revidert, men avtalene består fortsatt da tilta-
kene ble forlenget etter en ny underslkelse
ved utlgpet av den normale femårsperiode.

- Aluminium;
Unders/kelsen mot norske aluminiumspro-

dusenter ble igangsatt i 1982 og avsluttet i fe-
bruar 1983, uten anti-dumpingtiltak, under
henvisning til at markedssituasjonen hadde
gjort slike tiltak hensiktslØse. Kommisjonen
mente imidlertid at samtlige produsenter
hadde gjort seg skyldig i dumping med stlrre
eller mindre marginet, i kortere eller lengre
perioder.

- Siltciumcarbid.
Underslkelsen mot produsentene av sili-

ciumcarbid ble innledet i 1985. Et minstepri-
sarrangement ble etablert i 1986. I 1991 igang-
satte EF nye anti-dumpingunderspkelser.

- Løks.
Etter klage fra skotske og irske oppdrettere

ble unders@kelse innledet mot norske lakse-
oppdrettere og eksportprer etter vedtak i EF
2. februar 1990. Kommisjonen kom fram til at
dumping hadde funnet sted og at skade var
forårsaket på EFs laksenæring. Saken ble
imidlertid formelt henlagt ved beslutning i
EF-kommisjonen 1õ. mars 1991 etter at man
fra norsk side hadde gitt forsikringer om at
næringens markedsstabiliserende tiltak ville
bli fortsatt.

Misngyen med markedsutviklingen ga seg
imidlertid ikke innenfor EE, og fornyede krav
om antidumpingtiltak mot norsk lakseeks-
port ble framsatt av berørte næringsinteres-
ser i EX', Under henvisning til EFs markeds-
ordning for fïsk ble minstepriser innfprt for
importen av laks til EF med virkning fra 9. no-
vember 1991. Ordningen er senere blitt forlen-
get med ytterligere tre måneder fra 29. febru-
ar 92. EF-kommisjonen har dessuten innledet
unders/kelser om dumping av laks.

Uansett utfall, representerer anti dum-
pingsaker en stor belastning for de bedrifter
som rammes. Dessuten legger selve vissheten
om anti-dumpingtiltak eksistens en demper
på våre bedrifters muligheter til å opptre fritt
i markedet. Problemet blir ekstra stort ved at
anti-dumpingvåpenet gierne tas fram i svært
vanskelige markedssituasjoner, hvor bedrif-
tene allerede befïnner seg i en presset situa-
sjon. I enkelte tilfel-ler er anti-dumpingtittak,
etter fem års varighet, forlenget med en ny fe-
mårs periode. Da vil anti-dumping ikke len-
ger kunne anses som et middel i en ekstraor-
dinær situasjon, men snarere som et perma-
nent handelshinder.
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4.3.2 Yiktige spørsmål i forhandlingene.
Under forhandlingene var det en sentral

målsetting fra EFTA-landenes side at man i
EØS, på samme måte som innen EF, måtte av-
skaffe bruk av anti-dumpingtiltak mot hver-
andre, tr'elles konkurranseregler, herunder
felles regler for statsst@tte, ville, etter EFTA-
landenes oppfatning, giØre slike tiltak over-
ftØdige.

4.3.3 Forhandlingsresultatet.
tr'orhandlingsresultatet er nedfelt i EØS-av-

talens Artikkel 26 som sier at nanti-dumping-
tiltak, utjevningstoll ogtiltak mot ulovlig han-
delspraksis som kan tilskrives tredjeland, ik-
ke skal anvendes mellom avtalepartene, med
mindre annet er særskilt angitt i denne avta-
le". Avtalens Protokoll 13 (S.v. 1 s. 154) presi-
serer i denne forbindelse at bortfall av anti-
dumpingtiltak er betinget av at de relevante
EF-regler fullt ut er innarbeidet i EØS-avtalen
på vedkommende område.

Bestemmelsen om bortfall av anti-dum-
pingtiltak må, som nevnt, ses på bakgrunn av
de felles konkurranseregler og fri bevegelse
av varer som EØS-avtalen innfører, og som
gi@r slike tiìtak overflødige. I det enhetlige
marked vil fors/k på differensierte priser,
f.eks, gjennom dumping, kunne motvirkes
ved at varer som er solgf billig i et land, finner
veien tilbake til land hvor prisen er hpyere.

I Avtalens Artikkel 64 åpnes det for særlige
tiltak som skal oppveie konku¡ransevridning
som fplge av at de to pilarers ouertsäkingsor-
gøner lkke kommer til enighet om hvordan
statsstØtteregelverket skal forstås. Det vises
til omtalen av Artikkel 64 i proposisjonens ka-
pittel 3, og til proposisjonens kapittel 4, pkt.
4.2.

For fiskeriproduktene sier Avtalen at videre
drlftinger skal finne sted for å vurdere om li-
keverdige konkurranseforhold er til stede
som kan gj6re det mulig å avstå fra bruk av
anti-dumpingtiltåk også i denne sammen-
heng.

Oppsumtmering
Med bestemmelsen om avskaffelse av anti-

dumpingtiltak, vil EFTA-landenes bedrifter
kunne konkurrere på like fot med hverandre
og med EF-landenes bedrifter innenfor EØS,
uten å risikere anklager om dumping. Det
håndhevelsessystem Avtalen etablerer har
vært en forutsetning for partenes plikt til å av"
stå fra anti-dumping tiltak og vil også ha en
forebyggende virkning m.h.t. overtredelse av
de felles konkurranseregler.

St.prp. nr. 100 1ee1-e2

Om samtykke til ¡atifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

4.4 STAILIGEHANDELSMONOPOLER
4.4.1 EFs regelverk

Romatraktens artikkel 37 sier at statlige
handelsmonpoler gradvis skal tilpasses for å
hindre forskjellsbehandling på grunnlag av
nasjonalitet når det gjelder vilkårene for inn-
kjØp og salg.

Tolkningen av Romatraktatens artikkel 37
har utviklet seg gjennom årene, Den alminne-
lige oppfatning fram til midten av 1970-tallet
var at bare de sider ved monopoldriften som
direkte forskjellsbehandlet måtte legges om.
Da Norge forhandlet om medlemsskap i EF
var således Kommisjonens oppfatning at A/S
Vinmonopolet og Norsk Medisinaldepot i det
vesentlige ikke ville bli berØrt av et EF-med-
lemsskap. Kun Vinmonopolets enerett til im-
port og engrossalg av utenlandsk Øl ble ansett
for å være i strid med Romatraktaten. Det vi-
ses til St.meld. nr. 50 (I971-72) vedlegg 1 s. 31-
33.

Siden den gang har EF-retten utviklet seg
på to områder som har betydning for handels-
monopolenes stilling. Fra midten av 19?0-tal-
let begynte EF-domstolen å innta en strenge-
re holdning til de mange proteksjonistiske
ordninger sorn fantes rundt omkring i med-
lemslandene.

Som ledd i denne utviklingen endret EF-
domstolen sin holdning til de statlige intport-
monopolene. Den sentrale dommen når det
gielder importmonopolene, er den såkalte
Manghera-dommen fra 1976 (sak 59/75). Dom-
men gialdt spørsmålet om hvorvidt det itali-
enske importmonopolet for tobakk var foren-
lig med Romatraktaten. EF-domstolen uttalte
her at det italienske tobakksmonopols enerett
til import innebar forskjellsbehandling av
Fellesskapets eksport/rer, noe som var i strid
med artikkel 37. EF-domstolen konkluderte
med at nasjonale importmonopoler måtte til-
passes slik at eneretten til import måtte opp-
hØre.

EF-domstolens skjerpede krav til nasjonale
handelshindrende ordninger må imidlertid
vurderes opp mot en kLar tendens i EF-retten
de senere år. Det gielder EF-domstolens
/kende forståelse for at medlemslandene kan
opprettholde og ìnnfpre nasjonale ordninger
som er begrunnet ut fra bl.a. hensyn til folke-
helse, forbrukervern og effektiv avgiftskon-
troll. Dersom slike samfunnsmessige hensyn
foreligger, vil nasjonale ordninger kunne opp-
rettholdes, selv om de kan virke handelshin-
drende.

Når man skal vurdere konsekvensene av
Manghera-dommen må man derfor ikke bare
se på EFdomstolens rettspraksis i forbindelse
med importmonopolene, men også se på dens
rettspraksis når det gjelder hele området for
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det frie varebyttet. I denne forbindelse er det
viktig at Romatraktatens artikkel 37 og forbu-
det mot kvantitative importrestriksjoner i Ro-
matraktatens artikkel 30 ses i sammenheng.
EF-domstolen aksepterer at handelshindrin-
ger som faller inn under artikkel 30 i gitte til-
feller vil kunne opprettholdes ut frh viktige
samfunnsmessige hensyn. Det vises her til
omtalen av Avtalens Artikkel 11 i proposisjo-
nens kapittel 3. EF-domstolen har i stor grad
anlagt samme type resonnementer når den
anvender forbudene i artikkel 30 og artikkel
37.

I Manghera-saken ble slike hensyn ikke på-
beropt. Men i dommen peker EF-domstolen
likevel på at artikkel 37 bt.a. må ses i sammen-
heng med de lvrige bestemmelsene i kapitlet
om avskaffelse av kvantitative restriksjoner.

EF-domstolen har imidlertid ikke tatt
standpunkt til i hvilken grad viktige sam-
funnshensyn vil kunne rettferdiggjøre opp-
retthoìdelsen av statlige importmonopoler,
som ellers ville ha vært i strid med artikkel 3?.

EF-domstolen har imidlertid i en rekke dom-
mer trukket opp grensene for hvilke nasjona-
le ordninger som kan aksepteres under artik-
kel 30, når det ikke finnes harmoniserte regler
på området.

Et land kan beholde ordninger som for-
skjellsbehandler dersom disse er reelt be-
grunnet i viktige samfunnsmessige hensyrt.
Slike hensyn vil blant annet kunne være hen-
synet til folkehelsen, forbrukervern og effek-
tiv avgiftskontroll. Det forutsettes at man vel-
ger tiltak som virker minst mulig begrensen-
de på samhandelen. Det vises her til omtalen
av Cassis de Dijon-prinsippet i dette kapittels
pkt.4.8.

For å iltustrere EF-domstolens holdning
kan det vises til en dom avsagt i 1991 (sakene
90/1 og 90/176). Her ble hensynet til folkehel-
sen vurdert opp mot hensynet til fritt varebyt'
te i Artikkel 30 i forbindelse med lovligheten
av et spansk reklameforbud mot brennevin.
Domstolen konstaterte at forbudet var et ledd
i bekjempelsen av alkoholisme og cì.erfor had-
de betydning for folkehelsen. Reklameforbu-
det ble akseptert selv om det utgiorde en han-
delshindring i artikkel 30s forstand.

EF-domstolen har tolket tilpasningskravet i
artikkeì 3? mindre strengt når det glelder de-
tøLjmonopolene, Detaljmonopolene vil være
forenlig med artikkel 37 så lenge de ikke fak-
tisk forskjetlsbehandler på grunnlag av nasjo-
nalitet. I saken orn det italienske detaljmono-
polet for tobakk fra 1983 (sak 78/82) bestred
EF-kommisjonen prisfastsettelsesreglene til
monopolet. Disse reglene innebar at alle siga-
rettmerker måtte selges med samme fortje-
nestemargin. EF-domstolen aksepterte ord-

ningen fordi priskonkurransen mellom de uli-
ke sigarettmerker ble reflektert i utsalgspri-
sen. Videre ble det italienske reklameforbud
mot tobakk ikke betraktet som noen diskri-
minering av utenlandske merker som ønsket
å bedre sin konkurranseposisjon på det itali
enske marked. Selve detaljmonopolo¡dnin-
gen som forbeholdt alt tobakksalg til god-
gente selgere ble ikke bestridt,

En viss type detaljmonopoler står imidler-
tid i en særlig stilling. Detgjelder detaljmono-
poler som omsetter produkter som publikum
oppfatter som identiske, og som derfor ikke
kan konkurrere på kvalitet, f,eks, bensin,
Denne type deltaljmonopoler må tilpasses.

4.4.2 Viktige spørsmôl i forhandlingene og
f orhandlingsresultatet

En bestemmelse om statlige handelsmono-
poler er tatt inn i EØS-avtalens Artikkel 16.

Videre inneholder EØS-avtalens Artikler 11,

12 og 13 bestemmelser som tilsvarer Roma-
traktatens bestemmelser om det frie varebyt-
te i artiklene 30, 34 og 36.

EØS-avtalens artikkel 16 inneholder en be-
stemmelse om at partene skal sikre at statlige
handelsmonopoler tilpasses slik at det ikke
oppstår forskjellsbehandling på grunnlag av
nasjonatitet når det gielder vilkårene for inn-
kjØp og salg.

Formålet med artikkel 16 er å motvirke at
EØS-avtalens generelle regler om fritt vare-
bytte omgås ved at det gjennom handelsmon-
poler opprettholdes eller opprettes handels-
hindringer.

Det materielle innhold i EØS-avtalens artik-
kel 16 er i hovedsak i samsvar med bestem-
melsen i Romatraktatens artikkel 37 nr. 1, I
motsetning til sistnevnte bestemmelse inne-
holder imidlertid Avtalens Artikkel 16 ingen
generell overgangsordning for tilpasning av
handelsmonopoler,

Artikkel 16 oppstiller imidlertid ikke noe
krav om at de bedrifter som har slike eneret-
ter, skal avvikles, BerØrte bedrifter skal kun-
ne fortsette sin drift, men må om npdvendig
tilpasse sin virksomhet for å oppfylle kravene
i Artikkel 16. Dersom det ikke foreligger den
type tungtveiende hensyn som giØr det mulig
å opprettholde monopolordningen, vil bedrif-
tene måtte akseptere å bli utsatt for konkur-
ra¡rse innenfor de deler av virksomheten der
monopolstillingen ikke kan opprettholdes.

Ut fra det som er sagt ovenfor, vil hensynet
til folkeheisen, forbrukeryern, effektiv av-
giftskontroll og andre viktige samfunnsmes-
sige hensyn være viktige elementer for be-
dømmelsen av om monopolordninger kan
opprettholdes.
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EFTA-landene skal pr. 1. januar 1993 gjen-
nomf/re i sin nasjonale lovgirming de materi-
elle forpliktelsene i EØS-avtalens artikkel 16.
I henhold til Avtalens Protokoll I (S.v. I s.
143) har Østerrike, Island, Sveits og Liechten-
stein fått frist til 1. januar 1995 med å tilpasse
nasjonale monopolordninger for salt, gjØdsel
og krutt.

Av Protokoll I nr. 2 fremgår også at vinpro-
dukter omfattes av artikkel 16. Det betyr at
Avtalens alminnelige krav gjelder overfor
handelsmonopoler som omsetter slike pro-
dukter. Videre vises det i en felles erklæring
fra de nordiske landene til at de nordiske al-
koholmonopolordningene er begrunnet ut fra
viktige helse- og sosialpolitiske hensyn (S,v. I
s. 143).

De enkelte nasjonale monopolordningêr
har forlvrig ikke vaert gjenstand for konkrete
forhandlinger. Dette innebærer at hvert en-
kelt EFTA-land må vurdere i hvilken grad na-
sjonale ordninger må tilpasses som fplge av
EØS-avtalen. Denne vurdering vil måtte sge
med utgangspunkt i EØS-avtalens bestem-
melser.

I EØS er det EFTAs overvåkingsorgan som
har myndighet til eventuelt å gripe inn over-
for EFTAlandenes handelsmonopoler. Over-
våkingsorganet kan rette henvendelsei om et-
hvert forhold som det rnener strider mot
EØS-avtalen. I siste omgang vil EFTAs over-
våkingsorgan kunne bringe tvister inn for EF-
TA-domstolen.

Romatraktatens artikkel 37 har direkte
virkning i EF-systemet. Det betyr at berlrte
personer eller bedrifter kan påberope seg be-
stemmelsen for nasjonale domstoler i EF-Ian-
dene og hevde at nasjonale monopolordnin-
ger er i strid med Romatraktaten. Etter at Av-
talens hoveddel er gjort til no¡sk lov, vil det
være tilsvarende adgang for ber/rte bedrifter
og personer til å pr/ve innholdet i Avtalens
Artikkel 16 for norske domstoler. F6r den av-
sier dom, vil en norsk domstol eventuelt kun-
ne forelegge et tolkningsspørsmål som gjel-
der EØS-avtalens bestemmelser for EFTA-
domstolen.

Bestemmelsen i EØS-avtalens artikkel 16
gjelder kun de handelsmonopoler i EFTA-lan-
dene som omsetterprodukter som er omfattet
av EØS-avtalen eller som på annen måte er
dekket inn, jfr. protokoll 8. Bestemmelsen
forutsetter videre at monopolet på en eller an-
nen måte står under offentlig kontroll. Artik-
kel 16 omfatter både import-, engros- og de-
taljmonopoler. Nasjonale produksjonsmono-
poler faller derimot utenfor. Det samme gjel-
der statlige monopoler som formidler tjenes-
ter.

På norsk side berlres Vinmonopolet A/S og
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Norsk Medisinaldepot av EØS-avtalens artik-
kel 16. Ut fra en samlet vurdering av de krav
som EØS-avtalen stiller, vil Norsk Medisinal-
depots enerett til import og engrossalg av le-
gemidler måtte oppheves, slik at også andre
legemiddelgrossister vil kunne importere og
omsette legemidler på det norske marked.
Begrunnelsen er at dagens ordning kan inne-
baere en fors$ellsbehandling mellom ulike
produsenter av legemidler. Samtidig vil de
hensyn som lå bak opprettelsen av Norsk Me-
disinaldepot ikke v¿ere tilstrekkelig tungtvei-
ende til å slå igiennom overfor EØS-avtalens
generelle hovedregel om at import- og engros-
monopoler må tilpasses.

De avgiprende helse- og sosialpolitiske hen-
syn som Norsk Medisinaldepot har ivaretatt,
vil bli opprettholdt fullt ut, selv om monopo-
lordningen oppheves. Dette gjelder flrst og
fremst den strenge norske kontrollordningen
med legemidler. Også Norsk Medisinaldepots
måIsetning om å sikre landsdekning for aile
varer til rimelig og lik pris, vil bli viderefØrt
under den nye ordningen. I denne forbindelse
bpr det også nevnes at Norge er det eneste
landet i Vest-Europa som har en monopolord-
ning på området.

Det legges for@vrig stor vekt på at Norsk
Medisinaldepot skal fortsette som konkurran-
sedyktig bedrift. Forholdene vil derfor bli lagt
til rette for at bedriften skal kunne mpte den
nye markedssituasj onen.

Vinmonopolets enerettigheter står i en an-
nen situasjon. I henhold til lov av 2, juni 1989
nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk
m.v, (Alkohollcven) $ 3-1, har Vinmonopolet
enerett til salg av vin og brennevin. Som
nevnt ovenfor aksepteres de fleste typer de-
taljmonopoler, så lenge det ikke skjer for-
s\lellsbehandling på grunnlag av nasjonali,
tet. Det vil i samråd med bedriften bli foretatt
en mer detaljert gjennomgang av dagens ord-
ninger for å sikre at EØS-avtalens krav til ik-
ke-diskriminering i deta[leddet fplges. Den
praksis som utsalgene til Vinmonopolet fpl-
ger i dag, anses imidlertid i hovedsak å til-
fredsstille kravene til ikke-diskriminering og
vil i samme utstrekning bli opprettholdt.

Statlige import-, engros- og eksportmono-
polordninger anses i utgangspunktet å være i
strid med Romatraktatens artikkel 37 og der-
med EØS-avtalens Artikkel 16. Også på dette
punktet må imidlertid innholdet i Artikkel 16
forstås på bakgrunn av EF-domstolens prak-
sis når det gjelder Romatraktatens artikkel
37, jfr. Avtalens Artikkel 6.

Av denne grunn vil den nåværende enerett
til import og engrossalg av vin og brennevin
bli opprettholdt. Denne eneretten er begrun-
net i de hensyn som norsk alkoholpolitikk
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bygger på, Disse hensyn er formulert i 'A'lko-
nôlfove.ts $ 1-1 der det heter at de norske re-

unndragelser,
Alkohollovens $ 2-2 gir Vinmonopolet ene-

rett til utfØrsel av brennevin. Det er ikke aktu-
elt å endre eksportmonopolordningen'

Dagens importordning for lI vìrker-i prak-
sis diikriminerende overfor utenlandske pro-

dusenter i forhold til nasjonale produsenter'

opphevet.^Statko* 
vurderes som en del av landbruks-

politikken og ber/res derfor ikke av Avtalen'

4.5 LANDBRUK
Innledníng

Landbrukspolitikken inngår ikke som en
del av EFTA-samarbeidet, og vil heller ikke
inngå som en del av EØS avtalen. Det er til-
deli store forskjeller i landbrukspolitikken
innen EFTA, og mellom EFTAJand og EF'

EF har siden tidlig på 1960-tallet utviklet
sin felles landbrukspolitikk (CAP), Dette in-
nebærer at EF har felles pris og markedsord-
ninger for jordbruksprodukter. Hovedprin-
sippene i EFs landbrukspolitikk er et felles
*ãitea med felles priser, preferanse for EFs
egne produsenter og felles finansiering av ut-
giftene.

Importvernet for landbruksprodukter, in-
terne støtteordninger og eksportst/tte er ele-
menter i pris- og markedsordningene i land-
brukspolitikken både i EFTA-landene og i EF'
Siden landbrukspolitikken er holdt uter-rom
EØS-avtalen, vil ikke disse ordningene bli be-
rlrt. Dette betyr at det også etter l, januar
f gg¡ vit være betyd,elige forskjetler i prisnivå-

m-
ro-
bIi

nd-
ET,
fri-

handel med landbruksvarer i EøS. Det har
imidlertid vært et giensidig lnske å utvide
handelen med landbruksvarer.

SeIv om landbrukspolitikken som nevnt ik-

bli opprettholdt.

4.5.1 Handel med lantlbruksvarer
Handel med landbruksprodukter mellom

Norge og EF er underlagt sterke begrensnin-
ger. Både Norge og EF har importvern som
beskytter nasjonale produsenter. I tillegg
kommer ulike stØtteordninger til nasjonale

Handel med ost og import til Norge av
grønnsaker, planter og plantedeler er imidler-
íid liberalisert giennom avtaler mellom Norge
og EF.

¡ffe- og EF-landene vit i EØS oppretthol-
d som

v ein-
n fort-
satt vil vaere nasjonale markeder for land-
bruksvarer i Vest-Europa. Denne forutsetnin-
gen har ligget til grunn for partenes gj-ensidi-

ãe ønske om å utvide handelen med land-
bruksvarer.

Et vesentlig element i disse forhandlingene
har vært å øke samhandelen med bearbeide-
de landbruksvarer'.En egen ordning for råva-
repúsutjevning muliggj/r frihandel med in-
dustrieli bearbeidede landbruksvater, samti-

I det nasjonale Prisni-
I tillegg ivaretas mu-
av nasjonale land-

som råvarer i Produk-

bearbeidede
råvarePrisut-

sjonen av varer som er definert som frihan-
delsvarer.

Forhandlinger om /kt handel med andre
landbruksvarer er ført bilateralt mellom EF
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og de enkelte EFTA-landene. Dette har vært
npdvendig bl.a. ut fra de forskjeller som fin-
nes i landbrukspolitikken i EFTA-landene.
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Vtktige spQrsm&L t forhøndlingene
Det er forhandlet om utvidelse av vareom-

EØS-avtalen en rekke bearbeidede land.-
bruksvarer hvor råvareprisutjevning ikke
skal benyttes, dvs. landbruksvarer med fri-
handel.

Bakgrunnen for forhandlingene om en en-
dring av dagens ordning med råvareprisutjev-
ning har vært å gi partene /ktinnsyn i denna-
sjonale praktiseringen av ordningen, samt
pnsket om en harmonisering av systemet.
Sentralt i forhandlingene har vært et felles

sp@rsmåIet,
Utgangspunktet for forhandlingene om å

inkludere f1ere varer i ordningen, har i hoved-
sak vært de enkelte parters eksportinteresser.

har seerlig vært å oppnå
yrer og akevitt, som idag
EF-markedet på henhold.s_

vis 7 pst. av eksportverdi og ca. 6 NOK pr. li-
ter.

Bilaterale forhandlinger er fþrt med sikte
på en utvidelse av handelen med ubearbeid.e-

en utvidelse av den bilaterale osteavtalen.
Fra EFs side ble det lagt vekt på at EFTA-

landene skutle bidra til pkonomiik og sosial
utjevning mellom landene i EØS, på denne
bakgrunn Ønsket EF tollfrihet for Z2 produk-
ter ved eksport til EFTAJandene. De fLeste av
disse produktene produseres i de sydlige EF-
land.

Med sikte på en ytterligere fremtidig utvi-
delse av handelen dr/ftet partene å inkludere
en utviklingsklausul i avtalen. Utgangspunk_
tet for dette var bl.a at EFTAJandeneJ fiitran-
delsavtaler med EF inneholder sl.ike klausu-
ler.

F orh øn dlin g s r e sult øt et
B e qr b e i de d e I qn db r uks u ar er

Resr¡.ltatet av de multilaterale forhandlinge-
ne om /kt handel med industrielt bearbeide-
de landbruksvarer finnes i Avtalens Protokoll
3 (S,v. I s. 34). Det ble oppnådd enighet om en
utvidelse av vareomfanget til også å omfatte
syltet/y, homogeniserte næringsmidler, müs-
li-produkter, akevitt og fettsyrer.

Avtalen etablerer et nytt system for råvare-
prisutjevning. Det nye systemet er valgfritt i
den forstand at det bare vil tre i kraft når eks-
portpr deklarerer den mengde landbruksråva-
rer som faktisk er medgått til å produsere fer-
digvarer, og dokumenterer at ferdigvaren har
EØS-opprinnelse. Dersom råvareinnholdet
ikke deklareres, vil de plikter og rettigheter
som partene har i eksisterende frihandelsav-
taler gjelde, dvs. at nåværende system basert
på standardresepter for de ulike produkter
opprettholdes. Dette gjelder Protokoll 2 og 3
til frihandelsavtalene mellom EFTA-landene
og EF og Artikkel 21 i EFTA-konvensjonen.
Hovedelementene i det nye systemet er at va-
riabel importavgift beregnes etter faktisk rå-
vareinnhold, og at det utjevnes for forskjellen
mellom innenlandspris og laveste pris innen-
for EØS, i stedet for verdensmarkedspris for
landbruksråvaren,

Det nye systemet vil langt på vei eliminere
de sþevheter dagens beregning av variabel
importavgift har medfgrt for en rekke varer.
Dette vil bety at EF lA-Iandene får bedret sin
markedsadgang til EF. Overgangen til å be-
regne importavgifter og prisnedskrivning ved
eksport med utgangspunkt i laveste råvare-
pris innenfor EØS, i stedet for verdensmar-
kedspris, vil innebære en omfordeting av fi-
nansielle byrder partene i mellom. Denne om-
leggingen av beregningsgrunnlaget for råva-
reprisutjeving vil medfpre at satsene for både
variabel importavgift og prisnedskrivning
ved eksport reduseres. For Norge, som er net-
to importlr av bearbeidede landbruksvarer,
betyr dette at overskuddet i ordningen med
råvarepr .tjevning vil bli redusert.

Det nye systemet vil også medfØre felles
regler for notering av priser på landbruksrå-
varer. Detaljene i dette, og enkeJ.te andre tek-
niske splrsmål i forbindelse med systemet,
vil først bli klarlagt i lØpet av 1992.

Deler.av norsk næringsmiddelindustri vil
kunne mØte øktkonkurranse som f/Ige av ut-
videt handel med bearbeidede landbrukspro-
dukter. Avtalen medfprer at det norske kvan-
titative importvernet vil bli erstattet av råva-
reprisutjevning for syltetøy, mùsliprodukter
og homogensierte sammensatte næringsrnid-
Ler. Med unntak av syltetly vil Norge ikke
ilegge toll for varer med EØS-opprinnelse
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som omfattes av EØS-avtalens Protokoll 3.
For blandinger av smør og margarin vil tollen
awikles over fem år.

Samtidig vil norsk næringsmiddelindustri
kunne få nye muligheter i et stlrre marked.
Avtalen sikrer tollfri adgang til EØS- marke-
det for fettsyrer og norsk akevitt. Dette legger
forholdene til rette for økt norsk eksport.

- BilaterøL autøle om utuid,et hqndel med,
Iøndbruksprodukter
Resultatet av de bilaterale forhandlingene

om utvidet handel med landbruksprodukter
mellom Norge og EF finnes i egen brevveks-
ling til Avtalen, (S.v. I s. 445).

Norge har oppnådd tollfri.e kvoter for blom-
kåI, brokkoli, kinakåì., kirsebær, plommer og
jordbær på tilsammen 8?00 tonn. Dette er
kvoter som skal benyttes i norsk vekstsesong,
og vil bety pkte eksportmuligheter for norsk
landbruk. Kvotene fordeler seg som fþlger'.

L2t

Utuiklingskløusulcn
Utviklingsklausulen i avtalens artikkel 19

tar sikte på en ytterligere utvidelse av hande-
Ien over tid. Drøftelser skal fØres med 2-års
mellomrom og fprste gang i llpet av 1993, en-
ten bilateralt eller multilateralt. Målet er å ut-
vikle samhandelen med landbruksvarer in-
nenfor rammen av det enkelte lands land-
brukspolitikk på en måte som vil være til
gjensidig fordel for partene. Det skal også tas
hensyn til resultatene av forhandlingene i
Uruguayrunden i GATT.

I tillegg til utviklingsklausulen i Avtalens
Artikkel 19 er det en utviklingsklausul som
omhandler ordningen med bearbeidede land-
bruksvarer i Avtalens Protokoll 3. Partene
skal revurdere handelen med bearbeidede
landbruksvarer med 2-års mellomrom, og
eventuelt vedta en utvidelse av vareomfanget
i ordningen og fierne resterende toll og þvrige
avgifter.

4.5.2 Plantesanitære forholtl
Plantesanitære forhold omfatter planters livs-
og veksvilkår, samt tiltak og bestemmelser
som settes i verk for å bekjempe og hindre
spredning av sykdom og skadedyr.

Ef's regeluerk
EF har vedtatt et omfattende regelverk som

omfatter tiltak for å bekjempe skadegjprere
på planter.

Den plantesanitære status i EF varierer fra
Iand til land. Deler av regelverket gjelder der-
for bare enkelte medlemsland. Medlemslan-
dene har adgang til å innfØ¡e strengere be-
stemmelser om tiltak innenlands enn det som
er fastsatt i EF-direktivene. Land med h/y sa-
nitær standard kan stille strengere krav ved
import fra andre land, inklusive andre med-
lemsland. Strengere krav ved import enn det
som gjelder innenlands, er ikke tillatt.

Det er små forskjeller mellom EFs gjelden-
de bestemmelser og de norske reglene. Disse
er stort sett basert på bestemmelsene i Euro-
pean and Mediterranean Plant Protection O¡-
ganization (EPPO). EPPO er det europeiske
organ under International Plant Protection
Convention (IPPC)

Som et ledd i arbeidet med å giennomf6re
det indre marked, er EF i ferd med å foreta en
omfattende endring av de plantesanitære be-
stemmelsene. Målet er en utvidet handel med
planter og plantemateriale innenfor EF, Sam-
tidig skal det nye regelverket hindre overfø-
ring av planteskadegj/rere til områder der
disse ikke finnes, og hvor de vil bety en risiko
for planteproduksjonen,

Kontrollen vil bii lagt opp som en produk-

Blomkål
Brokkoli
Kinakål
Kirsebær/lVloreller
Plommer
Jordbær

2000 tonn
1000 tonn
3000 tonn

600 tonn
600 tonn

1500 tonn

Norge vil gi tollfrihet og fri import for en del
avskårne blomster, deriblant nelliker. I tillegg
vil Norge åpne tollfrie kvoter på inntil 20 mill.
NOK for enkelte planter, bl.a. potteplanter og
plantedeler og utvide friperioden for import
av jordbær i form av tollfrihet med unntak av
perioden L juni til 9. september, som er norsk
vekstsesong.

Erfaring fra pr/veeksport som er foretatt i
1991, viser at de eksportkvotene Norge har
oppnådd, kan utnyttes i kommersiell eksport.
Dette krever en bevisst satsning på eksport-
produksjon og utnyttelse av de konkurranse-
fortrinn som kan ligge i salg av <<rene>> pro-
dukter med hØy kvalitet,

Det ble også forhandlet frem en gjensidig
økning i kvotene på 200 ton¡ ost innenfor den
bilaterale osteavtalen mellom Norge og EF.

For å bidra til Økonomisk og sosial utjev-
ning mellom landene i EøS, vil Norge awikle
tollen for 61 av de ?2 produktene EF krevde
tollfrihet for. Dette innebærer at produkter
som druer, fersken, sitrusfrukter m.v. vil bli
gitt tollfrihet ved import til Norge. Dette er
produkter som i hovedsak ikke produseres i
Norge og hvor tollsatsene i dag er lave. Pro-
dukter som bl,a, tomater, agurk, Ipk, issalat,
plommer og kirsebær, vil ikke bli gitt tollet-
telser.
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sjonskontroll. Dette innebærer systematisk
kontroll av plantene i veksttiden, slik at alt
som leveres er sikret å holde den fastsatte
sunnhetsstandard. Dermed vil varekontrollen
både ved eksport og import EF-landene imel-
lom bli overfl/dig. I stedet for et plantesunn-
hetssertifikat, skal hver p).antesending ha et
såkalt plantepass. Kontrollmyndigheter skal
være de nasjonale myndigheter samt et eget
EF-inspektorat.

De tradisjonelle plantesanitære ordningene
vil bli opprettholdt i forhold til tredjeland for
å hindre at planteskadegjørere som ikke fore-
kommer i EF-landene, blir overført. Krav om
eksportkontroll i senderlandet og utstedelse
av plantesunnhetssertifikat opprettholdes.
Det vii også bli foretatt importkontroll ved an-
komsten til EF-land fra tredjeland. Når plan-
tene er kla¡ert inn til ett EF-Iand, kan de om-
settes fritt i EF-området.

Det er foreslått at det innen EF skal oppret-
tes regioner der en tar sikte på å holde regio-
ner fri for visse skadegjgrere.

Norsk regeluerk
I Norge finnes en rekke forskrifter og regler

m,v. som tar sikte på å hindre spredning av
farlige skadegj/rere på planter. Alle bygger
på lov av 14. mars 1964 nr. I om tiltak mot
plantesykdommer og skaded¡'¡ på planter
(<Plantesykdomsloven"). I f@lge definisjone-
ne i loven omfatter den planter, trær og bus-
ker, herunder også r/tter, løk, knoller, bloms-
ter, ftþ, frukt, bær, grlnnsaker, tlmmer og
trevirke m.m.

Foruten de gjeldende forskrifter for innflr-
sel av planter og plantedeler m.v. til Norge av
12. september 1983 med senere endringer, er
det fastsatt utfyllende bestemmelser for tiltak
innenlands mot en rekke farlige skadegjprere.

F or h øn dlin g sr e suLt øt et
Det er oppnådd enighet om at eksisterende

EF-regelverk på det plantesanitære området
ikke skal inngå i EØS-avtalen, Bakgnranen er
at dagens regelverk i EF er foreklet og derfor
heller ikke har vært egnet som grunnlag for
felles EØS-bestemmelser.

Det foreligger utkast til nytt regelverk i EF.
Prinsippene for EFs nye regelverk er i sam-
svar med EFTA-landenes holdninger og ivare-
tar norske hensyn, Disse prinsippene vil bli
lagt til grunn når partene senere skal vurdere
de plantesanitære bestemmelsene i EØS"sam^
menheng. Dette skal skje innen 1. januar
1993. Integrering av det nye regelverk vil fin-
ne sted innenfor rammen av den samarbeids-
struktur som er etablert i EØS. Intensjonen er
at en skal etablere felles EØS.bestemmelser
på området.

4.5.3 Såvarer
Såvarer omfatter frø og annet formerings-

materiale. For å sikre kvaliteten på såvarene
og hindre spredning av ugress og sykdommer
i såvarene er det både i Norge og EF utviklet
regelverk som regulerer handel, produksjon
og omsetning,

Omsetningen av såvarer i Norge er noenlun-
de stabil fra år til år, mens importen kan vari-
ere en del for arter som frlavles innenlands.
Eksport av såvarer forekommer svaert sjel-
den, og har bare skjedd enkelte år for såvare
av grasarter.

Når det gjelder såkorn, frØ av de viktigste
flerårige engvekster og potefer, har norsk pro-
duksjon stort sett dekket behovet, mens nes-
ten hele behovet for frØ av grasarter til grønt-
anlegg, ettårige fôrvekster og grønnsaker,
dekkes ved import. Det alt vesentlige av den-
ne importen kommer fra EFland.

EFs regp-Luerk

EFs felleslovgivning om sertifisering av så-
varel er knyttet til en rekke direktiver.

Direktivene Rdir 66/400 (5), Rdir 66/401 (6),
Rdir 66/402 (7) og Rdir ?0/457 (8) Rdir 741268
(9) omfatter sertifisering/markedsfØring av så-
varer av de enkelte vekstgrupper og fastsetter
blant annet krav til varens renhet, spireevne,
ugrasinnhold, klassifisering, merking m.m.
og krav til kontroll av såvarepartiene i vekst-
perioden.

Kvalitetskravene til såvarene i EF er jevnt
over noe lavere enn de tilsvarende krav i nor-
ske bestemmelser. Kravene til vekstkontroll
er nærmest sammenfallende.

EF gir årlig ut en felles sortsliste som omfat-
ter alle sorter som fremgår av tilsvarende na-
sjonale lister. Det stilles for landbruksvekster
krav til sortenes egenskaper, mens krav til
selvstendighet, stabilitet og homogenitet stil-
les til alle vekster for opptak på sortslistene.
Disse kravene er i hovedsak sammenfallende
med norske krav for opptak på sortslister.

Såvarer på EFs sortsliste kan i prinsippet
omsettes fritt i alle EF-land når de fyller EFs
krav til såvarer. Ved import av frg kan imid-
lertid importører av såvarer stille hpyere krav
til såvaren enn EFs minstekrav.

Tledjeland som har en rettsbeskyttelse av
sorter if¿lge Intenational Union for the Pro-
tection of New Varieties of Plants (UPOV), vil
kunne få rettsbeskyttelse for sorter gjeldcnde
for hele EF-området. Dette krever at lantlene
er tilsluttet UPOV. Spprsmålet om norsk til-
slutning til UPOV er under vurdering.

EF har en permanent komite for såvarer og
en rådgivende komite for såvarer.
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Norsh regeluerk
De norske bestemmelsene er hjemlet i lov

av 4. desember 1970 nr. 82 om såvarer (Såvare-
loven), Med hjemmel i loven er det vedtatt for-
skrifter som er felles for hele såvaresektoren.
I tillegg til disse forskriftene er det for de
vekstgrupper eller arter hvor en har'statskon-
trollert avl, utarbeidet utfyllende forskrifter/
bestemmelser. Statens planteavlsråd (SPR) er
tillagt forvaltningen av såvareloven og god-
kjenner sorter som går inn i de norske sort-
slistene. Selve produksjonen av såvarer gjen-
nomfpres i Norge av frØforretninger som er
godkjent av SPR for slik produksjon.

Det norske regelverket foreskriver at det
bare kan importeres sorter som står på de nor-
ske sortslistene, Lisens gis til de godkjente så-
vareforretninger etter imports /knad.

Kontroll og godkjenning av såvarer og ve-
getativt formert plantemateriale er i Norge tii-
lagt Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket
(STIL). Dette omfatter avl av statskontrollerte
såvarer, import av såvarer og omsetningen in-
nenlands.

V il+tig e spþr sm&l i forhandling ene

Splrsmålet om en felles katalog for såvarer
som skal omfatte både EFTA og EF ble drøf-
tet i forhandlingene. Formålet har vært å er-
statte sortslistene i de enkelte EFTA-landene
og EF med en felles liste,

Fra norsk side har en funnet det nldvendig
å kunne opprettholde innenlands omsetning
av norskprodusert såvarer med lavere spire-
evne enn kravene i EFs regelverk vedrØrende
sertiflrserin g/marked sføring av såvarer. Såva-
reproduksjon av viktige jordbruksvekster er
av landbrukspolitisk betydning og viktig for å
opprettholde sorter (genmateriale) som er til-
passet norske vekstforhold og som for fl.ere
arter ligger nær dyrkingsgrensen.

De norske bestemmelser for å motvirke
spredning av ondartet ugras som floghavre er
meget restriktive sammenlignet med EFs be-
stemmelser, men for enkelte EF-land er det
godkjent strengere krav på dette området ut-
fra floghavresituasjon og behovet for bekjem-
ping.

ForhandlingsresuLtøt
EFs regelverk når det gielder såvarer dan-

ner grunnlaget for EØS regelverket på områ-
det. Dette regelverk er nedfelt i Avtalens Ved-
Iegg I (S.v. I s. 192),

Det er oppnádd enighet om å utvikle en fel-
les katalog (sortsliste) for såvarer som skal
gelde både EFTA- og EF-Ìand. Målet er å ut-
arbeide en slik katalog innen 31. desember
1995. Dette betyr at Norge i stedet for å bruke

lister over godkjente sorter vil etablere en lis-
te over anbefalte sorter i Norge,

Norge kan nytte nasjonalt produsert såvare
av gras, kl6ver, kålrot og korn med redusert
spireevne inntil utgangen av 1996. Denne be-
stemmelsen kan også forlenges dersom parte-
ne blir enige om det.

Norge legger opp til å opprettholde strenge-
re krav for floghavre enn de generelle bestem-
melsene i EØS, på grunn av den gunstige flog-
havresituasjonen i Norge.

Såvarer i skogbruk er regulert i både Norge
og EF, men det er ikke forhandlet fram felles
EØS-regelverk på dette området. Det er imid-
lertid sansynlig at dette vil bli forhandlet mel-
lom partene på et senere tidspunkt.

4.5.4 Fôrvarer
Fôrvarer til dyr kan være både grovfôr i

form av gress og andre vekster eller kraftfôr.
Hovedvekten av reguleringene på fôrvareom-
rådet omfatter kraftfôr og spesielt tilsetnings-
stoffer i fôr,

EFs regeluerk
EFs regelverk Rdir 701524 (10), Rdir 74163

(11), Rdir 77ll0t (12) og Rdir 79/373 (i3) legger
vekt på at fôrvarene ikke skal ha negative hel-
semessige virkninger for husdyrene, mens re-
gelverket i mindre grad omhandler husdyre-
nes næringsbehov. Som et resultat av dette
finnes ikke tilsvarende krav til standardise-
ring av kraftfôrblandinger til ulike dyreslag
som i Norge.

EF vurderer imidlertid behovet for tilset-
ningsstoffer der det også er utarbeidet spesi-
elle retningslinjer for hvordan dokumentasjo-
nen skal representeres. Norge har godkjent få
tilsetningsstoffer i forhold til EF.

Et sentralt spgrsmål når det gjelder fôrvarer
er uØnskede reststoffer i melk og kjltt. Kravet
til dokumentasjon på dette punkt er likt i
Norge og EF, mens vurderingen i Norge har
vaert strengere.

Nar det gjelder skadevirkning på miljøet,
synes vurderingen i hovedsak å være lik i
Norge og EF. Miljlproblemene er imidlertid
sterkt avhengig av dyretetthet, og dette har
nok stØrre betydning for milj/et enn regule-
ring knyttet til fôrvareregelverket.

EF har en stående komite for fôrstoffer, en
vitenskapelig komite for fôr og en rådgivende
fôrstoffkomite.

Norsk regeluerk
Omsetningen av fôrvarer i Norge er regulert

av lov av 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med
forvarer (Fôrvareloven). Loven er en full-
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maktslov som definerer omfang, forbud, til-
syn, styringsorgan, avgift, m.m.

I medhold av loven er det utarbeidet for-
skrifter, Statens tilsynsinstitusjoner i land-
bruket (STIL) er delegert myndighet for fast-
settelse av liste over godkjente fôrvarer og
andre bestemmelser. I Norge omsettes nær
100 pst. av krafï,fôrblandingene som ferdige
blandinger, som i medhold av regelverket må
oppfylle bestemte krav til næringsinnhold til-
passet de enkelte produksjonene.

Det er i forskriftsform slått fast at det er for-
budt å importere fôrblandinger, Det gis bare
unntaksvis dispensasjon.

Den norske godkjenningsordningen omfat-
ter både enkeltfôrvarer, blandinger og fôrtil-
setninger. Vurderinger gjgres i utgangspunk-
tet utfra dyrenes behov, fare for nedsatt pro-
duktkvalitet og skadevirkning på dyr, men-
nesker og miljø.

V iktig e spQrmå,I i forhøndling ene
Hovedsplrsmålet for alle EFTA-Iandene

har vært å begrense bruk av vekst- og ytelses-
frernmende stoffer i husdyrproduksj onen.

Fra norsk side har en også vaert opptatt av
grenseverdier for bruk av proteiner og visse
vitaminer i fôrvarene, hvor EFs grenser awi-
ker noe fra de norske.

F orlnndlin g sr e sult o,tet
Med visse unntak, bygger EØS-regelverket

på regelverket i EF. Bestemmelsene er fast-
satt i Avtalens Vedlegg I (S.v. 1 s. 192),

E@S regelverket innebærer overgang fra
fastsatte standardblandinger som er forhånd-
sgodkjent, til en liste med anbefalte blandin-
ger for ulike dyreslag.

Når det gjelder tilsetningsstoffer i fôr har
E["IA-landene oppnådd en overgangsperiode
på to år. I tillegg kan EFTA-landene benytte
nasjonalt regelverk angående vekstfremkal-
lende stoffer. Dette skal revurderes av parte-
ne i lgpet av 1995. Dersom partene ikke kom-
mer til enighet om felles bestemmelser, vil de
nasjonale bestemmelsene fortsatt gjelde.

Utover dette kan Norge benytte nasjonale
bestemmelser når det gielder bruken av anti-
biotika, coccidiostates og andre medisinske
substanser, konserveringsmidler (sulphuric
acid and chlorhydric acid) og sporstoffet kob-
ber som ytelses- og vekstfremmende middel.
Bestemmelsene skal gjennomgås på nytt i lø-
pet av 1995. Dersom partene ikke kan enes
om felles bestemmelser, vil de nasjonale be-
stemmelsene fortsatt gielde.

Når det gjelder vitaminer, provitaminer og
$emisk veldefinerte stoffer med en lignende
effekt, kan Norge la nasjonale bestemmelser
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gjelde til utgangen av 1994. Partene kan bti
enig om å forlenge denne perioden.

tr'or tilsetningsstoffer som er godkjent i EF-
TA, men ikke i EE kan EFTA-landene benytte
nasjonalt regelverk frem til 1. januar 1995, I
løpet av denne perioden skal stoffene vurde-
res av partene med sikte på felles lpsninger.

4.5.5 Dyresanitære forhold
B eslcriuelse au sølcsfeltet

I EØS-forhandlingene er det forhandlet
med sikte på å oppnå harmoniserte tekniske
regler for handel med dyr og dyreprodukter,
herunder rapportering av meldepliktige syk-
dommer og planer for bekjempelse av smitt-
somme dyresykdommer.

Regelverket om dyresaniteere forhold tar
sikte på å beskytte dyrs helse og å holde hgy
standard på dyreprodukter. For å bekjempe
de alvorligste dyresykdommer er det etablert
egne helseprogrammer.

EFs regeluerl<,

EFs veterinære regelverk er meget omfat-
tende og inneholder bestemmelser som regu-
lerer en rekke viktige splrsmål med hensyn
til dyrehelse. EF-landene samarbeider om et
felles databasert system for rapportering av
alvorlige smittsomme sykdommer, For fLere
sykdommer er det også etablert krav til prl-
ver for å kontrollere utbredelsen eller få doku-
mentert fravær av en sykdom.

EF har som mål at det innen 1993 skal være
en enhetlig ogl;røy dyrehelsestandard innen
Fellesskapet. For en rekke av de alvorlige dy-
resykdommene har EF derfor etablert felles
be$empelsesprogram. Gjennom et eget vete-
rineerfond dekker Fellesskapet en del av en
medlemsstats utgifter til bekjempelse av slike
sykdommer, vanligvis 50 pst.

Regelverket for handel med dyr og dyrepro-
dukter er meget omfattende, og inneholder
deta[erte regler med tanke på å optimalisere
handel samtidig som spredning av smittsom-
me sykdommer begrenses, Sentrale elemen-
ter i retningslinjene for det indre marked er
opphevelse av EFs indre grenser og inndeling
av EF-området i soner avhengig av dyrehel-
sestatus. Grensekontrollen EF-landene imel-
lom blir erstattet av kontroll på opprinnelses-
stedet. I tillegg kan det tas stikkprlver av et
vareparti under transport eller på varenes an-
komststed. Samtidig etableres det enhetlige
regler for innførsel av dyr og dyreprodukter
til EF. Dessuten opprettes det en felles kon-
troll av varer som skal inn i EF. Kontrollen av
disse varene vil skje på bestemte grensesta-
sjoner som blant annet vil ha mulighet for ka-
rantene. Soneinndelingen er bygd opp slik at
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et importland gis anledning til å stiile krav om
supplerende garantier i henhold til egen do-
kumentert dyrehelse. Garantier kan kreves
for å sikre at sykdommer som ikke eksisterer
i importlandet eller som er under organisert
bekjempelse, ikke spres med dyr og dyrepro-
dukter det handles med, Slike garantier utfyl-
ler EFs basisregelverk for handel med dyr og
dyreprodukter, og vil sikre at handel bare
skjer mellom områder med likeverdig dyre-
helse eller fra h6ystatusområder til soner med
dårligere dyrehelse,

Deler av EFs regler for dyrevern er under
revisjon, I utgangspunktet bygger både EFTA
og EF sine regler for dyrevern på Europarå-
dets vedtatte konvensjoner, og forskiellene er
derfor små,

EFs regelverk for næringsmidler er meget
omfattende, detaljert og teknisk komplisert.
EF setter strenge krav til næringsmiddelhygi-
enen, og dette samsvarer godt med allerede
etablerte norske standarder. En rekke næ-
ringsmiddelbestemmelser har vært forhand-
let sammen med tekniske handelshindre.

Norslc regeluerlc

Norske husdyr har generelt meget god hel-
se, Alle alvorlige tapsbringende infeksjons-
sykdommer hos dyr er enten utryddet eller
brakt under kontroll. Flere av de alvorligste
sykdommene har aldri vært diagnostisert her
i landet. Få andre land har tilsvarende god dy-
rehelse. Det er flere årsaker til dette. Norge
har i stor grad vært selvforsynt med animal-
ske produkter, og importen av levende dyr og
dyreprodukter har vært svært liten. Videre er
husdyrproduksjonen oversiktlig og velorga-
nisert, noe som giØr det lettere å drive plan-
messig helsearbeid. I tillegg har vi bl.a' i lov
av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdo-
mer (Husdyrloven) regelverk som har mulig-
gjort effektiv bekjempelse og forebygging av
alvorlige smittsomme sykdommer, Økt han-
del med dyr og dyreprodukter stiller stØrre
krav til forebygging og bekjempelse av smitt-
somme sykdommer hos husdyr. Når det gjel-
der helsesituasjonen hos oppdrettsfisk, er for-
holdene mindre fordelaktig. Sykdommer som
furunkulose og infeksiøs lakseanemi er årlig
årsak til store tap innen oppdrettsnæringen.
Norge er imidlertid fri for de meget alvorlige
sykdommene som infeksiøs haematopoietisk
nekrose (IHN) og viral haemorrhagisk septi-
kemi (VHS), som begge er utbredt i flere av
EFs medlemsland.

V ikti.ge spØr små/ i forhan d'Ltng ene

Forhold som kan påvirke sykdomssituasio-
nen i de utike landene har vært det domine-
rende spØrsmåIet i forhandlingene. EFTA'lan-
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dene har jevnt over en bedre dyrehelse enn
EFs medlemsland. Innen EFTA står Norge og
Island i en særstilling.

Det har vært et mål å foreta en harmonise-
ring av regelverket for å stimulere handelen
mellom EF"TA og EF med målsetting om at
EFTAlandene kan opprettholde den gode dy-
rehelsesituasjonen.

På grunn av betydelige forskjeller mellom
EFTA-Iandene, har det vært noe ulike interes-
ser i forhold til handel med dyr og dyrepro-
dukter. EFs regler for handel med levende
dyr (S.v. i s. 194) tilsier at et land eller nærme-
re definert geografisk område med god dyre-
helse kan stille strengere krav til sine han-
delspartnere enn basisregelverket gir anled-
ning til, For å stille slike krav, kreves at dyre-
helsesituasjonen dokumenteres gjennom an-
alyser av prøver tatt av husdyrbestanden.
Grunnlaget for tilleggsgarantiene og måten
disse utformes på, må for EF-landenes ved'
kommende god$ennes av EF-Kommisjonen.
I realiteten fører dette regelverket til en so-
neinndeling som sikrer at handel med dyr ba-
re skjer mellom områder med tilsvarende dy-
rehelsestatus eller fra områder med god dyre-
helse til mindre gunstig stilte områder. Dette
har gjort det lettere for EFTA å akseptere en
harmonisering av regelverket, På grunn av
den gode dyrehelsen i EF"TA-landene, vil det
innenfor EØS være mulig å stille strengere
krav til dyr og dyreprodukter som skal impor-
teres enn hva EFs regler i utgangspunktet gir
grunnlag for.

Grensekontroll er en vesentlig del av EFTA-
landenes beskyttelse mot smitte av alvorlige
sykdommer gjennom handel. Samtlige EF-
TA-land har derfor vært opptatt av å bevare
grensekontroll innen EØS-området,

Et problematisk område har vært handel
med levende sau og geit Rdir 91/68 (S.v. I s.

195). Norge har her vurdert EFs regelverk
som utilstrekkelig for beskyttelse mot alvorli-
ge smittsomme sykdommer, Dette skyldes i
hovedsak den korte karenstiden som päleg-
ges besetninger som har hatt utbrudd av syk-
dommene scrapie og mædi/visna, Det er vi-
tenskapelig dokumentert at smittefaren (in-
kubasjonstiden) består lengre enn den perio-
den EF forbyr handel fra områder og beset-
ninger som har hatt sykdommene. Norge har
brukt betydelige beløp for å utrydde begge
disse sykdommene.

EFs regelverk som skal hindre spredning av
BSE/kugalskap gjeider Storbritannia' De fles-
te tilfellene av sykdommen er diagnostisert
der, men også Frankrike, Irland, Nord-Irland
og Sveits har hatt enkelte tilfeller. Norge for-
byr import av levende storfe og storfeproduk-
ter fra land som har BSE. Et unntak er imid-
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Iertid utbeinet storfekj¿tt der synlig nervevev
og lymfatisk vev er fiernet, Det regnes som
bevist av BSE/kugalskap ikke kan spres via
slikt kjØtt. Usikkerheten om hvordan BSE
spres gjør det også vanskelig for Norge å god-
ta kravene som stilles til håndtering av an-
imalsk avfall som senere skal benyttes til dy-
refor. Det er derfor foretatt en reservasjon.

EFs regler for å hindre spredning av en ny
svinesykdom (Porcine respiratory and repro-
ductive syndrorne) er vurdert som utilstrek-
kelige, Dette bekreftes også av det faktum at
sykdommen stadig har spredd seg til flere EF-
Iand. Fra å være utbredt i deler av Tlskland
og Nederland har sykdommen nå også spredt
seg til Belgia, Spania, Storbritannia og Dan-
mark.

For handel med oppdrettsfisk og andre
akvatiske organismer gjelder i hovedtrekk
samme prinsipp som for handel med andre le-
vende dyr. Alle som skal importere et vare-
parti kan stille krav utfra sin egen dokumen-
terte helsesituasj on gjennom såkalte tilleggs-
garantier. Nasjonale bekjempelsesprogram-
mer kan også etter godkjenning av EFTAs or-
ganer danne grunnlag for slike tilleggsgaran-
tier. Dermed vil en i realiteten også få en so-
neinndeling av oppdrettsfisk og akvatiske or-
ganrsmer.

På en rekke områder innen fiskeoppdrett er
det imidlertid vesentlige forskjeller mellom
EF s regler og norske bestemmelser. Blant an-
net er EFs regler i stor grad beregnet for opp-
drett i ferskvann. Dette innebærer at fisk fritt
kan flyttes fra sjpen til ferskvann, f. eks. elver.
Videre er det store forskjelÌer på hvilke syk-
dommer som er meldepliktige, idet EF bare
krever utbrudd av IHN (infeksips haemato-
poietisk nekrose) rapportert. Denne sykdom-
men finnes ikke i Norge, ILA (infeksiøs lakse-
anemi) er ikke diagnostisert i EF-området.
Det er ikke avklart ennå hvilke regler som vil
gjelde for sykdommen. Det vil ha stor betyd-
ning.for Norges muligheter til å eksportere
oppdrettsprodukter til EF,

EF har felles regler for handel med dyr og
dyreprodukter fra tredjeland. Disse omfatter
detaljerte reguleringer av handelen med hvert
enkelt land som ligger utenfor Fellesskapet.
Det har ikke vært aktuelt å opprette felles reg-
Ier for handel med land utenfor EØS-området
ettersom EØS-avtalen er en utvidet frihandel-
savtale og ikke noen tollunion. Det er likevel
enighet om at EFs regelverk skal danne et mi-
nimum av sikkerhet, dvs. at EFTA-landene
ikke skal ha mindre restriktiw regelverk i for-
hold til tredjeland enn det EF har.

Norge er fri for alle alvorlige infeksjonssyk-
dommer hos husdyr. Etr'har ingen felles stra-
tegi for de sykdomrnene som dominerer i det

norske husdyrbruket. Mange av EFs planer
for sykdomsbekjempelse involverer Felles-
skapets veterinærfond, som dekker inntii 50
pst. av en medlemsstats utgifter til bekjem-
pelse av sykdommen. Ettersom fondet er
nært knyttet til EF's landbrukspolitikk, faller
deler av regelverket for sykdomsbekjempelse
utenfor EØS-avtalen.

Forlwndlingsresultqt
EØS-avtalens bestemmelser om dyresani-

tære forhold er fastsatt i Avtalens Vedlegg I
(S.v. 1 s, 192). Vesentlige deler av EFs regel-
verk vil falle utenfor EØS-avtalen. Dette gjel-
der i første rekke alle bestemmelser som re-
gulerer forholdet til land som liggel utenfor
EØS-området. Det vil heller ikke skje noen
vesentlig harmonisering av reglene for gren-
sekontroll. All handel med dyr og dyrepro-
dukter mellom Norge og de gvrige EØS-land
vil bli underlagt grensekontroll på samme
måte som i dag, og muligheten for å sette dyr
eller vareparti i karantene forblir uforandret.
Dette vurderes som avgjØrende for opprett-
holdelse av vår gunstige dyrehelse. Den bila-
terale avtalen om forenklet grensekontroll
som Norge har inngått med EF vil kreve utvi-
dede åpningstider ved grensestasjonene.

Generelt gjelder at for områder som ikke
inngår i EØS-avtalen vil de nasjonale bestem-
melsene fortsatt gjelde,

Norge står som fþr fritt til å utforme egne
regler for handel med dyr og dyreprodukter
fra alle Land utenom EØS-området. Det er li-
kevel enighet om at EFs regler skal danne et
minimum av sikkerhet også for handel med
tredjeland; dvs. at EFTA-landene ikke skal ha
et mindre restriktivt regelverk i forhold til
tredjeland enn det EF har. For varer med opp-
rinnelse i et tredjeland som reeksporteres fra
et EØS-Iand til Norge skal våre regler for di-
rekte handel med tredjeland gjelde.

Reglene om transport av dyr er under revi-
sjon i EF. Nytt regelverk vil bli behandlet i
henhold til de samarbeidsordninger som
etableres i EøS. Gjennom en felles erklæring
er EFTA og EF enige omå etablere kontakt
mellom partene dersom landenes bestemmel-
ser om dyrevern skaper handelshindre (S.v. I
s. 418).

Gjennom et Økt samarbeid i EØS vil også
Norge bli knyttet til et omfattende overvåk-
nings- og rapporteringssystem for smittsorn.
me dyresykdommer. Dette innebærer at allc
nye utbrudd av alvorlige smittsomme dyre-
sjukdornmer blir rnetldelt innenfor EØS in-
nen 24 timer. Mindre alvorlige sjukdommer
registreres også. Dette vil komme som et sup-
plement til vårt allerede eksisterende rappor-
teringssystem.
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Felles EØS-regler for handel med dyr og dy-
reprodukter vil lette samhandelen mellom
Norge og de Øvrige EØS-landene. Hvor omfat-
tende handelen vil bli, er vanskelig å vurdere,
men hensynet til den høye dyresanitære stan-
darden vi har her i landet vil bli videref/rt.
Dette skyldes i flrste rekke EFs ñye regler
som åpner for å kreve tilleggsgarantier i tråd
med egen dokumentert dyrehelsestatus. For
Norges del vil det bety at vi gjennom å doku-
mentere enten frihet for en sykdom eller ved
å legge fram et program for organisert be-
kjempelse av en sykdom kan stille krav som
gir oss ekstra beskyttelse mot de aktuelle syk-
dommene. Med den gunstige situasjonen
Norge er i på dyrehelseområdet, kan det stil-
les strenge krav til våre handelspartnere. For
å oppnå slike garantier, må det dokumenteres
at de aktuelle sykdommer ikke forekommer i
Norge. I tillegg må alle helseplaner og andre
organiserte tiltak mot sykdommer godkjen-
nes dersom de skal tjene som grunnlag for til-
leggsgarantier.

Norge har reservert seg mot EØS-avtalens
bestemmelser om harmonisering av regelver-
ket for handel med levende sau og geit, han-
del med oppdrettsfisk og andre akvatiske or-
ganismer, regelverk for hindring av spred-
ning av BSEikugalskap og den nye svinesyk-
dommen (PRRS). Dette betyr at Norge også i
framtiden vil kunne benytte nasjonalt regel-
verk på disse områdene. Reservasjonene har
ingen tidsbegrensning. Situasjonen innen de
ulike områdene vil bli vurdert på nytt innen
utgangen av 1995, og endringer vil bare skje
dersom avtalepartene er enige om det.

tr'or oppdrettsflrsk er det gjort reservasjoner
mot reglene for handel med levende fisk, rogn
og melke. På dette området vil vi oppretthol-
de dagens importforbud, og EF vil betrakte
Norge som tredjeland med hensyn på disse
produktene, For levende blptdyr, dØd fisk og
andre produkter fra oppdrettsnæringen inne-
bærer imidlertid EØS-avtalen en harmonise-
ring av regelverket. Dette gir Norge adgang til
EØS-markedet for disse varene. En slik lps-
ning gir både beskyttelse mot smittespred-
ning via handel og muligheter for eksport av
oppdrettsprodukter.

Regelverket for handel med dyr og dyrepro-
dukter i EØS viì kreve omfattende endringer
av Husdyrloven og forskriftene knyttet til Io-
ven. Blant annet vil hele regelverket for im-
port av levende dyr og animalske produkter
måtte bygges opp på en annen måte enn da-
gens ordning, som bygger på dispensasjon fra
et generelt forbud. Uavhengig av implemen-
teringen av EØS-avtalen pågår det et omfat-
tende arbeid med sikte på å forenkle reglene.

Som en konsekvens av økt handel vil det
være naturlig å øke beredskapen mot ut-

brudd av smittsomme sykdommer. Dette
gjelder både kontrollen ved grensepassering
og økt kapasitet ved de veterinære laboratori-
ene.

EØS-avtalen vil ikke medføre deltakelse i
EFs veterinærfond. Dette fondet brukes til å
dekke inntil 50 pst. av kostnadene ved ut-
brudd av alvorlige smittsomme sykdommer.
Fondet er knyttet nært opp mot EFs land-
brukspolitikk, og utgiftene for medlemslan-
dene varierer med den dyresanitære situasjo-
nen i Fellesskapet. For å oppfylle våre forplik-
telser om å være tilknyttet referanselaborato-
rier med spesialkompetanse for ulike alvorli-
ge sykdommer, er det inngått avtale om at
EtrllA-landene benytter de samme laboratori-
er som EF. Dette sikrer Norge en verdifull til-
knytning til sterke fagmilj@er som har spiss-
kompetanse på sykdommer som ikke finnes i
Norge.

EØS-avtalen gir adgang til å delta i utarbei-
delsen av nytt regelverk i EF i alle komiteer
og utvalg med unntak av den rådgivende ve-
terinærkomite. Det betyr at EFTA-landene får
delta i den vitenskapelige - og den permanen-
te veterinærkomite i tiliegg til alle ad hoc ut-
valg og uformelle arbeidsgrupper. Gjennom
et målrettet arbeid her vil vi kunne påvirke
framtidige beslutninger innenfor EØS-syste-
met,

Betydelige deler av EFs regelverk er av eld-
re dato og lite tilpasset den nye situasjon det
indre marked vil f/re med seg. Disse reglene
er under revisjon, og nye bestemmelser vil fo-
religge innen 1993. Det betyr at det vil s$e en
vurdering av nytt regelverk i EØS-samarbei-
det.

4.5.6 Husdyravl
Husdyravl omfatter foredling av husdyr

med tanke på å forbedre ytelsesevne og pres-
tasjoner.

EFs regehserk
Hensikten med EFs regelverk er å frigjøre

samhandelen med avlsdyr og sikre at kjØper
garanteres dyr med lnskede egenskaper. Re-
gelverket slå¡ fast at handelen innenfor felles-
kapet med avlsdyr av disse arter, samt deres
sæd, egg og embryo ikke kan forbys eller be-
grenses dersom det enkelte individ tilfreds-
stiller de krav som er angitt i regelverket. Et
dyr som er godl{ent som avlsdyr i et av med-
lemslandene skal derfor fritt kunne omsettes
innenfor fellesskapet. Hittil er det utarbeidet
detaljerte fellesskapsforskrifter for storfe,
svin, småfe og entåede dyr (hest og esel).

For at dyrene fritt skal kunne omsettes, er
det fastsatt minstekrav som må være oppfylt.
Dette gjelder bl.a. metoder for individprØver
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og vurdering av dyrenes genetiske verdi,
samt betingelser for godkjennelse av avlssta-
sjoner, tilsyn med stasjonene, krav til dyr som
settes inn på stasjonene og behandling av dy-
rene. Likeledes er det fastsatt kriterier for
godkjenning av avlsdyr til oppdrett og krav til
seed og embryo som skal omsettes.

EF har en permanent komite for husdyravl
som behandler og gir uttalelser vedrØrende
splrsmål om

Norslc regeluerlc
Norsk regelverk på området omfatter:

- lov av 16.juni 1989 nr.80 om kåring av avl-
shingster.

- forskrift av 22. desember 1989 nr. 1355 om
kåring av avlshingster.

- lov av 28, juni 1962 nr. 4 om kunstig sædo-
verf6ring mellom husdyr.

- lov av 3. juni 1938 nr, 4 om utførselsforbud
for levende rev, skogsmår m.v.

Lov om kåring av avlshingster er en full-
maktslov der selve kåringsreglene er tatt ut av
Iovteksten og fastsatt i en egen forskrift.

Lov om kunstig sædoverføring mellom hus-
dyr omfatter godkjenning av stasjoner som
omsetter sæd, og loven fastslår at det kun må
benyttes sæd fra godkjent stasjon til kunstig
befruktning. Det er ikke bestemmelser om
egg og embryo, Loven er en fullmaktslov som
gir Departementet adgang til å fastsette for-
skrifter til giennomfØring og kontroll med
virksomheten.

Lov om utfØrselsforbud for levende rev,
skogsmår m.v. har ikke lenger noen funksjon
og vil bli opphevet.

F orhandlin g sr e sult o,t

EØS-regelverket på området vil tilsvare da-
gens regelverk innen EF. Bestemmelsene er
fastlagt i Avtalens Vedlegg I (S.v. 1 s. 192).

Bestemmelsene er relativt generelle, og den
norske husdyravl som ligger i fremste linje in-
ternasjonalt, vil ikke ha problemer med å
oppfylle de krav som er utarbeidet for å sikre
at handelen med avlsdyr ikke blir hindret.
Denne vurderingen sammenfaller også med
de vurderinger som er gitt av de Øvrige EFTA-
landene.

Det vil imidlertid være behov for enkelte
endringer av det rlasjonale regelverket for å
tilpasse dette til EØS-regelverket. Det er nØd-
vendig å gi en ny lov om husdyravl til erstat-
ning for lov om kunstig sædoverfØring mel-
lom husdyr, slik at samhandelen med levende
dyr, sæd, egg og embryo innenfor EØS ikke
blir hindret av avlstekniske grunner.

' St.prp. nr. 100 1ee1-e2
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4.5.7 Skogbruk
Beslcri,uelse au saksfeltet og sl+ogpolitikken i
EF

Skogbruket og skogindustrien i Norge er
konkurranseutsatte næringer uten noen form
for vern eller restriksjoner. Prisdannelsen på
tømmer og foredlede produkter skjer i vesent-
lig grad på grunnlag av den internasjonale
markedssituasjon. Norge har tradisjonelt hatt
en betydetig nettoeksport av treforedlings-
produkter (tremasse og papir m.m,), og i de
senere år har det også vært netto eksport av
trelast. Norsk skogbruk er avhengig av sko-
gindustriens konkurranseevne. Det meste av
råvarene til skogindustrien kommer fra nor-
ske skoger.

Landene i EF har en dominefende posisjon
som mottakere av norske skogindustripro-
dukter. Den norske treforedlingsindustrien
eksporterer om lag 80 pst. av sin produksjon.
Av eksporten går 75 pst. til EF-området, Tþe-
lastindustrien eksporterer fbr tiden 25 - 30 pst.
av sin produksjon, og det meste av denne går
til EF-området.

EF er et underskuddsområde for skogpro-
dukter. Nest etter energi er skogprodukter
den produktgruppe EF-landene har stlrst im-
portbehov for. EFTA-området har en betl'de-
lig nettoeksport av skogprodukter. Grovt sett
kan en si at EFTA-landenes eksport av tre-
masse, papir og trelast motsvarer halvparten
av EF-landenes import av disse produkter.

Skogpolitikken i EF har til nå i hovedsak
vært fastlagt på nasjonalt nivå. Grunnet store
variasjoner i skoglige og naturgitte forhold
har Etr'ikke utformet noen felles skogbruks-
politikk, EF har likevel lenge hatt en viss akti-
vitet på fellesskapsnivå innenfor skogbruk,
vesentlig når det gielder standardiserings-,
kontroll- og vernetiltak. Ministerrådet vedtok
i 1989 en strategi og et handlingsprogram for
skogbruket, noe som blir sett på som et ut-
trykk for at skogbruket nå i sterkere grad skal
være et selvstendig samarbeidsområde. Ðet
ble bl.a. vedtatt å opprette en egen stående
komite for skogbruk, De viktigste virkemid-
Ier i tilknytning til tiltakene i handlingspro-
grammet er økonomiske tilskudd.

De fleste EFland har en lovgivning som lig-
ger nær opptil intensjonene i lov av 21. mai
1965 om skogbruk og skogvern. Det tas bl.a.
sikte på en aweining mellom hensynene til
t/mmerproduksjon og interesser knyttet til
annen bruk av skogarealene, som f.eks. skog-
vern og rekreasjon. Offentlige tilskudd ¡'tes i
allminnelighet til de samme formål som i Nor-
ge, nemlig langsiktige og ressursoppbyggen-
de tiltak som i liten grad påvirker situasjonen
på tØmmermarkedet, Det samme kan sies om
de tilskudd som ytes av felleskapet i forbin-
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delse med tiltakene i handlingsplanen fra
1989,

Arbeidet i EFs skogbrukskomite gjelder
særlig tiltak for bedre vern av skogene mot
brann og luftforurensning, tiltak for å øke og
rasjonalisere virkesproduksjon og omsetning,
og for å trekke skogbruk sterkere inn i byg-
deutvikling og miljlvern og tiltak for å redu-
sere jordbruksproduksjonen gjennom tilplan-
ting av dyrket mark. Det tas også sikte på en
viss samordning av skogbrukstiltak overfor
utvÍklingsland og tiltak for vern av tropesko-
gene.

Nærrnere om skogbruk í relasjon til EØ5.
Skogbruk har ikke vært noe eget tema un-

der EØS-forhandlingene. Både skogbruks- og
skogindustriprodukter blir å betrakte som or-
dinære industrivarer innenfor EØS, og avta-
lens regler for handel med slike varer vil såle-
des komme til anvendelse, Dette innebærer
bl.a. at de felles konkurransereglene vil gjel-
de. Ut fra det faktum at handelen med skog-
bruks- og skogindustriprodukter i utgans-
punktet er fri, og pá grunnlag av de vurdeiin-
ger som er foretatt av det interdepartementale
utvalget som har vurdert norsk skogbruk og
skogpolitikk ved tilpasning til EFs indre mar-
ked, er det ikke behov for endringer i det nor-
ske skogbrukslowerket. Hovedtrekkene i
den norske skogpolitikken vil ligge fast.

Som ledd i den npdvendige informasjonsut-
veksling ved etableringen av EØS inngår notr-
fisering av ordningene med statsstØtte til uli
ke skogbrukstiltak. Dette vil kunne bli et for-
holdsvis omfattende arbeid, men ut fra den
store grad av likhet i praksis mellom Norge og
EF, vil det ikke bli behov for omfattende end-
ringer av forskriftene.

Det l@pende skogbrukspolitiske og skog-
bruksfaglige samarbeid innefor EØS vil skje i
tilknytning til i EF s stående skogbrukskomi-
te og dens ulike underkomiteer. Ut fra EFTA-
landenes (og spesielt Nordens) betydelig
tyngde på markedet for skogprodukter vil det
bli lagt opp til et aktivt arbeid overfor skog-
brukskomiteen.

Oppsunmtering
Forhandlingene om landbruksspØrsmål in-

nenfor EØS har hatt som forutsetning at land-
brukspolitikken ikke skal inngá i EØS-avta-
len. Denne forutsetning, som bl.a. innebærer
at priser pá landbruksvarer vil kunne variere
fra land til land innfor EØS-omrádet, har satt
grenser for graden av markedsápning nár det
gjelder handel med landbruksproclukter.

Således har forhandlingene dreid seg om
lettelser i handelen med landbruksvarer og

samarbeid om sp@rsmål vedrØrende plante-
og dyrehelse. Avtalen inneholder dessuten en
utviklingsklausul som forplikter partene til
regelmessige drlftinger om ytteligere utvidel-
se av handelen.

Når det gjelder bearbeidede landbrukspro-
dukter er forutsetningen, som under EFTA-
landenes frihandelsavtaler med EF, at det
skal være anledning til å kompensere for for-
skjeller i pris på innsatsvarene fra landbruket
ved st/tte til eksport og avgift på import av de
aktuelle varer. Systemet for dette er fastlagt i
Avtalens Protokoll 3 som inneholder en rekke
detaljerte bestemmelser som awiker fra
EØS-avtalens generelle bestemmelser, ForØv-
rig skal disse varene være gjenstand for fri-
handel, Det er oppnådd enighet om en viss ut-
videlse av vareomfanget under denne ordnin-
gen. Vareomfanget fremgår av Avtalens Pro-
tokoll 3, Nye varer er syltetØy, homogeniserte
naeringsmidler, fettsyrer og akevitt. Det nye
vareomfanget vil medf/re lkt konkurranse
for deler av norsk næringsmiddelindustri for-
di importen av konkurrerende produkter libe-
raliseres. På den annen side innebærer ord-
ningen lkte eksportmuligheter for konkur-
ransedyktige norske produkter.

Andre spØ¡smål om markedsadgang er blitt
forhandlet bilateralt mellom EF og de enkelte
EFTAland. Norge har avtalt meã ¡¡' å øke
handelen med ost gjennom /kte kvoter for
import og eksport. I tillegg har Norge opp-
nådd tollfrie kvoter til EF for blomkåI, brok-
koli, kinakål, kirsebær. plommer og jordbær
på tilsammen 8700 tonn, og Norge har ytt
gjengjeld med å ta bort importbegrensninge-
ne på enkelte blomster. Norge har dessuten
lettet noe på importrestrìksjonene når det
$elder jordbær ved å utvide perioden for fri
import. Under henvisning til EFs /nske om å
utjevne de sosiale og pkonomiske forskjeller i
Europa, har Norge gått med på å fierne tollen
på ca. 60 landbruksvarer som særlig de slrli-
ge EFJand produserer. Ingen av disse varene
produseres i Norge, og de vil således i liten
grad påvirke norsk produksjon.

Forutsetningen for forhandlingene om sam-
arbeid når det gjelder plante- og dyrehelse var
at El-TAlandene måtte få adgang til å opprett-
holde grensekontrollen for å sikre sin hlye
standard når det gjelder plante- og dyrehelse.
EF har akseptert at EFTAJandene av denne
grunn ikke kunne godta de deler av EFs re-
gelverk som bl.a. forutsetter bortfatl av gren-
sekontroll. Likevel innebærer EØSavtalen et
ganske omfattende felles regelverk, særlig
når det gjelder handel med dyr og animalske
produkter. Dette kan fØre til lkt handel med
de aktuelle produkter, men det er vanskelig å
anslå i hvilket omfang det vil skje,
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4.6 FrSr(
lnnledning

Fiskerinæringen er en sterkt eksportrettet
næring. Med en samlet eksportverdi på 14,2
mrd. NOK sto norsk fiskerinæring for 6 pst.
av landets eksport i 1991, Fiskerinæringen
omsetter rundt 90 pst. av sin produksjon
utenlands. Det st@rste marked er EF, som av-
tar omlag 60 pst. av fiskeeksporten.

Innen EFTA ble det ínnfØrt frihandel med
fisk og fiskevarer fra 1.juli 1990. Også internt i
EF er disse varene gienstand for frihandel.
Mellom EFTA og EF er det imidlertid tildels
betydelige handelsbarrierer, spesielt gfelder
dette hØye tollsatser ved eksport av bearbei-
dete flrskevarer til EF. Handel med fisk er av
de områder der toll fortsatt utgjØr en betyde-
lig handelshindring mellom EFTA-ìand og
EF.

Forhandlingene om markedsadgang for
fisk i EØS angikk i hovedsak spØrsmål om
toll og konkurransevilkår. Utgangspunktet
for EFTAJaridene var at fisk skulle gjlres til
gjenstand for samrne behandling som indu-
strivarer, dvs, omfattes av full tollfrihet, For-
handlingene ble fØrt innenfor en multilateral
ramme, mellom Etr"IA-landene på den ene si-
den og EF på den andre siden.

Det ble dessuten føft bilaterale forhandlin-
ger mellom Norge og EF om å utvide det gjen-
sidige, balanserte kvotesamarbeidet innenfor
den bilaterale fiskeriavtale av 1980. De sist-
nevnte forhandlingene ble fprt parallelt med
EØS-forhandlingene.

4.6.1 Toll og kvantitative restriksjoner ved
eksport til EF.

EF beskytter sitt marked med til dels h/ye
tollsatser på mellom I pst. og 15 pst. for ferske
og frosne fiskevarer, mellom 12 pst. og 18 pst.
for fileter og mellom 20 pst, og 30 pst. for be-
arbeidete fiskeprodukter. EF har hØyere toll-
satser for bearbeidede fiskeprodukter enn for
ubearbeidet fisk. Dette har hatt som konse-
kvens at norsk fiskeeksport til EF i /kende
grad er orientert mot råvarer. Skal verdiskap-
ningen i norsk fiskerinæring lkes, er det der-
for en viktig forutsetning å oppnå bedre mar-
kedsadgang til EF for eksporten av bearbei-
dede fiskeprodukter.

I henhold til Fiskebrevet, vedlagt Frihan-
delsavtalen mellom Norge-EF av 1973, med
senere endringer av 1986, ble Norge innrØm-
met visse unntak fra EFs ytre tolltariff. Disse
unntak innebar at tollsatsen for frosne fiskefi-
leter ble satt ned til 3 pst. og at det ble gitt toll-
frie importkvoter for tprr{isk, saltfisk og
klippfisk.

I vurderingen av norske konkurransebetin-
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gelser på EF-rnarkedet inngår ikke bare det
forhold at norske produkter konkurrerer med
EFs egen fiskeindustri. Andre viktige eks-
portnasjoner har i dag tildels betydelig bedre
tollbetingelser enn Norge på EF-markedet.
Dette gjelder særlig Island, Grønland og Fæ-
r/yene.

EF har, på linje med de viktigste industria-
liserte land, bundet tollsatsene for de fleste
fiskeprodukter i GAIT. Disse tollsatsene er,
med visse viktige unntak, fastlagt på et hØyt
nivå. Samtidig kan EF autonomt regulere im-
porten ved å benytte kvoter med lavere toII-
satser. Disse importkvotene med reduserte
tollsatser har primært til hensikt å ta hensyn
til råstoffbehovet i EFs foredlingsindustri.

Av GATT-bindinger som er fordelaktige for
Norge, kan nevnes EFs toll på 2 pst. for fersk
og frossen laks, en tollfri importkvote på
25.000 tonn saltfisk, klippfisk og t/rrflrsk og
en tollfri importkvote på 34.000 tonn sild i pe-
rioden 16,juni - 14, februar. Importen av sild i
perioden 15. februar - 15. juni er tollfri, Sam-
me tollfrie periode gjelder for fersk og frossen
makrell og brisling.

TolL og kuantitatiue restriksjoner ued import
TiLEFTA,

For import av fisk og fiskevarer til Norge fra
EF er det ingen tollbelastning, bortsett fra en
beskjeden toll på bearbeidete produkter i
kap. 16.04 og 16.05 i tolltariffen. Kapitlene om-
fatter aIIe fiskevaret som er bearbeidet mer el-
ler på annen måte enn ved salting, tørking,rø-
yking, kjpling eller frysing. Norge har også et
importforbud for fersk makrell. Bakgrunnen
for den lave norske tollbelastningen er et lns-
ke om friest mulig internasjonalt varebytte.

De lvrige EFTA-landene har tradisjonelt
beskyttet enkelte deler arr sine fiskemarke-
der. Unntakene fra frihandel omfatter bl.a.
sild og tcrsk for import til Sverige, sild og laks
for import til Finland samt visse særordnin-
ger for Sveits. Disse fremgår av endringene av
EFTA-konvensjonen med virkning fra 1, juli
1990, jfr. St. prp. nr. 77 og Innst. S nr. 2ll for
1989-90. Besk¡rttelsesordningene er tidsbe-
grenset.

Reglene orn statsstøtte og konlcurrø,nse i EF
Regelverket om statsstøtte i EF og de prose-

dyrer sqm er knyttet til saksfeltet er t¡jemlet i
Romatraktatens konkurranseregler, dvs. ar-
tiklene 92 og 93. Ifglge Romatraktatens artik-
kel 92 er i utgangspunktet all statsstptte som
fordreier, eller truer med å fordreie konkur-
ransen, ved å begunstige enkeite foretak eller
produksjon av enkelte varer, uforenlig med
Fellesmarkedet i den utstrekning stptten på-
virker samhandelen mellom medlemsstatene.
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Etter Romatraktatens artikkel 42 skal kon-
kurransereglene komme til anvendelse i land-
bruks- og fiskerisektoren bare i det omfang
EFs ministerråd bestemmer. Støtte som gis
med hjemmel i artikkel 42 skal primært rettes
mot strukturelle tiltak eller tiltak som beskyt-
ter mot naturbestemte forhold, i

Økonomisk stØtte til fiskerinæringen i EF
skjer innenfor rammene av den felles fiskeri-
politikk. Strukturtiltak utgiØr den stØrste an-
delen av st/tte. EF har utgifter i forbindelse
med EFs internasjonale fiskeriavtaler som er
en viktig del av EFs strategi for kapasitetstil-
pasning. Disse utgiftene går i hovedsak ut på
å betale lisensavgifter for EF-fart/yenes fiske
i tredjelands farvann. Det gis videre stØtte til
markedsordningen. Stptte kanaliseres både
fra EF og fra de enkelte medlemsland.

Strukturpolitikkens formål er å sikre fiske-
risektorens samlede utvikling og tilpasning
innenfor EF ved at det blir balanse mellom
fangstinnsats og havets ressurser, internasjo-
nal konkurranseevne og rimelig levestandard
for fiskere. I 1986 ble det fastsatt et ti-årig
strukturprogram som l/per til utgangen av
1996. For perioden 1987-91 utgiorde rammen
for st/tte fra EF 800 mill. ECU, dvs. ca. 6,4
mrd. NOK.

StØtte til tilpasning av strukturen i frskeri-
og havbruksnæringen kan gis i henhold til
strukturordningen nedfelt i forordning (EØF)
nr 4028/86 med endring 3944/90. Med vilkår
gitt i forordningen kan st@tte bl.a. ytes til kon-
demnering eller permanent uttak av fiskefar-
tØy, midlertidig opplag av frskefartØy, investe-
ring i flåten, forsØksfrske, etablering av felles-
foretagender og stltte til investeringer i og ut-
vikling av akvakulturnæringen. Det er et vil-
kår at medlemslandene utarbeider flerårige
utviklingsprogrammer som skal inneholde en
rekke mål, f.eks. om reduksjon av fangstkapa-
siteten.

StØtte for å bedre forhoidene for til'"'irkning
og markedsf/ring av fiskerivarer og akvakul-
turprodukter gis i henhold til forordníng49421
89 om bearbeiding og markedsføring av fiske-
varer.

For å klargiØre hvilke typer statlige stltte-
tiltak til frskerinæringen som vil være foren-
lig med fellesmarkedet, ga Kommisjonen i
1985, nærmere retningsl.injer for nasjonal st/t-
te til fiskerisektoren. Retningslinjene ble revi-
dert i 1988 og de vil bli revidert igien i 1992.
Retningslinjene angir Kommisjonens vurde-
ring av hvilke nasjonale stØttetiltak som vil
være akseptable.

Generelt kan det sies at direkte driftsstØtte
ikke er forenlig med regelverket, mens etable-
ringsstptte tillates. Støtte til opplæring, forsk-
ning, generell markedsfpring og rådgivning

til små og mellomstore virksomheter er tullt
ut i samsvar med regelverket. StØtte til ned-
legging av bedrifters produksjons- og salgs-
aktiviteter er forenlig med EFs regelverk der-
som den er begrenset til tapsbedrifter.

StØttetiltak til nybygging og modernisering
av fartþy, akvakultur havneutbygging og mo-
derniserin g av fartþy o g foredling/markedsfp -

ring går til strukturelle forbedringer rettet
mot svakt utviklede områder eller sektorer,
Tiltakene er differensiert etter fiskeriavhen-
gighet. Forutsetningen for å motta stØtte fra
EF er at det enkelte medlemsland bidrar med
en nærmere spesifisert andel. Støttesatser og
nasjonale andeler varierer for de ulike tiltake-
ne.

Reglene om statsstþtte og konkurrønse i
EFTA

EFTAs regelverk for statsstØtte er nedfelt i
Stockholm-konvensjonens artikkel 13. Denne
bestemmelsens betydning for st/tte til fiske-
rinæringen er det redegjort for i en omforent
fortolkning som EFTA-landene ble enige om i
forbindelse med at de innførte frihandel for
fisk seg i mellom fra 1.7.90, jf. St.prp.nr. 77
(1989-90). Etter denne fortolkningen skal bl.a,
driftsstØtte til fiskeriene awikles. Tidsfristen
for awiklingen er 31.12.93.

EFTAs regelverk fllger i store trekk de
samme prinsipper som EF. EFTAs regelverk
for statsstltte til fiskerisektoren er på enkelte
områder mer restriktiv enn EFs regelverk.
Dette gielder fØrst og fremst hvilke områder
som kan motta regionalstltte.

EF har et langt mer omfattende og konkret
regelverk og et effektivt apparat for overvå-
king og håndheving.

Antí-d,umping
I handelen med tredjeland kan EF sette i

verk tiltak for å hindre at varer blir solgt til
dumpingpriser. I fllge GATT-regelverket kan
et land som utsettes for slik dumping, fastset-
te en utjevningstoll eller inngå avtale om
minstepris som forhindrer at varene blir om-
satt til dumping-priser, EF har fastsatt be-
stemmelser om anti-dumpingtiltak i forord-
ning nr. 2428188. Betingelsen for at anti-dum-
pingtiltak kan iverksettes, er at dumping må
ha funnet sted, at denne dumpingen har på-
ført industrien i EF vesentlig skade og at Fel-
lesskapets interesser anses tjent med anti-
dumpingtiltak. Her vil man f.eks veie produ-
sentenes interesser i forhold til forbrukernes.

EF kan med \iemmel i markedsforordnin-
gen sette ut i livet tiltak for å motvirke forstyr-
relser i markedet for fisk. EF fastsatte I no-
vember 1991 minsteimportpriser på atlanter-
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havslaks, som en rnidlertidig ordning fram til
29 februar 1992. Ordningen er senere blitt for-
Ienget med ytterligere tre måneder, til 31 mai
1992,

4.6.2 Markedsordninger
EFs marlcedsord,ni,ng

Rådsforordning 3687i91 om EFs felles mar-
kedsordning for fiskevarer, fastsatt 28 novem-
ber 1991, og som erstatter rådsforordning
3796/81, er EFs grunnforordning om handels-
normer, produsentorganisasj oner, prisfastset-
telse, ordning med tilbaketrekking fra marke-
det når prisene faller under et bestemt nivå,
og bestemmelser om handel med fisk fratred-
jeland.

Produsentorganisasjoner spiller en viktig
rolle i EFs system for omsetning av fisk, Dette
gjelder både giennomfpringen av prisordnin-
gene for fisk og overfpringer av midler til fis-
kerinæringen fra Fellesskapet eller fra et eller
flere medlemsland.

Produsentorganisasjoner må opprettes på
initiativ av fiskerne selv, og ha til formål å set-
te i verk tiltak som er egnet til å sikre en rasjo-
nell utØvelse av fisket, og til å forbedre salgs-
vilkårene for varene. Produsentorganisasjo-
nene kan også gjennomfpre fangstplaner,
konsentrasjon av tilbudet og regulering av
prisene. Produsentorganisasjonen skal påleg-
ge sine medlemmer å avsette hele sin produk-
sjon glennom organisasjonen, med mindre
det er fastlagt at avsetningen skal foregå på
annen måte.

Medlemmene av en produsentorganisasjon
er forpliktet til å følge de reglene som organi-
sasjonen har fastsatt, særlig med henblikk på
å forbedre fiskens kvalitet og på å tilpasse den
utbudte mengde til markedets behov. På det-
te området vil organisasjonen kunne fastsette
bestemmelser om at medlemmene skal avhoL-
de seg fra å fiske i perioder der markedet ikke
er i stand til å avta fisk til priser over tilbake-
trekningsnivâet, og bestemmelser om at fis-
ken skal leveres i områder eller havner der
markedsforholdene er gunstigst mulige, for å
unngå at fisk blir trukket tilbake på grunn av
for lav pris,

I kraft av markedsordningen er offentlig-
rettslig myndighet overlatt til private organi-
sasjoner. Det er det samme prinsippet som er
fulgt i råfiskloven. Det er i samsvar med et
slikt prinsipp at produsentorganisasjonene
har hjemmel i markedsordningen til å fastset-
te tilbaketrekningspris. Fisk som ikke oppnår
en pris hØyere enn tilbaketrekningsnivået,
skal trekkes tilbal<e fra markedet etter be-
stemte regler. Anvendelse av reglene om fast-
settelse av tilbaketrekningspris tilsvarer i
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prinsippet den adgangen de norske salgslag
har til å fastsette minstepris, når det gjelder å
fungere som et sikkerhetsnett for fiskerne.

Produsentorganisasjonen må ikke inneha
en dominerende posisjon innenfor Fellesmar-
kedet, med mindre dette er nØdvendig ut fra
hensynene i artikkel 39 i Romatraktaten,

Romatraktatens mål for den felles land-
bruks- og fiskeripolitikken i artikkel 39 er å
øke produktiviteten ved fremme av teknisk
utvikling, rasjonalisering av produksjonen og
den best mulige anvendelse av produksjons-
faktorene, særlig arbeidskraften, og gjennom
dette sikre bønder og flskere en rimelig leves-
tandard, spesielt ved en økning av de indivi-
duelle inntektene i næringene. Dessuten er
formålene å stabilisere markedene, å sikre
forsyningene og å sikre forbrukerne rimelige
priser. Sett i sammenheng med disse måIene
kan man si at EFs produsentorganisasjoner
har vesentlige trekk til felles med norske
salgslag som er etablert med hjemmel lov av
14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av rå-
fìsk (Råfiskloven).

Det er ikke obligatorisk medlemskap i pro-
dusentorganisasjoner. Medlemslandene kan
imidlertid i henhold til bestemmelsene i EFs
markedsforordning fastsette at en produsen-
torganisasjons regler skal giØres gjeldende for
ikke-medlemmer. Slike vedtak skal vaere
tidsbegrenset, men kan fornyes ett år om gan-
gen.

Markedsforordningen pålegger medlems-
landene å sette i verk de n/dvendige tiltak for
å sikre at alle fartgy fra medlemslandene får
samme adgang til havner som landets egne
skip. I denne forbindelse skal det også være
lik adgang til anlegg for fprstehåndsomset-
ning og til tekniske innretninger.

Den norske orgøniseringen øu lørstehå'nds-
omsetningen o,u fislc.

Med hjemmel i Råfiskloven er førstehånds-
omsetningen av fisk i Norge organisert gjen-
nom fiskernes salgsorganisasjoner som har
eksklusiv rett til å organisere fprstehåndsom-
setning av fisk. Etter de forskrifter som er
fastsatt, innebærer dette at det er forbudt å
omsette, tilvirke eller utføre råfisk, med
mindre denne i første hånd er blitt omsatt
gjennor4 en salgsorganisasjon av fiskere - et
salgslag.

Salgslagene er organisert som andelslag.
Organisasjonsnivåene er som oftest bygd opp
etter representantskapsprinsippet. Medlems-
kap i de enhetene som velger representanter
til representantskapet er stort sett frivillig,
trass i at enkelte salgslag har vedtektsbestem-
melser om at enhver som leverer over et visst
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kvantum gjennom laget, automatisk er med-
lem.

Råfiskloven inneholder bestemmelser som
gir salgslagene eksklusiv myndighet til å god-
$enne kj/pere, til midlertidig å forby fangst
eller påby innskrenkninger i fisket, til å diri-
gere fangster, til å inndra fangster Ved over-
tredelse av salgslagets bestemmelser og til å
fastsette avgifter, Dessuten har salgslagene
myndighet til å fastsette minstepriser.

Salgslagene har derimot ikke i medhold av
råfiskloven noen ordninger med prisutjev-
ning eller tilskudds- og intervensjonsordnin-
ger, slik EFs produsentorganisasjoner har
med hjemmel i markedsforordningen.

Lønding sød,g ang og tr ønsitt i norslc haþn.
Etter $ 8 i lov av 17 juni 1966 nr. 19 om Nor-

ges fiskerigrense og om forbud mot at utlen-
dinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigren-
sen (Fiskerigrenseloven), er det som hovedre-
gel forbudt å føre i land fra fangstfeltet fisk
med fart@y som ikke er norsk eller med fart@y
som ikke er disponert av norsk statsborger el-
ler personer og selskaper som er likestilt med
norsk statsborger. Kongen kan gi dispensa-
sjon fra dette forbudet, Dispensasjonsordnin-
gen har vært praktisert meget liberalt de se-
nere år.

I henhold til fiskerigrenselovens $ 9 skal
fangst som føres i land i medhold av dispensa-
sjon etter frskerigrenselovens $ 8, tredje ledd
nr. I og 2, selges til norsk kj@per som er god-
kjent av et salgslag i medhold av råfiskloven.

Føstsetting q.u tilba,ketrekningspris for fisk t
EF.

EFs Ministerråd fastsetter årlig oriente-
ringspriser for fersk fisk. Det blir ikke fastsatt
orienteringspris for laks. Orienteringsprisen
baseres på registrerte priser i de tre siste
fangstsesongene i representative engrosrnar-
keder eller ha'rner, og det skal tas hensyn til
forventet utvikling i produksjon og etterspØr-
sel. Ved fastsettelsen tas det hensyn til Ønsket
om å sikre stabile priser, å unngå overskudds-
lagre, å opprettholde produsentenes - flrsker-
nes - inntekt, og å sikre forbrukernes interes-
ser. Ministerrådet fastsetter videre en EF-til-
baketrekningspris som kan være mellom ?0
pst og 90 pst av orienteringsprisen. Tilbake-
trekningsordningen trer i virksomhet når pri-
sene på markedet faller under det fastsatte ni-
vået.

Produsentorganisasjonene i EF ka¡ fastset-
te egne tilbaketrekningspriser i fØrstehånds-
omsetningen. Disse må ikke awike vesentlig
fra EFs tilbaketrekningspriser, I korte trekk
går ordningen ut på at når markedsprisen går
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under produsentorganisasjonens tilbaketrek-
kingspris, trekkes fisken tilbake fra markedet
mot godtgjørelse til fiskeren. Formålet er å
motvirke negativ prisutvikling på et fiskeslag
ved å regulere tilbudet av fisk i markedet,

Tilbaketrekningsordningen gir fiskerne rett
til godtgjØrelse fra et intervensjonsfond som
finansieres av medlemslandene og av de kon-
tingenter som innbetales av fiskerne selv,

Etter nærmere regler refunderer medlems-
landene en del av de utgiftene produsentorga-
nisasjonene har hatt i forbindelse med godt-
gjPrelse til fiskerne.

Medlemslandene får refundert opp til 8õ
pst. av utgiftene fra EF, Prosenten er avhen-
gig av mengden av tibaketrukket fisk. Dette
er begrunnet i pnsket om å tilpasse mengden
av fanget fisk med markedsettersplrselen.

For noen fiskeslag yter EF lagrings- og fry-
sestØtte. Dette er et alternativ til oppmaling,
og ordningen gjlr det mulig å awente bedrin-
ger i markedsforholdene etter en tid, slik at
fisken kan komme i ordinær omsetning.

Norske sølgsløgs regulering sfullmøkter- fast-
setting øu min steytriser

Salgslagenes reguleringsfullmakter gjelder
bl.a. godkjenning av kiøpere, visse former for
fangstregulering, dirigering av fangster, regu-
lering av levering av norskfanget fïsk på
fangstfeltet og i utenlandsk havn og salgsla-
genes reguleringer av utenlandske landinger i
norske havner.

I Norge fastsettes minsteprisen for fisk et-
ter drØftinger mellom salgslaget og kjpper-
gruppene, Oppnås ikke enighet, fastsettes
prisen endelig av salgslaget,

Den minstepris som fastsettes, vil normalt
avspeil.e eller være i underkant av markeds-
prisen. Prisen er i avtagende grad differensi-
ert etter sesong eller geografisk område for
den enkelte fiskearten. Det er i praksis fri
prisdannelse for fisk over minsteprisnivået,
og en del salgslag praktiserer en auksjonsord-
ning. Prisfastsettingen for fisk i Norge er i
prinsippet uavhengig av offentlige pristil-
skuddsordninger.

4.6.3 Etablering og investering i fiskeflå-
ten

Etter bestemmelsene i lov 20 juni 1893 nr, 1

om sj/farten (sj/fartsloven) $ 1, i fiskerigren-
selovens $ 2, lov 16juni L972nr.57 om regule-
ring av deltakelsen i fisket (deltakerloven) $ 4
og i lov 17 desember 19?6 nr. 91 om Norges
Økonomiske sone $ 3 stilles det krav for å kun-
ne eie norsk fiskefart/y over 15 meter om at
seks tideler av eierandelene skal innehas av
norske statsborgere. For selskaper med be-
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grenset ansvar stilles det dessuten krav om at
styret i selskapet består av her i riket bosatte
norske statsborgere som er aksje- eller andel-
seiere, og at selskapets hovedkontor og sty-
rets sete er i Norge. For fartly under 15 meter
er det tilstrekkelig å være bosatt i Norge.

ForØvrig kan ingen eie norsk fiskefart/y
uten etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet,

4.6.4 Forhandlingsprosessen
Mailcedsødgøng

Da forhandlingene om EØS-avtalen begyn-
te sommeren 1990, ble kravet om frihandel for
fiskevarer fremlagt av EtrTlA-landene. Slik
EFTA så det, var det naturlig at frihandel med
fisk skulle finne sted innenfor EØS, all den
stund det var frihandel internt både i EFTA
og EF.

Det var likevel klart at dette spørsmålet, på
grunn av EFs krav om at tollettelser på fiske-
riområdet bare kunne gis mot @kte fiskekvo-
ter, ville bli særlig vanskelig å håndtere,

EF så også handel med fisk i sammenheng
med handel med landbruksprodukter som
områder der det var behov for beskyttelse, og
aksepterte i utgangspunktet ikke målsettin-
gen om full liberalisering av markedsadgang
for fisk fra EFTAJandene på EF-markedet.

I lØpet av våren 1991 foregikk det hyppige
sonderinger mellom partene.

På ministermøtet i Luxembourg 20 juni
1991 ble det oppnådd politisk enighet om ho-
vedtrekkene i en lpsning av fiskerisp/rsmå-
let. Det viste seg imidlertid etter mltet at El-
og EFTA-landene hadde ulik fortotkning av
det resultat som var oppnådd. EFTA-Iandene
holdt fast ved at man som ledd i en samlet fis-
kerilpsning, hadde oppnådd en politisk enig-
het som innebar full frihandel med fisk og fis-
keprodukter. EF fortolket dette annerledes.

Fra irsk og senere fra andre medlemslands
side ble det bl.a. presisert at det ikke ville væ-
re akseptabelt å innrpmme tollreduksjon for
laks, sild og makrell. Dette var fiskearter som
ble ansett å være "sensitive".Forut for det parallelle ministerm/tet i
Brussel 29. - 31. juli 1991, var det hyppig kon-
takt mellom partene med sikte på å oppnå fri
markedsadgang for fisk og fiskeprodukter.
Samtidig var det dr@ftinger mellom Norge og
EF om å utvide samarbeidet under den bilate-
rale avtalen av 1980 om ressurssamarbeid.

Brüssel-m/tet førte ikke til noen enighet
om fiskerisp/rsmålet. EFs tilbud om mar-
kedsadgang var ennå ikke godt nok for EFTA-
landene. Dessuten awiste EFTA-landene EFs
krav om en kvote på 30.000 tonn torsk i EFTA-
landenes fiskerisoner

Det forhold at flere EF-land hadde reservert

seg mot overhodet å gi noen tollettelser for
laks, sild og makrell kompliserte forhand-
lingssituasjonen betydelig. Dette var fiskeva-
rer av særlig interesse for norske fiskere og
eksportlrer. Det var videre et behov innen
EFTA for en forhandlingslpsning med en til-
fredsstillende profil m.h.t. hvilke fiskepro-
dukter som ble omfattet av tollettelsene.

Forhandlingene om tollreduksjoner ble
gjenopptatt i september 1991, og endelig av-
sluttet i det parallelle ministermØte som ble
holdt i Luxembourg 21. oktober s.å.

Med sikte på å nå frem til en akseptabeì for-
handlingsl/sning ble det fra norsk side arbei-
det med alternative forslag som tok sikte på
en gradvis innf6ring av tollfrihet for fiskeva-
rer; 0-toll for bearbeidete fiskeprodukter fra 1
januar 1993, tolìnedtrapping til 0-toll i 1997 for
de /vrige fiskevarene, tollfrie perioder eller
kvoter for de "sensitive, artene. De produkter
som ikke fikk 0-toll fra 1 januar 199? skulle
dekkes av en utviklingsklausul.

EF arbeidet fremdel.es ut fra den tidligere
fremlagte liste med tollettelser, men signali-
serte at Fellesskapet kunne 6ke rammen for
tollettelsene noe, og at en deretter kunne se
nærmere på produktsammensetningen. Det
viste seg imidlertid snart at EF ikke ville ak-
septere EFTA-landenes prioriteringer, selv
om de ville ligge innenfor den liberaliserings-
ramme EF hadde trukket opp.

Fra EFTAs side ble det understreket at vi-
dereforedlete varer og ferske fileter var vikti-
ge. I titlegg til sìld, laks og makrell, viste det
seg at EF nå definerte også reker, kamskjell
(Coquilles St. Jacques) og sjpkreps som <sen-
sitiven fra EFs side. Foran ministermØtet i
Luxembourg 21 oktober 1991 var derfor av-
standen fremdeles svært stor.

Anti-dumping og konkurrønseregl,er
Et spprsmål av stor betydning for Norge var

å oppnå enighet om at anti-dumpingfiltak ik-
ke skulle anvendes mot norsk fiskeeksport.
Sp/rsmålet om konkurråìnse- og omsetnings-
reguleringer ble derfor særlig viktig. EF ville i
utgangspunktet ikke akseptere å avstå fra an-
tidumpingtiltak, dersom det ikke ble etablert
like konkurransevilkår i form av ensartete
regler,

Allerede på et tidlig tidspunkt i forhandlin-
gene stilte EF krav om felles regelverk for
konkurranse og omsetning som betingelse for
å gi tollettelser.

Det ble fra EF-kommisjonen reist spØrsmål
om de norske omsetningsordninger og om de
norske salgslagene med enerett til omsetning
var monopoler, og således uforenlig med kon-
kurransereglene, Dette ble begrunnet med at
omsetning gjennom EFs produsentorganisa-
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sjoner for fiskere var frivillig, mens omset-
ning gjennom de norske salgslagene var obli-
gatorisk. I denne sammenhengen ble det fra
norsk side vist til at EFs markedsforordning
åpner for at produsentorganisasjonenes vir-
keområde kan utvides til å gjelde fiskere som
ikke er medlemmer av organisasjonen. EF ak-
septerte etter hvert dette synspunktet, men
forbeholdt seg retten til en detaljert gjennom-
gang av norsk regelverk og praksis.

Fra norsk side ble det under forhandlinge-
ne framholdt at EFs og Norges regelverk på
konkurranse- og omsetningssiden måtte kun-
ne eksistere side om side, fordi de to regelver-
kene i utgangspunktet hadde store ìikhets-
trekk. I løpet av forhandlingene ble det ak-
septert av EF at Norge og EFTA ikke ville
overta Etr's lovgivning på disse områdene, og
at det bare kunne være aktuelt med tilpasnin-
ger med sikte på å unngå konkurransevrid-
nrnger,

I nu e ster ing o g etabLer ing
Et av de vanskeligste spprsmålene Norge

og Island stod overfor i forhandlingene, var
EFs krav om adgang til fri investering i fiske-
rinæringen på grunnlag av de generelle prin-
sippene om fri etablering og fri kapitalbeve-
gelse.

Island og Norge reserverte seg mot fri in-
vestering og etablering i fiskeflåten, og frem-
met krav om særordninger på dette punktet.
Islands reservasjon gjaldt investeringer i all
fiskerirelatert virksomhet, mens Norges re-
servasjon gjaldt investering i fliskefartØyer, ik-
ke investeringer i anlegg på land, På norsk si-
de Ønsket man investeringer fra andre EØS-
land i fiskeindustrien på land. Begge land be-
grunnet sin reservasjon med Ønsket om å be-
vare herredØmmet over ressursene.

EF gikk inn for fri adgang til investeringer
også i fiskerisektoren. Dette spØrsmålet ble
særlig aktualisert etter at EF-domstolen i en
kjennelse sommeren 1991 fant at britisk lov-
givning på dette området ikke var i samsvar
med EF-retten. EF-retten aksepterer ikke at
det knytter seg betingelser om eiers nasjona-
litet til registrering av fiskebåter. Det kan kre-
ves at fartØyet skal ha en reell Økonomisk for-
bindelse med det enkelte distrikt i medlems-
landene. Andre betingeìser, som f.eks. at far-
t@yet skal bestyres og at driften skal ledes og
kontrolleres f,ra vedkommende land er aksep-
table.

Trønsitt.
SpØrsmålet om adgang til transitt av fisk

gjennom Norge ble reist fra EFs side i for-
handlingene. EF viste til GATTs artikkel V

om fri transitt for varer som passerer over et
lands territorium som ledd i en fullstendig
reise som begynner og slutter utenfor territo-
riet, og hevdet at denne GATT-bestemmelsen
gir EF rett til fri transitt av fisk giennom Nor-

EF var opptatt av å kunne sikre sin fored-
lingsindustri tilfprsel av råvarer fisket av EF'
fart/yer ved å sende sine fangster landeveien
gjennom Norge for bearbeiding i EF.

Fra norsk side awiste man EFs fortolkning
av GATTs bestemmelser. Ttansitt er i fplge
GATTs artikkel V transport fra et lands tol-
lområde gjennom et annet til et tredje lands
tollområde. Transport gjennom Norge etter
landing her vil således ikke være tro'nsitt
giennom et lands tollterritorium. Oppkjøpere
fra EF-Iand kan imidlertid etabìere seg i nor-
ske havner og kjøpe opp fisk på linje med
andre, Dessuten kan EF kjppe fisk i et tredje-
land og transittere den giennom Norge. Dette
vil være transitt i henhold til GATTs defini-
sjon.

Norge var ikke enig i at fiskefartlyer fra EF-
Iand eller fra tredjeland skulle kunne lande
fïsk i norske havner med tanke på transitt,
uten å gå gjennom de lovbestemte ordninger
med organisert fprstehåndsomsetning gien-
nom fiskernes salgslag. Når det gjaldt landin-
ger fra tredjelands side, ble det fta norsk side
fremholdt at slike rettigheter ville falle uten-
for rammen av EØS-forhandlingene'

4.6.5 Forhandlingsresultat
Protokoll I

Artikkel 20 i EØS-avtalen viser til at be-
stemmelser som får anvendelse på fisk og
andre marine produkter er fastsatt i Avtalens
Protokoll 9.

Protokoll nr. 9 inneholder i tillegg til EØS-
bestemmelsene om tollettelser også bestem-
melsene om statsstøtte, konkurranseregler og
omsetningsregler.

Markedsadgøng
Under det felles ministermØtet i Luxem-

bourg 21. oktober 1991 ble det oppnådd enig-
het om en fiskerilPsning.

Som det fremgår av art, 2 i EØS-avtalens
Protokoll I (S.v. 1 s. 143), ble fiskevarene som
eksporteres til EF fra EFTAland delt inn i 3

kategorier;

- fisk som omfattes av tollfrihet fra 1. januar
1993

- fisk der tollen skal reduseres med 70 pst.
innen 1. januar 1997

- fisk som ikke omfattes av tollreduksjoner
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EØS-avtalen innebaerer at EF vit fjerne tol-
len for fersk og frossen torsk, hyse og sei,
samt kveite og blåkveite fra l. januar 19g8,
Tollen på disse varene til konsumentmarke-
det er nå på 12 pst, og til industrimarkedet B,?
pst. Unntak fra dette er kveite som har I pst.
toll. EF vil fra samme dato også innføre tollfri-
het for ferske fileter av disse artene. Tollen på
disse varene ernå 18 pst.

I tillegg innfprer EF fra 1. januar l99B tollfri-
het for saltfisk og tØrrfisk av torsk hvor nor-
maltollen er på 13 pst. og saltede fileter av
torsk og annen hvitfisk, hvor normaltollen er
på 16 - 20 pst. Selv om EF i dag har spesielle
importkvoter for disse produkter når de eks-
porteres fra Norge, har disse kvoter, særlig for
saltfisk, vært utilstrekkelige for å dekke
norsk eksport.

Det er videre oppnådd tollfrihet fra 1. janu-
ar 1993 for bearbeidede fiskevarer som fiske-
pinner og kaviaretterligninger. Fiskepinner
er et viktig produkt for fryseindustrien.

Tollen for sild, makrell, laks, reker, kam-
skjell (Coquilles St, Jacques), sj¿kreps, fiske-
mel og fiskeolje er ikke redusert.

For de þvrige fiskeproduktene, bl.a. levende
fisk, fersk og frossen fisk, Øvrj.ge fiskefileter,
skalldyr og bløtdyr, og de gjenstående bear-
beidete produktene, herunde¡ brisling og her-
metikk, vil det skje en gradvis tollnedtrap-
ping med 70 pst. av den toll disse produktene
har i dag fra 1. januar 1993 frem til 1. januar
1997. Tollen på hvert enkelt av disse produk-
tene vil reduseres årlig med 14 pst. i forhold
til den tollsats som gjelder 31 desember 1992
inntil reduksjonen på 70 pst. er nådd I januar
1997.

Alle bearbeidete produkter av blant annet
torsk, hyse, sei, lange, brosme, enten de er
hermetisert, frosne, saltet, rpkt eller bearbei-
det i form av ferdigretter o.l. vil altså nyte
godt av tilsvarende tollnedsettelse.

For oppdrettsfisk vil tollen på fersk og fros-
sen laks fremdeles være 2 pst. Men tollned-
trappingen på 70 pst. vil omfatte alle produk-
ter av øtret, røye, steinbit, havabbor, ulike
flyndrearter og skjellarter. Dette betyr en re-
duksjon av tollsatsene ned til mellom 2,4 og
6,9 pst. For de fleste produkter vil tollen ligge
i st/rrelsesorden 0,9 - 4 pst. Oppdrettet kveite
og torsk vil få nulltoll fra 1. januar 1993, Avta-
lens Protokoil 46 (S.v, 1 s, 186) inneholder en
utviklingsklausul hvor partene ved gjennom-
ganger annethvert år vil spke å utvikle samar-
beidet på en harmonisk, glensidig fordelaktig
basis innenfor rammene av partenes fiskeri-
politikk. Dette åpner også for å fremme ønske
om ytterligere tollreduksj oner.

Den nye tollsituasjonen vil imidlertid sam-
let åpne for betydelige nye muligheter for økt
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eksport til EF-land, For det fgrste har EFs
tollsatser i stor grad hindret eksport. Norske
leverand¿rer vil nå få muligheten tit å komme
inn på markedet med et vesentlig bredere
produktspekter. Dernest har tollsatsene hatt
en struktur som har gitt EFs fiskeindustri
konkurransemessige fortrinn. Under dagens
regime er f.eks. norsk torsk som skal brukes
som råvare i EFs fiskeindustri belagt med B,?
pst. toll, mens samme vare til ferskkonsum
belastes med 12 pst. for fersk fisk og lB pst.
for fileter. Disse produktene oppnår nå totlfri-
het.

Den oppnådde markedsløsning vil derfor
sette norsk fiskeindustri i stand til å styrke
sin posisjon på det europeiske markedet. Den
nye tollsituasjonen for fersk fisk og filet vit
gj@re det mutig for norske fiskere og ekspor-
tprer å betjene det kjgpelraftige ferskfisk-
markedet i Europa. Mens Island hittil har hatt
bedre markedsadgang enn Norge, vil mar-
kedsvilkårene i EØS i hovedsak være like for
samtlige EFTAland. Eksisterende bilaterale
ordninger, som gir bedre vilkår, vil bli videre-
fþrt.

EFïIA-Iandene vil awikle gjenværende toll
på fiskevarer fra EF l januar 1993. Dette be-
tyr at EF får samme betingelser som gjelden-
de frihandelsregime i EFTA. med tilsvarende
unntak, jfr. art. 1 i Protokoll g.

Norge legger i dag bare en toll på kr. 0.2b pr.
kg. på bearbeidede produkter av fisk. og mel-
lom kr. 0,37 og kr. 1.- på krepsdyr.

Sverige, Finland og Sveits har for enkelte
fiskeslag fått overgangsordninger for awik-
lingen av toll og mengdemessige begrensnin-
ger, tilsvarende de ordninger som ble avtalt
da EFTA-landene med virkning fra 1.7.90 inn-
førte frihandel med fisk seg imeilom. jf.
St.prp. nr. 7? (1989-90).

Ordningene innebærer at Sverige inntil 81.
desember 1992 kan opprettholde mengde-
messige begrensninger pà import av sild og
torsk. Finland skal innen 31. desember lgg3
legge frem en plan for avvikling av impoltbe-
grensningene på laks og østersjosild. Sveits
har folpliktet seg til innen l. januar' 1gg3 à
gjennomgå sine tollsatsel pà felskvannsfisk,

Innenfor EØS vil det gjelde samme opprin-
nelsesregler som i nàværende ordninger med
EF. Det betyr at fiskevarel fàr full opprinneise
når råstoffet er av EØS-oppr.innelse. Besteln-
melsene'er beskrevet i Avtalens Protokoll .l
(S.v. I s. 44). jfr. art. 3 i Pr.otokoll g. Det vises
forøvrig til kapittel 6.7. om opplinnelsesreg-
ler.

Ontsetrr i rr gsr.l ldrr i rr ge I'

Et sentralt folhandlingstnàl \'at'lì sìrarpe et
konkulransemessig ensartet mallied innen-
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for hele EØSområdet for fisk og fiskeproduk-
ter slik at det kunne oppnås så høy grad av fri
varebevegelse som mulig. For å nå dette måIet
måtte konkurransevridende statsstøtte og
omsetningsordninger tilpasses en felles
norm. Dette framgår av artikkel 4 nr. 1 og 2 i
Protokoll 9, som lyder slik: '

1. StØtte gitt av statsmidler til fiskerisektoren
som vrir konkurransen, skal avskaffes.

2. Lovgivning som gjelder markedsordnin-
gen i fiskerisektoren, skal endres for ikke å
vri konkurransen.

I felleserklæringen med omforent fortolk-
ning av artikkel 4 nr. 1 og 2 i Protokoll g frem-
går det at EFTAlandene ikke kommer til å
overta EFs regelverk, og at eventuell konkur-
ransevridning som fglge av det enkelte EF"IA-
landets lovgivning skal vurderes i lys av prin-
sippene for EFs lovgivning om markedsorga-
nisering.

Bestemmelser i lovgivningen som EIIIA-
landene har eller vil innfpre om omsetnings-
organer, i felleserklæringen kalt produsentor-
ganisasjoner, er uten videre i samsvar med
EFs regler dersom omsetningsorganene:
- er opprettet etter initiativ av produsentene
- har valgfritt medlemskap
- ikke er markedsdominerende, medmindre

dette er n/dvendig for å nå mål som sam-
svarer med de mål som er satt i artikkel 39 i
Roma-traktaten.

I de tilfeller der lovgivningen i et EFTA-
land fastsetter at salgsorganisasj onenes regu-
leringer også skal gjelde for fiskere som ikke
er medlemmer av organisasjonene, er EFTA
og EF enige om at en eventuell konkuransev-
ridning vil bti bedØmt med bakgrunn i tilsva-
rende bestemmelser i EFs markedsforord-
ning. Dessuten er partene enige om at be-
stemmelser om intervensjoner for å st/tte pri-
sene skal samvsare med hverandre, Minste-
prisfastsettelsen betraktes ikke som en pri-
sintervensjonsordning og vil dermed kunne
fortsette.

Det lyktes derfor EFTA-landene å få gjen-
nomslag for bestemmelser om at EFs omset-
ningsordninger ikke skal overtas. Den norske
ordningen med lovbeskyttelse for visse salgs-
lagsfunksjoner har vesentlige felles trekk
med EFs markedsordning. Det er lagt til
grunn at Norges og EFs ordninger om lovre-
gulert omsetning i utgangspunktet skal kun-
ne eksistere side om side. Det er enighet om
at ordninger og praksis som virker konkur-
ransevridende skal endres, Det er EFs mar-
kedsordning som er målestokk for hva som
kan sies å være konkurransevridende.

Som et resultat av forhandlingene vil det
være npdvendig å foreta vissejusteringer i rå-
fisklovens ordlyd og i forskriften til loven.
Dessuten vil det være behov for å foreta end-
ringer i enkelte av salgslagenes vedtekter. De
funksjonene som salgslagene utfØrer vil i ho-
vedsak kunne videref/res uavhengig av EØS-
avtalen. Salgslagenes adgang til å fastsette
minstepris for all fisk som landes innen deres
områder, til å fastsette alminnelige salgsvil-
kår, til å foreta visse former for fangstregule-
ringer og til å dirigere fangster når mottaket
tilsier det, vil bli viderefprt.

Anti-dumpì,ng
Et sp/rsmål av avgjprende betydning fol

Norge var å oppnå enighet om at anti-dum-
pingtiltak ikke skulle anvendes mot norsk fis-
keeksport.

For industrivarer sier EØS-avtalens Artik-
kel 26 at anti-dumpingtiltak og liknende til-
tak ikke skal settes i verk innenfor EØS. I Av-
talens Protokoll 13 (S.v. I s. 154) er det imid-
lertid fastsatt at denne bestemmelsen bare får
virkning for de områder der EFs regler fullt ut
er innarbeidet i Avtalen. Da EFs fiskerilovgiv-
ning ikke inngår i EØS-avtalen vil Artikkel 26
i utgangspunktet ikke gjelde fisk og fiskeva-
rer.

For fisk og fiskevarer gjelder artikket 4 nr. B
i Protokoll 9, som lyder slik:

"Avtalepartene skal gi6re sitt beste for å
sikre konkurransevilkår som gjpr det mulig
for de andre avtalepartene å avstå fra å anven-
de anti-dumping-tiltak og utjevningstoll.>

EFs regelverk for omsetning av fisk og fis-
kevarer skal ikke inngå i EØS-avtalen. EF vil
flr ikrafttredelse av avtalen sammen med ak-
tuelle EFTA-land likevel foreta nærmere un-
ders/kelser med henblikk på å finne fram til
om betingelsene er tilstede for å Ia Avtalens
Artikkel 26 få anvendelse for fisk og fiskeva-
rer, uavhengig av hva som fplger av Protokoll
13, dvs. uavhengig av om regelverket er fullt
innarbeidet i Avtalen.

StøtsstØtte
Det vil ikke bli etablert et felles regelverk

for statsstltte i fiskerisektoren. I Protokoll g

artikkel 4.1 er EFTA og EF imidlertid enige
om at statsstØtte til fiskerisektoren som vir-
ker konkurransevridende, skal avskaffes.
StatsstØtte skal vurderes i sammenheng med
Roma-traktatens artikler 92 og 93 og i forhold
til relevante bestemmelser i EFs avledede re-
gelverk om fiskeripolitikken. Dette omfatter
også innholdet i felleserklæringen om at lav
befolkningstetthet er et selvstendig kriterium
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ved avgrensning av geografiske virkeområder
for statsstØtte.

Ettersom EFTAs regelverk om statsstØtte til
fiskerisektoren i store trekk er som EFs regel-
verk, og på enkelte områder er mer restriktiv,
vil EØS-avtalen ikke innebære ytterligere
omlegginger for Norge enn de som en allere-
de er forpliktet til gjennom EFTAs regelverk.
Tilpasningen vil imidlertid gjennom EØS-av-
t¿len måtte s$e ett år tidligere, dvs. f.o.m. 1.
januar 1993,

StatsstØtten til fiskerinæringen i Norge er
de siste årene gradvis redusert både som f6lge
av bedret lpnnsomhet i næringen og som fpl-
ge av en tilpasning til internasjonale forplik-
telser. Pristilskudd på fisk er under awikìing.
Det samme gielder generelle ordninger som
f.eks. agntilskudd, ferietilskudd og dekning
av assuransepremie for fiskere.

EF har ikke egne regler for hvilke sosiale
ordninger til fiskerne som er tillatt. Vanligvis
er de sosiale ordninger til fiskerne i EF en in-
tegrert del av de ordninger som gjelder for
andre arbeidstakere. Når det gjelder de nor-
ske sosiale ordninger som a-trygd og garanti-
lott, arbeides det med at fiskerne så langt som
mulig kan fpres inn under de sosiale ordnin-
ger som gielder i arbeidslivet generelt, jf. St.
meld. nr. 32 (1990-91). De norske ordningene
vurderes å være forenlige med statsstpttere-
gelverket i EøS.

Støtteordninger som strukturtiltak, effekti-
viseringstiltak, kompetansetiltak og mar-
kedstiltak vil fortsatt være tillatt.

Det vil også være adgang til regionale stpt-
tetiltak såfremt denne st/tten ikke virker
konkurransevridende eller motvirker fiskeri-
messige hensyn. Fortsatt bruk av fflringstil-
skudd vil måtte vurderes i en slik sammen-
heng, Avgrensningen av geografisk virkeom-
råde vjl måtte tilpasses den områdeinndeling
som kan legges til grunn for regional.st/tte
forþvrig i Norge.

Både ut fra statsfinansielle årsaker og ut fra
våre forpliktelser i EFTA, er det n@dvendig
med en reduksjon i subsidiebruken overfor
fiskerinæringen og en omlegging av de Øko-
nomiske virkemidlene. Det arbeides aktivt
for raskt å få ned nivået på de statlige overfø-
ringene til fiskerinæringen, samtidig som det
parallelt legges vekt på å styrke forutsetnin-
gene for å oppnå l6nnsomhet uten generell
statsst/tte, bl.a. kapasitetsreduserende tiltak
og effektiv ressursforvaltning. Målet er å gjgre
næringen selvbærende og uavhengig av stats-
stØtte. Fiskerne bØr så langt som mulig føres
inn under de sosiale ordningene som gjelder i
arbeidslivet generelt. Økonomisk stltte ut fra
distriktspolitiske hensyn bØr vurderes innen-
for en næringsnlytral ramme og ikke som en
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del av fiskeripolitikken Ísolert. Fiskeridepar-
tementet vil i 1992 foreta en ny gjennomgang
av st@ttebruken til fiskerinæringen i Norge.

Irusester|ng og etøblering i fiskei.ndustrien og
i fiskefl.&ten

Etter EØS-avtalens Artikkel 31 skal det ik-
ke være restriksjoner på etableringsadgangen
for statsborgere fra en av EFs medlemsstater
eller en EFTA-stat på en av disse statenes ter-
ritorium. I henhold til vedlegg VIII til denne
artikkel har imidlertid Norge rett til å opprett-
holde kravet om at utlendinger ikke kan eie
mer enn fire tideler i et norsk fiskefartØy.

Etter Artikkel 40 i EØS-avtalen skal det
mellom avtalepartene ikke være noen restrik-
sjoner på ove¡fØring av kapital tilhprende per-
soner som er bosatt i EFs medlemsstater eller
EFTA-statene, og ingen forskjellsbehandlig
på grunn av partenes statsborgerskap, bosted
eller stedet for kapitalanbringelsen, Vedlegg
XII til denne artikkei inneholder imidlertid
fþIgende unntaksbestemmelse som lyder
slik:

"Uten hensyn til avtalens Artikkel 40 og be-
stemmelsene i dette vedlegg kan Norge fort-
sette å anvende restriksjoner som gjelder den
dag avtalen undertegnes, på utenlandske
statsborgeres rett til å eie fiskefartpyer.

Restriksjonene skal ikke være til hinder for
at utenlandske statsborgere investerer i land-
basert fiskeforedling eller i selskaper som ba-
re er indirekte engasjert i fiske. Nasjonale
myndigheter skal ha rett til å pålegge selska-
per som helt eller delvis er ervervet av uten-
landske statsborgere, å awikle investeringer i
frskefartgyer."

Norge kan derfor opprettholde någjeldende
bestemmelser om at utenlandske statsborge-
re eller selskaper bare skal kunne eie fire tide-
ler i et norsk fiskefart/y. Derimot kan uten-
landske statsborgere eller selskaper investere
i landbasert fiskeindustri eller i selskap som
indirekte er engasjert i fìske.

Dette innebærer at det vil være i samsvar
med nåværende regler at en eier av et fiske-
foredlingsanlegg med inntil fire tideler eier-
skap fra statsborgere fra et EØSland kan gis
tillatelse til å erverve et norsk fiskefartØy. Ei-
es et anlegg helt aV utenlandsk EØS-kapital,
vil eiernq bare kunne gå inn i et rederi med fi-
re tideler kapital for å kunne få ervervstillatel-
se til et norsk fartþy. Det samme vil også gjel-
de om landanlegget eies med mer enn fire ti-
deler av utenlandske EØS-borgere. Spesielt
vil dette gjelde i det tilfellet landanleggets ei-
er har 50 pst. eierandel i anlegget, idet en slik
eierandel vil medflre full rådighet over far-
tp-vet.
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Etter fiskerigrenselovens $ 2, annet ledd
kan det i særlige tilfelle gis tillatelse til at et
frskefartØy eies av et aksjeselskap, eller annet
selskap med begrenset ansvar, med uten-
landsk kapital ut over fire tideler. Slik dispen-
sasjon kan bare gis for fiskefartgy med virk-
somhet som har naturlig tilknytninf¡ til indu-
strianleggets virksomhet.

Videre vil Norge kunne pålegge utenland-
ske borgere eller selskaper som investerer i
landbasert fiskeforedling eller selskaper som
er engasjert i fiske, å awikle investeringer i
fiskefartpy som ikke er forenlig med reglene i
fiskerigrenseloven om adgangen til å eie
norsk fiskefartfly.

Løndinger i norsk høun frø EQS-førtgyer.
Omløsting er o g transitt

I artikkel 5 i Protokoll t heter det om lan-
dinger av fisk innenfor EØS-området:

uAvtalepartene skal treffe de nldvendige
tiltak for å sikre at alle fiskefart/yer som flrer
andre avtaleparters flagg, har samme adgang
som deres egne fart/yer til havner og f¿rste-
hånds markedsinnretninger samt tilknyttet
utstyr og tekniske installasj oner.

Uten hensyn til bestemmelsene i foregåen-
de ledd kan en avtalepart nekte ilandfpring av
fisk av en fiskebest¿nd av felles interesse når
det foreligger alvorlig uenighet om forvaltnin-
gen av den.u

Etter dette kan en ikke lenger praktisere
forbudet i fiskerigrenselovens $ I mot â føre i
land fra fangstfeltet fiskefangster som ikke er
fanget med norske fartlyer, så lenge faúþyet
fprer flagget fra et EØS-land, Fiskerigrenselo-
vens $ I er foreslått endret i en annen sam-
menheng.

Splrsmålet om transitt ble ikke endelig av-
klart i EØS-forhandlingene. Partene er imid-
iertid enige om å fortsette dr/ftingene med
sikte på å nå frem til en akseptabel løsning før
EØS-avtalens ikrafttredelse. Dette er nedfelt i
et omforent mØtereferat om transitt i fiskeri-
sektoren (S.v. 1 s. 421),

I tillegg har EF i en ensidig erklæring gitt
uttrykk for at dersom man ikke når frem til et
gjensidig akseptabelt arrangement for trans-
itt, er det EFs forståelse at saken kan tas opp i
EØS-komiteen i henhold tit Artikkel 6 i fiske-
riprotokollen (Protokoll 9). Dersom enighet
heller ikke oppnås i EØS-komiteen henviser
Protokoll 9, Artikkel 6 til Avtalens Artikkel
tl4.

Ronsekaensene for Lwgiuningen rn.u, on'L

or g anisering øu ftskeomsetntng en
EFTA-landene overtar som nevnt ovenfor

ikke EFs regler om organisering av markedet
for fisk og fiskeprodukter, Den felles erkl¿e-
ring i tilknytning til Protokoll I om handelen
med fisk og fiskeprodukter legger til grunn at
konkurransevridning ikke skal finne sted
som fplge av fors$eller i regelverket. Norske
regler skal vurderes opp mot prinsippene i
EFs regelverk, Behovet for tilpasning i det
norske regelverket må ses i dette lys.

En salgsorganisasjon som er stiftet på initi-
ativ av fiskerne, vil uten videre være i sam-
svar med regelverket i EØS på dette området.
Medlemskap i EFs produsentorganisasjoner
er frivillig, Dette er også tilfelle for de fleste
norske salgslag, som har som sitt høyeste or-
gan et representantskap valgt av distriktsor-
ganisasjoner under Norges Fiskarlag og
Norsk Sjømannsforbund, som i sin tur er fri-
villige organisasjoner.

Departementet godkjenner vedtektene for
salgslagene. Fiskeridepartementet vil se til at
salgslagene innarbeider en mulighet for fiske-
re til å reservere seg mot medlemskap. De
salgsl.ag som har vedtektsbestemt automatisk
medlemskap vil derfor måtte endre sine ved-
tekter på dette punktet. En fisker som lander
sin fangst i Norge, må respektere salgslagets
omsetningsordning uansett om han er med-
lem i laget eller ikke.

Etter EFs markedsordning kan en plodu-
sentorganisasjon ikke inneha en domineren-
de stilling på EFs marked, medmindre dette
anses for å være nØdvendig for å slke å oppnå
målene som er omtalt i Romatraktatens artik-
kel 39. De norske salgslagene i dag kan neppe
sies å ha noen dominerende posisjon for om-
setningen av bestemte fiskeslag på det euro-
peiske markedet. Det er derfor ikke n@dven-
dig med noen endring i salgslagsordningen av
hensyn til dette forholdet,

Bestemmelser i vedtekter og forretnings-
regler for salgslagene som måtte virke kon-
kurransevridende, vil måtte tilpasses en mer
åpen konkurranse. EventuelÌ forskjellsbe-
handling som måtte forekomme i forhold til
nasjonalitet, må awikles. Derimot vil det
fremdeles kunne stilles vilkår på ikkediskri-
minerende grunnlag om etablering i Norge
uten at dette vil være i strid med EØS-avtalen.

I fØlge Felleserklæringen til Protokoll 9 skal
en salgsorganisasjon uten videre sies å være i
samsvar med EFs regelverk, dersom lovgiv-
ningen som gielder for organisasjonen korres-
ponderer med prinsippene i artikkel 7 i EFs
markedsforordning. Den gjelder i de tilfellene
der salgsorganisasjonenes reguleringer er ut-
videt til å gielde ikke-medlemmer, slik ord-
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ningen i praksis er for de norske salgslag. Det
er her samsvar mellom regelverket for produ-
sentorganisasjoner i EF og regelverket for de
norske salgslagene.

Det ligger i partenes felleserklæring ingen
forpliktelse for Norge til å overta EFs regel-
verk om prisstþtte. Dette regelverket er ikke
gjort til del av EØS-regelverket, heller ikke
EFs tilbaketrekningsordninger. Dermed vil
bestemmelsene om prisfastsettetse og priss-
tØtte i Avtalens kapittel III i markedsforord-
ningen ikke få noen virkning for Norge så len-
ge Norge ikke innfgrer EFs system for pris-
fastsettelse.

Fangstregulering av hensyn til avtaket etter
bestemmelsene i Råfisklovens $ 5 vil kunne
fortsette etter den praksis som har utviklet
seg.

EØS-avtalen utelukker ikke muligheten for
å dirigere fangster når dette er nldvendig av
hensyn til begrensninger i avtaket. Slike inn-
grep i fiskerens rett til selv å velge kjþper og
avtale pris omfattes ikke av EØS-avtalen. Det
vil imidlertid være nldvendig å etablere et
kontrollsystem, slik at likebehandling blir
sikret. tr'iskeridepartementet vil derfor foreslå
innfprt adgang til å påklage dirigeringsvedtak
som salgsÌagene gjlr til myndighetene.

Den norske Råfisklovens reguleringer ret-
ter seg mot landinger som foretas av frskere i
de enkelte salgslags virkeområde. Regulerin-
ger etter Råfiskloven er gjort gjeldende uan-
sett om en fisker er medlem eller ikke av det
salgslaget som forestår førstehåndsomsetnin-
gen i området. Medlemskap i salgslagene har
i realiteten ikke spilt noen rolle i forhold til
Råfisklovens reguleringer. Salgslagenes virk-
somhet knytter seg til hvorvidt fisken landes i
lagets distrikt eller ikke, uansett om det er
medlemmene eller andre fi.skere som leverer
fisken, Landes fisken i utenlandsk havn, skal
salgslaget i distriktet der fartlyet er registrert
ha hånd om avsetningen.

Bestemmelser i vårt regelverk om at regule-
ringene også gjelder for direktelandinger i ut-
landet, vil ha en funksjon i forhold til ressurs-
og kontrollhensyn. Så lenge de ikke praktise-
res på en handelsvridende måte, vil de kunne
opprettholdes overfor de fiskere som er med-
lemmer av salgslagene. Derimot vil ikke
salgslagenes reguleringer kunne gjlres giel-
dende overfor leveringer i utlandet som fore-
tas av fiskere som ikke er medlemmer av
salgslagene. Fiskeridepartementet vil etable-
re praktiske l/sninger for å ivareta ressurs- og
kontrollhensynene, som kan gjennomfpres
uten å at disse virker handelsvridende. Det er
av vesentlig betydning at norske fiskeres res-
sursuttak registreres av norske myndigheter.
Salgslagene spiller en sentral rolle i selve regi-

streringsvirksomheten, Fiskeridepartemen-
tet vil viderefpre registreringsordningene og-
så for fisk som leveres i utlandet, og viì utfer-
dige de npdvendige forskriftene for en slik
kontroll.

Norge vil gi fartØy fra andre EØS-Iand rett
til landing i norsk havn på like vilkår med eg-
ne fartpyer. Dette inneb¡erer at Fiskerigrense-
lovens $ B må endres. Et liknende endrings-
forslag har vært forelagt de berØrte partene i
en annen sammenheng. Fiskeridepartemen-
tet har lagt fram et endringsforslag.

Oppsummering
Det var et viktig mål for EFTA å oppnå full

frihandel med fisk og fiskevarer innenfor
EØS.

EF aksepterte ikke full frihandel med fisk.
Det var sterke beskyttelsesinteresser, særlig
knyttet til laks, sild, makrell og reker hvor EF
ikke var beredt til å gi tollreduksjoner.

Forhandlingsresultatet medfØrer likevel en
giennomgripende forbedring av tollbetingel-
sene på EFmarkedet og innebâerer O-toll for
de viktigste hvitfiskartene fra 1, januar 1993,
samt en 70 pst. reduksjon av eksisterende toll
for de fleste Øvrige fiskevarene, også bearbei-
dete produkter, innen 1. januar lgg7,

Når det gjelder ståtsstøtte, konkurransereg-
ler og reguleringer av omsetningen av fiske-
varer, skal EFTA-landene og EF påse at det
ikke forekommer ordninger som virker kon-
kurransevridende. EFTA-landene fikk gjen-
nomslag for at offentlig stltte til tynt befolke-
de områder kan fortsette. Dette er også tatt
inn i Felleserklæringen til f,rotokoll 9,

Konkurransen innen EØS skal finne sted
på likeverdige vilkår. Både EFTA-landene og
EF skal påse at statsst/ttepraksis og de be-
stemmelsene som regulerer omsetningen, ik-
ke virker konkurransevridende. Da samarbei-
det ikke vil skje på basis av et felles regelverk,
vil tvistesplrsmål i praksis måtte finne sin
lgsning i EØS-komiteen.

Det var viktig for Norge å fjerne den usik-
kerhet som ligger i at EF kan bruke anti-dum-
pingtiltak i fiskerisektoren, Avtalen innehol-
der bestemmelser om åt partene skal ha som
mål å avstå fra slike virkemidler. Norge og EF
skal i denne sammenheng foreta en gjennom-
gang av eþsisterende konkurranseregler for å
underslke om de er likeverdige. Dersom vil-
kårene er oppfylt, er det forutsetningen at
EØS-avtalens generelle bestemmelser om ik-
ke.bruk av anti-dumpingtiltak skal gielde.
Det er meningen å fullføre gjennomgangen
f/r avtalen trer i kraft, Det er lagt opp til at
denne giennomgangen kan gipres bilateralt
mellom ett eller flere EFTA-land på den ene
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side og EF på den andre, slik at den ikke tren-
ger å omfatte alle EFTAs medlemsland.

Norge kan opprettholde nasjonal lovgiv-
ning om etablering og investering i fiskeflå-
ten.

Det ble lagt til grunn at EØS-avtalen ikke
omfatter lovgivning og forvaltninþspraksis
for fiskerireguleringer, kvotefastsettelser og
andre regler for utØvelse av fisket. EF hevdet i
en innledende fase av forhandlingene at også
slike regler kunne ha konkurransevridende
virkning, og derfor i prinsippet burde omfat-
tes av forhandlingene, Det ble imidlertid
enighet om å holde området utentbr forhand-
lingene.

Spgrsmålet om adgang til fri transitt av fisk
over norsk territorium ble tatt opp fra EFs si-
de. Norge kunne ikke innr/mme EF denne
adgang under forhandlingene. Partene er enig
om at splrmålet skal dr/ftes videre med sikte
på en gjensidig tiifredsstillende lpsning f¿r
EØS-avtalen trer i kraft.

4,7 TOLL- OG OPPRINNELSES-
SPøßSMÅL

En tollunion er en avtale om å etablere et
felles tollområde. Det innebærer at de land
som deltar i tollunionen fierner toll og andre
direkte handelshindre seg imellom, samt at
de innfører felles ytre tollsatser og etablerer
felles handelspolitikk overfor tredjeland. En
vare som imporleres til et land i en tollunion
fra et tredjeland det ikke er inngått preferan-
seavtale med, må det normalt betales toll for
på tollunionens yttergrense, Varen sirkulerer
deretter fritt innenfor tollunionen. Det er der-
med ikke behov for opprinnelsesregler for
den interne samhandel i en tollunion,

Et frihandelsområde er en avtale om å etab-
lere frihandel med varer som er produsert i
området. Toll og andre direkte handelshindre
blir fjernet mellom de land som deltar i fri-
handelsområdet, men de enkelte land kan ha
ulike tollsatser og ulike handelsreguleringer
overfor tredjeland. Forskjellen i ytre handels-
politikk medfører at det er nldvendig med
opprinnelsesregler i et frihandelsområde,

Formålet med opprinnelsesreglene er å be-
grense tollfrihet/ preferansebehandling til de
varer som omfattes av frihandelsordningen
og å forebygge forvridning av samhandelen
på grunn av ulikheter i de enkelte avtalepar-
ters tollsatser overfor tredjeland. Det må der-
for godtgj/res at varen er tilstrekkelig bear-
beidet eller har opprinnelse i det eksporteren-
de landet. Hvis ikke vil import fra tredjeland
kunne komme inn i de av landene i fi'ihan-
delsområdet som har lavest tollsatser, for se-
nere å bli eksportert til cle andre landene i fri-
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handelsområdet, Derved vil de ytre tollmure-
ne i disse landene bli omgått.

Autonome eller nasjonale opprinnelsesreg-
ler har ingen operativ funksjon i et frihandels-
område, De benyttes hovedsakelig for statis-
tiske formål overfor tredjeland og er knyttet
til handeispolitiske virkemidler som import-/
eksportrestriksjoner og lisensiering. De be-
nyttes også til å fastlegge varers opprinnelse i
forbindelse med dumpingprosedyrer overfor
tredjeland, De autonome opprinnelsesreglene
i Norge er langt enklere enn de deta[erte pre-
feranseopprinnelsesreglene i frihandelsavta-
len, I EE, som er en tollunion, er de autonome
opprinnelsesreglene mer omfattende og be-
nyttes aktivt i den ytre handelspolitikken,

4.7.1 Opprinnelsesreglene
Opprinnelsesreglene angir kriterier som må

oppfylles fbr at en vare skal få status som fri-
handelsvare, dvs. ha redusert toll eller være
tollfri og gis fri sirkulasjon i frihandelsområ-
det. Varer som ikke har dokumentasjon for
opprinnelse i overensstemmelse med regel-
verket, må det betales toll for etter de satser
som gjelder i det land varen skal innføres.

EØS-avtalen innebærer for varebyttet en ut-
videt frihandelsordning, og avtalepartene be-
holder dermed sine nasjonale tolltariffer over-
for tre{eland. På toll- og opprinnelsesområ-
det gflres EFs regelverk ikke til E@S-forplik-
telser. Det har derfor vært forhandlet om hvil-
ke opprinnelsesregler som skal gjelde i EØS.

Utgangspunkt for forhandlingene om opp-
rinnelsesregler i EØS var det felles regelverk i
Protokoll 3 i de seks bilaterale frihandelsavta-
lene av 1973 mellom EFTA-landene og Eq jfr.
St.prp. nr. 126 (1972-73), Disse reglene er til-
nærmet identiske med opprinnelsesreglene i
EElA-konvensjonen som $elder i handels-
forholdet mellom EFTA-landene.

I henhold til bestemmelsene i frihandelsav-
talene av 1973 får varer som i sin helhet er pro-
dusert i frihandelsområdet, uten innsatsvarer
fra tredjeland, opprinnelsesstatus. Opprinnel-
sesreglene regulerer først og fremst samhan-
del med varer der det benyttes råvarer eller
innsatsvarer fra tredj eland,

En hovedregel er at innsatsvarer som im-
porteres til frihandelsområdet må bearbeides
så mye at varen skifter posisjon i tollnomen-
klaturen, som er basert på Det harmoniserte
system (fr. St.prp, nr. 100 (1986-87). Det skal i
prinsippet ikke benyttes råvarer eller deler
fra tredjeland som kommer under samme po-
sisjon som den ferdige vare. Det finnes imid-
lertid mange unntak fra denne regelen. I et
vedlegg til Opprinnelsesprotokollen, den så-
kalte Prosesslisten (Vedlegg II til Protokoll 3 i
Frihandelsavtalen av 1973), beskrives den be-
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arbeiding som er n/dvendig for at det ferdige
produkt skal få opprinnelsesstatus og dermed
oppnå preferanse-tollbehandling. Denne lis-
ten har jevnlig vært endret giennom vedtak i
Den blandete komite under Frihandelsavta-
len av 1973, bl,a, for å ta hensyn til nye pro-
duksjonsprosesser.

For å oppnå preferansebehandling/tollfri-
het innen frihandelsområdet må det utstedes
dokumentasjon som bekrefter en vares opp-
rinnelse. Denne dokumentasjonen skal enten
v¿ere et varesertifikat EUR. f , eller en faktura-
erklæring utstedt i samsvar med de fastsatte
regler. Tollmyndighetene i eksportlandet kan
kontrollere riktigheten av slik dokumenta-
sjon før varen utfØres. Vanligvis foretas slike
kontroller i etterhånd på bakgrunn av fore-
splrsler fra importlandets tollmyndigheter.
Tollmyndighetene i EFTA- og EF-landene har
et nært samarbeid på dette området, Opprin-
nelsesreglene omfatter også tiltak mot over-
tredelse av reglene, inkludert forhold der det
gis uriktige opplysninger.

4.7.2 Viktige spørsmål i forhandlingene
Målsettingen for EØS-forhandlingene på

dette området har vaert å oppnå forenkling og
forbedring av gjeldende opprinnelseregler i
frihandelsavtalene av 1973. Flere av reglene er
tekniske og kompliserte. EFTA-landene har
tagt vekt på å få substansielle forbedringer på
dette området. Flere forslag med sikte på å
forenkle regelverket og skape så like ramme-
betingelser som mulig for produsenter i EF-
TA og EF har vært fremmet fra EFTA-lande-
nes side. Sentrale forhandlingstemaer har
vært kumulasjonsreglene, alternative prosen-
tregler, forenkling av opprinnelsesdokumen-
tasjon samt muligheter for å bearbeide varer
utenfor frihandelsområdet.

4.7.3 Forhandlingsresultat
I EØS er det oppnådd forenkling og forbed-

ring av opprinnelsesreglene i forhold til gjel-
dende regelverk. Ãrsaken til at opprinnelses-
reglene ikke kan fjernes er at EØS vil være et
frihandelsområde og ikke en tollunion. NØd-
vendige tilpasninger vil bli gjort i Tolltariffen
og i nasjonale gjennomfØringsbestemmelse¡.

Under Avtalen vil samarbeid om forbedring
og forenkling av opprinnelsesreglene videre-
føres giennom en egen utviklingsklausul. En
fØrste åjennomgang skal foretas innen utgan-
gen av 1993. Deretter skal reglene gjennom-
gås annethvert år.

Opprinnelsesreglene i EØS fremgår av Av-
talens Protokoll 4 (S.v, I s. 44). Reglene byg-
ger på det felles regelverk i frihandelsavtalene
av 1973, men er gitt en mer oversiktlig og bru-

kervennlig form sammenlignet med gjelden-
de regelverk. Det reviderte regelverk vil være
mer praktisk i bruk og innebærer dermed be-
sparelser både for bedrifter og myndigheter.

Resultat av forhandlingene kan oppsum-
meres i fem punkter:

- Gjeldende regelverk i Protokoll 3 til frihan-
delsaWalene av 1973 inneholder bestem-
melser som gir mulighet til å bearbeide en
vare i flere avtaleland og derved få opprin-
nelsesstatus. Dette kalles kur¿¿Iøsjon. En
forutsetning er at det benyttes innsatsvarer
som allerede har opprinnelse i EF/EFTA-
området.

EØS-avtalen innebærer en betydelig for-
bedring på dette punkt. Artikkel 2 nr, 1 i
Protokoll 4 gir anledning til fuLL lu,tmul.ø-
sjon.. Dette innebærer at samtlige produk-
sjonsprosesser i EØS kan legges sammen
også på innsqtsúører fra tredjelønd slik at
det ferdige produkt oppnår tollfrihet. Un-
der gjeldende regelverk er det ikke mulig
med slik kumulasjon på grunnlag av inn-
satsmaterialer fra tredj eland.

Endringen gir produsenter i EFTA-Ian-
dene samme vilkår som EFs produsenter
har hatt i en årrekke. Ordningen åpner for
nye muligheter giennom stØrre grad av ar-
beidsdeling mellom produsenter i hele
EØS. hoduksjonssamarbeid mellom be-
drifter i EFTA- og EF-land vil dermed kun-
ne /ke.

- I gjeldende regelverk i Protokoll 3 til fri-
handelsavtalene av 1973 finnes enkelte så-
kalte ooiternatiue prosentregLer". Disse
reglene fremgår av prosesslisten til Tillegg
II til Protokoll 4 (S.v. I s. 58) og angir en
prosentgrense for hvor mye tredjelands
materialer som kan benyttes. Regelen er et
alternativ til de me¡ kompliserte bearbei-
dingsreglene i hosesslisten eller kravet til
posisjonsskifte (skifte av posisjon i Tollno-
menklaturen) som i mange tilfelle er vans-
kelige å praktisere. For maskiner, appara-
ter og instrumenter ble det i 1984 innf/rt
alternative regler på henholdsvis 40, 30 og
25 pst. (Tolltariffens kapitler 84 - 91), Det
innebærer at inntil 40, 30 og 25 pst. av den
ferdige varens verdi kan være innsatsvarer
fra tredjeland. Ved å benytte denne alter-
native.regelen unngår en produsent å måt-
te ta hensyn til de spesifikke bearbeidings-
krav.

EFTA-landenes utgangspunkt for for-
handlingene på dette punkt var å foreta en
generell forenkling ved å fastsette en alter-
nativ regel med lik sats for alle varer, En
slik regel ville for en del varer medfpre en
forbedring, for andre varer opprettholdelse
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av status quo eller et dårligere utgangs-
punkt enn gieldende regler i Prosesslisten,
Regelen ville derfor innebære et reelt alter-
nativ til gjeldende regelverk. Forslaget in-
nebar imidlertid for EFs del et omfattende
arbeid for å vurdere bl.a. de pkonomiske
konsekvenser av en slik generéll forenk-
ling, herunder innvirkning på sensitive
sektorer.

I EØS-avtalen er bruk av alternative reg-
ler i Prosesslisten utvidet til å omfatte $e-
miske produkter (Tolltariffens kapitler 28,
29 og 31 - 38) der prosentsatsen er satt til 40,
samt plast og plastprodukter (Tolltariffens
kapitel 39) der satsen er satt til 25. Til tross
for at hovedmåisettingen ikke ble nådd på
dette punkt, representerer forhandlingsre-
sultatet en forenkling for de betøúe produ-
senter. Arbeidet med å utvide områdene
for de alternative prosentregler vil fortset-
te.

- Gjeldende opprinnelsesregler i Protokoll 3
til frihandelsavtalene av 1973, spesielt re-
gelen om posisjonskifte, kan gi uØnskede
virkninger, Anvendelse av nldvendige,
men helt minimale mengder tredjelands
materialer kan medfØre at en vare ikke
oppnå'r opprinnelsesstatus. For å rette opp
denne skjevheten er det i Protokoll 4, artik-
kel 4.2. innfprt en såkalt <generell, tolerøn-
seregel,. Med visse begrensninger mulig-
gipr denne bestemmelsen å benytte inntil
10 pst. materialer fra tredjeland uten at det-
te påvirker ferdigvarens opprinnelse. Sam-
men med de alternative prosentregler,
lker den generelle toleranseregelen fleksi-
biliteten i opprinnelsesreglene, I tilfeller
der det gjelder en bearbeidingsregel, så-
kalt prosessregel, eller krav om posisjons-
skifte, kan det anvendes inntil 10 pst, tred-
jelands materialer utover det som fremgår
av de @vrige reglene. Tekstilvarer er imid-
lertid unntatt fra denne regelen hvor EF
inntar en spesielt restriktiv holdning av
hensyn til egen industri. En noe mer be-
grenset "toleranseregel", som finnes i nå-
værende regler for visse tekstilvarer, vil
fortsatt gjelde innen EØS, jfr. note 6.1,
Vedlegg I til Protokoll4.

- Hvis en vare sendes utenfor EF/EFllA-om-
rådet mister den i henhold til gjeldende re-
gelverk i Protokoll 3 til frihandelsavtalene
av 1973 sin opprinnelse og taper dermed
muligheten til tollfrihet ved eventuell
reimport, det såkalte territorial,prinsippet.
Det betyr at en vare som var tollfri fØr den
ble eksportert ilegges full tredjelandstoll
hvis den gjeninnflres til frihandelsområ-
det. En vare som har vært utenfor EFTAJ
EF-området kan derimot opprettholde sin
opprinnelsesstatus ved reimport dersom
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det blir godtgjort at det er samme vare og i
ubearbeidet form som gjeninnfpres.

For å skape stØrre fleksibilitet på dette
punkt foreslo EFTA-landene i EØS-for-
handlingene at det skulle innføres unntak
fra territorialprinsippet. Hovedprinsippet
er videreført i Avtalens Protokoll 4, men
som resultat av forhandlingene er det inn-
fþrt et unntak fra denne regelen i artikkel
11.

I artikkel 11 åpnes det adgang til på visse
betingelser å foreta mindre bearbeiding på
varer utenfor EØS-området uten at den fer-
dige varen mister sin opprinnelsesstatus.
Bestemmelsen gjelder ikke for tekstilva-
rer. Det forutsettes bl.a. at den verdi sorn
tilflres varen utenfor EØS ikke overstiger
10 pst. av verdien på den ferdige varen.
Denne forbedringen av regelverket åpner
for en viss grad av bearbeidelse utenfor
EØS-området og kan bidra til samarbeid
med bedrifter i tredjeland. Produsenter i
EØS vil dermed kunne dra nytte av spesi-
ell ekspertise som finnes i land utenfor
EØS uten at dette flrer til tollbelastning.
I gleldende regelverk i Protokoll 3 til fri-
handelsavtalene av 1973 må det bekreftes
at en vare har opprinnelsesstatus og der-
med er berettiget til prefelansebehandling/
tollfrihet. Til dette formåI benyttes spesiel-
Ie opprinneßesbeuis. Gjeldende opprinnel-
sesdokumentasjon er såkalte varesertifika-
ter EUR, 1 som skal være attestert av toll-
myndighetene fpr eksport. Ved forsendel-
ser der I'etdien av varene er under en viss
grense, kan det utstedes en erklæring på
handelsfakturaen, såkalt fakturaerklae-
ring. Eksportører som har spesiell autori-
sasjon kan benytte forenklede prosedyrer.
De kan selv utstede varesertifikater EUR.
1 for enkeltforsendelser eller langtidsserti-
fikater EUR. I med gyldighet i inntil et år.
De kan også benytte fakturaerklæring
uten verdibegrensning på forsendelsen.

Både EFTA* og EF-landene gikk i for-
handlingene inn for å redusere antall doku-
menter og forenkle bevisene som doku-
menterer opprinnelse. I EØS vil utstedelse
av varesertifikater EUR. 1 bli begrenset til
de tilfeller der attestasjon er påkrevet fra
tollvesenet. Grensen for å benytte faktura-
erklæring er for mindre forsendelser Øket
til6.000 ECU eller ca. 48.000 NOK, noe som
er en mindre økning i forhold til gieldende
verdigrense. Autoriserte eksport/rer vil i
tillegg til å kunne benytte fakturaerklæ-
ring uten verdibegrensning kunne la være
å undertegne slike erklæringer. Dette for-
utsetter at eksport/ren på forhånd har på-
tatt seg nØdvendige forpliktelser.

Forenklingen for autoriserte eksportØrer
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vil således være at bruken av alle former
for varesertifikater EUR 1 faller bort, her-
under langtidssertifisering, For eksportg-
rer som ikke har spesiell autorisasjon vil
forenklingen bestå i noe lkt verdigrense
for bruk av fakturaerklæring. Reglene for
bruk av opprinnelses-dokumentasjon er
tatt inn i Protokoll 4, avdeling V (S.v. I s,
4s).

Etter forslag fra EFTAlandene ble det
dessuten oppnådd enighet om en forenklet
tekst på fakturaerklæringen. Teksten
fremgår av Avta-lens Protokoll 4, tillegg IV
(S.v. 1s. 135).

Gjeldende bestemmelser i frihandelsav-
talene av 19?3 om dokumentasjon av opp-
rinnelse, vil for autoriserte eksportprer
kunne benyttes i en overgangsperiode på 2
år. Gjeldende fakturaerklæring vil kunne
brukes i 6 måneder etter EØS-avtalens
ikrafttredelse. Deretter vil bestemmelsene
i Protokoll4 gjelde.

Forenkling av opprinnelsesdokumenta-
sjonen i EØS vil bidra til å redusere antall
formularer, noe som vil bidra til å redusere
kostnader for bedrifter og myndigheter.

4.7.4 Teksúilvarer
Betingelsen for å oppnå opprinnelse er

strengere for tekstilvarer enn for andre vare-
grupper. Fra EHIAs side ble det i EØS-for-
handlingene lagt vekt på å oppnå forbedrin-.
ger på dette området, Da EØS er basert på en
utvidet frihandelsordning som ikke innebæ-
rer felles ytre handelspolitikk, er det ikke
oppnådd enighet om vesentlige forbedringer
og forenklinger på tekstilområdet. EF inntar
her en spesielt restriktiv holdning av hensyn
til egen industri. En viss forbedring ligger i at
tekstilvarer er omfattet av ordningen med full
kumulasjon. Alternative prosentregler, gene-
rell toleranseregel elLer unntak fra territorial-
prinsippet gjelder derimot ikke fo¡ tekstilva-
rer,

I forhandlingene arbeidet EFTA-landene
for å etablere et EØS-system med anledning
til leiesøm for tekstiler i tredjeland uten en-
dring av opprinnelsesstatus. Dette ville bety
utvidelse til EFTAJandene av et gjeldende sy-
stem i EF. Det ble ikke oppnådd enighet i for-
handlingene på dette punkt. Dette har vært et
særlig problem for Sveits og @sterrike, Arbei-
det med å etablere en slik ordning vil imidter-
tid fortsette.

4.7.5 Opprinnelsesregler for landbruks-
produkter og fisk

Når det gjelder landbruksprodukter, fisk og
fiskevarer, innebærer EØS-avtalen at man må
forholde seg både til nye opprinnelsesregler i
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Protokoll 4 til EØS-avtalen og gamle opprin-
nelsesregler i Protokoll 3 til frihandelsavtale-
ne av 19?3.

Bearbeidete landbruksprodukter som om-
fattes av EØS-avtalen fremgår av Avtalens
Protokoll 3 (S,v, I s, 34). Opprinnelsesregler
for disse varene er innarbeidet i Protokoll 4.
Disse reglene bygger også på gjeldende opp-
rinnelsesregler i Protokoll 3 til frihandelsavta-
lene av 19?3. Imidlertid er vareomfanget un-
der EØS-avtalen noe utvidet i forhold til nå-
værende Protokoll 2 til Frihandelsavtalen av
1973 om bearbeidete landbruksvarer. Det er
bl.a. derfor avtalt opprinnelsesregler for disse
nye produktene. For å oppnå preferansebe-
handling som forutsatt i Avtalens Protokoll 3
om bearbeidete landbruksvarer, må det fplge
både en innholdsdeklarasjon og et opprinnel-
sesbevis med landbruksproduktene,

En faktor som har komplisert utarbeidelsen
av opprinnelsesregler for bearbeidete land-
bruksprodukter er at gjeldende bilaterale
Protokoll 2 til Frihandelsavtalen av 1973 fort-
satt vil bestå in¡ren EØS. Det har derfor vært
n/dvendig å tilpasse opprinnelsesreglene for
produktene som omfattes av denne protokol-
len. Dette er løst ved at en revidert utgave av
gjeldende Protokoll 3 om opprinnelsesregle-
ne inngår i frihandelsavtalene av 1973.

Bestemmelsene i Avtalens Protokoll 4 om
administrativt samarbeid og dokumentasjon
av opprinnelse vi-l også gjelde for landbruks-
produkter,

For de bilaterale landbruksavtalene som er
forhandlet i tilknytning til EØS-avtalen er det
utarbeidet egne opprinnelsesregler basert på
prinsippet om at alle landbruksprodukter
som inngår i et produkt skal være fremstilt i
sin helhet i eksportlandet.

Disse reglene er tatt inn i Avtalens Proto-
koll 3. Vareomfanget i disse bilaterale avtale-
nevarierer fra EFTA-land tilEFTAland, I den
grad samme varer inngår i de bilaterale jord-
bruksavtaler med EF, er opprinnelsesreglene
identiske for disse varene.

Samhandelen med fisk og fiskeprodukter
er idag tollfri mellom EFTA-landene, Internt i
EF er det heller ikke tollbelastning for noen
varer.

Fisk og fiskeprodukter som omfattes av
EØS-avtalen fremgår av Avtalens Protokoll g

(S.v, 1 s. l-43). Viktige fiskevarer vil være toll-
frie i henhold til denne protokollen ved eks-
port fra EFTA til EF. Andre varer vil få en tol-
Iettelse på inntil 70 pst. innen 199? ved eks-
port til EF. Enkelte viktige fiskearter får ikke
redusert toll.

Fisk og fiskeprodukter som omfattes av
EØS-avtalen er dekket av opprinnelsesregle-
ne i Protokoll 4. All fisk og andre marine pro-
dukter som anvendes skal være fremstilt i sin

'l
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helhet i EøS. Det er imidlertid åpnet adgang
til full kumulasjon med fisk og marine pro-
dukter som er fremstilt i sin helhet innen om-
rådet, Fiskevarer produsert av råvarer som
har opprinnelse i tredjeland, vil få full toll ved
eksport til EF,

Fisk fanget av EF-fart/yer kan beaibeides i
Norge og det ferdige produkt vil ha opprin-
nelsesstatus i EØS og derved være berettiget
til preferansebehandling. Preferansebehand-
Iing etter EØS-avtalen ved eksport til EF gjel-
der imidlertid bare for fisk og fiskevarer som
er omfattet av avtalen. EF vil således ikke få
noen konkurransefordel ved å lande fisk og
bearbeide den i Norge. For fisk som landes av
EF-fart/yer i EF, kommer opprinnelsesregle-
ne i Protokoll 4 ikke til anvendelse.

Gjeldende bilaterale avtaler om markedsad-
gang for fisk i Frihandelsavtalen av 19?3 og
senere brewekslinger vil bestå i EØS. Norge
vil fortsatt nyte godt av eksisterende tollpre-
feranser i forhold til EF for fisk som ikke er
omfattet av tollfrihet i EøS. Dette innebaerer
også at opprinnelsesreglene i disse bilaterale
avtalene vil bestå.

For å oppnå opprinnelse ette¡ disse bilate-
rale avtalene må all fisk eller bearbeidete fis-
kevarer i sin helhet være fiernstilt i Norge. Et-
ter disse reglene oppnås ikke preferansebe-
handling hvis det benyttes fisk fra andre
EØSland eller tredjeland,

En årsak til at bestemmelsene i disse avtale-
ne vil bli viderefprt er at de bl.a. omfatter fis-
kesorter som ikke er inkludert i EØS-avtalen.
Artikkel 7 i Protokoll g slår fast at bestemmel-
sene i de bilaterale avtalene går foran EØS-av-
talen der disse reglene er mer gunstige for de
berlrte EFTA-land,

4.7.6 Tollspørsmål
Da EØS-avtalen ikke oppretter en toll-

union, vil kontroll av reisende og meldeplikt
for vareforsendelser til og fra utlandet bli vi-
derefprt som idag, uavhengig av om innfprsel
skjer fra et EF- eller EFTA-land eller tiVfra et
Iand utenfor EØS-området.

For á forenkle det frie varebytte har det i til-
knytning til EØS vaert forhandlet to avtaler
som inngår som integrerte deler av EØS-avta-
len, Den ene avtalen fremgår av Avtalens Pro-
tokoll 10 (S.v. I s. 148) om forenkling av toll-
formaliteter og kontrollprosedyrer i forbin-
delse med godstransport over landegrensene.
Den andre avtalen fremgår av Avtalens Proto-
koll 1l (S.v. 1 s. 151) om samarbeid mellom
tollmyndighetene i EØS-området for å sikre
at tollovgivningen blir effektivt overholdt.

l0
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F o r enlclin g øu g r en s ef or m qliteter.
Formålet med Avtalen om forenkling av

tollformaliteter og kontroll i forbindelse med
godstransport over landegrensene er å sikre
mest mulig smidig og rasjonell trafikkawik-
ling ved grensepasseringer i hele EØS-områ-
det samtidig som mulighetene til grensekon-
troll opprettholdes,

Kontrollen vil bli opprettholdt og styrket
gjennom lkt administrativt samarbeid og nye
metoder for avdekking av ureglementerte
grensepasseringer og omgåelse av gjeldende
regelverk. Kontrollbehovet gjelder flrst og
fremst ved grensepassering av }:,þyt beskatte-
de varer, landbruksvarer, andre inn- og utflr-
selregulerte varer samt varer som er under-
lagt importforbud, f.eks narkotiske stoffer.

Avtalen omfatter bl.a. metoder for stikkpr/-
vekontroll, etablering av felles tollstasjoner,
harmonisering av åpningstider ved tollstasjo-
ner, samt enklere grensepassering for vare-
transporter under spesielle tollforsendelses-
prosedyrer. Når det gfelder innfgrsel av plan-
ter og dyrvil det praktiske samarbeid mellom
landene i EØS, bli videreutviklet bl.a. glen-
nom fremtidige felles godkjennelsesordnin-
ger. For norsk transportnæring vit avtalen få
stlrst betydning ved passering av grenser inn
til EF eller til EFTA-tand på kontinentet,

Som fØlge av mangeårig samarbeid er det
på grenseoverganger mellom Norge og hen-
holdsvis Finland og Sverige allerede gjen-
nomført en rekke forenklingstiltak. Det er
bl.a. etablert felles grensestasjoner der det
ene landet foretar ekspedisjoner på vegne av
begge land.

Initiativ til forhandlingene av denne avta-
len ble tatt av de nordiske landene. Avtalen er
basert på en avtale om forenkling av grense-
formaliteter mellom EF og Sveits. Denne av-
talen trådte i kraft l.juli 1991.

Gjensidig bistond i tollsøker
Styrking av tollsamarbeidet over lande-

grensene er npdvendig for at toll- og avgifts-
myndighetene skal kunne opprettholde /ns-
ket grad av kontroll. Slik kontroll må til for å
sikre innbetaling av toll og avgifter og påse at
inn- og utf/rselsforbud og andre restriksjoner
blir overholdt. Betydningen av slikt samar-
beid blir viktigere når handel og transport
over landegrensene øker og det innf/res let-
telser for bevegelighet av varer.

For å bedre dette samarbeidet, tok EF et ini-
tiativ overfor EFTA-landene med sikte på å
forhandle en multilateral avtale om gjensidig
bistand i tollsaker. I lØpet av EØS-forhandlin-
gene ble det enighet om at avtalen om samar-



t46

beid mellom tollmyndighetene i EØS-områ-
det skulle inngå som en del av EØS-avtalen.

Avtalen åpner for bedre informasjonsut-
veksling mellom tollmyndighetene. Den gir
også muligheter for gjensidig presentasjon av
andre lands krav om toll og avgiftq overfor
personer og bedrifter i de enkelte land.

Informasjonsutveksling i henhoid til denne
avtalen er begrenset til områder som er i sam-
svar med tollovgivningen til de enkelte avta-
leparter. Avtalen gjelder ikke informasjon
som er fremskaffet av andre myndigheter
uten samtykke. Det er også regler om konfi-
densiell behandlÍng av informasjon. Unntak
fra informasjonsutvekslingen kan gjpres
blant annet ut fra hensynet til nasjonal sik-
kerhet, industrihemmeligheter og datavern.

Infornrasjonsutveksling og forespØrsler
skal som hovedregel skje mellom de sentrale
tollmyndigheter i de respektive EFTA- og EF-
land. I tilfeller hvor flere EF-land er berØrt,
skal imidlertid informasjonsutveksling og fo-
resp/rsler skje via EF-Kommisjonen.

Avtalens Protokoll 11, som inneholder be-
stemmelsene om dette tollsamarbeidet, vil
inngå som et supplement til allerede eksiste-
rende bilaterale avtaler inngått mellom EF-
TA- og EF-land. Protokollen er heller ikke til
hinder for inngåelse av nye bilaterale avtaler
om gjensidig bistand i tollsaker eller at slike
avtaler eventuelt går lenger på dette området
enn EØS-avtalen,

4,7.7 TEDIS -programmet
EF iverksatte i 1988 det såkalte TEDIS-pro-

grammet (Tbade Electronic Data Interchan-
ge). Programmet har som målsetting å sam-
menkople bransjevise elektroniske lpsninger
for overføring av data i et felles komunika-
sjonssystem ved hjelp av elektronisk dataut-
veksling (EDI). Programmet skal spesielt s/r-
ge for at EDI tas i bruk i forbindelse med han-
delstransaksjoner. EFTA-landene forhandlet
samlet med EF om deltakelse i programmet i
Ilpet av 1989.

Stortinget ga samtykke til inngåelse av en
avtale mellom Norge og EF om TEDIS-pro-
grammet i desember 1989 på basis av St. prp.
nr. 36 (1989-1991). Avtalen trådte ikraft 1. fe-
bruar 1990. De /vrige EFTA-land har inngått
likelydende avtaler med EF.

St.prp, nr. 36 fastslår at en forlengelse av
TEDIS-avtalen mellom Norge og EF skai skje
etter en vurdering av resultater oppnådd i
første fase.

En rekke aktiviteter med stor betydning for
EÐI-utviklingen i de enkelte land er satt
igang under TEDlS-programmet. Det er gjen-
nomfprt 12 europeiske pilotprosjekter hvor
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TEDIS har bistått europeisk næringsliv med
å ta ibruk EDI innenfor sektorer som trans-
port, kjemisk industri, bilindustri og bank.
Dessuten har kartlegging og definering av le-
gale krav i EFTA- og EF-landene i forbindelse
med transaksjoner av kommersiell karakter,
blitt foretatt i forbindelse med overgang til
EDI. Det arbeides med standardiserte tele-
kommunikasjonslpsninger som er en forut-
setning for bruk av EDI på europeisk basis,
Programmet er knyttet opp til standardise-
ringsarbeidet som pågår i FNs @konomiske
kommisjon for Europa (ECE), Mye arbeid er
lagt ned for å løse sikkerhetsspØrsmål knyttet
til elektronisk overfgring av data. EFTA-lan-
denes erfaringer med fprste fase av TEDIS-
programmet har vært meget positive. De nor-
diske land har vært spesielt aktive i gjennom-
f/ringen av programmet,

Norsk oppfølging av avtalen er organisert
som et prosjekt, Norsk TEDIS, som aktivt har
arbeidet overfor myndigheter og bedrifter for
å gjøre EDI $ent, Norsk TEDIS deltar likele-
des aktivt i det internasjonale standardise-
ringsarbeidet på området.

Viktige spþrsm&l i forhøndlingene
EF vedtok 22. juli 1991 å forlenge program-

met til 1. juli 1994. I denne treårs-perioden vil
arbeidet i stor grad gå ut på å viderefpre de qk-
tiviteter som er igangsatt under fprste fase av
programmet. Hovedvekten vil bli lagt på gjen-
nomf6ringen av prosjekter på tvers av landeg-
renser. EF har nedsatt en egen rådgivende ko-
mite bestående av nasjonale eksperter som
skal bistå Kommisjonen i gjennomf¿ringen
av annen fase av TEDlS-programmet.

F orh øndlin g sr e sult o,ter
EFTAlandenes deltakelse i videreføringen

av TEDlS-programmet, har vært et element i
forhandlingene om EØS-avtalen. EF-kommi-
sjonen er meddelt at man fra norsk side leg-
ger opp til en forlengelse av den bilaterale av-
talen med EF. Et forbehold om viderefpring
av den bilaterale avtalen er imidlertid tatt i lys
av de forpliktelser som ligger i St, prp. nr. 36
om å forelegge Stortinget spØrsmålet om vi-
derefpring av TEDIS-pro grammet.

Etter EØS-avtalens Artikkel 21, punkt 3,
skal partene styrke og utvide samarbeidet
med henblikk på å forenkle prosedyrer for va-
rehandelen, særlig i sammenheng med Felles-
skapets prograÍrmer, prosjekter og tiltak med
sikte på tilrettelegge handelen, i samsvar med
bestemmelsene i Avtalens Artikkel 82. EFTA-
landene er invitert til et nærmere samarbeid
med den rådgivende komité, Det vises til
nærmere omtale i kapittel 9.
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TEDlS-programmet er et slikt Fellesskaps-
program for å tilrettelegge handelen. Med ar-
tikkel 21, punkt 3 forankres TEDIS-program-
met i EØS-avtalen.I lys av at TEDIS-program-
met i realiteten blir en del av EØS, tilsier dette
at den bilaterale avtalen mellom Norge og EF
forlenges. De norske erfaringene uñder TE-
DlS-programmet har vært meget positive.
Den nasjonale strukturen er vel etablert, Et
videre internasjonalt samarbeid om EDI opp-
fattes som meget viktig i det innflring av EDI
ses på som et konkurransefortrinn, samtidig
som de komparative ulempene norsk næ-
ringsliv har ved å befinne seg langt fra de sen-
trale markeder reduseres.

Størrelsen på EFTAJandenes bidrag til TE-
DlS-programmets annen fase er beregnet på
basis av bruttonasj onalprodukt.

Den totale kostnadsrammen til annen fase
av TEDlS-programmet er fastsatt til 192,5
mill. NOK. Kostnadsrammen for 1991 og 1992
er imidlertid 79 mill. NOK. Etter BNP-bereg-
ninger er EFTAlandenes betalingsandel fast-
satt til 13,91 pst. Ut fra BNP beregninger er
Norges andel fastsatt til 1,72 pst. Norges bi-
drag for 1991 og 1992 blir dermed 1.395 mill.
NOK. EFTA-landenes bidrag til TEDIS-pro-
grammet for 1991 og 1992 er allerede avsatt i
EFTA-budsjettet og krever dermed ikke sær-
skilt bevilgning franorsk side for disse årene.
Bidrag for 1993 og 1994 vil bli innberegnet i
Norges bidrag til EFTA-budsjettet for disse
årene.

Oppsurnmering
Opprinnelsesreglene i EØS bygger på det

felles regelverk i Protokoll 3 til EFTA-lande-
nes bilaterale frihandelsavtaler av 1973 med
EF.

Som resultat av EØS-forhandlingene er det
foretatt flere forenklinger og forbedringer i
det någjeldende regelverk for opprinnelse.
Dette gjelder bl.a. full kumulasjon, alternati-
ve prosentregler og forenklet dokumentasjon.
EFTA-landene la i forhandlingene vekt på så
langt som mulig å gi produsenter i EFTA sam-
me rammevilkår som EF-produsenter. Det re-
viderte regelverk vil være mer praktisk i
bruk, og inneb¿erer dermed besparelser både
for bedrifter og myndigheter.

Pâ, tollomr&det har det i forbindelse med
EØS v¿ert forhandlet to avtaler som inngår
som integrerte deler av EØS-avtalen. Den ene
avtalen dreier seg om forenkling av tollforma-
liteter og kontroll i forbindelse med gods-
transport over landegrensene. Den andre av-
talen gjelder gJensidig bistand i tollsaker og
åpner for bedre informasjonsutveksling mel-
lom tollmyndighetene.

EØS-avtalen legger opp tìl at partene skal
styrke og utvide samarbeidet med henblikk
på å forenkle prosedyrer for varehandelen i
sammenheng med EFs programmer, prosjek-
ter etc. (artikkel 21, punkt 3). I lys av dette er
det naturlig å videref/re den bilaterale avtale
Norge har inngått med EF om TEDIS-pro-
grammet til også å gjeÌde annen fase av pro-
grammet. EF innledet annen fase av TEDIS-
programmet 22. juli 1991.

4.8 TEKNISKE HANDELSHINDRINGDR
Innlednì,ng

Lover, forskrifter og standarder er forskjel-
lige fra land til land. Dette flrer til ulike pro-
duktkrav og godkjennings- og kontrollord-
ninger som begrenser handelen mellom lan-
dene. Flere metoder benyttes for å awikle og
forebygge slike tekniske handelshindringer.
De viktigste er:
- utvidet samarbeid mellom de nasjonale

myndigheter for å sikre et bedre samsvar
mellom forskriftene i de pnkelte land,

- utarbeiding av felles regler for pr@ving,
gjensidig godlqjenning og kontroll av pro-
duktene

- prosedyrer for informasjon landene imel-
lom om nye tekniske forskrifter og stan-
darder.

Arbeidet med å fjerne tekniske handels,
hindringer pågår både i GATT, på europeisk
og på nordisk nivå. Utviklingen av et felles re-
gelverk har vært en hgyt prioritert oppgave i
EF, og stått sentralt som ledd i giennomfprin-
gen av det indre marked, Siden 1984 har EF-
TA-landene og EF samarbeidet om sp@rsmål
knyttet til awikling av tekniske handelshin-
dre.

Nedenfor fplger en nærmere giennomgang
av utviklingen i EF og i EFTA/EF-samarbei-
det.

4.8.1 Arbeidet med felles produktkrav
I 1985 vedtok EF sin plan for gjennomfprin-

gen av det indre marked innen utgangen av
1992. Planen inneholdt forslag til 280 tiltak for
å realisere ett felles marked. I 1986 ble det be-
sluttet å endre Romatraktaten slik at direktiv
som hovedregel kan vedtas med kvalifisert
flertall. Med flertallsavgj6relser oppnås en
mer effektiv beslutningsprosess.

Likeledes ble det i mai 1985 vedtatt nye
prinsipper for harmonisering av regelverket -
den såkalte onye metode". Metoden går ut på
at de generelle krav til helse, sikkerhet og mil-
jØ fastsettes i et rammedirektiv. Deretter over-
lates det til de europeiske standardiseringsor-
ganisasjonene CEN (Den europeiske standar-
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diseringskomite), CENELEC (Den europeis-
ke komite for elektroteknisk standardisering)
og ETSI CDet europeiske standardiseringsin-
stitutt for telekommunikasjoner) å utarbeide
de utfyllende tekniske spesifikasjoner i form
av europeiske standarder. Produkter som er
regulert med "nye metoden direktiv, og som
er produsert etter europeisk standard, kan
omsettes fritt mellom EF-landene. Dette gjel-
der i de tilfeller der standarder dekker alle di-
rektivets sikkerhetskrav og der en referanse
til standarden er publisert i EF-tidende. Det
er imidlertid fortsatt slik at produsentene kan
velge å bruke andre produktspesifikasjoner
enn de europeiske standardene. For at disse
produktene skal kunne markedsfgres og om-
settes, blir det stilt strenge krav til prøving av
produktet. Produsenten må kunne bevise at
produktet tilfredsstiller rammedirektivets
krav. I de fleste tilfeller vil det derfor være for-
delaktig for produsenten å benytte europeis-
ke standarder.

EF har så langt benyttet den "nye metode"
til å regulere produktområder som maskiner,
byggevarer, teleterminal-utstyr, personlig
verneutstyr, medisinsk utstyr og leket/y. Det
foreligger planer om å regulere andre produk-
tområder som fritidsbåter, skipsutstyr, 16r-
ledninger. taubaner og stoppede mlbler etter
de samme prinsipper.

På andre produktområder har EF utviklet
mer detaljerte fellesskapsbestemmelser. Slikt
detaljert regelverk finnes for produktområde-
ne næringsmidler, kjemikalier, kj/ret/y, lege-
midler m,v. På disse områdene vil EF i stlrre
grad enn tidligere benytte rammedirektiver
som vil bli supplert med utfyllende bestem-
melser fastsatt i egne særdirektiv. Her vil alt-
så ikke de europeiske standardiseringsorga-
nene få i oppdrag å utarbeide de tekniske spe-
sifikasjoner.

Gjennom "Luxembourg-prosessenu er det
innledet et nært samarbeid mellom EFTA og
EF om felles tiltak for å lette handelen og øke
innsynet i regelverksarbeidet både i EFTA og
i EF-Landene. Samarbeidet har i f/rste rekke
vært knyttet til informasjons-utveksling og til
de områder der EF har utarbeidet direktiv et-
ter den <nye metoden,, EFTA-landene og EF
utarbeider bla. felles mandater til de euro-
peiske standardiseringsorganene for å utar-
beide utfyllende standarder til de ulike "nyemetode" direktivene. Norge, i likhet med Øv-
rige Etr'TA og EF-land, deltar som fullverdig
medlem i disse organisasjonene.

EØS-avtalen innebærer et nært samarbeid
mellom avtalepartene om utvikling av nytt
felles regelverk. Et felles regelverk på dette
området vil gi ensartede produktkrav og kon-
trollordninger for produkter og danne grunn-

lag for fri omsettelighet av varer innenfor
EØS-området.

4.8.2 l(ontrollsystemer og bruk av CE-
merket

Felles produktregler og standârder har vist
seg ikke alene å være tilstrekkelige for å sikre
fri omsettelighet av produkter mellom lande-
ne. For å påse at kravene i direktivet og de
tekniske spesifikasjoner i en standard faktisk
er oppfylt, er det n/dvendig med kontrollsys-
temer som kan bekrefte dette. I EF er det der-
for utarbeidet generelle retningslinjer for pr6-
ving og kontroll. Retningslinjene baserer seg
på felles krav til laboratorier og kvalitetssik-
ringssystemer. Det forutsettes et nært samar-
beid melìom de nasjonale institusjoner for
prøving og kontroll. Et nært samarbeid er en
forutsetning for å skape tillit til de prlvinger
og inspeksjoner som utfgres av institusjoner i
andre land, Akkreditering er en metode for å
fastslå at prpvingsorgan og kontrollordninger
oppfyller gjeldende europeiske krav. Akkre-
ditering av laboratorier og kvalitetssikrings-
systemer vil i st/rre grad gi sikkerhet for at
prgvinger og kontroller utført i andre land er
til á stole på. Nasjonale akkrediteringsordnin-
ger er nå i ferd med å bli etablert i de enkelte
europeiske land.

På produkter som reguleres av EFs "nye
metode> direktiv, vil samsvar med sikker-
hetskravene bli bekreftet med et CE-merke.
Merket må benyttes for å kunne markedsfØre
produktet i EF. CE-merket gir ikke garanti for
varens kvalitet, men forutsetter at produktet
er produsert i samsvar med EFs sikkerhets-
krav.

Der produkter er regulert etter nnye meto-
de" direktiv, vil omsetning på grunnlag av eu-
ropeiske standarder gjelde hele EØS-områ-
det. På disse områdene innebærer EØS-sam-
arbeidet at norske og pvrige EFTA-lands pro-
dusenter kan benytte <CE-merket" på pro-
duktene, og dermed være sikret fri adgang ti-l
markedene i hele EØS-området. Eventuelle
avtaler med tredje land utenfor EØS-området
om bruk av CE-merket vil bli forhandlet av
EF. Det forutsettes at EFTAJandene inngår
tilsvarende avtaler om bruk av "CE-merket"
med de aktuelle tredjeland. Ved inngåelse av
slike tred. jelandsavtaler vil EØS-avtalens pro-
sedyrer for informasjon og samarbeid mellom
av'talepartene bli benyttet, jfr, Avtalens Proto-
koll 12 (S.v. 1 s. 154),

Mellom EFTA-landene ble det i 1988 inngått
en konvensjon for å fremme samarbeidet om
gjensidig godkjenning av prØvingsresultater
(jfr. St. prp. nr. 28 -1989/90). Et av siktemålene
med konvensjonen er å åpne for et samarbeid
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med EF på feltet. Siden flere av konvensjo-
nens oppgaver nå vil bli ivaretatt gjennom
EØS-avtalen, vil en internt i EF IA nærmere
r,r¡rdere dens fremtidige rolle.

4.8.3 Informasjonsprosedyren for tekniske
forskrifter.

F or å forebygge nye tekniske handelshindre
ble det i juli 1989 inngått en avtale mellom
EFTA og EF om at nye forslag til tekniske for'
skrifter fra det enkelte EFTA- og EF-land skal
sirkuleres med en tre måneders kommentar-
frist (jfr St. prp. nr. 81 1989i90). Notifiseringe-
ne skal skje på et tidlig tidspunkt slik at det
fortsatt kan foretas endringer i forslaget. Der-
som tungtveiende hensyn til helse, sikkerhet
m.v, giør det nødvendig å innføre forskrifter
på kort varsel, kan en forskrift ìikevel gien-
nomfØres umiddelbart. Slike tiltak må imid-
lertid n@ye begrunnes. Informasjonsprosedy-
ren for tekniske forskrifter omfatter årlig om-
Iag 600 forskriftsforslag. Norge notifiserte i
199i 20 forskriftsforslag.

Den nåværende informasjonsprosedyre for
sirkulasjon av forslag til tekniske forskrifter
mellom EFTA-Iandene og EF vil bli viderefþrt
under EØS-avtalen.

4.8.4 Helse, sikkerhet og miljø og avvik-
lingen av tekniske handelshindringer

I EFs arbeid for å awikle og forebygge tek-
niske handeÌshindre, Iegges det stor vekt på å
holde et hØyt nivå for helse, sikkerhet, miljp
og forbrukerbeskyttelse. I Romatraktatens
art. 100a, 3. ledd, forutsettes det at Kommisjo-
nens forslag til regelverk skal bygge på et hø-
yt beskyttelsnivå, Videre er det i et stort antall
direktiv i¡rnarbeidet en sikkerhetsklausul
som innebærer at prinsippet om fri sirkula-
sjon av varer kan tilsidesettes, dersom hensy-
net til sikkerhet eller helse tilsier det. Av di-
rektivene fremgår også hvilke kontrollordni¡-
ger som gjelder på det aktuelle produktområ-
det. Dersom et land Ønsker å hindre omset-
ning av et produkt, må dette nærmere be-
grunnes i henhold til bestemmelsene i di¡ek-
tivet.

EF er i ferd med å utarbeide et generelt di-
rektiv om produktsikkerhet. Målsettingen
med direktivet er å definere en felles norm for
produktsikkerhet, samt fastlegge prosedyrer
for inngrep mot farlige produkter i medlems-
landene og i Fellesskapet. Direktivet vil få
konsekvenser for kontrollen av produkter
som ikke er regulert gjennom spesifikke fel-
Iesskapsbestemmelser. EFTA-landene har al-
Ierede nasjonale bestemmelser om produkt-
sikkerhet, Når EF-direktivet om produktsik-
kerhet er vedtatt, vil reglene bli vurdert i
EØS.

149

EF har aìlerede iverksatt et generelt direk-
tiv om produsentansvar, Rdir 851374 (14). Di-
rektivet fastsetter at produsentene innenfor
EØS-området skal være ansvarlige for de pro-
duktene som omsettes på markedet. EF er i
sluttfasen med utarbeidelsen av et generelt
produktsikkerhetsdirektiv. Direktivet vil på-
legge de nasjonale myndigheter å iverksette
tilstrekkelige produktkontrollordninger, Pro-
duktlovgivningen, det generelle direktiv for
produktsikkerhet som er under utarbeidelse
og det eksisterende direktiv for produktan-
svar, skal bidra til å sikre at de produkter som
omsettes þå EØS-markedet tilfredsstiller kra-
vene til helse, sikkerhet og miljØ.

I EØS-avtalen er "føre varn-prinsippet slått
fast i Avtalens innledning. Prinsippet vil like-
ledes bti en del av Romatraktaten når en-
dringsforslagene fra traktatkonferansene i
Maastricht er ratifisert av EFs medlemsland.
Det fastslås nå i den reviderte artikkel 130r at
Fellesskapets mi[Øpolitikk skal være basert
på ofgre var"-prinsippet, og at miljpvernkrav
må integreres ved fastleggelsen og giennom-
f/ringen av Fellesskapets politikk på andre
områder, herunder den frie varebevegelse.

Omsetning aù ue,rer som iklce er regulert au
fellesskøpsLw giuning - Cossis-de-D ij on-dom-
nxen'rn,u.

En handelsstrid mellom Forbundsrepu-
blikk Tlskland og Frankrike er bakgrunnen
for oCassis de Dijon-prinsippet". Konflikten
gjaldt salg av solbærlikpr i ïlskland, produ-
sert i Frankrike etter de franske krav. Solbær-
lik@ren ble nektet omsatt i Tlskland siden
den inneholdt for lite alkohol i forhold til hva
som kunne selges som solbærlikør i TVsk-
land. Etr'-domstolen ga det franske foretaket
rett til å selge solbærlikpr i Tlskland med et
lavere innehold av alkohol (Sak 120/78 av 20
februar 1979). Dommen fastlegger et prinsipp
om at et produkt som er produsert etter bjem-
landets bestemmelser og lovlig markedsført
der, fritt skal kunne markedsfpres i et annet
EFland.

Den frie omsetning av produkter begrenses
imidlertid, etter EF-domstolens fortolkning
av Romatraktatens artikkel 30, av nasjonale
tiltak som et land kan iverksette for å beskyt-
te helse, sikkerhet, miljØ og andre viktige
samfunnshensyn, Et land kan ut fra disse
hensyn nekte et produkt omsatt. Tiltakene
som blir iverksatt med begrunnelse i helse,
sikkerhet og miljØ m.v. skal imidlertid ikke
være skjulte handelshindre for å beskytte det
nasjonale marked eller være av en slik karak-
ter at de fþrer tll vilkårlig forskjellsbehand-
ling, De nasjonale tiltak må stå i rimelig for-
hold til det tilsiktede formåI. I valget mellom
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ulike tiltak, skal nasjonale myndigheter velge
det tiltak som minst hindrer den frie handel,

EF-domstolen har vist i senere dommer at
miljþhensyn tillegges betydelig vekt, og at til-
tak som er begrunnet i reelle miljlhensyn blir
akseptert. EF-domstolen la i den såkalte nflas-
kepant-dommen" (Sak 302/86 av 20. februar
1988) vekt på de reelle miliøhensyn og bekref-
tet at et obligatorisk pant- og retursystem i
Da¡mark kunne opprettholdes. I en annen
EF-dom fikk Frankrike medhold i, ut fra mil-
j/hensyn, å nekte et selskap å selge spillolje
til forbrenning (Sak 240183 av 2. juli 1985). I
denne dommen fastslo EF-dornstolen at mil-
j/beskyttelse er et av EFs grunnleggende
må1.

Det element som synes avgiørende i hver
enkelt sak er aweiningen mellom milj/hen-
syn og de begrensninger for handelen som til-
takene vil medfØre. I nCassis de Dijon-dom-
men, fastslår EF-domstolen at tiltak som ik-
ke er reelt forankret i helse-, sikkerhet- og
miljp- eller andre viktige samfunnshensyn ik-
ke kan opprettholdes. Miljghensynene ble
funnet å være reelle og viktige i flaskepant og
spilloljesaken.

Det er viktig å merke seg at "Cassis de Di-
jon-prinsippetu kun kommer til anvendelse
på områder som ikke omfattes av et harmoni-
sert EF-regelverk. Siden stadig flere produk-
tområder blir regulert av fellesskapsregler, vil
dette prinsippe-t få redusert betydning for
produktomsetningen, For næringsmiddel-
området vil prinsippet også i fremtiden ha be-
tydning.

4.8.5 Nasjonale tiltak for standardisering
og prøving

I EøS vil enkelte produktområder være re-
gulert rned rammedirektiver som skal utfylles
med europeiske standarder. Et produkt pro-
dusert etter en slik standard skal CE-merkes
og produktet er sikret fri omsettelighet i EøS-
området. Denne arbeidsdelingen mellom lov-
givning, forskrift og standarder er ikke ny i
det norske regelverksarbeidet, men det euro-
peiske standardiseringsarbeidet vil få Økt be-
tydning fremover som f¿lge av et Økende an-
tall EF-direktiver etter den såkalte nye meto-
de.

Norske produsentinteresser og krav til hel-
se, sikkerhet og miljø vìl være viktig å ivareta
i det europeiske standardiseringsarbeidet.
Stortinget ga 13. juni 1990 sin tilslutning til til-
tak for å effektivisere og styrke samordningen
av norsk deltagelse i det europeiske standar-
diseringsarbeidet (St.prp. nr. 106 - 1989/90).
Regjeringen vil vurdere hvordan de ulike in-
teressegruppers, herunder'arbeidstakeres,
deltakelse i dette arbeidet ytterligere kan

styrkes. Som ledd i oppføIgingen av Stortin-
gets vedtak har Norges Standardiseringsfor-
bund (NSF) fått i oppgave å koordinere stan-
dardiseringsarbeidet i Norge, Dette har med-
fØrt en reorganisering av standardiserings-ar-
beidet. NSF vil ikke lenger delta i fagstandar-
diseringen. Ansvaret for det konkrete stan-
dardiseringsarbeidet er delt mellom Norges
Byggstandardiseringsråd, Norsk Elektrotek-
nisk Komite, Norsk Verkstedsindustris Stan-
dardiserings-sentral og Statens Telefo¡valt-
ning, samt et nyopprettet fagorgan; Norsk
Allmennstandardisering. Norsk Allmenn-
standardisering (NAS) skal ivareta fagstan-
dardiseringen på områder som ikke faller inn
under de pwige fagorganers ansvar. Arbeid er
likeledes igang for å opprette egne koordine-
ringsråd med tilhørende sekretariater på fler-
faglige områder som miljp og sikkerhet, land-
bruk, forbrukersaker, informasj onsteknolo gi
og kvalitetssikringssystemer,

Under Stortingets behandling av St.prp. nr.
106 (1989/90) ble det lagt vekt på å sikre at nor-
ske bedrifter, prlvingsinstitusjoner og fag-
myndigheter kan delta på likeverdig basis i
det europeiske arbeidet om gjensidig god-
kjenning av prgvinger og sertifikater. I EFs
politikk for prØving og sertifisering legges det
opp til at hvert enkelt land etablerer en nasjo-
nal akkrediteringsordning som vil legge
grunnlaget for at tillit til prpvingslaboratorier
og bedriftenes kvalitetssikringssystem kan
oppnås. Som ledd i arl¡eidet med å tilretteleg-
ge forholdene i Norge, vedtok Regjeringen i
1991 å utvide den norske akkrediteringsord-
ning for kalibrerings- og pr@vingslaboratorier
til også å omfatte sertifiserings- og inspeks-
j onsorgan. Den norske akkrediteringsordning
- Norsk Akkreditering - er lagt tit Direktoratet
for måleteknikk.

4.E.6 De enkelte omtåder
EF har en meget omfattende fellesskapslov-

givnÍng som stiller krav til produktene. Lov-
givningen omfatter nærmere 6õ0 EF-rettsak-
ter, Et stort antall berlrer næringsmidler
(150), kjemikalier (50), kjøretøy (47) og trakto-
rer (37). Denne EF-lovgivningen inngår i det
felles EØS-regelverk med en del awik som er
nærmere definert i Avtalens Vedlegg II.

Motorkjþretfu
Både det norske og EF s regelverk for mo-

torkjlretpy er i stor grad basert på resultarene
fra arbeidet i FNs /konomiske samarbeidsor-
gan for Europa (Economic Commission for
Europe). EØS-avtalens bestemmelser baserer
seg på 45 rettsakter med diverse endringer.
Disse er fastsatt i Avtalens Vedlegg II (S,v. 1,
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s. 225). Kravene til tekniske kj/ret@ybestem-
melser er derfor ofte sammenfallende, og som
fplge av EØS-avtalen vil det bare være behov
for mindre justeringer av de norske forskrifte-
ne. For avgasser og bilbelter, er det behov for
spesielle overgangsordninger. 

i

- Au g asskrøu for ueitrøfikk
Det er et viktig mål i miljppolitikken å redu-

sere avgassutslippene fra motorlqipretgy.
For forskjellige kategorier av lette kjøretøy

(totalvekt opp til 3.5 tonn) er det i Norge inn-
ført eller under innf6ring avgasskrav på nivå
med amerikanske bestemmelser, EF har ved-
tatt nye regler for kjØrelØy under 2,5 tonn,
mens det ventes et forslag for kategorien mel-
Iom 2,5 tonn og 3,5 tonn. De vedtatte kravene
varierer noe mellom Norge og EF avhengig av
bilenes stØrrelse. EF vil ha tilnærmet samme
utslippsnivå som Norge for lette kjfret@y un-
der 2,5 tonn fra 1. januar 1995.

For tunge kjØretØy (totalvekt over 3,5 tonn)
har EF vedtatt nye krav i to trinn, fra 1. okto-
ber 1993 og 1. oktober 1996. I Norge vil det fra
samme tidspunkt bli innfØ¡t tilsvarende krav.

- Tekniske lc1 øretøAbe stemmelser
Norge har giennom ECE-samarbeidet langt

på vei harmonisert sine kjØretØytekniske be-
stemmelser med resten av Europa. Det nor-
ske kravet om automatisk tenning av kjprelys
erstattes av et krav om bruk av kiøreÌys. Nor-
ge og de andre nordiske land har ut fra sikker-
hetsmessige hensyn krav om trepunkts bil-
belte i baksete (unntatt midtplass). EF vil inn-
føre tilsvarende krav fra 1. juli 1997. Fram til
dette tidspunkt kan Norge nekte omsatt biler
som ikke tilfredsstiller de norske kravene,

Innenfor rammen av EØS-samarbeidet vil
det bli arbeidet videre med forslag om h@yt-
sittende stopplys, Lyktepussere/spylere og
nye klassifiserings- og opplæringsregler for
henholdsvis motorsykler og motorsykkelfþre-
re.

- Stþglcrøu til kjØretøa

Norge har i dag samme krav til stØy fra kiØ-
retØy som EF. Et utkast til nytt stØy-direktiv
diskuteres nå i EF. De foreslåtte grenseverdie-
ne er i samsvar med de mål Norge har for
skjerping av regelverket.

- Velcter og dimensjon'er
EF har vedtatt harmoniserte bestemmelser

med hensyn til vekter og dimensjoner på uli-
ke typer lastebiler og tilhengere for interna-
sjonal transport, dvs for transport mellom
medlemslandene. Norge tillater h@yere iotal-
vekt og større lengde på vogntog og semitrai-

ler enn EF. EØS-bestemmelsene er basert på
EFs regelverk og gir \iemmel for nasjonale
awik. Norge kan derfor beholde de nasjonale
vekter og dimensjoner for kjØring internt i
Norge. Det vil være mulig å få unntak fra
EØS-bestemmelsene for internasjonal kjØ-
ring dersom dette er hjemlet i avtaler mellom
naboland. Det kan bli aktuelt med slike ar,'ta-
ler mellom Norge, Sverige, Finland og muli-
gens Danmark. Som eksempel kan nevnes at i
dag tillates biler med totalvekt opp til 50 tonn
mellom Norge og Sverige, mens EF opererer
med tillatt vekt på 40 tonn for vogntog,

- Tra.ktorer
EF har et omfattende regelverk for trakto-

rer, Bestemmelsene gítti23 direktiver dekkes
av Arbeidsmiljplovens forskrift om traktorer
av 20. april 1977 og Vegdirektoratets forskrift
om krav til kjØretØy av 25. januar 1991. EFs
traktordirektiver er noe foreldet og reflekterer
ikke utviklingen av standarder i OECD og
ECE. Disse standardene benyttes i dag i de
fleste EFTA- og EF-land og aksepteres som
oppfyllelse av kravene i EF-direktivene.

Avtalens bestemmelser vedrØrende trakto-
rer er fastsatt i Avtalens Vedlegg II, kapittel II
(S.v. I s. 234). I EøS vil en traktorprodusent
kunne velge om en traktor skal godkjennes
etter EØS-bestemmelsene eller nasjonale be-
stemmelser. En traktor godkjent etter EØS
bestemmelsene kan omsettes fritt i EØS-om-
rådet. EØS-bestemmelsene vil innebære visse
endringer i forskriftene med bl.a. innfpring av
en hastighetsbegrensning i definisjonen av
traktorer. Disse endringene vil ha liten prak-
tisk betydning for sikkerhetsnivået for nye
traktorer,ellerfortrafikksikkerheten. Tlak-
torer som faller utenfor EF-direktivets defini-
sjon, vil bli definert som en "mobil maskin"
og regulert etter kravene i EFs maskindirek-
tiv, Rdir. 89/392 (15).

KjemikøLier
Dette området omfatter regler om klassifi-

sering, merking og restriksjoner på markeds-
fØring og bruk av farlige stoffer og produkter.

En totalvurdering av reglene på \iemikalie-
området viser at det er mange likhetstrekk
mellom den norske lovgivningen og EFs re-
gelverk. På enkelte områder har Norge og de
andre nordiske EFTA-land mer utviklede reg-
ler enn i EF-landene.

Norge har strengere regler for klassifisering
og merking av kjemikalier for bedre å fore-
bygge langtidsvirkninger som kan f/re til
kreft, tbsterskader og skader på fruktbarhe-
ten, samt lØsemiddelskader. Dette er gjort
ved å gradere merking og advarsler etter hvor
skadelige stoffene antas å være. I dette arbei-
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det bygger Norge i sterkere grad enn EF på
antagelser om at stoffer som er kreftfremkal-
lende på dyr også kan være det på mennes-
ker. Et av hovedprinsippene i norsk $emika-
Iielovgivning er nfpre-var"-prinsippet, hvilket
innebærer at klassifiseringen bgr foretas selv
om det ikke er observert effekter på mennes-
ker og miljø, Videre har Norge vurdert flere
stoffer med hensyn til kreft og allergi enn EF-
landene. Norge har også satset mer på kon-
troll og har etablert et produktregister over a1-
le helseskadelige produkter på markedet. I
Norge skal stoffer og produkter som innehol-
der bl.a. organiske l/semidler og produkter
merkes med et symbol som angir de yrkeshy-
gieniske krav til luft ved arbeidsoperasjoner
(YLmerking). I EF er det ikke vanlig med sli-
ke produktregistre, eller systemer for fare-
merking av llsemidler.

Samlet kan en si at Norge har kriterier for
klassifisering og helsefaremerking som inne-
bærer en mindre streng bevisbyrde enn i EF
for at stoffer skal merkes som helsefarlige.
For de stoffer som er spesialregulerte i EF ut
fra særJ.ig fare, har Norge bestemmelser som
innebærer et totalforbud for enkelte produkt-
grupper som asbest og kvikks/lv i batterier.

Et sentralt spþrsmål vedr@rende kjemikali
er under EØS- forhandlingene har vaert om
Norge og de andre EFTAland skal kunne be-
holde og eventuelt videreutvikle de regler der
disse landene har strengere krav og et hlyere
beskyttelsesnivå enn i EE

Fra norsk side har det vært viktig

- å beholde norske kriterier for å gradere
stoffer som kreftfremkallende, arvestoffs-
kadelige, fosterskadelige og fruktbarhets-
reduserende etter hvor skadelige de er,

- å opprettholde merkingen av 120 flere stof-
fer som kreftfremkallende, 45 flere stoffer
som fi¡emkaller allergi og 60 andre stoffer
som er gradert strengere i Norge enn i EF.

- å opprettholde det norske strengere sy-
stem for å beregne et produkts farlighet ut
fra de stoffer som inngår i produlifet.

- å bruke det norske register over sammen-
setningene av kjemiske produkter (Pro-
duktregisteret), til prioriteringer av inn-
sats, kontrollformåI og vurdering av mulig
helse- og miljpskadelige stoffer og produk-
ter,

- å få tilslutning til Norges plan om å kreve
merking av miljpskadelige stoffer og pro-
dukter.

- å kunne opprettholde forbud mot bl.a.
PCB og asbest, samt kvikksglv i batterier.

- å sØrge for frihet til eventuelt å forby stof-
fer som er prioritert på vår miljøgiftliste og
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stoffer oppf/rt på lister i Nordsjpdeklara-
sj onen under Paris-konvensjonen.

- å beholde de norske reglene om YLmer-
king for bruk av llsemidler, eller utvikle et
tilsvarende system for å sikre en tilfreds-
stillende uUufting av organiske løsemidler
på arbeidsplassen,

EØS-avtalens bestemmelser vedrprende
kjemikalier er fastsatt i Avtalens Vedlegg II,
kapittel XV (S.v. I s. 258). Hovedkonklusjo-
nen fra forhandlingene er at Norge og øvrige
EFTAland kan videref/re nasjonale regler for
klassifisering, pakking og merking av farlige
kjemiske stoffer og produkter frem til 1995 0f.
Vedlegg II, kapitel XV, punktene I og 10). Det
er enighet om målsettingen om felles bestem-
melser for kjemiske stoffer og produkter fra 1,
januar 1995. Det skal innledes et nært samar-
beid på dette felt, og situasjonen skal vurde-
res i l6pet av 1994. Dersom et EFTA-land kon-
kluderer at det fortsatt er behov for et unntak
fra EØS-regelverket, skal disse reglene ikke
gjelde i vedkommende land med mindre
EØS-komiteen kommer til enighet om et an-
net resultat. En lpsning kan være at EØS-ko-
miteen kommer fram til enighet om en ny
tidsplan for videre samarbeid i retning av har-
monisering.

Når det glelder stoffer som er regulert i EF
ut fra særlig fare, ble det under forhandlinge-
ne oppnådd enighet om at EFTA-Iandene stil-
les fritt til å begrense tilf/rsel til sine marke-
der av f6lgende:

- klorerte organiske lpsemidler
- asbest
- kvikksllvforbindelser
- arsenforbindelser
- tinnorganiske forbindelser
- pentaklorfenol
- kadmium
- batterier

Jf. Vedlegg II, kapittel XV, punktene 4 og
11.

Når det gjelder endel miljggifter nevnt i
Nordsjø-deklarasjonen vil arbeidet med dette
bli viderefprt giennom de samarbeidsstruktu-
rer som EØS-avtalen legger opp til.

Kunstgjpdsel
Gjennóm Nordsj@deklarasjonen har Norge

stØttet målsettingene om å redusere utslippe-
ne av en rekke milj@gifter, deriblant kad-
mium, med 50 pst. innen 1995 med 1985 som
basisår, Det nasjonale målet for kadmium er
en reduksjon på ?0 pst. innen 1995. En viktig
kilde for kadmiumtilfgrsel til Nordsjlen er fra
kunstgiØdsel.
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EF har en relativt omfattende lovgivning
for kunstgildsel, men uten grenseverdier for
kadmium i kunstgi@dsel. Norge har tilsvaren-
de lovgirming gjennom Lov av 4, desember
1970 nr. 83 om handel med giØdsel ogjordfor-
bedringsmidler m.v,, men vil i lØpet av 1992
innf6re forskrifter som regulerer' kadmiu-
minnholdet i kunstgi/dsel. EØS-avtalens be-
stemmelser om kunstgj/dsel er inntatt i Avta-
lens Vedlegg II, kapitel XIV (S.v. 1 s. 258).

EFTAlandene kan videref/re nasjonale
regler for kadmium i kunstgjldsel som giel-
der ved avtalens ikrafttredelse. EFTA-lande-
ne og EF skal i fellesskap gjennomgå saken i
lØpet av 1995.

Planteuernmidler
Plantevernmidler som markedsfpres på det

norske markedet skal godkjennes etter lov av
5. april 1963 nr. 9 om plantevernmidler (Plan-
tevernmiddelloven) m.v., samt forskrift fast-
satt ved Kongelig resolusjon av 5. oktober
1984. Preparatene skal fareklassifiseres i en av
ffle fareklasser. I Norge må også alle som vil
tilvirke, importere eller forhandle plantevern-
midler være godkjent. EFs tidligere direktiv
inneholder ikke krav om godkjenning, men
opererer i stedet med en liste over hva prepa-
ratene kan inneholde. EF klassifiserer prepa-
ratene i tre fareklasser. EFs merkingsbestem-
melser er heller ikke så utviklet som de nor-
ske. EFs regelverk for plantevernmidler som
inngår i EØS avtalen er utilfredstillende for
Norge og øvrige EFTAJand. Det ble derfor
under forhandlingene oppnådd enighet om at
partene kan benytte den nasjonale lovgivning
som er gjeldene ved a!'talens ikrafttredelse i
en ikke-tidsbegrenset overgangsperiode.
EØS-avtalens bestemmelser om plantevern-
midler er inntatt i Avtalens Vedlegg II, kapit-
tel XV, punktene 5 og 6 (S.v. I s. 260).

EFs nye direktiv om markedsføring av
plantevernmidler, ble vedtatt 15 juli 1991 og
omfatter bl.a en felles godkjenningsordning.
Den viktigste målsettingen med det nye di-
rektivet er å sikre at plantevernmidler som er
godkjent i ett medlemsland, skal kunne mar-
kedsføres i et annet dersom de naturgitte for-
hold er like. Det nye regelverket er på flere
punkter sammenfallende med de norske be-
stemmelsene. Hensynet til miljØet skal inngå
som en viktig de1 av vurderingen ved god-
kjenning. Dette direktivet ble vedtatt for sent
til å komme med i Vedlegg II over regelverk
som skal gjelde i EØS-avtalen. Direktivet vil
bli behandlet etter de prosedyrene som er
fastlagt i Avtalen.

O zonnedb r g tend.e stoffer
Målet for forhandlingene har vært å kunne

opprettholde norske krav til nivå og tempo-
plan for utfasing av ozon-ldeleggende stoffer,
Vedtatte og planlagte norske krav på dette
område er fol de fleste regulerte stoffer stren-
gere enn EFs krav. Både Norge og EF har
strengere krav enn det som er nedfelt i FNs
Montreal-protokoll om ozon-þdeleggende
stoffer.

Den norske målsettingen for bruk av klor-
fluorkarboner (KFK) er å nå 90 pst. - 100 pst.
reduksjon innen utgangen av 1995. EFs ved-
tatte plan er utfasing innen 1. juli 1997. For ha-
loner lnsker Norge å stoppe forbruket så
raskt som mulig og senest i 1995, EFs målset-
ting for haloner er å nå en 50 pst. reduksjon
fra januar 1995, og full utfasing fra 2000. EF
arbeider imidlertid nå med planer om en ias-
kere utfasing av KFK og haloner. I de norske
bestemmelsene (forskrift av 21. januar 1991
om tilvirkning, innførsel, utflrsel og bruk av
kluorfluorkarboner (KFK) og haloner) er det
innfØrt et generelt forbud mot bruk av KFK
og haloner. I perioden fram til 1995 vil det bli
gitt dispensasjoner for bruksområder hvor al-
ternative stoffer eller produksjonsmetoder ik-
ke finnes. Det tas sikte på å regulere haloner
til brannslokking i llpet av 1992.

EØS-avtalens bestemmelser om ozonned-
brytende stoffer, er inntatt i Avtalens Vedlegg
II, kapitel XV pkt. 12 (S.v. 1 s. 261). Bestem-
melsene innebærer at EFTA-Iandene kan fgl-
ge de nasjonale regler som eksisterer på det
tidspunkt avtalen trer i kraft. Samtidig er det
/nskelig med samarbeid mellom EFTA og EF
også på dette området, EØS-avtalen fastsetter
at EØSJandene skal finne praktiske måter å
samarbeide på, og at avtalepartene i felles-
skap skal gjennomgå saken i l/pet av 1995.

4.8.7 Andre reguleringer
EØS-avtalens bestemmelser om krav til bly

og benzen i bensin er fastsatt i Avtalens Ved-
Iegg II, kapittel XVII (S.v. 1 s. 262). Bestem-
melsene medfører ingen endringer i det til-
svarende norske regelverk. Kravet til svove-
linnholdet i fyringsolje må imidlertid skjer-
pes noe. Det må utarbeides nye forskrifter om
st/yende produkter (husholdningsmaskiner
og bygg- og anleggsutstyr) som idag ikke re-
guleres i Norge. EØS-avtalens bestemmelser
om begrensning av stØy fra subsoniske fly
medfører ingen endringer i det norske regel-
verket.

4.8.8 Næringsmidler
EF har et omfattende regelverk på nærings-

middelområdet. Av 280 tiltak i EFs hvitbok
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for giennomføringen av EFs indre marked,
angår ca. 50 rettsakter næringsmidler.

EFs regelverk på næringsmiddelområdet
består av mange detaljerte direktiver og for-
ordninger. I de eldste direktivene er det fast-
satt detaljerte krav til et produkt eller produk-
tområde. I EF, som i Norge, er arbeid i gang
med å forenkle regelverket i retning av å lage
overgripende, generelle regler. EF har som
målsetting at store deler av det igangsatte re-
visj onsarbeid på næringsmiddelområdet skal
være ferdig innen 1993. Strategien EF har
valgt for å nå målsettingen er;

- å innfpre fellesskapsbestemmelser på om-
råder som er viktige med hensyn ti1 helse,
forbrukerbeskyttelse og miljø (generelle
bestemmelser).

- å gjennomfpre der det ikke finnes felles-
skapsregler, prinsippet om gjensidig god-
$enning av en vare som er lovlig omsatt i
et annet EF-land. Dette betyr at nCassis de
Dijon-prinsippet" legges til grunn og inne-
b¿erer et mindre behov for å utarbeide
standarder for de enkelte produkter på eu-
ropeisk nivå.

- å avskaffe grensekontroll i EF.

Produksjon og omsetning av næringsmid-
ler i Norge reguleres i hovedsak av fØlgende
lover:

- Lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næ-
ringsmidler m.v.,

- Lov av l?juni 1932 nr. 6 om kvalitetskon-
troll med landbruksvarer m.v.,

- Lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskon-
troll med fisk og hskevarer o.a.,

- Lov av 12. april 1957 nr, 2 om slakterier,
kj@ttindustri og offentlig kjØttkontroll
B.V''

- Lov av 17. mars 1978 nr. 6 om samordnet
næringsmid delkontroll.

I tilknytning til lovene finnes det en rekke
forskrifter. Karakteristisk for næringsmiddel-
forskriftene er at de til dels er svært tekniske
og detaljerte.

Både EFlandene og alle nordiske land del-
tar i Codex Alimentarius i regi av Verdens
Helseorganisasjon (V{HO) og Verdens Matva-
reorganisasjon (FAO), Codex-arbeidet har
som hovedmålsetning å harmonisere lovgiv-
ningen på næringsmiddel-området for å lette
verdenshandelen med matvarer og samtidig
beskytte forbrukernes helse. Codex-standar-
der utgj/r i betydelig grad grunnlaget for de
europeiske lands næringsmiddelbestemmel-
ser og EFs arbeid med å harmonisere næ-
ringsmiddellovgivningen. Norge har deltatt

aktivt i det internasjonale regelutviklingsar-
beidet og fortl@pende oppdatert den nasjona-
Ie lovgivning i tråd med de internasjonale an-
befalinger. Norsk naeringsmiddellovgivning
er derfor på de fleste områder i overensstem-
melse med EF-reglene. Både i Norge og i EF
er det en målseting å sikre helse, kvalitet og
forbrukerinteresser gjennom næringsmiddel-
lovgivningen. I tiltegg er ernæringsaspektet
et viktig element ved utarbeidelse av regler i
Norge.

Pâ nordisk nivå har det vært et aktivt sam-
arbeid på næringsmiddelområdet i den nor-
diske embetsmannskomiteen for nærings-
midler (EK-LIVS). Embetsmannskomiteen
har utarbeidet et eget samarbeidsprogram på
næringsmiddelområdet for å styrke regelhar-
moniseringen i Norden.

EØS-avtalens bestemmelser om nærings-
midler er fastsatt i Avtalens Vedlegg I[, kapit-
tel Xil (S.v. 1 s. 248). Det innehoìder bestem-
melser om tilsetningsstoffer, merking, rester
av plantevernmidler i matvarer, dypfryste
matvarer, emballasje og næringsmiddelkon-
troll.

En del av EFs regelverk, bl, a. listene over
tilsetningsstoffer er under revisjon. Nye reg-
ler vil bli fastlagt etter de prosedyrer som er
fastlagt i Avtalen.

Revisjonsarbeidet i EF har så langt resultert
i et nytt rammedirektiv for tilsetningsstoJfer
Rdir 89/107 (16) som fastsetter prinsippene for
godkjenning og bruk av tilsetningsstoffer.
Som i Norge legges de vanlige anerkjente
prinsipper av helsemessig og teknologisk ka-
rakter til grunn for regelverksarbeidet. Direk-
tivet vil bli utfylt med særdirektiver på for-
skjellige områder som fargestoffer og konser-
veringsmidler, EF har målsetting om å ferdig-
stille særdirektivene innen 1. januar 1993.
Disse direktivene vil bli behandlet etter de
prosedyrene som er fastlagt i Avtalen.

EFs rammedirektiv ommerking Rdir 79/112
(1?) er i likhet med de norske reglene basert
på Codex-standarder.

EFs regler for ønøLysemetoder er i tråd med
internasjonale prinsipper. Det samme gjelder
regler for dgpfrgste rna,tuo,ret.

EF har utarbeidet flere direktiv for bestem-
te varegrupper som sukker, syltet/y, kaffe-
ekstrakt, honning, frukt-juice, sjokolade, clie-
tetiske næringsmidler, visse melkeprodukter
og naturlig mineralvann. De norske reglene
for syltet/y er forskjellig fra EFs, l¡l.a. når det
gjelder maksimum- og minimumsgrenser for
sukkeri¡nhold. EFs regelverk er i samsvar
med internasjonale (Codex) regler. EF-direk-
tivet forutsetter at det skal utarbeides sær-
skilte regler for produksjon av varer med lave-
re sukkerinnhold, herunder slike som det ty-
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piske norske syltetøy. Omsetningen av norsk
syltet/y etter eksistrende nasjonale regler kan
videreføres i Norge. Det er for/vrig i Norge
fastsatt enkelte regler for enkeltprodukter
som EF ikke har, og som er forankret i ernæ-
ringshensyn, bl.a. regler for maksimuminn-
holdet av fett i visse basisvarer. De håværen-
de norske normer for drikkevann anses å til-
svare EØS-avtalens krav, som er basert på
EFs direktiv om kvalitet på drikkevann. Det
vil imidlertid være behov for en viss opprust-
ning av drikkevannsforsyningen i Norge, og
spesielt ledningsnettet, for å sikre at drikke-
vann tilfredstiller kvalitetskravene. For pro-
dusenter av næringsmidler vil det være av
stor betydning at kravene til drikkevannskva-
liteten er oppfylt slik at norskproduserte næ-
ringsmidler tilfredsstiller kvalitetskravene
både på hjemmemarkedet og eksportmarke-
det. Det vises for 6vrig til kapittel 9.2.

EF har bestemmelser om rester av plante-
vernmidler i matvarer Kdir 79/700 (18). EØS-
regler som regulerer disse forhold vil bety en
skjerpelse av nåværende norsk praksis.

EF har et omfattende regelverk for emballa-
sje og kontaminanter som kan komme i kon-
takt med matvarer. Norge har ingen tilsvaren-
de regler. EØS-regler vil bety en styrking av
det norske regelverket.

Kontrollordninger
Det indre marked forutsetter at grensekon-

troll av matvarer mellom EF-landene faller
bort. Næringsmiddelkontroll skal s$e ved
produksjonssted i utfØrselslandet, Som ledd i
dette har EF fastsatt et omfattende regelverk
for hygienebestemmelser og næringsmiddel-
kontroll generelt, Rdir 89/397 (19). EFs regler
for kontroll og hygienekrav er mer detaljert
enn nåværende norske regler. De norske reg-
lene må derfor endres slik at kontrollen styr-
kes. Kontrollen skal skje på produksjonsste-
det selv om det i en overgangsperiode også
kan foregå kontroll på bestemmelsessted.
Produksjonskontrollen skal være en kombi-
nasjon mellom egen kontroil hos produsente-
ne og offentlig kontroll.

Det vil bli stilt /kte krav til kvalitetssikring
og laboratorienes kompetanse for å sikre kor-
rekte analyse-resultater som underlag for av-
rapportering og utstedelse av sertifikater.
Ensartet kontroll kan sikres gjennom omfat-
tende opplæringsprogram.

Den offentlige kontroll vil bli utviklet i ret-
ning av overvåkingsprogram og prosjektkon-
troll basert på statistisk fundert prØvetaking
med avrapportering og oppfølging.

Selv om grensekontrollen mellom EF-lan-
dene vil opphøre, vil den bestå mellom EFTA-
landene og EF-landene. Kontroll i forbindelse
med import kan derfor viderefØres.

Hensikten med harmonisering av kontroll-
reglene er bl.a. å Øke tilliten mellom nasjonale
kontrollorgan samt å utvikle en ensartet kon-
troll. EØS-avtalen vil integrere EFs avledede
regelverk på ovennevnte områder og føre til
behov for følgende norske regelverksendrin-
ger:

M erkin g sb e st ernmel s e r
- innføring av obligatoriske bestemmelser

om merking av næringsmidler fo¡ å identi-
fisere varepartiet i tilfelle matvarer må
trekkes ut av omsetning av helsemessige
eller andre årsaker,

Næringsmid,Ler bestemt til spesielle ernæ-
ringsmessige form&L

- dette regleverket omfatter dietetiske mat-
varer, m.v.. Norge har ikke tilsvarende reg-
ler. Nye forskrifter må derfor utarbeides.

Anal.g semetoder for næring smidler

- slike bestemmelser må forskriftfestes i
Norge.

Kontaminønter
- i Norge finnes få slike detaljbestemmelser'

Det blir derfor nødvendig å utarbeide for-
skrifter.

Produlctkrq,u

- i EØS vil man legge til grunn EFs bestem-
melser om dypfryste næringsmidler, na-
turlig mineralvann, melk og melkeproduk-
ter samt syltet/y. Dessuten må mindre
endringer foretas for frukt-juice, honning
og sukker.

Med EØS-avtalen vil det bli innledet et nært
samarbeid om utviklingen av nye bestemmel-
ser for næringsmidler.

4.8.9 Legemidler
I Norge erlegemidler og omsetning av disse

regulert ved Lov av 20. juni 1964 nr. ã om lege-
midler m,v. (Legemiddelloven) og i Lov av 21.
juni 1963 nr. 17 om drift av apotek m,v. (Apo-
tekloven), begge med tilhØrende forskrifter.

EF har et omfattende regelverk for human
og veterinærmedisin. Regelverket er under
stadig utvikling. EØS-avtalens bestemmelser
vedrØrende legemidler er fastsatt i Avtalens
Vedlegg II, kapittel XIII (S,v. 1 s. 256). Regle-
ne bygger i hovedsak på EFs regler.

EFs regelverk er i stor grad sammenfallen-
de med nordiske og norske retningslinjer for
produksjon, omsetning, registrering og kon-
troll av legemidler. På nordisk nivå har det
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vært et utstrakt samarbeid for å effektivisere
registrering og kontroll av legemidier.

EF har som målsetting å etablere et felles
marked som også ska-l omfatte legemidler.
Dette innebærer at flere aktØrer gis mulighet
til å delta i markedet. Det arbeides bl,a, med
en sentral registreringsordning av nye lege-
midler i EF, Det nye systemet vil tidligst tre i
kraft fra 1995.

Norsk Medisinaldepot (NMD) har i dag ene-
rett til import og engrosomsetning av lege-
midler, herunder veterinærmedisiner. Norge
er det eneste landet i Vest-Europa som har en
ordning som NMD, ref. kapittel 4,4 om statli-
ge handelsmonopoler.

Norge har som tidligere omtalt nedfelt et
behovskriterium ved godkjenning av lege-
midler i sin legemiddellov. Den såkalte be-
hovsparagrafen (g 14 i Legemiddelloven) in-
nebærer at myndighetene skal vurdere om
det er behov for et nytt preparat ut over de
som allerede finnes på markedet. I EF gjetder
kravene til preparatets kvalitet, effekt og sik-
kerhet som grunnlag for registrering av lege-
midler. Kvalitetskravene for god\ienning av
legemidler i EF tilsvarer de som gjelder i Nor-
ge. Norge og Island er de eneste land i Europa
som i tillegg har behovskriteriet.

Fra norsk side har de vesentlige splrsmåI i
forhandlingene vært knyttet til godkjenning
og import av legemidler. Endringer på lege-
middelområdet vil primært være knyttet til
NMDs enerett til innfprsel og engrosomset-
ning av legemidler og opphevelsen av behov-
sparagrafen.

En konsekvens av EØS er at NMDs enerett
til import av legemidler ikke vil kunne videre-
fØres. Dette innebaerer at andre tegemiddel-
grossister vil få mulighet til å levere medisi-
ner på det norske markedet. Slike etablerin-
ger vil kunne fØre til reell priskonkurranse på
legemidler i engrosleddet. Det vil fortsatt bli
anledning til staUig styring med legemiddel-
priser. Det offentlige kan f,eks. fastsette apo-
tekenes utsalgspriser. Det vil likeledes bli
gjennomfprt tiltak som sikrer tilfredstillende
forsyning av legemidler i hele landet. Det vi-
ses også til kap. 4.4.

Forsyning av legemidler og andre forvalt-
ningsmessige tjenester vit fortsatt kunne ut-
fø¡es av NMD, men det kan være naturlig at
utgiftene til de forvaltningsmessige tjenester
finansieres på en annen måte enn idag. De le-
gemiddelpolitiske målsettinger som i dag iva-
retas gjennom denne ordningen vil stå fast.
Andre virkemidler vil bli tatt i bruk for å opp-
fylle målsettingene. Sosialdepartementet ar-
beider i samarbeid med NMD med splrsmål
om fremtidig organisasjonsform for NMD,

Behovskravet ved godgenning av legemid-
ler som er nedfelt i Legemiddelloven, vil bort-
falle. Det vil imidlertid ikke finne sted endrin-
ger i de strenge betingelser som stilles til lege-
midlers kvalitet, virkning og sikkerhet f@r
god$enning innvilges. Antallet legemidler i
Norge i dag ligger på ca. 2.200. Det norske Ie-
gemiddelmarkedet er svært lite i internasjo-
nal sammenheng, Kombinert med avgifter til
registrering og utgifter til markedsf¿ring, vil
dette kunne begrense industriens motivasjon
for å registrere legemidler. Øket bruk av billi-
gere legemidler vil også påvikre industriens
insitament til å innfpre nye legemidler. Antal-
let legemidler på markedet forventes å øke
noe, I Sverige som ikke har noen behovspara-
graf, Iigger antallet legemidler på ca. 3000.

Visse endringer vil bli foretatt når det gjel-
der saksgang og behandlingstid for legemid-
delregistrering ved Statens legemiddelkon-
troll (SLK). Dette vil bli stilt krav om maksi-
mal behandlingstid for registreringssøkna-
der. Det vil også bli stilt krav til Økt informa-
sjon til publikum bl.a. gjennom bruk av pak-
ningsvedlegg. Videre vil det bli lagt opp til
Øket kontroll med hele distribusjonskjeden
for legemidler. SLK er forelppig rustet opp
for å m/te de Økte krav til effektivitet, infor-
masjon og kontroll. Bestemmelser som er re-
latert til sera og vaksiner til dyr vil bli overført
fra landbrukslovgivningen til legemiddel-lov-
givningen. Som en konsekvens av endringe-
ne i Legemiddelloven, vil Apotekloven med
forskrifter gjennomgå visse tekniske konse-
kvensendringer.

Avtalen vil bare i liten utstrekning påvirke
reseptregler o.1, Alle legemidler som innehol-
der nye $emiske substanser vil bli resept-
pliktige. Reseptstatus på middelet vil bli be-
stemt ved registreringen.

Myndighetene vil fortsatt fastsette de regler
som skal gjelde for trygdens refusjon av utgif-
ter til viktige legemidler. I regi av Rikstrygde-
verket er det opprettet et eget utvalg som skal
vurdere de helse-/konomiske virkninger av
nye legemidler og gjennomføre egne prisfor-
handlinger for nye legemidler. Båcle når det
gjelder regler for trygderefusjon og prisfast-
settelse vil det være krav om åpenhet og inn-
syn i beslutningsprosessen. Med EØS vil of-
fentlig regulering, registrering og kontroll av
legemidler fortsatt gjelde innenfor legemid-
delsektorên. Legemiddelloven og tilhprende
forskrifter må imidlertid revideres.

I EØS vil det gielde strenge regler for lege-
middelreklame. Reklame for reseptfrie lege-
midler vil være tillatt i samtlige massemedia.
Som en del av innpakningen, har EF påbudt
et pakningsvedlegg med informasjon om le-
gemidlet til brukerne.
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4.8.10 Elektrisk utstyr
EF har ett sentralt direktiv som regulerer

omsetning av elektrisk utstyr, det såkalte lav-
spenningsdirektivet Rdir 73/23 (20). På områ-
det foreligger et stort antall standarder, EF-
TA- og EF-landene har arbeidet aktivt med
fastsettelse av tekniske krav til elektrisk ut-
styr både i den internasjonale elektrotekniske
komite (IEC) og den europeiske standardise-
ringsorganisasj on (CENELEC),

EØS-avtalens bestemmelser er fastsatt i Av-
talens Vedlegg II, kapittel X (S.v. I s, 246),
Med utgangspunkt i EFs lavspenningsdirek-
tiv ble det allerede i 1984 innledet et nasjonalt
revisjonsarbeid av forskriftene for elektrisk
utstyr. Med þjemmel i Lov av 24. mai 1929 nr,
4 om tilsyn med elektriske anlegg ble en ny
kontrollordning for elektrisk utstyr iverksatt
fra 1. januar 1991. Forskriften er et ledd i ar-
beidet for etablering av et felles marked for
elektrisk utstyr. Forskriften inneholder over-
gangsbestemmelser slik at overensstemmelse
med EØS-reglene vedr/rende sikkerhet for
elektrisk utstyr og elektromagnetisk stly vil
foreligge fra 1, januar 1993,

Den norske revisjonen av regelverket inne-
bærer at Norges Elektriske Materiellkontroll
(NEMKOs) seerstilling som nasjonal godkjen-
ningsinstans for elektriske artikler opphprer.

4.8.11 Produktområder med nye metode
direktiv

Som tidligere nevnt medfører EFs nye me-
tode fra 1985 at de generelle krav til helse, sik-
kerhet og miljp blir fastsatt i rammedirektiv.
Det overlates til de europeiske standardise-
ringsorganisasjonene å utarbeide utfyllende
tekniske spesifikasjoner. Nedenfor fplger en
nærmere omtale på de viktigste produktom-
rådene med slike direktiver.

Mqslciner
Avtalens bestemmelser er fastsatt i Avta-

lens Vedlegg II, kapittel XXIV (S,v. I s. 266).
Maskindirektivet Rdir 891392 (15) gir anvis-
ninger til konstruktør og til produsent om
hvilke krav som skal stilles til en maskin for
at denne skal omsettes fritt i EF. Direktivet er
utvidet til å omfatte mobile maskiner og lØf-
teutstyr, samt forslag om å inkludere brukte
maskiner. Tilpasning til maskindirektivet vil
kun fØre til en mindre endring i Lov av 4. de-
sember 1977 nr. 4 om arbeidsmilj/ (Arbeids-
milj@Ioven) paragraf l7 når det gjelder utstil-
ling av maskiner. I forskriftene til Arbeids-
miljlloven fastsettes detaljerte krav til ulike
typer maskiner som presser, trebearbeidings-
maskiner m.v. På grunnlag av det europeiske

standardiseringsarbeidet vil produktkravene
i slike forskrifter bli erstattet med en referan-
se til nasjonale standarder som giennomf¿rer
europeiske standarder. Det er innledet et
nært samarbeid mellom fagmyndighetene,
Fellesforbundet, Teknologiindustriens bran-
sjeforening og Norsk verkstedsindustris stan-
dardiseringssentral i oppfølgingen av direkti-
vet og det europeiske standardiseringsarbei-
det for å bedre ivareta våre sikkerhetskrav.

EF har forØvrig utarbeidet regler om b?ük
av maskiner for å ivareta helse og sikkerhet
på arbeidsplassen. Dette er minimumsdirek-
tiv som åpner adgang for medlemslandene til
å innføre strengere bestemmelser.

Bgggeuarer
EØS-avtalens bestemmelser vedrØrende

byggevarer er fastsatt i Avtalens Vedlegg II,
kapittel XXI (S.v. 1 s. 265). Byggevaredirektiv
Rdir 89/106 (21), skal sikre harmonisering av
de grunnleggende krav som nasjonale regel-
verk setter til bygninger og konstruksjoner.
De grunnlegggende krav er utformet slik at
det enkelte lands myndighet selv skal kunne
velge forskriftsnivå ut fra nærmere spesifiser-
te klasser. Det er innledet n¿ere EFTA/EF-
kontakter om gjennomfgringen av byggevare-
direktivet.

Direktivet bygger på de samme prinsipper
for krav til forskrifter og utfyllende standar-
der som er blitt benyttet i Norge i over 20 år,
Det har vært et nært samarbeid mellom Nor-
ges Byggstandardiseringsråd, forskriftsmyn-
dighetene, arbeidstaker- og næringslivsorga-
nisasjonene. Siden direktivet omfatter de
samme forhold som dagens norske regelverk,
vil våre krav til helse, sikkerhet, miUØ og en-
ergipkonomisering bli viderefØrt under EØS-
avtalen. Tilpasningen vil ikke kreve endrin-
ger i Lov av 14. juni 1985 nr. ?7 om plan- og
bygg (Plan- og byggeloven).

Må.Ieinsttumenter
Alle EFTA- og EFJand er medlemmer av

Den internasjonale organisasjon for legal me-
trologi (OIML). Både Norge og EF har benyt-
tet resultatene fra denne organisasjonen i sitt
regelverksarbeid for måleinstrumenter.

Hittil har EF utarbeidet ett direktiv Rdir 90/
384 (22) etter prinsippene for den nye metode.
Dette gjelder for ikke-automatiske vekter. EF
er i ferd med å utarbeide et rammedirektiv for
måleinstrumenter. EF forutsetter at direkti-
vene skal utfylles med europeiske standarder
som skal være identiske med de aktuelle an-
befalingene fra OIML. EFs regelverk ligger til
grunn for EØS-bestemmelsene på området.
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Det vil ikke være problemer med å giennom-
føre EØS-bestemmelsene. Bestemmelsene er
fastsatt i Avtalens Vedlegg II, kapittel IX (S,v.
I s. 240),

Det vil være fri omsetning av måleinstru-
menter i EØS-området på basis av kravene i
EFs direktiv. En tilpasning vil medf¿re en-
dring i Lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål
og vekt, og Norge må innfpre justerplikt (of-
fentlig kontrol.l) for flere typer måleinstru-
menter enn i dag. EØS-avtalen vil fpre til at de
eksisterende ordninger med forhåndskontroll
i Norge vil få redusert omfang, og bli erstattet
med mer omfattende etterkontroll av målein-
stnrmenter på bruksstedet.

Med,isinsk utstAr
Medisinsk utstyr omfatter en stor og diffe-

rensiert varegruppe. I Norge er medisinsk ut-
styr delvis regulert ved forskrifter. De for-
skrifter som finnes er hjemlet i forskjellige 1o-
ver. De viktigste er:

- Lov av 20. juni 1964 nr.5 om legemidler
med videre,

- Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med
elektriske anlegg og elektriske utstyr,

- Lov av 18.juni 1938 nr. 1 om bruk av rønt-
genstråler og radium m.v.

EØS-avtalens regler er fastsatt i Vedlegg II,
kapittel XIII (S.v. 1 s. 256). EF vit innføre tre
direktiver etter den "nye metode"-modellen
for medisinsk utstyr. Direktivet som regule-
rer aktivt implanterbart utstyr er allerede
vedtatt og er iferd med å bli iverksatt. Direkti-
vet om medisinsk utstyr er kommet langt i be-
slutningsprosessen i EF, men er ennå ikke
vedtatt. Arbeid er igang med et direktiv om
in-vitro diagnostica. Ovenne'rnte direktiver
og tilhØrende standarder vil regulere området
for medisinsk utstyr, herunder elektromedi-
sinsk utstyr til humanmedisinsk bruk.

Likeledes er direktivet for elektromedi-
sinsk utstyr under revisjon i EF. Direktivet viL
kun bli gjort gieldende for veterinærmedi-
sinsk utstyr.

Norge har med deltagelsen i EFTAs eks-
pertgruppe for medisinsk utstyr samt gjen-
nom samarbeidetmellom EF IA og EF, deltatt
i utformingen av direktivene på området me-
disinsk utstyr. Direktivene vil bli drpftet i
EØS i henhold til Avtalens bestemmelser,

Det anses forellpig ikke n/dvendig å foreta
endringer i norsk lovgivning på bakgrunn av
det vedtatte direktiv om aktivt implanterbart
utstyr. Ved eventuell gjennomflring av dette
regelverk vil norske myndigþeter utarbeide
forslag til rammelovgivning for å dekke ret-
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tigheter og plikter som fØlge av regelverket,
EFs regler for medisinsk utstyr vil bl.a. påleg-
ge fagmyndighetene å etablere tilfredstillen-
de nasjonale kontrollordninger for utstyr som
omsettes på det norske markedet, Innlem-
melsen av direktivene i Avtalen vil innebære
at flere produktområder i Norge blir regulert
gjennom forskrifter,

Leketfu
EFs leketlydirektiv Rdir 88/378 (23) fastset-

ter generelle krav til sikkerhet og markedsfø-
ring av leketly. Direktivet inngår i Avtalens
Vedlegg II, kapittel XXIII (S.v. I s. 265).

I Norge foreligger det retningslinjer for
fremstilling og omsetning av leketpy. Norge
har en overgangsperiode frem til l. januar
1995 for å iverksette EØS-avtalens bestem-
melser på dette punkt.

Det er allerede fastsatt flere europeiske
standarder for leket/y. I 1991 ble det innledet
et omfattende arbeid med å utvikle nye, og å
revidere eksisterende, europeiske standarder
for leket/y. I overgangsperioden vil en aktiv
deltakelse i det europeiske standardiserings-
arbeidet være nþdvendig. Det vil bli lagt vekt
på å styrke eksisterende standarder og arbei-
de for å innta faktorer som stly, allergi, brenn-
barhet og kjemiske egenskaper m.v. I forhold
til kjemiske egenskaper i leketly vil de sam-
me bestemmelser gjelde som for'$emikalier i
EØS-avtalen.

Direktivet fastsetter at myndighetene skal
flre tilsyn med omsetningen av leketØy, I
Norge er et organisert tilsyn ennå ikke igang-
satt. I overgangsperioden vil et apparat for
markedsovervåking, tilsyn og kontroll bli
vurdert i sammenheng med det generelle ar-
beidet med produktsikkerhet og markeds-
kontroll i Norge.

Teleterminalutstgr
EF har vedtatt et direktiv Rdir 91/263 (24)

om gjensidig godkjenning av teleutstyr som
vil erstatte et tidligere direktiv på området.
Det nye direktivet er et ledd i EFs målsetning
om å etablere et felles marked for teLeutstyr
(terminalutstyr, husterminaler, m.v.) i EF. Di-
rektivet innebærer at teleutstyr godkjent i ett
land fritt kan omsettes i de lvrige EF-Iand
uten fornyet prøving og godkjenning. Som de
pvrige nye metode-direktivene, er dette direk-
tivet et rammedirektiv som inneholder defini-
sjoner, krav til godkjenning, merking og kon-
troll. Teleutstyr som omsettes i EF skal kunne
koples til det offentlige telenett uten at skade
påfpres bruker eller telenettet. Dette krever at
utstyret oppfyller visse tekniske basiskrav.
De tekniske basiskravene vil bli nedfelt i eu-
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ropeiske standarder, men må av hensyn til te-
lenettet gjØres bindene for produsentene.
Derfor vil enkelte europeiske standarder eller
deler av standarder bii fastsatt som tekniske
bindende forskrifter på fellesskapsplan, så-
kalte felles tekniske forskrifter (CTR). Disse
er nØdvendige for at et felles teleutstyrsmar-
ked skal etableres. Direktivet er inntatt i
EØS-avtalens Vedlegg II, kapittel XVUI (S.v'
1 s. 262),

Samarbeid er igangsatt mellom EFTA og
EF om oppfølgingen av direktivet. Det vil bli
lagt særlig vekt på å delta i det internasjonale
standardiseringsarbeidet og i andre europeis-
ke samarbeidsfora hvor de tekniske lpsninger
for teleutstyr utarbeides, Direktivet vil bli
innarbeidet i norsk regelverk,

I Norge foretar Statens Teleforvaltning
(STF) godkjenning av teleutstyr. Alt utstyr
som omsettes i Norge må først godkjennes av
STF. EØS-avtalen innebærer at godkjennin-
ger foretatt i andre land innenfor EØS må ak-
septeres som grunnlag for markedsføring og-
så i Norge. STF må tilpasse sin virksomhet for
å ta hensyn til dette forhold.

4.8.12 Andre områder
Tobøkk

I Norge er salg av tobakksvarer regulert ved
Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot to-
bakkskader m.v. med tilhørende forskrifter.
EFs regelverk på tobakkområdet er nytt.

EF har vedtatt et direktiv Rdir 89/622 (25)

om merking av tobakksvarer. Direktivet inn-
fører fra l, januar 1993 et enhetlig system for
advarsels- og innholdsmerking av tobakksva-
rer. Direktivet fastsetter krav til merking av
tjeere og nikotin, bruk av generell helse-advar-
selsmerking, alternative advarselsmerkinger
samt merkingens plassering og utforming.

Det er allerede utarbeidet forslag til endrin-
ger av direktivet i form av flere alternative ad-
varselstekster og stpne prosentandel advar-
selsmerking på eskene. Endringsforslaget er
ennå ikke ferdigbehandlet i EF.

EF vedtok liketedes i 1990 et direktiv om
maksimalgrenser for tjæreinnhold i sigaretter
Rdir 90/239 (26). Grensen for tjære er fastsatt
til l5mg.

Direktivene inngår i EØS-avtalens regler
gjennom Avtalens Vedlegg II, kapittel XXV
(S.v. 1 s. 266).

Kravene i Norge tii bruk av symbol, advar-
selstekst, deklarasjon av karbonmonoksyd i
sigaretter og bruk av målemetode er noe for-
skjellig fra EFs. Dette medfører at forskrifte-
ne på disse punkter må justeres i forhold til
EØS-regelverket. Norge har ennå ikke fast-
satt grenser for tjæreinnhold i sigaretter. To-

bakksloven gir allerede Sosialdepartementet
myndighet til å gi forskrifter om tobakkvarers
innhold. Som en fØlge av EØS-avtalen vil sli-
ke grenser bli innfØrt.

EFs regelverk om tobakk vil bli ytterligere
styrket. Arbeidet med forslagene til et direk-
tiv som vil forby all tobakks-reklame og til et
direktiv som vil forby enkelte typer snus, er
kommet langt. Direktivene vit bli behandlet
etter de prosedyrer som er fastlagt i Avtalen,

Kosmetiske produkter
EF har fellesskapsregler for fremstilling og

sammensetning av kosmetika, samt bruk av
analysemetoder. Reglene inngår i EØS-avta-
len gjennom Avtalens Vedlegg II, kapittel
XVI (S.v. I s. 261),

Med hjemmel i Lov av 19. mai 1933 om til-
syn med næringsmidler er det utarbeidet for-
skrifter som regulerer produksjon, import og
salg m, v. av kosmetiske produkter, Forskrif-
tene for kosmetiske produkter er i det alt ve-
sentlige utarbeidet på basis av EFs bestem-
melser.

Direktivene som regulere¡ kosmetika opp-
dateres og revideres regelmessig. EFTA.-lan-
dene har nedsatt en ekspertgruppe for kos-
metiske produkter som skal overvåke videre
regelverksarbeid på området.

lnformø sj on steknolo g i, telekommunikasi oner
og døtabeh,ønd,Ling

EØS-avtalens regler innenfor tele- og data-
kommunikasjon faller i to grupper, regelverk
som gjelder omsetting av varer og regelverk
for tjenester. Avtalens regler for tjenester er
omhandlet i proposisjonens kapittel 5. Avta-
lens regler for informasjonsteknologi, tele-
kommunikasjoner og databehandling er inn-
tatt i Avtalens Vedlegg II, kapittel XVIII (S.v.
1 s. 262), Regelverket er lite utbygget. Det in-
neholder målsettinger for standardiseringsar-
beidet og bruk av spesifikke standarder for
kringkasting, digital mobiltelefoni (GSM),
trådlØs telekommunikasjon (DECT) og tje-
nesteintegrert digitalt telenett (ISDN).

For at et felles marked skal kunne etableres
på dette omfattende området, er bruk av fel-
les standarder en avgjørende faktor. Hvert en-
kelt land har imidlertid et omfattende regel-
verk på telesiden som fastsetter de tekniske
spesifikasjoner for teleutstyr og nettverk som
skat gieide nasjonalt. På dat¿- og informa-
sjons-området finnes det i liten grad regule-
ringer verken nasjonalt eller på fêllesskaps-
plan. Her har industrien tradisjonelt fastsatt
de tekniske lpsninger. De senere år har EF i
flere handlingsplaner og programmer slått
fast målsettingen om å etablere et felles mar-
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ked for informasjonsteknologi-, teletjenester
og teleutstyr, Denne målsettingen vil også
være et viktig grunnlag for et fremtidig EØS-
regelverk for tjenester og utstyr for data og te-
le-kommunikasjoner.

Allcoholh oL di g e dr iklceu ar er
EFs regler for vin og brennevin inneholder

bestemmelser om fremstilling, definisjoner,
bruk av tilsetningsstoffer, merking m.v. EF
har valgt å regulere vin- og brennevins-områ-
det med forordninger, dvs rettsakter som er
direkte bindende i EFs medlemsland. I EØS
vil EFTA-landene inkorporere forordningene
i nasjonal lovgivning.

EFs regelverk for vin og brennevin skal iva-
reta både landbruks- og handelspolitiske mål-
settinger. EØS-avtalen omfatter ikke land-
brukspolitikken, Under forhandlingene har
det derfor vært viktig å finne en lpsning som
ivaretar EFTA-landenes handelspolitiske in-
teresser, samtidig som landbrukspolitikken
ikke ber/res.

Norge er i likhet med pvrige EFTAJand
brennevinsprodusent. Østerrike og Sveits er
dessuten store vinprodusenter og har et om-
fattende regelverk for vin. I Norge er det i li-
ten grad fastsatt bindende regler for fremstil-
ling og omsetning av vin- og brennevin. Dette
området har vært regulert med retninglinjer
basert på EFs gieldende bestemmelser, De
overordnede nasjonale retningslinjer finnes i
Lov av 5. april 1927 om innf/rsel og omset-
ning av brennevin, vin, fruktvin,mjød og ø1.

EF har utarbeidet tre forordninger som om-
handler produksjonsbetingelser, definisjoner
og merking av brennevin. Forordningene fast-
legger regelverket for fri omsetning av bren-
nevin, og inngår i EØS-avtaten giennom Avta-
lens Vedlegg II, kapittel XXVII (S.v. 1 s, 266).
For innenlandsk produksjon og omsetning av
brennevin kan imidlertid gjeldende norske
bestemmelser legges til grunn,

I Norge produseres brennevin på basis av
poteter. I andre land brukes i hovedsak korn
og melasse som innsatsvarer i produksjonen.
Det er enighet om at tr'inland, Island, Sverige
og Norge kan forby markedsfpring av vodka
produsert på basis av andre råvarer enn korn
og poteter.

Betegnelsen uNorsk Vodkan og oNorsk
Aquavitu vil i EØS være merkebeskyttet.

EFTA-landene kan på en ikke-diskrimine-
rende måte opprettholde forbudet mot mar-
kedsflring av alkohol over 60 pst, styrke til ik-
ke-teknisk bruk.

Det fremkommer i en Felleserklæring mel-
Iom partene (S.v. 1 s. 417) at når EF iverkset-
ter arbeid med nytt regelverk,skal det innle-
des samarbeid mellont kontrollmyndighete-
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ne. EFTA-landene skal trekkes med i dette ar-
beidet i henhold til de prosedyrer som er fast-
lagt i avtalen.

EF har et omfattende regelverk for fremstil-
Iing, prlving og merking av vin. Store deler
av regelverket er knyttet til EFs landbruks-
lovgivning.

Norge har ikke kvalitetsforskrifter for frem-
stilling av vin. Norge har inngått flere bilate-
rale a'"'taler om leveranser av vin fra vinprodu-
serende land. De bilaterale avtaler kan videre-
fgres under EØS-avtalen. Avtaler med land
innenfor EØS må være i overenstemmelse
med Avtalens Protokoll 47 (S.v. I s. 186).

EØS-regelverket for vin, som er basert på
EFs regelverk, inngår i avtalen i form av en
protokoll (Protokoll 47). Norge kan for nasjo-
nal omsetning benytte eksisterende regelverk
forvin og brennevin. For handelen med EF og
mellom EFTAJandene må kravene i EØS-re-
gelverk legges til grunn slik det er fastlagt i
forhandlingene, ref. vedlegget til Protokoll 47.
Sveits og @sterrike, som vinproduserende
land i EFTA, kan derfor for den nasjonale om-
setning beholde de tradisjonelle fremstil-
lingsmetoder som er nedfelt i nasjonale be-
stemmelser.

Flaskestgrrelsene som blir brukt av A,iS
Vinmonopolet ved tapping av vin og brenne-
vin er ikke i overenstemmelse med de flaske-
st/rrelser som vil bli tillatt i henhold til EøS-
regelverket. Det er oppnådd en fire års over-
gangstid frem til 31. desember 1996 for tilpas-
ning av flaskest/rrelser.

Den norske Ølloven inneholder en bestem-
melse om at /l brygget på andre materialer
enn vann, malt, humle og gjær ikke tillates
innfgrt uten s¡erskilt samtykke. Det er etter
þlloven gitt forskrifter som setter krav til på-
fyllingsrominnholdet og merking av /1, Inn-
f/rselsrestriksjonen antas å stride mot EØS-
avtalens Artikkel 11. Det tas imidlertid sikte
på å opprettholde krav til merking av skatte-
klasse/alkoholinnhold.

Oppsummering
Lover, forskrifter og standarder er forskjel-

lige fra land tii land. EF har en omfattende
lovgivning for å lette produktomsetningen.
Denne lovgivningen vi1 i hovedsak inngå i det
felles EØS-regelverk og danne grunnlag for
fri omsettçlighet av varer innenfor EØS-områ-
det. EØS-avtalens Vedlegg II omfatter nær-
mere 650 rettsakter. Et stort antall er innen
rræringsmidler (150), kjemikalier (50), kjØre-
tunV ê7) og traktorer (37).

Med EØS-avtalen vil nasjonale regler for
klassifisering, pakking og merking av farlige
$emiske stoffer og produkter kunne viderfø-
res fram til 1995. Målsettingen er felles regler
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fra 1. januar 1995, men det vil fortsâtt være ad-
gang til å videreføre nasjonal lovgivning etter
dette tidspunkt.

For kjlret@y vil EF ha tilnærmet samme ut-
slippsnivå som Norge for lette kjlretly under
2,5 tonn fra 1. januar 1995. For tunge kjpretpy
(totalvekt over 3,5 tonn) har EF vedtatt nye
krav i to trinn, fra 1. oktober 1993 og 1. okto-
ber 1996. I Norge vil det fra samme tidspunkt
bli innført tilsvarende krav.

På sentrale områder som gemikalier, lege-
midler, næringsmidler og kjþretþy, blir pro-
duktkravene i EF fastsatt i det harmoniserte
regelverket.

På andre viktige områder som maskiner
byggevarer og teleutstyr har EF valgt å utarl
beide rammedirektiver. Det blir her overlatt
til de europeiske standardiseringsorganisa-
sjonene å utarbeide de tekniske spesifikasjo-
nene og produktkravene. På disse områdene
vil det innenfor EØS være fri omsetning på
grunnlag av de europeiske standardene. EØS-
samarbeidet medfØrer at norske og lvrige EF-
T,A.-lands produsenter kan benytte "CE-mer-ket" på sine produkter, og dermed v¿ere sik-
ret fri adgang til markedene i hele EØS-områ-
det.

Gjennom E@S-avtalen vil det bli innledet et
nært samarbeid om nytt felles regelverk. Ved
utarbeidelse av nye bestemmelser vil det bli
lagt vekt på at forslagene bygger på et hØyt
beskyttelsesnivå. "FØre var"-prinsippet er og-
så slått fast i EØS-avtalens innledning.

4.9 PRODUKTANSVAR
EØS-avtalens art. 23 viser til Avtalens Ved-

legg III (S.v. 1 s. 269) vedr@rende reglene for
produktansvar. Lov av 23. desember 1988 nr.
104 om produktansvar (Produktansvarsloven)
bygger på EF-direktivet om produktansvar,
Rdir 85/374 (14). Enkelte justeringer er likevel
nldvendige. Bl.a. må det innflres en selvrisi-
ko for tingsskader samt kortere foreldelses-
frister. Betydningen for skadelidte av disse
endringer reduseres ved at skadelidte ved si-
den av loven gis adgang til å påberope seg det
ulovfestete skyldansvar.

EØS-avtalen vil fØre til opphevelse av im-
portlransvaret for import fra land innen EØS
etterhvert som landene ratifiserer Lugano-
kontsensjone?? om anerkjennelse og fullbyr-
delse av sivile dommer. Luganokonvensjo-
nen vil ventelig bli ratifisert av Norge i lØpet
av 1992, og den gjØr det mulig for skadelidte å
få en dom mot en produsent i et annet EØS-
land anerkjent og fyllbyrdet i produsentens
hjemland, slik at det blir unpd'rendig å trekke
import/ren til ansvar.

1T
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4.10 ENERGI
4.10.1 Beskrivelse av saksfelt, herunder

EFs regelverk
Norske energiressurser i EØS-sammen-
heng
fnnledning

Norges energiressurser er betydelige i vest-
europeisk målestokk. Oljeproduksjonen, som
har nådd 2 mill. fat pr. dag, utgjØr over 40 pst.
av Vest-Europas samlede oljeutvinning, Gas-
sproduksjonen på 26 mrd. m3 pr. år dekker i
dag 12 pst. av Vest-Europas gassforbruk eller
en tredjedel av EF-områdets gassimport fra
land utenfor EF. Inngåtte kontraktsfo¡pliktel-
ser kan bringe de norske gassleveranser opp i
ca. 45 mrd. m3 årlig rundt århundreskiftet.

Vannkraften er fortsatt ryggraden i den in-
nenlandske energiforsyning. Den utgjlr nær-
mere en fierdedel av Vest-Europas vannkraft-
produksjon, Normalt eksporteres tilfeldig
kraft til våre naboland. Eksportvolumet av-
henger særlig av tilsigsforholdene.

Samlet utgiØr norsk energiproduksjon vel
15 pst, av primær energiproduksjon i Vest-
Europa, mens vi har vel 1 pst. av folkemeng-
den. Energiproduksjonen er mer enn 6 ganger
vårt innenlandske forbruk. Energioverskud-
det går i hovedsak inn i Vest-Europas energi-
forsyning og er vår viktigste eksportvare.

Med omiag halvparten av Vest-Europas
gjenværende påviste petroleumsreserver, har
vi et forholdsvis langt tidsperspektiv for virk-
somheten på sokkelen og særlig for prod.uk-
sjon av gass,

Norges betydelige rolle som energileveran-
dØr til Vest-Europa ligger fprst og fremst i
vårt ressursgrunnlag, markedsnærhet og for-
syningssikkerhet. Våre energiressurser dan-
ner også grunnlaget for viktige eksportindu-
strier som metallproduksjon, treforedling og
petro$emi. Hovedmarkedet. for denne ener-
gikrevende vareeksport er også EF-Ìandene.
Utviklingen av rammevilkårene for energifor-
syningen innenfor EF vil derfor være av stor
betydning for Norge.

4.10.2 Energipolitikken innen EF
Energipolitikken i Europa har vært sterkt

preget av nasjonale mål og interesser. Myn-
dighetene har spilt en sentral rolle i energifor-
syningen, særlig innen kraftsektoren. Energi-
forsyningens nasjonale karakter innen EF har
endret seg lite over årene. Romatraktaten har
ingen konkrete måù eller retningslinjer for
energipolitikken. Et forslag om å ta inn et
eget energikapittel i Romatraktaten fikk ikke
tilslutning på EFs taktatkonferanse i Maa-
stricht i desember 1991. Men EF vil arbeide
videre med dette,
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I EFs arbeid med det indre marked er ener-
gipolitiske problemstillinger s$¿vet sterkere
frem, Det legges vekt på å integrere energi i
det felles marked. Ved å skape mer likartede
konkurranseforhold for produksjon og mar-
kedsfØring âv energi, forventer EF en mêr ra-
sjonell ressursutnytting og Økonomiske ge-
vinster for Fellesskapet, Bedret transittad-
gang, nedbygging av monopolordninger og
handelshindre samt harmonisering âv energi-
avgifter er av de forhold som oppmerksomhe-
ten rettes mot.

Romatraktaten har flere bestemmelser som
kan komme til anvendelse på energiområdet.
Det gjelder bl.a. det generelle forbud mot for-
skjellsbehandling på grunnlag av nasjonali-
tet. Videre gielder det konkurranseregler, reg-
ler for statsstØtte, og awikling av restriksjo-
ner på handelen mellom landene. Bestem-
melsene er imidlertid for en stor del av gene-
rell og prinsipiell karakter og gir ikke uten vi-
dere klare svar på de praktiske problemstil-
linger.

Restriksjoner på handelen med energi, og
spesielt de legale monopolers rolle i eksport/
importsammenheng, er ett av de områder EF-
kommisjonen har tatt opp med medlemslan-
dene med utgangspunkt i Romatraktatens ar-
tikier 30 og 31. Det er EF-kommisjonens syn
at slike monopolordninger er uforenlig med
EF-traktaten, og Kommisjonen har bedt be-
rØrte medlemsland fremlegge nærmere opp-
lysninger og merknader.

EF har i tillegg en del spesielle energidirek-
tiver og forordninger, j f. nedenfor.

4.10.3 Spesielle forordninger og rlirektiver
for energisektoren

I EF-forordninger og direktiver på ener-
giområdet inngår i EØS-avtalen gjennom Av-
talens Vedlegg IV (S.v. I s. 2?0). De fleste av
disse EØS-forpliktelsene er basert på direkti-
ver som ble vedtatt i 1970-årene for å mØte
den usikkerhet som oppsto rundt oljeforsy-
ningen til Vest-Europa. Disse forpliktelsene
får ingen betydning for norsk energipolitikk,
Enkelte EØS-forpliktelser motsvarer tre di-
rektiver som ble vedtatt i 1990/91. Dette regel-
verk må ses som et ledd i EF-kommisjonens
arbeid for å integrere energisektoren i det in-
dre marked. Heller ikke disse deler av EØS-
avtalen får særlig innvirkning på norsk ener-
gipolitikk og energiforsyning.

Direktivet for offentlige innkj@p Rdir 90/531
(2?) som også inngår i EØS-avtalen, anses ik-
ke som et energidirektiv, men omfatter inn-
ldØp tit petroleums- og kraftsektoren. De
nevnte forordninger/direktiver er gitt en kort
omtale i det etterfølgende, innkj@psdirektivet
bare forsåvidt det berØrer energisektoren.
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Rfo 7211056 (28) endret ved Rfo 76112lõ (29')

omhandler innrapportering til Kommisjonen
av planlagte investeringer av interesse for fel-
lesmarkedet innenfor olje-, gass- og elektrisi-
tetssektorene, Bakgrunnen for forordningen
er Kommisjonens lnske om å kunne følge
med i de investeringer som planlegges i ener-
gisektoren. Innrapporteringene er av teknisk-
statistisk karakter og gir ikke Kommisjonen
adgang til å gripe inn i den planlegging og ut-
bygging som foregår i medlemslandene.

Rdir 75/405 (30) omhandler begrensning av
bruk av mineralolje i kraftverk. Direktivet må
ses på bakgrunn av situasjonen på oljemarke-
det i 1970-årene. Formålet er å sikre el-forsy-
ningen innen fellesmarkedet, men samtidig
begrense anvendelsen av olje for kraftpro-
duksjon. Bygging av nye kraftverk eller om-
bygging av gamle som utelukkende eller i ho-
vedsak skal baseres på o)je, krever godkjen-
ning av myndighetene,

Med vår tilgang på vannkraft har olje ikke
framstått som noe reelt alternativt brensel for
el-produksjon. Direktivets krav om at oljefyr-
te kraftverk må ha godkjenning fra myndig-
hetene ivaretas av konsesj onsloven.

Rdir 76/491 (31) omhandler informasjon og
konsultasjon vedrØrende priser på råolje og
mineraloljeprodukter. Direktivet sØker å
fremme stØrre gjennomsiktighet mht omkost-
ninger og priser på råolje og mineraloljepro-
dukter, Kunnskap om forsyningsforhold og
priser anses som et grunnleggende element i
et integrert energimarked.

Rdir 'lB/170 (32) og 82/885 (33) omhandler
I'telsen i varmeproduserende anlegg i indu-
stribygg. Med bakgrunn i oljekrisen vedtok
EFs Råd i 1974 en ny strategi med sikte på å
redusere veksten i energiforbruket uten at
den Økonomiske og samfunnsmessige utvik-
ling ble negativt berflrt. Direktivet er en opp-
følging av dette. FormåIet er å bidra til ener-
gisparing i nye varmeproduserende anlegg
som brukes til romoppvarming og produk-
sjon av varmt vann.

Vi har i dag ingen kvantitative krav til var-
meproduserende anlegg og heller ikke kon-
troll av ytelsen ved installasjon. Avtalen inne-
bærer at krav om ytelse i varmeproduserende
anlegg vil måtte tas inn i norsk regelverk.

Rfo 79/1893 (34) omhandler registrering av
import .av råolje og/eller mineraloljeproduk-
ter. Forordningens siktemål er å bidra til å
sikre fellesskapet forsyning av råolje og/eller
mineraloljeprodukter til stabile priser. For-
ordningens virkeområde er imidlertid be-
grenset til innsamling av statistisk materiale.

Rdir 85/536 (35) og Rdir 87/441 (36) omhand-
ier råoljebesparing ved anvendelse av erstat-
ningsbrennstoff-komponenter i bensin. Di-
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rektivenes formål er å begrense importen av
råolje ved at medlemslandene ikke hemmmer
produksjon, markedsføring eller den frie om-
setning av bensinblandinger som inneholder
organiske oksygenater. Bruk av erstatnings-
komponenter kan redusere eller fierne tilset-
ting av bly i bensinen. Direktivene vii ha liten
eller ingen praktisk betydning for norske for-
hold,

Rdir 90/547 (37) omhandler transitt over h6-
yspentnettet. En lettere adgang til transitt
gjennom h/yspentnettet innen EF er ment
som et skritt mot et integrert kraftmarked.
Men det forutsettes at det også tas hensyn til
forsyningssikkerhet, milj/ og kraftsektorens
sêerpreg,

De transittrettigheter og plikter som er
hjemlet i direktivet er begrenset til kraftsel-
skaper som selv eier deler av det høyspente
overfþringsnett i medlemslandene. De aktuel-
le selskaper er f6ú opp i direktivet. Med vår
geografiske beliggenhet kan Norge neppe vse-
re aktuelt som et transittland i egentlig for-
stand. Men ved eksport og import av kraft vil
det norske hpyspentnett inngå som en del av
det samlede overføringssystem fram til den
utenlandske kraftkj lperlselger.

Etter omorganisering av Statkraft er hoved-
nettet (sentralnettet) med utenlandsforbin-
delser blitt skilt ut i et eget nettselskap orga-
nisert som statsforetak. Som eier med drifts-
ansvar for det overføringsnettet som omfattes
av transittdirektivet, er det naturlig at nettsel-
skapet utpekes som <ansvarlig" transittsel-
skap i Norge.

Ved tiltredelse til EØS-avtalen påtar norske
myndigheter seg bl,a. en forpliktelse til å tref-
fe de tiltak som er nødvendige for å fglge opp
transittdirektivet på norsk område. Det vil bli
foreslått at hjemmelen for dette legges trl den
nye energilov.

Rdir 91/296 (38) omhandler transitt av natur-
gass gj ennom hovedledningssystem. Tlansitt-
direktivet for naturgass har i hovedsak sam-
me formål og innhold som tilsvarende direk-
tiv for transitt av kraft. Et hovedmål er å bidra
til å utvikle et integrert gassmarked ved å let-
te adgangen for transitt gjennom hovedled-
ningene for naturgass innen EF-området. Ved
å knytte sammen hovedrØrsystemene i de en-
kelte land forventes at forsyningssikkerheten
for gass bedres og kostnadene reduseres.

Slik direktivet er utformet er det et regel-
verk for transitt av naturgass i h/ytrykksrfir
mellom fordelingsnett. Ilandf/ringsrgr fra
sokkelen faller utenfor direktivei. Eierne av
ilandfgringsrØr fâr derfor hverken transittret-
tigheter eller plikter etter direktivet.

Rdir 90/3?7 (39) omhandler prisinnsyn for
gass og elektrisitet, Bakgrunnen for direkti-

vet er at det i dag er liten prisgiennomsiktig-
het i energimarkedene i EF. Dessuten er reg-
ler og praksis på dette området forskjellig i
EF-landene. Dette virker hemmende på ut-
viklingen av et indre energimarked i felles-
markedet og kan gi grunnlag for skjult stats-
stØtte.

Direktivets formål er å ¿ke innsynet i de
priser ulike forbrukergrupper betaler for gass
og elektrisitet. Dette forventes å 6ke prisbe-
visstheten ved kjpp av elektrisitet og gass,

Det vises samtidig forståelse for at den pri-
sen mange industrier betaler for energi, kan
være en viktig faktor for industriens konkur-
ranseevne. Opplysningene må derfor behand-
les fortrolig.

I fþlge direktivet skal de selskaper som le-
verer gass eller elektrisitet til sluttforbrukere i
industrien innrapportere priser og salgsbetin-
gelser, gfeldende prissystem og oversikt over
forbrukere og de leverte mengder energi.
Opplysningene skal kun rapporteres fra et ut-
valg representative geografiske områder. Vis-
se leveranser er unntatt fra rapporteringsplik-
ten,

For naturgass omfatter rapporteringsplik-
ten ikke leveranser til industrikunder når dis-
tribusjonen skjer i rþrledninger. Direktivet
gjelder videre bare for markeder som er mer
enn fem år gamle og kun i de tilfeller der det
er minst tre forbrukere innen hver gruppe.
Forbrukere som benytter gass i kraftproduk-
sjon eller som råstoff (f.eks. petrokjemisk in-
dustri) er unntatt fra direktivet. Det samme
gjelder alle forbrukere som bruker mer enn
ca. 1 mrd. m3 gass årlig.

Direktivet antas å få liten praktisk betyd-
ning når det gjelder rapportering av innen-
Iandske gasspriser i Norge.

Kraftprisene i Norge fremgår i dag i det alt
vesentlige av offentlige tariffer. I praksis går
prisåpenheten atskillig lengre enn det som
kreves i EFs direktiv. Direktivet vil derfor ik-
ke fpre til at det gis mer detaljerte opplysnin-
ger om norske kraftpriser enn det som er of-
fentlig tilgiengelig i dag.

Rdir 90/531 (2?) omhandler offentlig inn-
kjØp i vann-, energi-, transport- og telekom-
munikasjonssektoren. Disse sektorer har så
langt ikke vaert gjenstand for felles regelverk
og omtales derfor som de ekskluderte sekto-
rer.

I Norge ufglØr petroleumsvirksomheten det
viktigste området som kommer inn under di-
rektivet for de ekskluderte sektorer. Kraftfor-
syningen kommer også inn under direktivet.

Norge har gjennom årene bygget opp en in-
dustri som i dag har betydelig kapasitet og
kompetanse mht. leveranser til virksomheten
på sokkelen, Med den åpne markedspolitikk
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vi har fløft, har petroleumssektoren vært
sterkt eksponert for konkurranse utenfra.
Dette forhold har bidratt til å styrke konkur-
ranseevnen innenfor norsk petroleumsrettet
industri. Reelle og likeverdige konkurranse-
forhold på alle offshoremarkeder innenfor
EØS forventes å gi lkte muligheter for norsk
industri,

4.10.4 Viktige spørsmål i forhandlingene
Da EF i dag ikke har noen felles energipoli-

tikk, har energisektoren ikke hatt noen fram-
tredende plass i EØS-forhandlingene. EØS-
avtalen innebærer ikke at det legges opp til en
felles energipolitikk.

Beredskapstiltak for å m/te oljeforsynings-
k¡iser i fredstid har imidlertid vært gjenstand
for omfattende drlftinger mellom EFTA-lan-
dene og EF. I likhet med de fleste EFTA- og
EFland deltar Norge i Det internasjonale
energibyrås (IEAs) beredskapssystem, men
under særskilt avtale. Hovedpunktet i avtalen
er at Norges bidrag tit IEAs fordelingspro-
gram i en krisesituasjon ikke iverksettes auto-
matisk, men krever beslutning av norske
myndigheter. EF-landene har et beredskaps-
system som er lagt nær opp til IEAs bered-
skapsordning. Under EØS-forhandlingene
ha¡ EF gått inn for at EFs beredskapssystem
av prinsipielle grunner burde legges til gnrnn
for EØS. EFTAs standpunkt har vært at EFs
beredskapsdirektiver ikke er relevante for en
EØS-avtale. Resultatet ble at EF frafalt sitt
krav. EFs seks beredskapsdirektiver for å mØ-
te en oljekrise i fredstid er derfor ikke en del
avEØS-avtalen.

I forhandlingene om offentlig innkjpp i de
ekskluderte sektorer (energi, vann, telekom-
munikasjon og transport) har en fra norsk si-
de vært særlig opptatt av petroleumssekto-
ren.

4.10.5 Forhandlingsresultat
En vurdering av EØS-avtalens innvirkning

på norsk energipolitikk bØr omfatte både de
spesiclle energidirektiver og forordninger
som inngår i Avtalen, og en del av Avtalens
generelle bestemmelser som også kan kom-
me til anvendelse på energiområdet,

Generelle bestemmel,ser i EQS-autølen som
køn qrusend,es på, energisektoren.

En rekke bestemmelser i EØS-avtalen som
angår markeds- og konkurranseforhold kan
komme til anvendelse på energiområdet. Det
gjelder i fØrste rekke Avtalens Artikkel 4 (S.v.
l, s. 11) med generelt forbud mot forskjellsbe-
handling på grunn-lag av nasjonalitet, Avta-
lens artikler 11 og 12 som forbyr kvantitative
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begrensninger på import og eksport og alle
tiltak med tilsvarende virkning, Avtalens Ar-
tikkel 16 som innebærer at statlige handels-
monopoler ikke skal kunne forskjellsbehand-
le på grunnlag av nasjonalitet, bestemmelse-
ne om fri etableringsrett og frie kapitalbeve-
gelser samt prinsippet om nasjonal behand-
ling ved selskapsinvesteringer, nedfelt i artik-
lene 31, 34, 40 og 124, konkurransereglene i
Avtalens artikler 53-60 og statsstØttebestem-
melsene i Avtalens artikler 61-64. Bestemmel-
sene omtales bare i den grad de ber@rer ener-
gisektoren.

Petroleumssektoren
Innen petroleumssektoren har norske olje-

selskaper tidligere hatt enkelte lettelser og
fordeler i forhold til utenlandske selskaper.
Utenlandske o[eselskaper har måttet dekke
leteomkostninger også for den statlige delta-
kelse, Når staten har /kt sin andel ved driv-
verdige funn, har utenlandske selskaper fått
redusert sin andel, noe norske selskaper i vis-
se tilfeller har sluppet. Disse former for for-
skjellsbehandling er nå opphflrt, og dagens
praksis på dette område reiser ingen proble-
mer i forhold til EØS-avtalen.

Rettighetshaverne eier og disponerer pro-
dusert olje og gass som tilfaller dem etter an-
delene i den enkelte utvinningstillatelse. Sæ¡-
lig når det gjelder gass har det ut fra hensynet
til rasjonell ressursutnytting og kostnader
vært stort behov for samordning av produk-
sjon, transport og salg. Det henger sammen
med tekniske og transportmessige forhold.
For å kunne etablere et rasjonelt opplegg for
utvinning, injeksjon og transport av gass fra
norsk kontinentalsokkel skal rettighetshaver-
ne samarbeide gjennom Gassforhandlingsut-
valget. Vilkårene for salg av gassen innenfor
en utvinningstillatelse kan imidlertid variere
mellom de enkelte rettighetshavere, dersom
de kan oppnå bedre pris for sin andel av gas-
sen, eller de skal bruke gassen i egne anlegg.

Ut fra hensynet til en optimal ressursutnyt-
ting og en fortsatt rasjonell utbygging av
norsk sokkel, vil det fra norsk side innenfor
EØS-avtalens rammer bli lagt opp til et tek-
nislloperativt samarbeid om gassdisponering
fra norsk sokkel.

Etter lov av 22. mars 1985, nr. 11 om petrole-
umsvirksomhet (Petroleumsloven) $ 48 plik-
ier rettighetshaver bl.a. å ha en organisasjon
som er i stand til selvstendig å lede virksom-
heten fra Norge. Det er lagt særlig vekt på
hensynet til effektivt myndighetstilsyn. Be-
stemmelsen må oppfattes som et krav om at
visse beslutninger blr legges nær den fysiske
aktivitet av operative og kontroll- og sikker-



1ee1-92 St.prp. nr. 100 165
Om samtykke til ratihkasjon av Avtale om Det europeiske @konomiske samarbeidsområde (EØS)

hetsmessige grunner. På denne bakgrunn må
bestemmelsen kunne opprettholdes.

InnhØp av varer og tjenester vil bli regulert
i seerskilt lov og forskrift basert på E@S-regel-
verket for offentlige inn$/p, Det f/Iger av
dette regelverket at innkjØp skal skje på basis
av anbudskonkurranse og likebehandling.
Dette vil utvide markedsmulighetene for nor-
ske leverandører av varer og tjenster til petro-
leumsvirksomheten i andre land. Det vises til
nærmere omtale i kapittel 4,13.

Etter gjeldende bestemmelser kan myndig-
hetene pålegge rettighetshaverne å bruke be-
stemte baser for gitte felt. De forsyningstje-
nester basene yter, vil omfattes av regelverket
for offentlige innkjpp. Oljeselskapenes hiøp
av varer og tjenster fra basene kommer i sam-
me stilling som kjpp av varer og tjenester for
Øvrig. Da de eksisterende baser er lokalisert
med henblikk på å kunne gi en rasjonell og
sikker forsyningstjeneste i forhold til de ulike
deler av norsk kontinentalsokkel, forventes li-
kevel at bruk av baser i all hovedsak vil bli
som i dag.

Forskriftene til Petroleumsloven vil bli
gjennomgått med sikte på harmonisering
med de endringer som foreslås i loven.

Vørwr.krøftselctoren
Det er et gjennomgående trekk innenfor

EFTAJandene og EF at prisene til kraftinten-
siv industri er betydelig lavere enn prisene til
alminnelig lbrsyning. Forskjeller m,h,t. for-
bruksmpnster og spenningsnivå mellom bru-
kergruppene tilsier da også en prisforskjell
De statskraftkontrakter vi har på dette områ-
det skiller seg i denne sammenheng ikke ve-
sentlig fra det vi finner i de andre landene,

Også under en EØS-avtale vil staten ha et
ansvar for å ivareta energipolitiske måI knyt-
tet til en sikker og tilstrekkelig energiforsy-
ning. Kraftutveksling med utlandet er i denne
sammenheng viktig. Regjeringen har lagt
fram forslag om $ennomføringen av uten-
landshandelen som ivaretar slike hensyn og
som samtidig ivaretar intensjonene i energilo-
ven om et mer effektivt nasjonalt kraftmar-
ked.

Konkurranseretten som er nedfelt i artikle-
ne 53-60 i EØS-avtalen etablerer regler som
skal sikre at konkurransen skjer på like vil-
kår. Bestemmelsene retter seg bl.a. mot avta-
ler og andre ordninger mellom foretak som
kan begrense eller fordreie konkurransen og
dermed påvirke samhandelen landene mel-
lom. Reglene tar videre sikte på å hindre mis-
bruk av markedsmakt. De gjelder imidlertid
bare i saker der bedrifter fra minst to EØS-
land er berørt. Tilsvarende forhold som bare
berører bedrifter innenfor samme land be-

handles etter landets egen konkurranselov-
givning.

Statsstøttereglene er viktige i konkurranse-
sammenheng. Med enkelte unntak er stats-
stltte uforenlig med EØS-avtalen når den kan
flre til konkurransevridning og påvirke sam-
handelen mellom medlemslandene.

Når det gjelder overvåking og håndhevelse
av EØS-avtalens konkurranseregler og regler
for statsstltte, vises til proposisjonens kapit-
tel 8.

Lov av 14, desember 1917, nr. 16 om erverv
av vannfall, bergverk og annen fast eiendom
m.v. (Industúkonsesjonsloven) har i $ 2 enkel-
te bestemmelser som gir myndighetene ad-
gang til å fastsette konsesjonsvilkår som in-
nebærer forskjellsbehandling på grunnlag av
nasjonalitet. Bestemmelsene er ikke forenlige
med EØS-avtalen. De har hatt liten praktisk
betydning og er ikke i samsvar med målet om
en mer markedsbasert kraftomsetning. Det
vises til omtale i proposisjonens kapittel 5.

4.10.6 Ressursforvaltning og konsesjons-
politikk

Petroleumssektoren
Det norske regelverk for utvinning av olje

og gass på kontinentalsokkelen er bygget opp
rundt et konsesjonssystem forankret i petro-
leumsloven. Petroleumsloven omfatter både
ressursforvaltning i videste forstand og be-
stemmelser i tilknytning til konsesjonstilde-
ling og virksomhet på sokkelen.

Ressursforvaltningen omfatter bl.a. åpning
av nye leteområder ut fra en vurdering av øns-
ket utbyggingstempo, fi.skerÍinteresser, mi[ø-
og distriktshensyn og samfunnslkonomisk
IØnnsomhet. Videre inngår valg av lØsninger
for feltutbygging og transportsystemer, Res-
sursforvaltningen er et nasjonalt ansvar som
ikke omhandles av EØS-avtalen. Sikkerhets-
krav fastsettes også av nasjonale myndighe-
ter.

Norsk lovgivning slår fast at retten til un-
dersj giske naturforekomster tilligger den nor-
ske stat. Det vil fortsatt være opp til nasjonale
myndigheter å avgipre den staUige deltakelse
i virksomheten,

Med de store utfordringer vi har stått over-
for på norsk sokkel, har det v¿ert viktig å kun-
ne opprettholde bred deltakelse av erfarne og
kompetente norske og utenlandske oljesel-
skaper. Utfordringene fremover vil ikke bli
mindre ettersom virksomheten rettes mot
prospekter som forventes gradvis å avta i stpr-
relse, De tekniske utfordringer vil pke som
fþlge av leting i de nordligste farvann, boring
etter dyptliggende forekomster og delvis
manglende infrastruktur. Kostnadseffektiv
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teknologi blir da stadig viktigere for en rasjo-
nell ressursutnytting, Mot denne bakgrunn er
det pnskelig med en fortsatt bred deltaking
på norsk sokkel.

Mulighetene som petroleumsvirksomheten
på sokkelen åpnet for norsk næringsutvikling
giorde det til et sentralt mål å bygge opp en
bred og konkurransedyktig petroleumsindu-
stri basert på nasjonale oljeselskaper, en
kompetent leverandØrindustri og et forsk-
ningsmilj/ rettet mot utfordringene på norsk
sokkel, Norske oljeselskaper har bygget opp
en kapasitet, kompetanse og erfaring som
g1þr at de er fullt konkurransedyktige med
utenlandske oljeselskaper på norsk kontinen-
talsokkel.

Det norske konsesjonssystemet har som ut-
gangspunkt oljeselskapenes sØknader. Tilde-
ling skjer ut fra en forvaltningsmessig hel-
hetsvurdering i henhold til kunngjorte krite-
rier. Virksomheten må foregå på de vilkår
som settes i tillatelsen, og for@vrig foregå i
samsvar med petroleumsloven og annen
norsk lovgivning. Systemet - i hovedsak ba-
sert på gjeldende faglige kriterier - vil kunne
bli viderefprt. De relevante hensyn i forhold
til EØS-avtalen vil kunne ivaretas innenfor et
slikt system.

Enkelte kriterier som er knyttet til søkerens
bidrag til å styrke norsk gkonomi, bruk av
konkurransedyktige norske varer og tjenester
m.v. innebærer mulighet for forskjellsbe-
handling av norske og utenlandske bedrifter.
Slike kriterier vil måtte utgå eller gis en form
som samsvarer med regelverket i EØS-avta-
len. Ovennevnte kriterier må sees i sammen-
heng med Petroleumslovens $$ 8, 23 og 54 og
tilhØrende forskrifter. Med den vekt en i kon-
sesjonssammenheng legger på teknologisk
kompetanse til å møte utfordringene på norsk
sokkel, vil oljeselskapene fortsatt dra fordeler
av industri- og forskningssamarbeid som
styrker deres kompetanse i forhold til oppga-
vene på norsk sokkel. De endringer som vil
bli foretatt i regelverket, vil ha begrenset be-
tydning for hovedlinjen ved tildeling av ut-
vinningstillatelser på norsk sokkel.

Hel eller delvis overdragelse av en tillatelse,
eller annen interesseoverføring som kan gi
bestemmende innflytelse over selskapet, kre-
ver samtykke av Olje- og energidepattemen-
tet. Bestemmelsen strider ikke mot prinsip-
pene i EØS-avtalen,

Regelverket for offentlige innkj/p innehol-
der en særbestemmelse som ber/rer konse-
sjonssystemet på sokkelen. Etter denne sær-
bestemmelse kan oljeselskaper fritas for en
nærmere angitt detaljert innkjppsprosedyre
dersom konsesjonstildelingen sger på et
objektivt grunnlag og myndighetene ikke har

mulighet for ä pávirke oljeselskapenes inn-
kjØpspolitikk giennom sin konsesjonstilde-
Iing. Unntakene gjelder imidlertid bare prose-
dyrer. Oljeselskapene må også under den al-
ternative ordning oppfylle kravene om like-
behandling av konkurrerende anbydere in-
nenfor EØS.

Adgangen til å sØke om å benytte særbes-
temmelsen er ikke tidsbegrenset. Norske
myndigheter har hittil ikke funnet grunnlag
for å sØke om unntak fra de EØS-bestemmel-
ser som motsvarer innkjppsdirektivets mer
deta[erte regelverk. Saken vil bl.a. bli vurdert
på bakgrunn av de ordninger som blir etab-
Iert på andre lands sokler og ut fra de krav
som vil bli stilt til konsesjonssystemet.

EF-kommisjonen fremla 25. mars d.å. et for-
slag til direktiv om konsesjonstildelinger i ol-
je- og gassektoren. Forslaget legger til grunn
at konsesjonstildeìing skal skje på grunnlag
av likebehandling, uansett selskapenes nasjo-
nalitet og om de er statlige eller private.

Forslaget skal på vanlig måte behandles av
EFs organer. Det er usikkert når et slikt direk-
tiv vil være ferdigbehandlet, og det er også
usikkert hvordan det endelige innhold vil bli,
dersom det vedtas. Når EØS-avtalen trer i
kraft, vil forslaget bli drøftet i EØS-komiteen i
henhold til Avtalens regler om informasjon og
rådslagning. Forslaget må vedtas med en-
stemmighet i EØS-komiteen for å bli EØS-
regler.

Vannlcrøft
Kraftforsyningens hovedmål er å skaffe til-

strekkelig og sikker krafttilgang til Iavest mu-
lige kostnader og å effektivisere kraftmarke-
det. Det legges vekt på å sikre kraftkrevende
industri og treforedling tilstrekkelig tilgang
på kraft på konkurransedyktige vilkår. Ho-
vedmålet med eksport og import av kraft er å
sikre en god utnytting av vannkraftsystemet i
Norge.

Ressursforvaltningen omfatter alle forhold
av betydning for utnyttingen av vårt vann-
kraftpotensial, utforming av regulerings- og
produksjonsanlegg, trasévalg for kraftlinjer
og ulike vilkår knyttet til en utbygging. Res-
sursforvaltningen er et nasjonalt ansvar som
tilligger statlige myndigheter. Dette forhold
ber/res ikke av EØS-avtalen.

Konsesjonslovgivningen for vannfall om-
fatter, sammen med plan- og bygningslovgiv-
ningen, både ressursforvaltning i videste for-
stand og konsesjonsbestemmelser i tilknyt-
ning til konkrete erverv eller ieie av fallrettig-
heter, kraftanlegg m.v.

Ho¡¡edtrekkene i konsesjonsbestemmelse-
ne for vannfall vil kunne opprettholdes in-
nenfor rammen av EØS-avtalen. Staten vil
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fortsatt ha forkjØpsrett ved erverv av eien-
domsrett til vannfall Erhverv av eiendoms-
rett eller bruksrett til vannfall over en viss
stØrrelse vil kreve konsesjon. Det vil også kre-
ves konsesjon for overdragelse av slike rettig-
heter. Statens rett til t$emfall berØres heller
ikke av EØS-avtalen. '

Ved overdragelse av vannfall har staten
idag forhjØpsrett til vannfall som tidligere ik-
ke er konsesjonsbehandlet. I kommunale og
fylkeskommunale selskaper med kraftverk
basert på konsesjon uten tidsbegrensning, vil
salg av mer enn 20 pst. av aksjekapitalen til én
kjØper gi staten rett til å kreve hjemfall for
den aktuelle aksjepost, Ved samlet salg av
mer enn % av aksjekapitalen kan staten sette
tidsbegrensning i konsesjonen for erverv av
vannfallet selv om den opprinnelige konse-
sjon var gitt på ubegrenset tid, Dette inneb¿e-
rer hjemfall av fallrettighetene. Det vil bli fo-
reslått å utvide statens forkjppsrett til også å
omfatte videre overdragelse av vannfall i
kommunalt og fylkeskommunalt eie selv om
konsesjon er gitt på ubegrenset tid. Forutset-
ningen er at overdragelsen ville omfatte en
tredel eller mer av aksjekapitalen,

Gjeldende konsesjonslov inneholder enkel-
te bestemmelser som innebærer forskjellsbe-
handling på grunnlag av nasjonalitet. Flere av
bestemmelsene må ses på bakgrunn av for-
holdene da konsesjonslovene ble laget. Dette
gjetder bì.a. forskjellsbehandling av norske
og utenlandske selskaper for kjØp av aksjer i
selskaper som har rettigheter etter konse-
sjonsloven. Videre gjelder det krav om nasjo-
nalitet for personer som sitter i selskapers sty-
re, og om at styret skal ha sete i Norge, Dess-
uten finnes enkelte andre regler som for-
skjellsbehandler personers rettigheter på
grunnlag av nasjonalitet,

De fleste lovendringer som er aktuelle for å
ivareta hensynet til likebehandling, svekker
ikke statens mulighet for styring og kontroll
over de nasjonale ressurser. For endring av
norske lovbestemmelser som regulerer uten-
landsk eierskap i fast eiendom eller rettighe-
ter i fast eiendom, har Norge fått en over-
gangsperiode på 2 år, dvs, fram til 1. januar
1995. Det vises til nærmere omtale i kapittel 5.

Av kraftforsyningens samlede produksjon-
skapasitet eies i dag omlag 30 pst. av staten,
55 pst. av kommuner og fylkeskommuner og
15 pst. av industriselskaper m,v, Privateide
kraftverk med konsesjon etter 1917 $emfal-
Ier til staten. Produksjonskapasiteten ved sli-
ke verk utgiØr 10 pst. av landets samlede
kraftproduksjonspotensial. Det sterke offent-
lige eierskap er ikke i strid med EØS-avtalens
prinsipper.

Oppsumrneríng
Vår stilling som energileverandØr i Vest-Eu-

ropa Iigger fp,rst og fremst i vårt ressurs-
grunnlag, markedsnærhet og forsyningssik-
kerhet. Den Økende vekt på miliøhensyn har
åpnet nye muligheter for leveranser av norsk
gass til EF. Et tettere og mer forpìiktende øko-
nomisk samarbeid vil kunne bidra til yttet'li-
gere å befeste vår posisjon som energileveran-
dØr til Vest-Europa. De friere etableringsfor-
hold innen EØS må også forventes å bedre
mulighetene for norsk nedstrpmsvirksomhet
og samarbeidskonstellasjoner med særlig in-
teresse på bakgrunn av et ekspanderende eu-
ropeiske gassmarked,

De felles informasjons- og rådslagningspro-
sedyrer i EØS vil gi oss bedre innsikt og på-
virkningsmuligheter, Dette er av hetydning
for våre interesser som betydelig energieks-
port/r til EØS-området og fordi vi ennå befin-
ner oss på et tidlig stadium i utviklingen mot
en mer samordnet energipolitikk og integrer-
te energimarkeder.

4.I1 KULL OG STÅ,L
EF har gjennom traktaten for det Europeis-

ke kull og stålfellesskap (EKSF) et sett av
særskilte bestemmelser for kull og stålindu-
strien. Hovedformålet for EKSF-traktaten er
å oppnå et felles marked for de produkter
som h/rer inn under traktatens virkefelt. Nor-
ge har siden 1973 hatt en separat frihandelsav-
tale med EKSF'som i betydelig grad har med-
f/rt like markedsvilkår mellom Norge og tr'el-
Iesskapet på disse områder. Flere områder i
EKSF-traktaten har likevel vært holdt uten-
om den bilaterale frihandelsavtalen. I tillegg
har EF en egen kode med statsstØttebestem-
melser for stålsektoren. EKSF-traktaten vil
utllpe i år 2002. KulI og ståIsektoren vil etter
dette bli fullt integrert i det ordinære regel-
verk i EF.

Norge hadde frem til 1989 en ordning med
årlige brevvekslinger med EKSF som reguler-
te var stålhandel med Fellesskapet og som in-
nebar frivillige eksportbegrensninger. Denne
reguleringen hang sammen med de krisere-
guleringstiltak EF selv gjennomfØrte i sitt in-
terne stålmarked. Det er lite sannsyn-lig at
EFs interne krisetiltak og korresponerende
breweksling med handelspartnere vit bli
iverksatt igjen,

StatsstØtteregelverket på kull og stål dek-
kes av artiklene 4, 54 og 95 i Kull og stålavta-
len (EKSF). Dette regelverket var en forløper
tit Romatraktaten. Kommisjonen har på dette
området mer vidtgående fullmakter enn på
det statsstØtteområdet som er dekket i Roma-
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traktaten. EKSF-regelverkets artikkel 4 inne-
bærer at bl.a. statsst@tte til KulI- og stålsekto-
ren er uforenlig med fellesmarkedet. EKSFs
artikkel 54 åpner likevel for at det kan gis lån
eller garantier til den samme sektor.

EKSFs artikkel 95 åpner for stltte for å rea-
lisere fellesskapets måI. Med hjemmel i artik-
kel 95 harKommisjonen utarbeidet etmer de-
taljert avledet regelverk hva angår unntak
(CD No 3855/91/ECSC), Unntakene omfatter
FoU-st/tte og stgtte til miljØtiltak, når støtten
er i samsvar med EFs generelle statsstØttere-
gelverk for FoU og milj/, Videre kan det, un-
der visse betingelser, gis stltte i forbindelse
med nedlegging av produksjonsenheter. I
EØS-avtalen er det vist til disse bestemmelse-
ne i hotokoll 14, Artikkel S.

Stål som ikke omfattes av EKSF-traktaten
(bl.a. stålrpr, wire, stenger, "cold.-rolling" og
"-forming"), omfattes av Romatraktatens ar-
tikler om statsstptte. (Se kapittel 4.12 om
StatsstØtte). Det vil her vurderes i hvilken
grad aktiviteten er integrert i annen stålpro-
duksjon. Hvis faren er stor for at stltten indi-

etterlevelse av statsst/ttereglene.
Tendensen innen EF er at kull og ståtsekto-

ren i økende grad behandles på linje med and-
re industrisektorer. I praksis vil dette bety re-
dusert anvendelse av spesialbestemmelser i
EKSF. EF har likevet valgt å opprettholde
EKSF-traktaten og de fleste av de arrange-
menter som er knyttet til denne fram til trak-
tatens utlØp i 2002. For både EFTA og EF var
det derfor naturlig å utvide samarbeidet for å
sikre sammenfallende markedsvilkår på kult-
og ståIområdet i EØS.

_ De viktigste sp@rsmål i forhandlingene på
kull- og stålområdet har vært konkurranõe-

I tillegg til de nevnte saksområder har man
drøftet forholdet mellom de saerskilte regler
på kull- og stålområdet og den þvrige EØS-av-
tale. Her vil utgangspunktet være at EØS-av-

vil gjelde for kull-
vil en egen proto-
esielle bestemmel-

ser for kull- og stålprodukter gjelde (S.v. I s.
155), De regler som finnes i de nåværende bi-
laterale frihandelsavtaler mellom EFTAJan-
dene og EKSF vil ikke bli ber/rt såfremt det

ikke er fasilagt i protokollen. Dette gjetder i
hovedsak spesielle bestemmelser knyttet til
offentliggjpring av priser på stålprodukter
som vi har i vår frihandelsavtaìe med EKSF.
Disse bestemmelsene korresponderer i ve-
sentlig grad med de samme bestemmelser i
EKSF-traktaten, dvs. de ordninger som giel-
der i EF internt, Prisbestemmelsene i vår fri-
handelsavtale med EKSF har hatt liten prak-
tisk betydning de senere år.

EF har i EKSF-traktaten egne konkurranse-
bestemmelser innenfor kull- og stålsektoren.
Man har i EØS-forhandlingene kommet frem
til sammenfallende bestemmelser i en egen
protokoll i EØS-avtalen, jf. Protokoll 25 (S.V.I,
s. 170). Den genereìle bestemmelse i EØS-av-
talen om avståelse fra bmk av anti-dumping-
tiltak (Avtalens Artikkel 26 og Protokoll 13)
vil også gjelde på kull- og stålområdet.

Et eget sett med regler for statsstltte til stå-
lindustrien vil gelde innenfor EØS-området.

Splrsmålet om awikling av kvantitative
eksportrestriksjoner på jern- og stålskrap ble
reist fra EFs side under forhandlingene. EF-
landene har i prinsippet hatt et internt forbud
mot dette gjennom EKSF-traktaten, men en-
kelte av disse landene har fortsatt hatt slike
restriksjoner. EFTA-landenes frihandelsavta-
ler med EKSF har ikke dekket disse eksport-
begrensningene. De enkelte EFTA-land, in-
klusive Norge, har derfor kunnet oppretthol-
de eksportrestriksjoner på dette felt. Øvrige
eksportrestriksjoner - fortrinnsvis på skrap
fra ikke-jernholdige metaller - ble i 1989 be-
sluttet al'viklet gjennom likelydende tillegg-
sprotokoller til de bilaterale handelsavtalene
mellom de enkelte EFTA-land og EF. Noe tit-
svarende ble da ikke besluttet for de bilatera-
le avtaler med EKSF.

Hensikten med restriksjonene har vært å
forsyne den skrapforbrukende industri i Nor-
ge med råstoff som produseres innenlands.
For norsk stålindustri har denne ordningen
vært fordelaktig. Det vil imidlertid være mu-
lig å sikre skraptilgang til akseptable priser
også ved en awikling av eksportbegrensinge-
ne. En forutsetning er at awikiingen skjer
samtidig i øvrige land og spesielt i Sverige og
Finland.

Som et ledd i utviklingen av et felles mar-
kedsområde f<rr jern- og ståI, er det naturlig at
også skrap inngår. En awikling vil også inne-
bære administrative lettelser.

I protokollteksten på kull- og stålområclet
er det lagt opp til at de kvantitative restriksjo-
ner på eksport innenfor EØS fjernes. Det in-
nebærer at dagens ordning med restriksjoner
på eksport av jern- og stalskrap avvikles for
EØS-området. En slik forandring vil ikke for-
dre endring av lover eller forskrifter.
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Det legges videre opp til Økt utveksling av
informasjon om stålmarkedet innenfor EØS.
EF har i dag et omfattende internt system for
statistisk overvåking av stålmarkedet og stå-
lindustrien. En slik informasjonsutveksling
er ikke en del av de eksisterende frihandel-
savtaler med EFTA. EF har i forhandlingene
om EØS Ønsket å utvide samarbeidet på dette
området. En opptrappet markedsrapporte-
ring vil kunne innebære en viss administrativ
byrde for bedriftene. Partene vil som en del
av dette utveksle informasjon om betydelige
investeringer eller nedbygginger innen stålin-
dustrien. Dette vil langt på vei tilsvare det sy-
stem Norge deltar i innenfor OECD. Det er i
avtalen ikke utformet n¿ermere bestemmeìser
på dette området.

Et annet sp/rsmål i forhandlingene har
vært anvendelse av importlisenser og andre
administrative ordninger som kan hindre fri
varebevegelse. Fra norsk synsvinkel har det
vært Ønskelig å sikre at slike hindre ikke blir
giort gjeldende i forhold til var staleksport til
EF. Den importlisensordning EF praktiserer
overfor tredjeland omfatter i dag ikke EFTA-
landene. Protokoll 14 fastl.egger at ingen nye
restriksjoner eller hindre av administrativ eI-
ler teknisk art skal introduseres i handelen
med EKSF-produkter.

Avtalen sikrer sammenfallende markeds-
vilkår for kull- og stålprodukter innenfor
EØS-området. Det er spesielt positivt at anti-
dumping instrumentet erstattes av felles kon-
kurranseregler. Awikling av eksportrestriks-
joner for jern- og ståIskrap må sees som en na-
turlig del av en utvikling i retning av at EKSF-
produkter behandles på linje med andre vare-
grupper i det europeiske marked.

4.L2 STAISSTøTTE
4.12.1 Beskrivelse av saksfeltet.

Med statsstØtte menes i denne sammen-
heng ethvert tiltak som resulterer i en nettoo-
verføring fra offentlige kilder. Felles regel-
verk begrcnser det spillerom konkurrerende
land har for bruk av konkurransevridende
statsstØtte. Likeledes legger det forholdene til
rette for fjerning av bruk av anti-dumpingtil-
tak. På denne måten skapes mer forutsigbare
og like konkurransevilkår. For Norge er det
klare fordeler ved et felles regelverk for stats-
st@tte.

I lys av den nedbygging av tollsatser og
andre kvantitative restriksjoner som er fore-
tatt i lppet av de senere tiår, har oppmerksom-
heten blitt rettet mer mot andre tiltak som
kan ha handelsvridende virkning. De fordeler
en ønsker å oppnå giennom Økt verdenshan-
del vil ikke la seg realisere uten et internasjo-
nalt regelverk som bl.a. trekker opp retnings-
Iinjer for bruk av statsstØtte,

De andre EØS-landene mottar mer enn 80
pst. av norsk eksport og leverer ca. 60 pst. av
norsk import. EØS-regelverket på statsstØtte-
området er derfor en viktig del av rammebe-
tingelsene for norsk næringsliv.

Norge har ikke noe samlet nasjonalt regel-
verk for bruk av statsstØtte. Innenfor flere na-
sjonale ordninger er det imidlertid begrens-
ninger på stØtteintensitet og/eller mottakere.

4.12.2 EFs regelverk
Regelverket i EF og de prosedyrer som er

knyttet til saksfeltet er hjemlet i Romatrakta-
tens artikler 92 og 93. Tbansportst/tte regule-
res innen EF av Romatraktatens artikkel 77,

som åpner for mer omfattende stØtte til denne
sektoren, men er også dekket av artikkel 92

og 93. I tillegg omhandler EKSFs artikler 4, 54

og 95 statsstØtte til kull- og ståIsektoren,
Ifølge Romatraktatens artikkel 92 er i ut-

gangspunktet all statsst/tte som vrir eller tru-
er med å vri konkurransen ved å begunstige
enkelte foretak eller produksjon av enkelte
varer, uforenlig med Fellesmarkedet i den ut-
strekning stØtten påvirker samhandelen mel-
lom medlemsstatene. Artikkelen åpner imid-
lertid for en rekke unntak.

StØtte av sosial karakter som gis til forbru-
kere når stØtten ytes uten fors$ellsbehand-
ling m.h.t. varenes opprinnelse, og stØtte for å
bØte på skader som skyldes bla, naturkata-
strofer, tillates (art.92.2),

Artikkel 92.3. åpner for de fleste unntakene;

- A¡tikkel 92.3.a. gir mulighet for støtte til
områder der levestandarden er særlig lav
eller der det er alvorlige sysselsettingspro-
blemer.

- Artikkel 92.3.b. åpner bl,a. for stØtte som
har til formål å sikre at et viktig prosjekt av
felles europeisk interesse kan realiseres'

- Artikkel 92.3.c. gir adgang til stØtte for å
lette utviklingen av enkelte næringsgrener
eller enkelte lkonomiske områder, Det
meste av stØtten som tillates innen EF er
akseptert i lys av unntakene i denne be-
stemmelse.

Artikkel 93 utgjØr det rettslige grunnlag for
overvåking og håndhevelse av statsstØttere-
gelverket i artikkel 92. Artikketen hjemler en
prosedyre hvor Kommisjonen kan ta opp sær-
skilte stltteordninger med et enkelt med-
lemsland. Gjennom slike bilaterale konsulta-
sjoner kan vedkommende ordning aksepte-
res, errentuelt med omforente endringer. Der-
som det ikke oppnås, vil Kommisjonen kun-
ne gjøre bruk av den formelle prosedyre i ar-
tikket 93. En prosedyre etter denne bestem-
melse innledes ved at medlemslandene blir
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informert samtidig som en kunngjpring tas
inn i EF-Tidende for eventuelle kommentarer
fra partene.

Artikkel 93 pålegger i tillegg medlemslan-
dene en notifikasjonsplikt. Det vil si at de er
pliktige til å melde all planlagt stØtte tit Kom-
misjonen. Medlemslandet kan ikke iverksette
et tiltak fpr Kommisjonen har vurdert om
stØtten er forenlig med regelverket. Kommi-
sjonen har to månederes frist til å komme
med en uttalelse. Ulovlig utbetalt stØtte kan
kreves tilbakebetalt.

Retten til å pålegge en stat å oppheve eller
endre en stØtteordning betyr at Kommisjonen
har mer omfattende myndighet på statsstØtte-
området enn på en rekke andre områder.

4.12.3 EFs regelverk på statsstøtteområilet.
For å lette gjennomfpringen av Romatrakta-

tens artikler g2 og 93, er det med bakgrunn i
disse utarbeidet mer detaljerte regler og ret-
ningslinjer i form av Rådsdirektiver, medde-
lelser og brev fra Kommisjonen. Nedenfor fpl-
ger en nærmere omtale av de mest sentrale av
disse.

4.12.4 Regionalstøtte.
I EF er regionalpolitikk et viktig område.

Det drives to former for regionalpolitikk;
EF har en felles regionalpolitikk med om-

fattende st/tte fra strukturfondene til perifere
og økonomisk svakt utviklede regioner in-
nenfor Fellesskapet. Det har vært en kraftig
økning i denne innsatsen siden slutten av 80-
tallet. I dag fordeles ca, 100 milliarder kroner
pr. år, primært til svakerestilte regioner i EE
Det er lagt opp til at regionalpolitikken skal
utgj/re omtrent 25 pst. av EFs totale budsjett i
1993. Envesentlig del av midlene anvendes til
infrastrukturtiltak, men også konkrete næ-
ringsrettede prosjekter mottar betydelig st/t-
te. Slik EFs regelverk er formulert, omfattes
ikke bruk av disse midlene av statsstØttere-
gelverket. Dette er bekreftet av EF-Domsto-
len.

I tillegg til FelÌesskapets regionalpolitiske
tiltak, har alle medlemsland nasjonale regio-
nalpolitiske virkemidler og stltteordninger.
Denne del av regionalpolitikken har for de
fleste av landene mange likhetspunkter med
norsk distriktspolitikk. Lån og tilskudd til in-
vesteringer og bedriftsutvikling er viktige
stltteformer, Den nasjonale regionalstptten
reguleres av EFs statsstØtteregelverk.

Medlemslandene må notifisere sine nasjo-
nale stgtteordninger til Kommisjonen i sam-
svar med regelverket for statsst/tte. Kommi-
sjonen skal i den forbindelse gjennomf/re
dr/ftinger med medlemslandene om såvel
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stlrrelsen av det geografiske virkeområdet
som maksimalgrenser for stØtteintensiteter.
Kommisjonen vurderer i samarbeid med
medlemslandene i hvilken grad det skal leg-
ges bransjevise restriksjoner på regionalstpt-
te. Selv om en bedrift mottar både regional-
stØtte og annen form for støtte, er det allikevel
ikke tillatt å overskride grensene for totalt til-
latt regionalst/tte.

Romatraktatens artikket 92.3.a. og 92,3.c.
omhandler ulike regionalpolitiske problem-
stillinger. Områder som kan motta st/tte i
henhold til artikkel 92.3.a. er områder hvor Ie-
vestandaren er særlig lav eller arbeidsledig-
heten er sv¿ert hØy i forhold til gjennomsnit-
tet i EF. Artikkel 92.3.c. åpner for stþtte ut fra
regionale forskjeller i det enkelte land. Artik-
kelen hjemler derfor regionalst/tte også in-
nenfor de land i EF som har en mer velutvik-
let /konomi.

Støtteberettigelse etter Artikkel 92.3.a. vur-
deres primært med utgangspunkt i hiØpe-
kraftjustert BNP pr innbygger. I regioner
hvor kjppekraftjustert BNP er 75 prosent av
gjennomsnittet i EF eller lavere kan slik st@tte
gis. Maksimal tillatt stØtte i et konkret pro-
sjekt er ?5 prosent av totalkostnaden. Kommi-
sjonen godtar, på visse betingelser, bruk av
driftsstgtte i en overgangsperiode, StØtten
skal være begrenset til den aktuelle region,
Innenfor EF er det idag fprst og fremst regio-
ner i S/r-Europa og lrland som oppfyller kri-
teriene for stØtte etter artikkel 92.3.a.

Artikkel 92.3.c, foreskriver en todelt analy-
se for å fastlegge områder hvor stØtte kan væ-
re aktuelt, I første analysefase vurderes regio-
nale skjevheter i nasjonal sammenheng. For å
kunne yte regionalstøtte må det finnes visse
regionale skjevheter i et land, Slik s\jevhet i
nasjonal sammenheng antas å eksistere i en
region dersom:

bruttonasjonalprodukt pr. innbygger lig-
ger minst 15 prosent under gjennomsnittet
i landet, eller
den strukturelle arbeidsledigheten ligger
minst 10 prosent over gjennomsnittet for
medlemslandet.

I tillegg til ovennevnte beregnes medlems-
landenes .relative stilling innen Fellesskapet.
Jo bedre et medlemslands situasjon er sam-
menlignet med gjennomsnittet i EF, desto
st/rre må de interne skjevhetene i landet væ-
re for at regionalstøtte i utgangspunktet skal
anses berettiget. I denne andre analysefase
vurderes ytterligere relevante indikatorer for
å gi et mer presist bilde av den sosio-lkono-
miske situasjon i en region. Dette kan eksem-



1991-92 St.prp. nr. 100
Om samtykke ti1 ratifikasjon av Avtale orn Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

171

pelvis være Økonomiske, sysselsettingsmessi-
ge, demografiske og geografiske indikatorer.
Strategiske vurderinger, f.eks. sikkerhets-
messige forhold, kan også ligge til grunn. Re-
gioner som ikke kvalifiserer til statsst/tte et-
ter EFs hovedkriterier, kan likevel få stØtte et-
ter kriteriene i andre analysetrinn.

Denne todelte analysen legges til grunn for
fastsettelse av maksimalgrenser for tillatt
stØtte i den enkelte region. Maksimalgrense-
ne under 92.3.c. vil normalt bli satt betydelig
Iavere enn under 92.3.a. Støttenivået vil varie-
re etter ulikhetene i de ulike regioner.

4.12.5 Skipsbyggingsstøtte.
Det fastsettes årlig en øvre grense for hvor

mye stltte som tillates til skipsbygging innen
EF. Maksimalgrensen er i 1992 satt til 9 pst.
for kontrakter over 80 mill. NOK og 4,5 pst.
for mindre kontrakter. I)en gjelder summen
av alle former for produksjonsstØtte, herun-
der stØtte til dekning av tap, samt stØtte som
ytes indirekte gjennom tredjepart. Maksimal-
grensen gjelder ikke bare produksjonsst/tte,
men også sektorstøtte, generell stØtte og re-
gionalstltte. Dersom fLere verft i medlemslan-
dene konkurrerer om samme kontrakt, kan et
medlemsland forlange at all relevant stØtte
rapporteres til Kommisjonen. Hvis kun verft
innen EF konkurrerer om et oppdrag, skal la-
veste stØtteintensitet i de konkurrerende an-
bud benyttes for alle parter. Intensiteten kan
heves til maksimumssats i de tilfeller hvor
konkurrenter utenom EF er med i konkurran-
sen om kontrakten. Maksimalgrensen inklu-
derer ikke stØtte gitt i form av kreditt til byg-
ging eller ombygging av skip såfremt kreditt-
stØtten er i overenstemmelse med OECDs
regler for skipsstltte. OECDs forståelse ved-
rØrende finansiering av skip tillater for tiden
lån på inntil 80 pst, av kontraktsprisen løpen-
de over I ll2 âr til 8 pst. rente.

Det er ikke tillatt å gi investeringsstøtte til
opprettelse av nye skipsverft, eller til investe-
ringer i bestående skipsverft, dersom slik
stltte vil kunne lke medlemslandenes skips-
byggingskapasitet. Denne type støtte kan
kun gis til reparasjonsverft, og da knyttet til
en strukturomlegging som innebærer en re-
duksjon av den samlede skipsreparasjonska-
pasitet i det aktuelle medlemsland, Slik støtte
kan gis uavhengig av de maksimalsatser som
er omtalt foran.

4.12.6 Andre sektorregelverk.
Foruten nevnte regelverk for skipsbygging,

har EF sektorregelverk for motorkj@retly,
tekstiler, syntetiske fibre, kull og stål, Kom-
misjonen er innenfor disse sektorene tilbake-

holden når det gjeì.der enhver form for inves-
teringsstØtte som vil resultere i lkt kapasitet.
Det er mulighet for stØtte på bestemte vilkår.
Det legges stor vekt på at st@tten skal stå i for-
hold til de problemer den er ment å løse. Pro-
duksjonsstøtte er i prinsippet ikke tillatt med
mindre den gis på vilkår av at mottaker gjen-
nomfØrer et restruktureringsprogram. Støt-
ten må være begrenset i tid.

4.12.7 Støtte til forskning og utvikling
(FoU).

StØtte kan gis på inntil 50 pst. av brutto-
kostnadene ved et FoU-prosjekt. Generelt til-
lates stptte til grunnforskning innen industri-
en i sterkere grad enn aktiviteter som er knyt-
tet til den marked.smessige lansering av forsk-
ningsresultater, Sistnevnte kan med stØrre
sannsynlighet forrykke konkurranseforhol-
dene. For små og mellomstore bedrifter tilla-
tes stØtteelementet å være 10 prosentpoeng
høyere enn i andre tilfelle. FoU-programmer
må ikke konsentreres om spesifikke sektorer
eller bedrifter på en slik måte at de påvirker
konkurransen i strid med F ellesskapets inter-
esser.

4.12.8 Støtte av begrenset omfang,
Dersom ikke spesielle forhold gjØr seg gÍel-

dende, vil det i regelen ikke bli reist innven-
dinger mot et stfl,tteprogram der mottaker har
færre enn 150 ansatte, og samtidig har en årlig
omsetning under 15 mill. ECU (ca. 120 mill.
NOK), og hvor minst ett av følgende tre krite-
rier er oppfylt:

- StØttenivået ved en investering kan ikke
overstige 7,5 pst. av investeringsbelØpet.

- Støtten er begrunnet ut fra hensynet til å
skape arbeidsplasser, og beÌlpet ikke er
stØrre enn 3000 ECU (ca. 24.000 NOK) pr.
arbeidsplass.

- Det totale stØttevolum en mottager kan
motta ikke overstiger 200 000 ECU (ca 1,6
mitt. NOK) i de tilfeller der formåIet ikke er
spesieì.le investeringer eller etablering av
arbeidsplasser.

Stltte av begrenset omfang notifiseres på et
eget forenklet notifikasjonsskjema. Kommi-
sjonens tidsfrist for å godkjenne denne type
st@tte er 20 virkedager, og ikke to måneder
som ellers. StØtte til sektorer som er under-
lagt eget regelverk (ståI, skipsbygging, synte-
tiske fibre, motorkj lretfly) samt eksp ortstltte
og driftsst/tte er unntatt fra denne type for-
enklet vurdering.

EF har flere andre avledete regelverk. Disse
regelverkene tar for seg stltte i miljpsaker, ge-
nerelle investeringsprogrammer, stØtte til kri-
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se- og restruktureringstiltak, arbeidsmar-
kedsstøtte, akkumulering av st/tte, notifika-
sjonsprosedyre, inns¡rn i finansielle forhold
mellom myndighetene og offentlige foretak,
anvendelse av art, 92 og g3 ved offentlig eier-
skap, statsgarantier og ulovlig tildelt st/tte,
Regelverkene gir retningslinjer og begrens-
ninger for såvel type st/tte som omfang av
stØtte innenfor de enkelte områder.

4.12.9 EFTAs regelverk for statsstøtte.
EFTAs regelverk for statsstltte er nedfelt i

artikkel 13 i Stockholmkonvensjonen, og føl-
ger i store trekk de samme prinsipper som in-
nen EF. EFTA vedtok i 1988 en omforent for-
tolkning av artikkel 13 i Stockholmkonvens-
jonen for å sikre bedre gjennomfgring av re-
gelverket, Fortolkningen ga nærmere ret-
ningslinjer med hensyn til hva slags stptte og
st/ttenivå som ville være i overensstemmelse
med EFTAs regelverk,

En vesentlig forskjell er imidlertid at EF
har et langt mer omfattende og konkret regel-
verk, og et effektivt apparat for overvåking og
håndheving. EFTA har ikke opprettet et til-
svarende håndhevingsapparat.

I desember 1989 ga EFTA sin prinsipielle
tilslutning til et nytt system for overvåking og
håndheving av statsstptte som har mange lik-
hetstrekk med EFs system, Iverksettelsen ble
imidlertid utsatt på grunn av EØS-forhandlin-
gene. Systemet legger opp til at et stØttetiltak
må vurderes av en uavhengig ekspertgruppe i
EFTA fØr det kan iverksettes. Videre innebæ-
rer systemet flertallsavgjørelse for vurdering
av cm et stØttetiltak er i overensstemmelse
med regelverket og mulighet for krav om til-
bakebetaling av statsstptte som ikke er i over-
ensstemmelse med regelverket.

4.12.10 Frihandelsavtalen mellom Norge og
EE

Frihandelsavtalen tar, i likhet med Roma-
traktaten og EFTA-konvensjonen, utgangs-
punkt i at handelsvridende stptte er uforenlig
med avtalen (artikkel 23). Avtaleteksten er ik-
ke ytterligere utdypet. I tolkningen av denne
artikkelen legger EF Romatraktatens tilsva-
rende artikler til grunn.

4,L2.ll Yiktige spørsmål i forhandlingene.
Nedenfor omtales nærmere de områder

som har vært gjenstand for særlig oppmerk-
somhet i EØS-forhandlingene,

Regionalstgtte.
Norge og EF har mange felles målsettinger i

sin regionalpolitikk. De regionale forhold er
imidlertid noe forslqjellige innenfor EF og i de

nordiske EFTAJandene. I EF er utfordringe-
ne særlig knyttet til lavt inntektsnivå ogleller
hly arbeidsledighet. Dette gjenspeiles i EFs
kriterier for avgrensning av områder der re-
gionalstptte kan gis, jfr. tidligere omtale. I de
nordiske EFTA-land er de regionale utford-
ringene i stlrre grad knyttet til opprettholdel-
se av bosetting i tynt befolkete områder, Det
har derfor vært viktig for EFTAlandene å få
inn i Avtalen kriterier som gjpr det mulig å vi-
derefØre hovedtrekkene i EFTA-landenes di-
striktspolitiske stltteordninger innenfor
EØS. Det kriteriet som best sikrer dette er lav
befolkningstetthet. EFTA fremmet derfor
som krav i forhandlingene at lav befolknings-
tetthet skulle være et selvstendig kriterium
for fastsettelse av regionalpolitiske virkeom-
råder.

Strukturfondene er et viktig virkemiddel i
EFs regionalpolitikk. Omfanget vil bli ¡'tterti
gere trappet opp utover i 1990-årene, spesielt i
lys av EFs forestående finansreform (<Delors-
Il-pakken"). Støtte frâ strukturfondene om-
fattes ikke av statsstØtteregelverket i EF. EF-
TA-landene krevde derfor at retningslinjene
for bruk av midler fra strukturfondene skulle
være i overensstemmelse med regelverket på
statsstØtteområdet innenfor EØS.

Ship sbg g g i.ng sstþtte.
EFs 7. direktiv for skipsbyggingsst/tte er

direkte diskriminerende overfor tredjeland,
ved at Kommisjonen kan tillate hpyere stØtte-
sats for å beholde kontrakter innen EF, enn
dersom kun verft fra EF-landene konkurre-
rer. En akseptering av EFs regelverk var der-
for fra EFTAs side betinget av at EFTA lande-
ne ikke fikk tredjelandsstatus,

Prosjekter øu Jelles interesse.
Ved prosjekter som anses å være viktige for

EF som helhet, kan stØttesatser utover regel-
verkets maksimumsgrense tillates ved å be-
nytte et unntak i regelverket som viser til fel-
Ìes interesse (art. 92.3,b. i Romatraktaten). EF
vurderer da prosjektet å være såpass viktig at
dets realisering oppveier de eventuelle han-
delsvridende virkninger, Eksempler er Air-
bus- prosjektet og EUREKA. EFTA-landene
var opptatt av at prosjekter av denne kategori
ikke måtte få handelsvridende effekt innen-
for EØS,

N otifisert ng, ouens tt lcing og h.&ndheu ing.
EFTA- og EF-landene rapporterer nye stØt-

teordninger og endringer i eksisterende ord-
ninger til sine respektive organisasjoner.
Medlemslandene innen EF har ikke innsyn i
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notifikasjonene fra andre EF-land, da disse er
del av en bilateral prosedyre mellom Kommi-
sjonen og det enkelte medlemsland, Utveks-
ling av notifikasjoner mellom EFTA og EF
har vært et tema i forhandlingene. Informa-
sjonen som ligger i disse meldingene kan væ-
re av stor betydning for å oppnå llct innsyn i
den andre parts behandling avkonkrete stats-
stØttesaker.

Fra norsk side har det under forhandlinge-
ne blitt lagt stor vekt på at EFTA må bygge
opp et effektivt overvåkings- og håndhevings-
apparat med samme myndighet og funksjon
som EF-Kommisjonen.

4,12.12 Forhandlingsresultatet
Regeluerk

EØS-avtalen fastlegger et felles regelverk
for statsstØtte som i hovedsak er basert på ek-
sisterende regelverk i EF og i EFTA, Dette re-
gelverket går fram av EØS-avtalens artikler
61-64, samt av Avtalens Vedlegg XV (S,v. I s.
365). Avtalens Protokoll26 (S,v. 1, s, 1?1) om-
taler rollen til EF?\.s Overvåkingsorgan i til-
knytning til statsst/tte. Prosedyren for samar-
beidet mellom EFTA og EF fremgår av Avta-
lens Protokoll2T (S.v. 1, s. 172).

En omfattende gjennomgang av regelverke-
ne på statsstgtteområdet har vist at det bare
på få områder har vært behov for presiserin-
ger eller endringer av innholdet, f.eks. i form
av felles erklæringer. Den altoverveiende del
av norsk praksis vil, med mindre justeringer,
være i overensstemmelse med E@S-regelver-
ket. Regelverkene for regionalst/tte, FoU-
stØtte og ustØtte av begrenset omfang" er i
denne sammenheng særlig relevante.

Regionølstqfie
I en felleserklæring til Avtalens Artikkel

61.3.c. (S.V,I, s. 415) erklærer partene at en rr-
gion som ikke finnes berettiget til stltte etter
kriteriene i den såkalte f¿rste analysefase, der
relativ levestandard og arbeidsledighet legges
til grunn, kan vurderes ut fra andre kriterier
som lav befolkningstetthet.

Dette kriterium inngår blant flere andre i
EFs fortolkning av hva som kan berettige til
stØtte ved vurdering i annen analysefase, Fel-
leserklæringen innebærer at kriteriet lav be-
folkningstetthet gis en selvstendig status i
EØS. Lav befolkningstetthet er derfor et selv-
stendig kriterium ved avgrensning av geogra-
fiske virkeområder for de distriktspolitiske
stØtteordningene.

Ingen enkeltordninger innenfor regional-
st/tte eller Qwige statsstØtteområder har vært
gjenstand for forhandlinger eller godkjen-
ning. EFTAs overvåkingsorgan skal i tiliegg

til å vurdere virkeområdet for distriktsstØt-
ten, også vurdere de enkelte virkemidler. Med
det gjennomslag EFTA-siden har fått for lav
befolkningstetthet som selvstendig kriterium
i regionalpolitisk sammenheng, tilfredsstiller
forhandlingsresultatet de norske kravene.
Dette sikrer at Norge kan viderefpre hovedlin-
jene i dagens distliktsst/tte innenfor EØS.

I en Felleserklæring til Avtalen (S.v. 1 s.
415) slár partene fast at bruk av midler fra EFs
strukturfond m,v. skal være i overensstem-
melse med EØS-regelverket på statsst/tteom-
rådet. Dermed oppstår ikke den ulikhet at
EF"TA- og EF-landene har felles regelverk for
regionalstptte på nasjonalt nivå, uten at EFs
strukturfond er pålagt tilsvarende begrens-
ninger. EFTA-landene får med dette rettighe-
ter som skaper et klart grunnlag for å ta opp
bruk av stgtte fra EFs strukturfond i EØS-ko-
miteen.

Prosjelcter øu felles ínteresse
I en felles erklæring (S.v. 1 s, 415) vises det

til at det skal tas hensyn til den annen part
(EFTA-landene) i de tilfeller hvor det er aktu-
elt for EF å benytte seg av unntaksklausulen i
Romatraktatens artikkel 92.3.b. for å realisere
prosjekter av "felles interesse". Dette innebæ-
rer at bl.a. norske interesser skal tas i betrakt-
ning når EF vurderer godkjennelse av stØtte i
henhold til unntaksbestemmelsen.

S'lcípsbygging
Det ble ikke oppnådd enighet om å inklu-

dere i Avtalen det ?, direktiv om skipsbyg-
gingsstltte på ikke-diskriminerende basis.
Hverken dette eller EFs pvrige avledete regel-
verk når det gjelder skipsbyggingsstØtte er
derfor en del av EØS-arrtalen. EF har i en ensi-
dig erklæring (S.v, 1 s. 430) bl.a. uttalt at når
det 7. direktiv uU/per i slutten av 1993, skal
konkurransesituasjonen i hele EØS gjennom-
gås. Det skal være nær kontakt med EFTA-
landene, og målsetningen er å skape vilkår
som sikrer mot en vridning av konkurransen.
Erklæringen viser til at dette skal ses i lys av
reduksjon foretatt i stØtte og i forhold til re-
sultater oppnådd i en bredere internasjonal
sammenheng.

I en felles erklæring (S.v. 1 s. 415) fremgår
det at inntil det 7, direktiv utlØper ved utgan-
gen av 1993, skal paftene avstå fra å benytte
de generelle statsstØtteregler i artikkel 61 på
skipsbyggingssektoren. Frem til og med ut-
gangen av 1993 finnes det derfor ikke materi-
elle regler innenfor EØS for stltte til skips-
byggingssektoren. Artikkel 62 nr, 2, om sam-
arbeid mellom EFTAs overvåkingsorgan og
EF-kommisjonen for å sikre ensartet overvå-
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king av statsstØtte, gjelder imidiertid også for
skipsbyggingssektoren.

I n stt tu sj onelle forh old.
I henhold til Avtalens Artikkel 62 skal all

planlagt og eksisterende st@tte være gien-
stand for en fortl/pende gjennomgang for å
sikre at stØtten er i overensstemme med regel-
verket. Artikkelen fastsetter videre at denne
gjennomgang skal utf/res av henholdsvis EF-
TAs overvåkingsorgan når det gjeìder EFTA-
landene og EF-kommisjonen når det gjelder
EF-landene, Det vises for lvrig til proposisjo-
nens kapittel 8.

Artikkel 64 omhandler prosedyrene for å
sikre ensartet regelanvendelse og håndheving
innen EFTA- og EF-pilaren. Den åpner for
særlige tiltak som skal oppveie konkurran-
sevridning som fplge av at de to pilarers over,
våkingsorganer ikke kommer til enighet om
hvordan statsst@tteregelverket skal forstås.
Det vises til omtalen av Artikkel 64 i proposi-
sjonens kapittel 3, og til proposisjonens kapit-
tel8, pkt. 8.6.

Norge er idag forpliktet til å notifisere til
EFTA nye stØtteordninger for industrien samt
vesentlige endringer i eksisterende ordnin-
ger. Notifikasjonene skal være relatirt detalj-
erte og bl.a. inneholde stØttenivå, opplysnin-
ger om st/ttemottakere og forventet virkning
av stØtten, Innenfor EØS vil vi få en utvidet
ordning med notifisering til EFTAs overvå-
kingsorgan. Notifikasjonene til dette organet
vil generelt være mer omfattende og detaljer-
te enn dagens ordninger i EFTA.

Nye ordninger kan iverksettes i Norge fprst
etter at disse er vurdert av Overvåkingsorga-
net. Normalt vil dette skje innenfor en tids-
frist på to måneder. Dersom stØtten skulle
være utbetalt fpr Ovewåkingsorganet har fått
anledning til å vurdere den, og Overvåkings-
organet finner at den ikke er i overensstem-
melse med regelverket, kan organet rette en
anmodning til vedkommende land om at
ulovlig tildelt stØtte kreves tilbakebetalt av
den som har fått stØtten.

EFTAs overvåkìngsorgan og EF-kommisjo-
nen skal informere hverandre gjensidig om
iverksetting, håndheving og tolkninger av
statsstØtteregelverket gjennom jevnlige mø-
ter eller på oppfordring fra en av dem. De skal
også med jevne mellomrom utarbeide og utgi
rapporter om statsstltteordningene i de res-
pektive medlemsland. Dette innebærer at
Norge kan be EFTAs overvåkingsorgan om å
rette en anmodning til Kommisjonen om in-
formasjon om konkrete statsst/ttesaker i EF,
dersom det er grunn til å anta at reglene ikke
etterleves og at norske interesser kan være
skadelidende.
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Partene skal gjensidig underrette hverand-
re om undersØkelser som er igangsatt i forbin-
delse med konkrete statsstØttesaker. Avtalen
gir EFTAs overvåkingsorgan rett til å få infor-
masjon i samme omfang og til samme tid som
EF-landene i saker som er under granskning i
EF. Dette gir både EFTAs overvåkingsorgan,
norske myndigheter og norske bedrifter an-
ledning til å gi kommentarer til Kommisjonen
i saker hvor det er innledet en undersøkelses-
prosedyre. A1l informasjon behandles konfi-
densielt, mens avgiØrelser i enkeltsaker skal
offentliggigres,

En felleserklæring gir adgang til informa-
sjon om enhver st/tteordning innenfor EØS,
herunder EFs strukturfond.

Dersom EFTAs overvåkingsorgan under-
kjenner et stØttetiltak, kan et EFTA-land som
mener at vedkommende st/ttetiltak er i over-
ensstemmelse med Avtalens regler, anlegge
sak mot Overvåkingsorganet for EtrTIA-dom-
stolen for å få kjent vedtaket ugyldig. Et EF-
TA-land kan også anlegge sak for EFTA-dom-
stolen for å få kjent ugyldig vedtak som god-
kjenner stØtte, Nærmere regler om dette flin-
nes i EFTA-avtalen om Overvåkingsorganet
og Domstolen, artikkel 36 flrste ledd.

Artikkel 36 annet ledd og artikkel 37 i EF-
TA-avtalen om Overvåkingsorganet og Dom-
stolen inneholder også regler som tilsvarer
Romatraktatens artikkel 173 annet ledd og ar-
tikkel 1?5. Det er forutsetningen at de tilsva-
rende bestemmelsene i EFTA-avtalen om
Overvåkingsorganet og Domstolen skal prak-
tiseres på samme måte av Overvåkingsorga-
net og EFTA-domstolen. Dette innebærer at
foretak som kan vise at et vedtak av Overvå-
kingsorganet i en statsst@ttesak berØrer dem
direkte og individuelt, kan anlegge sak for
EFTA-domstolen for å få omgjort vedtaket.
Det foretak som var berettiget til stØtte uten å
få det, kan således anlegge sak mot Overvå-
kingsorganet for å fa avgj¿relsen kjent ugyl-
dig, Dersom et foretak på annen måte er di-
rekte berlrt av et stØttetiltak, kan også søks-
mål anlegges.

Den norske stat er ansvarlig for etterlevel-
sen av EØS-forptiktelsene på norsk territo-
rium. Det vil bli lagt frem et lovforslag som gir
staten adgang til å foreta en forhåndsvurde-
ring av om stØtte som gis fra regional- og lo-
kalforvallning m.v. er i samsvar med EØS-for-
pliktelsene. Videre må det sikres mulighet til
â kreve tilbakebetalt ulovlig stØtte.

Oppsummering.
Det felles regelverk i E@S gir norske myn-

digheter og norsk næringsliv muligheter til å
sette slkelyset på stltte i andre land, noe som
tidligere har vært vanskeìig. EØS-avtalen gir
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oss i tillegg et händhevingsapparat som gjlr
at en klage på antatt utenlandsk handelsvri-
dende statsstØtte kan gi resultater, Et annet
viktig resultat er at EF ikke kan benytte sitt
regelverk om anti-dumping mot norske varer
som er omfattet av EØS-regelverket for stats-
stØtte. Dette vil gjlre slutt på bruk,og trussel
om bruk av anti-dumpingtiltak fra EF mot
norske industribedrifter.

StatsstØtteregelverket vil få betydning for
avtalepartenes regionalpolitikk; for hvilke ty-
per st@tte som kan gis, stØttenivå og stltteom-
råder. Den altoverveiende del av dagens nor-
ske praksis vil være i overensstemmelse med
EØS-regelverket. Det er ingen overgangsord-
ninger på statsst/tteområdet.

4.13 OFFENTLIG INNKJøP
lrmlcd,ning

.A,pning av de offentlige innkjØpsmarkeder
er et av hovedelementene i $ennomf6ringen
av det indre marked i EF. Etter prinsippet om
Iikebehandling skal stØrre innkjøp legges ut
på åpent anbud i EØS. Det åpnes dermed for
adgang til et betydelig offentlig innkjppsmar-
ked med årlige kontraktsverdier på over 4.500
milliarder NOK innenfor EF-området ifØlge
EFs egne beregninger (Cecchini-rappor-
ten,1988). Det er bare innkj/p over visse ter-
skelverdier som skal utlyses internasjonalt i
henhold til EØS-avtalen, I praksis vil det væ-
re en del innkjØp som ikke er åpne for inter-
nasjonal konkurranse, for eksempel porto, te-
lefon m.v. I EF vil det være et offentlig inn-
kjppsmarked over terskelverdiene på anslags-
vis 2.500 milliarder NOK. TalI for Norge over
terskelverdi vil være ca. 65 milliarder NOK.
Noe under halvparten av dette gjelder offsho-
resektoren.

De offentlige inn$ppsmarkeder i de fleste
europeiske land har hittil vært preget av liten
internasjonal konkurranse. Offentlige myn-
digheter har i stor grad styrt sine innkj/p mot
nasjonale leverandprer. Samtidig har også na-
sjonal konkurranse om leveranser til det of-
fentlige tildels vært begrenset. Fraværet av
konkurranse påfprer det offentlige økte inn-
kjlpskostnader. I Cecchini-rapporten anslås
det at prisene på Leveranser til offentlig sektor
vil kunne falle med gjennomsnittlig 2,5-5 pst.
som følge av at nytt felles regelverk innføres i
medlemslandene.

Internasjonale avtaler som f.eks Generalav-
talen for toll og handel (GATT) og frihandel-
savtalene mellom EFTA-landene og EF har
bidratt til internasjonal konkurranse.

GATT har en egen avtale for offentlige inn-
kj¿p. Denne omfatter ikke alle land tilsluttet
GATT, men både EFTA- og EFlandene såvel

som Canada¡ Japan og USA er tilsluttet avta-
Ien for offentlig innhjØp. Avtalen dekker kun
en mindre del av offenUige vare$6p over et
minstebelpp for enkeltkontrakter på ca. 1,1
mill. NOK. For Norges del omfattes 19 statlige
etater av avtalen, bl.a. Statens Vegvesen,
Postverket og Luftfartsverket. De 19 etatenes
varekj6p under avtalens dekningsområde var
i 1989 på ialt ca, 3,4 mrd. NOK, hvorav enkelt-
kontrakter over minstebel/pet utgjorde ca.
1,1 mrd. IVOK. Det fpres for tiden forhandlin-
ger i GATT (Uruguay-runden) om en utvidel-
se av avtalen til å omfatte kommunale- og fyl-
keskommunale kjpp, dessuten utvidede stat-
lige kjØp av varer og tjenester samt kontrahe-
ring av bygg og anlegg.

I EFTA-konvensjonen finnes det en gene-
rell forpliktelse (artikkel f4) til ikke å for-
skjellsbehandle bedrifter fra andre EFTA-
land som tilbyr varer til det offentlige. Likevel
har det vært liten konkurranse i EFTA om sli-
ke leveranser. Dette skyldes bl.a. at bestem-
melsene er relativt generelle og at de ikke er
fulgt opp gjennom aktiv håndhevelse,

Norge har generelt ført en mer åpen inn-
kjøpspolitikk enn de fleste andre land. I en
rapport fra 1989, utarbeidet av konsulentfir-
maet ECON for Næringsdepartementet, an-
slås den direkte importandelen i offentlige
innkjØp i Norge lll ca. 24 pst. Dette er langt
hØyere enn i EF-landene, hvor tilsvarende taLl
varierer fra I og 4 pst. for henholdsvis Italia
og Storbritannia til 21 pst. for Belgia. Det er
således liten konkurranse mellom EF-lande-
ne på dette området. Selv om det fØrst er ved
etableringen av det indre marked at EF får et
eget regelverk for håndhevelse som skal sikre
at EFs direktiver for offentlige innkj6p etter-
leves, har EF-kommisjonen hatt generelle
fullmakter i medhold av bl.a, Romatraktatens
artikkel 169, som bl.a. kan brukes til å reise
sak mot medlemsland som forskjellsbehand-
ler leverandlrer fra andre medlemsland.
Imidlertid har ikke Kommisjonen tidligere
benyttet fullt ut de muligheter denne bestem-
melsen i Roma-traktaten gir med hensyn til
oppfølging overfor medlemslandene,

For å kunne definere stØrrelsen av de of-
fentlige innkjØp i Norge, er fplgende avgrens-
ning ngdvendig:

Med offentlige innkjØp menes i denne sam-
menheng offentlig sektors kjpp av varer, bygg
og anlegg og tjenester til konsum og investe-
ring. Offentlig sektor defineres som stat, fyl-
keskommuner, kommuner og statlig og kom-
munal forretningsdrift (forvaltningsbedrifter
som Televerket, NSB, kommunale el-verk
etc.), men ikke offentlige aksjeselskaper som
f.eks Norsk Forsvarsteknologi og Norsk Hy-
dro.
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Tabell 1.1. viser hvordan de totale offenilige
innkjlp på 129,4 milliarder NOK i 1990 fordel-
te seg innenfor offentlig sektor, Dette utgipr i

underkant av 10 pst. av den samlede etter-
sp/rsel av varer og tjenester i Norge.

Norslce offentlige innlcjØp i 1990, t miltiørd.er NOK

ForvaltningForretnings- Totalt
drift

Prosent av
de

totale off.
innkjØp

Statsforvaltning ,

Forsvaret
Kommuner .,.,..
l)zlkeskommuner

24,3
15,1
24,2
11,3

48,7
15,1
54,3
11,3

37,6
1 1,7
42,0
8,7

24,4

30,1

Totalt 74,9 54,5 129,4 100,0

I tillegg til de inntggp som er tatt med i ta-
bell 1.1., vil en EØS-avtale for offenflige inn-
kj/p også omfatte innhjØp bl.a. i sektorene
vann- og energifor
kommunikasjoner
foretak som basere
ge eller eksklusive rettigheter gitt av det of-
fentlige.

4.13.1 EFs regelverk
Offentlige innkjgp er ikke særskilt omtalt i

Romatraktaten. En rekke av traktatens almin-
nelige bestemmelser får likevel anvendelse
på området. Dette gielder bl.a. forbudet mot
forskjellsbehandling på grunnlag av nasjona-
litet i traktatens artikkel ?. Diskriminerende
praksis ved offentLige anskaffelser vil kunne
ha samme virkning som kvantitative impor-
trestriksjoner, som er forbudt i henhold til
traktatens artikkel 30. Romatraxtatens artik-
ler 55.66 begrenser videre oppdragsgiverens
muligheter til å stille krav om leverandlrers
og entrepren/rers nasjonalitet, sete eller bos-
ted.

I egne direktiv gis det detaljerte prosedyre-
regler for offentlige innkjØp av varer, samt
kontrahering av bygg- og anleggsarbeider. Vi-
dere er det vedtatt et direktiv som omhandler
innhjØp for virksomheter innen sektorene
vann- og energiforsyning, transport og tele-
kommunikasjon, omtalt som de ekskluderte
sektorer. Det foreligger også et forslag tit tje-
nestedirektiv.

For å sikre at bestemmelsene etterleves, er
det vedt¿tt et håndhevingsdirektiv som gjel-
der hiøp av varer og kontrahering av bygg- og
anleggsarbeid. Et tilsvarende håndhevingsdi-
rektiv for de ekskluderte sektorer ble vedtatt i
februar 1992.

BU g g - og anleg g skontr øhering er.
Bygg- og anleggsdirektivet, Rdir 71l30b (40),

har til formål å sikre en fri, ikke-diskrimine-

rende tildeling av oppdrag innenfor bygg- og
anleggssektoren i EF.

Direktivet bestemmer at alle offentlige
bygg- og anleggsarbeider til en anslått av ver-
di av 5 millioner ECU (ca. 40 mill. NOK) eller
over, som hovedregel skal utlyses i åpen kon-
kurranse, Bel/pene er eksklusiv merverdiav-
gift, Det er ikke adgang til å dele opp kontrak-
ten i den hensikt å komme under direktivets
terskelverdi.

Anbud uten åpen konkurranse er tillatt i
nærmere angitte unntakstilfelle. Anbudene
kan etter oppdragsgivers valg kunngjpres
som åpen eller begrenset anbudskonkurran-
se.

Dersom begrenset anbud benyttes skal
oppdragsgiver på forhånd, gjennom kunngjp-
ring i EF-tidende, oppfordre entrepren@rer i
EF til å sØke om å få delta - såkalt prekvalifi-
sering. Forskjellsbehandling på grunnlag av
nasj onalitet er forbudt.

Direktivet gir videre regler om når en opp-
dragsgiver kan benytte prosedyren for kjØp
etter forhandling med en utvalgt gruppe til-
bydere uten forutgående annonsering. Dette
gielder tilfeller hvor det ikke er kommet inn
anbud, eller hvor de anbud som er mottatt, ik-
ke anses relevante. Denne fremgangsmåten
kan også anvendes dersom særlige tekniske
eller kunstneriske hensyn tilsier det. Det
samme gjelder hvor tidsfristene ikke kan
overholdes, eller hvor arbeidene er gientagel-
ser eller av supplerende art.

Som "offentlig oppdragsgiver" regnes stat-
lige, fylkeskommunale og kommunale myn-
digheter samt eventuelle underordnede eta-
ter, direktorater og andre offentligrettslige or-
ganer. Direktivet omfatter også offentlige el-
ler offentlig kontrollerte virksomheter sotn
har til oppgave å *øtu almenhetens behov,
som ikke er av industriell eller kommersiell
karakter og som offentlige myndigheter har
avgiprende innflytelse ovc¡r. Dette gjelder og-
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så organer som har et styre som kontrolleres,
eller i hovedsak er oppnevnt, av offentlige
myndigheter,

Enkelte av direktivets bestemmelser giel-
der også såkalte konsesjonskontrakter hvor
vederlaget for utfØrt arbeide kan være rett til
å utnyttã bygge- og anleggsarbeidet. '

Direktivet inneholder regler for kunngjp-
ring av byggeoppdrag fgr og etter kontrakt-
sinngåelsen, Oppdragsgiverne skal som ho-
vedregel kunngiøre alle bygge- og anleggs-
kontrakter over terskelverdien i EF-tidende
og i EFs sentrale database nTenders Electro-
nic Dailyu (TED). Også informasjon om tildel-
te kontrakter offentliggi@res i TED. Etter-
håndsinformasjon skal omfatte hvilken be-
drift som ble titdelt kontrakten, pris og pro-
dukter.

Videre er det gitt regler om bruk av teknis-
ke spesifikasjoner i kontraktsdokumentasjo-
nen. Dersom det finnes europeiske spesiflrka-
sjoner, skal disse brukes. For /vrig er det et
krav at spesifikasjonene fortrinnsvis skal ret-
te seg mot materialenes og bygningsdelenes
funksjoner, og ikke bare være en beskrivelse
av materialer og bygningsdeler,

Oppdragsgiver kan også etterprØve entre-
prenørenes faglige kompetanse. Det er gitt
detaljerte regler om de kriterier som opp-
dragsgiveren kan benytte i denne vurderin-
gen.

Oppdragsgiveren skal i anbudsdokumente-
ne eller kunnglpringen opplyse om de vurde-
ringskriterier som vil bli benyttet. Såvidt mu-
lig skal en også angi prioriteringsrekkefplgen
mellom kriteriene.

Når det gjelder valg av anbud skal opp-
dragsgiver anvende fglgende kriterier:

- laveste pris, eller
- det Økonomisk mest fordelaktige anbud,

basert på kriterier som pris, byggetid,
driftsomkostninger, lønnsomhet, teknisk
verdi m.v.

Anbudsfristen skal være minst 52 dager
regnet fra avsendelsesdatoen for bekjentgj/-
relsen i EF-tidende. Anbudsmateriale skal
sendes ut senest seks dager etter at forespØr-
sel fra en mulig budgiver er mottatt. Ytterlige-
re opplysninger om anbudsbetingelsene må
sendes senest seks dager fØr utlØpet av arl-
budsfristen.

Ved begrenset anbudskonkurranse eller
kjØp etter forhandling, gjelder andre frister. I
hastetilfeiie er det mulig å forkorte fristene
ved begrenset anbudskonkurranse eller kjØp
etter forhandling.

Detaljerte regler om beregning av frister er
gitt ved en forordning.

t2

Det reviderte bygg- og anleggsdirektivet,
Rdir 89/440 (41) pålegger det enkelte med-
lemsland å iverksette direktivets bestemmel-
ser senest ett år etter direktivet er vedtatt,
dvs. innen 18. juli 1990, Hellas, Portugal og
Spania hadde frist til 1. mars 1992,

Vo.reklØp.
Direktivet om offentlig varekjpp, Rdir ?7/62

(42), har mange likhetstrekk med bygg- og an-
leggsdirektivet.

Direktivet omfatter avtaler om Høp, leie og
Ieasing av varer. Monterings- og installasjons-
arbeid som skjer i forbindelse med levering
av varene er også omfattet. Forsknings- og ut-
viklingskontrakter som innebærer @kono-
misk stØtte fra det offentlige, omfattes som
hovedregel ikke.

Direktivet gjelder alle innkjpp over 200.000
ECU (ca. 1,6 mill, NOK). Belppet er eksklusiv
merverdiavgift.

Direktivet retter seg mot offentlige opp-
dragsgivere. Som offentlig oppdragsgiver reg-
nes statlige, fylkeskommunale og kommuna-
le myndigheter samt eventuelle underordne-
de etater, direktorater og andre offentligrett-
slige organer. Offentlige eller offentlig kon-
trollerte organer som har til oppgave å imØte-
komme almenhetens behov omfattes også av
direktivet. Dette gjelder imidlertid ikke der-
som disse har industriell eller kommersiell
karakter og opererer i en vanlig konkurranse-
situasjon. For at en virksomhet skal regnes
som kontrollert av det offentlige er det til-
strekkelig at den er finansiert av myndighete-
ne, eller at den har et styre som er oppnevnt
av myndighetene.

Utgangspunktet er at det skal brukes åpen
anbudskonkurranse. Begrenset anbudskon-
kurranse kan anvendes bl.a. når det er nØd-
vendig for å sikre et rimelig forhold mellom
avtalens verdi og omkostningene ved anbud-
sprosedyren.

Kjlp etter forhandling kan benyttes i særli-
ge tilfelle. Direktivet gir utt@mmende regler
om når oppdragsgiver på denne måten kan
fravike prinsippet om a¡budskonkurranse.
Slik prosedyre kan brukes når det etter forut-
gående anbudsinnbydelse ikke har meldt seg
noen tilbydere, når oppdraget utfØres i forsk-
nings- og utviklingsØyemed, når det av tek-
niske eller kunstneriske hensyn bare kan ut
føres av en tilbyder, eller når det ikke er tid til
å giennomfpre en alminnelig anbudskonkur-
ranse.

Direktivet påIegger oppdragsgiver å kunng-
jøre oppdrag fþr og etter kontraktsinngåel-
sen. Ved åpen og begrenset anbudskonkur-
ranse skal alle kontrakter over terskelverdie-
ne offentliggjØres i EF-tidende og i EFs sen-
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trale database (TED). Etter begynnelsen av
hvert finans år skal opp drags giverne offentlig-
gjpre planlagte innkjØp innenfor et produk-
sjonsområde sorn i de påfplgende 12 måneder
ventes å få en samlet verdi på over 750.000
ECU (ca. 6 mill. NOK). Ved kilp etter for-
handling gjelder det andre regler som blant
annet gir muligheter for å unnlate kunngjp-
ring.

Oppdragsgiver står i utgangspunktet fritt til
å beskrive varen. Når det gjelder standarder
og spesifikasjoner, gir direktivet derimot
nærmere regler. Dersom det ikke foreligger
europeiske standarder eller tekniske spesifi-
kasjoner, gielder prinsippet om likeverdighet
og gjensidig godkjenning av nasjonale teknis-
ke spesifikasjoner.

Varedirektivet har særlige regler om for-
håndsgodkj enning, såkalt prekvalifisering, av
leverandprer. Oppdragsgiver kan kreve at 1e-
verandøren godtgiØr at han er registrert i det
land han er etablert og har tilstrekkelig tek-
nisk kompetanse og finansielV@konomisk ev-
ne.

Oppdragsgiver kan velge mellom å tildele
oppdrag på grunnlag av laveste pris, eller det
/konomisk mest fordelaktige anbud basert
på andre kriterier. Ved tildeling på grunnlag
av det mest fordelaktige anbud, skal alle kri-
terier som vil bli vektlagt, oppgis i anbudsinn-
bydelsen. Om mulig skal også rangordningen
mellom kriteriene angis.

Direktivet gir særligeregler om minimums-
frist for innlevering av anbud, eller sØknad
om å få delta i anbudskonkurranse. Når det
gjelder beregningen av frister, er det vedtatt
en forordning som avgiØr forhold knyttet til
helligdager o.Ì.

Det reviderte varedirektivet, Rdir 881295
(43), pålegger det enkelte medlemsland å
iverksette direktivets bestemmelser innen 1.
januar 1989 med unntak for Hellas, Portugal
og Spania som hadde frist til 1. mars 1992.

H ändheoing cL'ú'ùare-, bA g g - og ønleg g skon-
trakter.

EF vedtok i 1989 et direktiv om håndheving
av vare, bygg- og anleggskontrakter, Rdir 89/
665 (44). I forbindelse med tildeling av offent-
lige innkjppskontrakter, er det et pålegg om å
sikre en rask og effektiv nasjonal klagemulig-
het på innkj@psbeslutningene fattet av opp-
dragsgiver. Klageordningen skal sikre at en
påstått overtredelse eventuelt bringes til opp-
hpr, eller forhindre ytterligere skade. ForØvrig
skal ordningen muliggjlre at ulovlige beslut-
ninger oppheves, og at eventuelle skadelidte
tilkjennes erstatning.

Dersom klageorganet ikke er en domstol el-
ler et domstolslignende organ, skal klager ha

St.prp. nr. 100 leel-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske Økonomiske samarbeidsområde (EØS)

mulighet til å få prøvet saken for et slikt or-
gan.

Kommisjonen kan, dersom den finner at
det foreligger en klar tilsidesettelse av reglene
om offentlig innkjpp, kreve en redegjprelse
om det påståtte regelbruddet fra det ansvarli-
ge medlemsland,

Håndhevingsdirektivet for tildeling av vare-
klØp- og bygg- og anleggskontrakter påia det
enkelte medlemsland å iverksette bestem-
melsene i direktivet innen 21. desember 1991.

lnnkjþp for de ekskluderte sektorer.
Innkj/psdirektivet for de ekskluderte sek-

torer, Rdir 90/531 (27) omfatter innkjpp av va-
rer og kontrahering av bygg og anlegg innen
vann- og energiforsyning, transport og tele-
kommunikasjon.

Oppdragsgivere som omfattes av direktivet
er offentlige og offentlig kontrollerte organer
på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt
nivå. I tillegg omfattes offentlig kontrollerte
og private foretak som opererer på grunnlag
av særlige eller eksklusive rettigheter, f.eks.
utvinningsrettigheter på kontinentalsokke-
len.

Private organer og virksomheter innenfor
de ekskluderte sektorer omfattes kun med
den del av virksomheten som har tilknytning
til:

- produksjon, distribusjon eller transport av
drikkevann, elektrisitet, gass eller varme,

- utnyttelse av et geografisk område i hen-
sikt å lete etter eller utvinne olje, gass, kull
eller annet fast brensel, eller

- utnyttelse av et geografisk område med
sikte på å gi luft- sjg- eller elvetransportØ-
rer rådighet over terminalanlegg, herunder
installasjoner for luftharmer, sjphavner og
innlandshavner.

Drift av rutenett beregnet på offentlige tje-
nester i forbindelse med transport med jern-
bane, automatiserte systemer, sporvei, buss
eller kabel er også omfattet av direktivet. Li-
keledes omfattes drift av offenUige telenett eI-
ler ytelse av en eller flere offentlige teletjenes-
ter,

Direktivet gjelder innkjøp av varer over
600.000 ECU (ca. 4,8 mill. NOK) for telekom-
munikasjonssektoren og 400.000 ECU (ca. 3,2
nill. NOK) for de andre sektorene. For kon-
trahering av bygg og anlegg, er terskelverdien
5.000.000 ECU (ca. 40 mill. NOK). Alle bel/pe-
ne er eksklusiv merverdiavgift. Det er ikke
adgang til å dele opp kontraktene i den hen-
sikt å komme under direktivets terskelverdi-
er.

I motsetning til hva som gjelder etter direk-

...
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tivene for varer og bygg og anlegg, står opp-
dragsgiver fritt til å velge mellom åpen og be-
grenset anbudskonkurranse, eller kjlp etter
forhandling. Dersom det velges åpen anbud-
skonkurranse, må hvert enkelt oppdrag
kunngi6res. Ved begrenset anbudskonkur-
ranse kan oppdragsgiver velge mellorir tre for-
skjellige kunngj gringsformer:

1) kunngjØring av den enkelte kontrakt
2) kunngjØring av et særskilt prekvalifise-

ringssystem
3) veiledende kunngjpringer som informerer

om kontrakter som vil bli tildelt over en
viss tid.

I nærmere angitte tilfelle kan kunngilring
unnlates. Disse tilsvarer stort sett reglene i va-
re- og bygg- og anleggsdirektivene, Opp-
dragsgiveren skal i tillegg minst en gang i året
kunngjpre hvilke kontrakter som etter planen
vil bli inngått de neste 12 måneder.

Anbudsinnbyderen står i utgangspunktet
fritt til å beskrive varen, tjenesten eller pro-
sjektet i kunngj@ringen. Direktivet stiller
imidlertid krav til hviike standarder eller spe-
sifikasjoner som normalt skal brukes. Hoved-
regelen er at det skal brukes europeiske spesi-
flrkasjoner når det gjelder materialer, produk-
ter, leveranser eller byggearbeider. Der slike
ikke finnes, skal det som hovedregel vises til
andre alminnelig aksepterte spesifikasjoner
innen EF, Dette prinsippet kan fravikes der-
som de relevante spesifikasjonene ikke pas-
ser, ikke er oppdatert i forhold til den teknis-
ke utvikling, eìler ville tvinge anbudsinnby-
deren til å kjØpe inn materiell som er uforen-
lig med allerede anvendt utstyr.

Oppdragsgiver kan velge mellom å tiìdele
oppdrag på grunnlag av laveste pris eller det
Økonomisk mest fordelaktige anbud, relatert
ti-l bestemte kriterier, Ved tildeling på sist-
nevnte grunnlag skal alle relevante kriterier
oppgis i anbudsinnbydelsen eller kontrakts-
dokumentene. Om mulig skal også priorite-
ringsrekkefølgen mellom kriteriene angis.
Det kan unntaksvis anvendes andre kriterier
som gir enkelte leverandØrer bedre vilkår.
Disse må imidlertid under enhver omstendig-
het være i overensstemmelse med Romatrak-
taten, samt være gjeldende på vedtagelses-
tidspunktet for direktivet.

Oppdragsgiver kan kreve at budgiver opp-
lyser om hvordan han vil sikre at regler om ar-
beidsmiUØ o.L vil bli overholdt.

Direktivets artikkel 29 gir særlige regler om
forholdet til tredjeland. Hovedinnholdet i
denne bestemmelsen er at oppdragsgiver kan
utelukke anbud fra tredjeland dersom mer
enn halvparten av anbudets produksjonsver-

di kommer fra land utenfor Fellesskapet. An-
bud fra en EF-leverandør skal, med visse unn-
tak av teknisk karakter, anses som prismessig
likeverdig dersom dette ikke er mer enn 3 pst.
dyrere enn tredjelandsanbudet.

Det er gitt særlige regler om minimumsfris-
ter for innlevering av anbud eller søknad om å
delta i anbudskonkurranse, Generelt er det
her noe lengre frister enn det som gjelder for
varedirektivet og bygg- og anleggsdirektivet.

Etter direktivets artikkel 3 kan et medlems-
land spke Kommisjonen om at innl{ppere
kan fplge en alternativ prosedyre ved inn-
kjflp. Særordningen gjelder for innkjgpere
som driver sin virksomhet på grunnlag av
konsesjon i forbindelse med leting etter og ut-
vinning av olje- og gass, kull og annet fast
brensel. Etter den alternative prosedyre står
innkgpere fritt med hensyn til fremgangsmå-
ten ved anskaffelser. Det er imidlertid en for-
utsetning at inn$lpene baseres på forret-
ningsmessige kriterier. Videre gjelder krave-
ne til ikke-diskriminering og objektivitet og-
så ved alternativ prosedyre. For at alternativ
prosedyre skal kunne innvilges må tildeling
av konsesjoner være basert på likebehandling
etter objektive kriterier, og det må ikke være
noen forbindelse mellom konsesjonsgivende
myndighet og innkjppsbeslutningene i de sel-
skaper som sØker konsesjon. Kommisjonen
vil kontrollere at de krav som stilles i forbin-
delse med alternativ prosedyre overholdes.

Direktivet ble vedtatt i september 1990 og
skal tre i kraft 1. januar 1993, Spania har en
overgangstid frem til 1. januar 1996, mens
Hellas og Portugal vil tiltre direktivet 1. janu-
ar 1998.

Hå.nd.heuing for d,e ekskluderte sektorer.
Håndhevingsdirektivet for de ekskluderte

sektorer, Rdir 92/13 ble vedtatt 25. februar
1992. Direktivet vil tre ikraft i EF 1. januar
1993.

Når det gjelder bestemmelsene om klageor-
gan og sanksjoner, er disse i hovedtrekk i
overenstemmelse med håndhevingsdirektivet
for vare$gp samt kontrahering av bygg- og
anleggsarbeider. Håndhevingsdirektivet for
de ekskluderte sektorer awiker imidlertid på
noen områder:

- Nasjonale myndigheter har stØrre fleksibi-
litet mht. hvilke sanksjoner som kan gjlres
gieldende ved brudd på innkjØpsreglene
fra oppdrags givers side.

- Det gis særlige regler om når leverandØre-
ne og entreprenørene kan kreve erstatning
for kostnader de har hatt ved utarbeidelse
av anbud, Kravet for å få erstatning er
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mindre strengt enn hva som fplger av
norsk rett i dag.

- Det enkelte Land må opprette et system for
attestasjon av om oppdragsgiverne over-
holder prosedyrereglene. Oppdragsgiver-
ne pålegges imidlertid ingen plikt tit å la
seg attestere.

- Det gis regler om en frivillig meglingspro-
sedyre som i EF forestås av Kommisjonen.
For EFTAs del vil det være naturlig at en
slik meglingsprosedyre forestas av EFTAs
overvåkingsorgan.

F or sløg til tj ene ste direktiu
EF-kommisjonen fremla i september 1990

et forslag til direktiv for kjØp av tjenester. Di-
rektivet gjelder ikke hjøp av tjenester i sekto-
rene energi, vann, transport og telekommuni-
kasjon.

Direktivforslaget er under behandling i EF
og forventes å kunne bli vedtatt i juni d.å. Di
rektivet vil bli behandlet i EØS-komiteen.

Forsløg til direktiu onr, endring au innkjþps-
d,irektíuet for de eksluderte sektorer

Forslaget ble fremlagt i september 1991 og
tar sikte på utvide reglene i innkjppsdirekti-
vet fbr de ekskluderte sektorer til også å om-
fatte kjØp av tjenester.

Dette direktivforslaget har de samme be-
grensninger i virkefelt som forslaget til tje-
nestedirektiv, Endelig direktivvedtak vil tid-
ligst kunne finne sted mot slutten av inne'r'æ-
rende år.

4.13.2 Norsk regelverk
Staflige innkjØp reguleres i dag av <For-

skrifter for kj/p av varer og tjenester til sta-
ten, eg uForskrifter for kontrahering av bygg-
og anleggsarbeider til staten" - fastsatt av N€e-
ringsdepartementet ved Kgl.res. av l?. mars
1978 med senere endringer - samt "InnkjØp-spolitiske retningslinjern, fastsatt av det da-
værende Industridepartementet 1. oktober
19?9.

Det f/lger av disse regler at alle statlige an-
skaffelser skal baseres på konkurranse. I en-
kelttilfelle kan Næringsdepartementet be-
grense konktrrransen dersom det må a¡rtas å
være av særlig betydning for opprettholdel-
sen av stabil sysselsetting, distriktsutbygging
eller for utviklingen av konkurransedyktig in-
dustri. Etter forslag fra fagdepartementene
kan Naeringsdepartementet videre fravike re-
gelen om valg av laveste anbud på grunnlag
av forhold som nevnt ovenfor. Disse bestem-
melsene vil måtte endres som fptge av gien-
nomfpringen av EØS-avtalen,

Fylkeskommunale og kommunale myndig-

heter står i dag fritt til å fastsette egne regler
for sin innkjppspraksis. Kommunenes Sen-
tralforbund har utarbeidet en instruks som i
hovedtrekk baserer seg på statens regelverk.
Instruksen er ikke bindende, men de fleste
kommunene og halvparten av fylkene har
vedtatt å føIge den.

4.13.3 Viktiee spørsmål i forhandlingene
ReeLL ad,g øng til mørkedene

Gjennom etableringen av EØS vil det åpnes
store offentlige innkj@psmarkeder som til nå
har vært gjenstand for liten konkurranse.
Kombinasjonen av lite $emmemarked og
åpen /konomi tilsier at Norge i stprre grad
enn de fleste andre europeiske land er avhen-
gig av internasjonal markedsadgang for å
kunne videreutvikle sitt næringsliv. For at så-
vel målsetningene med det indre marked som
egne norske målsetninger i forbindelse med
EØS skal bli realisert, vil det være av avgJø-
rende betydning at åpningen av de offentlige
innkj/psmarkeder i EØS-landene blir reell og
gjensidig. Fra norsk side har det derfor under
forhandlingene vært vesentlig å understreke
at vår tilslutning til regelverket om åpning av
de offentlige innkj/psmarkeder forutsetter at
bestemmelsene om håndheving blir fulgt opp
på en effektiv måte.

Høndlefrihet r, forhoLd til tredjeland
Bestemmelsene om tredjeland i innkj@psdi-

rektivet for de ekskluderte sektorer, (Artikkel
29), gir mulighet til å awise tredjelandsanbud
hvor mer enn 50 pst. av produksjonsverdien
har opprinnelse utenfor EF-området, Overfor
anbud som ikke kan awises på dette grunn-
lag, vil et EF-anbud anses prismessig likever-
dig selv om det er inntil 3 pst. dyrere enn tred-
jelandsanbud. For EFTA-landene har det
vært viktig å sikre handlefrihet i forhold til
tredjeland innenfor rammen av et felles EØS-
regelverk.

Offshore-sektoren
Offshore-sektoren er den klart stØrste av de

enkeltsektorer i Norge som vil bli omfattet av
EØS-regelverket for offentlige innkjØp, No¡.sk
sokkel utglØr et betydelig marked i europeisk
sammenheng. Det norske offshore-markedet
er nest efter det britiske, det st/rste i Europa.

Innkj@psvirksomheten på norsk kontinen-
talsokkel er åpen for betydelig internasjonal
konkurranse. Omlag halvparten av tildelte
innkjppskontrakter på norsk sokkel gis tit
utenlandske bedrifter, mens tilsvarende tall
for britisk sokkel er vesentlig lavere. Denne
åpenhet har bidratt til å gjpre norsk petrole-
umsrettet industri konkurransedyktig.
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Det har fra norsk side blitt fremhevet at re-
ell, glensidig åpning av offshore-markedene
vil avhenge av effektiv håndheving. Norsk
gjennomfgring av de materielle bestemmelse-
ne i innkj/psdirektivet forutsetter nasjonal
gjennomf6ring i EØS-området av det tilhØ-
rende håndhevingsdirektivet. På grunn av
offshore-sektorens /konomiske betydning for
Norge, har det videre fra norsk side vært ve-
sentlig å få en avtaletekst som gir adgang til å
treffe nasjonale tiltak dersom en uheldig,
uforutsett utvikling skulle inntreffe.

Fri basegelighet au ørbeidslcrøft
LØnns- og arbeidsvilkår i forbindelse med

bygg- og anleggsarbeid i et annet EØS-land
har veert et viktig splrsmåI i forhandlingene.
Fra norsk side har det vært lagt avgjgrende
vekt på å unngå såkalt sosial dumping i for-
bindelse med offentlige bygg- og anleggskon-
trakter, dvs. tilfeller der utenlandske arbeids-
takere kan utfØre arbeid i Norge på lønns- og
arbeidsvilkår som er vesentlig dårligere enn
for norske arbeidstakere. Dette spørsmål er
nærmere omtalt i proposisjonens kapittel 6.

4.13.4 Forhandlingsresultat
EØS-avtalen innebærer at det etableres et

felles europeisk offentlig innkjØpsmarked
med et felles regelverk. Regelverket fremgår
av Avtalens Vedlegg XVI (S.v. I s. 36?). I prak-
sis betyr dette åpen konkurranse i EØS ved
hjøp av varer, tjenester og kontrahering av
bygg- og anleggsarbeid over nærmere angitte
terskelïerdier. Dette vil gjelde for alle statli-
ge, regionale (fylkeskommunale) og lokale
(kommunale) innkjgp, Det vil også omfatte
private bedrifter som baserer sin virksomhet
på særlige- og eksklusive rettigheter (konse-
sjoner) gitt av oft'entlige myndigheter.

EØS-avtalens regelverk om offentlige inn-
kjØp er basert på EFs aktuelle direktiver. Si-
den regelverket også retter seg mot kommu-
ner, fylkeskommuner og i en viss utstrekning
private virksomheter, vil det måtte skaffes
lovhjemmel for å regulere dette nærmere.
Denne loven vil i tillegg inneholde nØdvendi-
ge bestemmelser om håndhevingen av regel-
verket.

Petroleumslovens bestemmelser om kjØp
av varer m.v med tilhørende forskrifter må
endres som fplge av EØS-avtalen. Dette for-
hold er n¿ermere omtalt under kapittel 4.10.

Norge har for de ekskluderte sektorer opp-
nådd en overgangsperiode frem til 1. januar
1995 for å iverksette bestemmelsene i direkti-
vet for disse sektorer. Norge kan imidlertid,
dersom dette skulle være Ønskelig, på ensidig
basis beslutte å iverksette EØS-regelverket

tidligere enn utlppet av overgangsordningen.
I en eventuell tilleggsprotokoll som vil omfat-
te rettsakter kunngjort etter 31. juli 1991, ifr,
kapittel 1.2.2, vll overgangsperioden for det
tilhØrende håndhevingsdirektiv være den
samme. Regelverket vil ikke bli giort gielden-
de for norske bedrifter på tilsvarende marke-
der i andre EØS-land i den tiden Norge even-
tuelt giØr bruk av overgangsordningen.

Sveits og Liechtenstein har for samtlige di-
rektiv for offentlige inn$@p en overgangspe-
riode på henholdsvis 1 og 2 år for å iverksette
bestemmelsene på regionalt og lokalt nivå.

B e skg tt els e slclau.sul
EØS-avtalen inneholder en alminnelig be-

skyttelsesklausul som dekker hele Avtalens
virkefelt og som på nærmere bestemte vilkår
kan benyttes. Dette betyr at dersom utviklin-
gen innenfor de sektorer som omfattes av
EØS-avtalen, derunder også offentlige inn-
kj/p, innebærer at det oppstår alvorlige ska-
der av Økonomisk, sosial, sysselsettings- eller
milj/messig karakter, kan det berprte land
iverksette beskyttelsestiltak for å gjenoppret-
te den ubalanse som har oppstått.

Avtaleparter som rammes av et beskyttel-
stiltak kan iverksette mottiltak. Mottiltaket
skal stå i rimelig forhold til beskyttelsestilta-
ket.

F orhol de t til tr e dj el,øn d.
Når det gjelder de ekskluderte sektorer vil

fbrholdet til tredjeland bli regulert som f6l-
ger:

- bestemmelsene får ingen virkning for eksi-
sterende bilaterale avtaler med tredjeland.

- EFTA-landene og EF skal i EØS rådflre
seg med hverandre ved eventuelle for-
handlingèr med tredjeland.

- de aktuelle bestemmelsene i innkjppsdi-
rektivet som gjelder forholdet til tredje-
land gjennomgås i 1993.

- þvrige EFTA-land og EF-land skal ikke
komme dårligere ut enn tredjeland ved
inngåelse av eventuelle nye bilaterale avta-
ler.

Det er oppnådd enighet om at definisjonen
av tredjelandsvarer skal være i overensstem-
melse med EFs forordning, Rfo 802/68' om na-
sjonale opprinnelsesregler. Hovedprinsippet i
denne forordningen er at en vare får opprin-
nelse i det land hvor endelig bearbeiding er
foretatt, Disse reglene er fors$ellige fra de
opprinnelsesregler som er fastsatt i Frihan-
delsavtalens Protokoll 4. Bestemmelsene i
denne protokollen g¡elder preferansebehand-
ling når en \¡are krysser grenser mellom EF-
TA-land og EF.



182

Tledjelandsllsningen ivaretar i tilfredsstil-
lende grad @nsket om autonomi overfor tred-
jeland. Artikkel 29 i InnkjØpsdirektivet for de
ekskluderte sektorer vil ut fra en økonomisk
synsvinkel innebære en viss merkostnad for
norske import/rer spesielt innenfor offshore-
sektoren, Imidlertid er prisforskjellene ved
disse anbud ofte Ëetydelige (mer enn 3 pst.),
og kvalitetskriteriet anvendes hyppig til er-
statning for pris. Norske eksportlrer vil opp-
nå fordeler i form av bedret konkurranseposi-
sjon i forhold til anbydere fra tredjeland på
EØS-markedet.

Vírkninger for norskebedrifter og innkjþpen-
de enheter

EØS-avtalen gir norske bedrifter adgang til
nye markeder som til nå, med få unntak, har
vært forbeholdt nasjonale leverandører. Be-
driftene vil i EØS bli sikret et klagesystem
som skal gi dem adgang til effektiv oppfØl-
ging av regelverket. Norsk næringsliv vil få
informasjon om alle offentlige anbud over de
fastlagte terskelverdier gjennom EFs elektro-
niske database Tenders Electronic Daily.

Krav om bruk av nasjonale standarder ut-
gjgr i mange tilfelle effektive handelshindre.
Etableringen av felles europeiske standarder
vil bidra til at slike hindre bygges ned.

Stlrre effektivitet og bedret konkurranse-
evne som føIge av den sterke konkurransen i
Europa generelt, kan stimulere mange bedrif-
ter til omstilling og bl.a. bedre utnyttelse av
stordriftsfordeler. Kompetanseutvikling vil få
Økt betydning. I et slikt perspektiv er det vik-
tig at EØS-regelverket i tilknytning til offent-
lige innkjpp åpner for bruk av offentlige
forsknings- og utviklingskontrakter. Dette er
et sentralt industripolitisk virkemiddel
Konkret praktiseres ordningen slik at det inn-
gås en avtale mellom en offentlig etat og en
nasjonal bedrift, der bedriften påtar seg å ut-
vikle et nytt produkt eller en ny l/sning for
etaten. Offentlige forsknings- og utviklings-
kontrakter vil ikke kunne omfatte produk-
sjon i stlrre mengder for å utnytte produktets
kommersielle muligheter.

Selv om Norge i utgangspunktet har en hpy
importandel ved offentlige innkj/p, vit gjen-
nomføringen av EØS-avt¿lens bestemmelser
medfpre lkt konkurranse også i Norge. Inn-
sparingspotensialet for innkjpperne betyr på
samme tid prispress for leverandprer. Det bìir
mer krevende å selge på offentlige innkjpps-
markeder også for norske bedrifter. Likevel
tilsier Norges relativt sett meget h/ye import-
andel at norsk næringsliv må antas å vinne
forholdsvis mer gjennom pkt,eksport, enn det
man vil kunne tape i hjemmemarkedet. En
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viktig forutsetning er at markedsåpningen
blir reell.

Ved siden av norsk kontinentalsokkel er
seerlig britisk sokkel av vesentlig betydning i
offshore-sammenheng i Europa. Den norske
andelen av leveranser til britisk sokkel har
hittil vært meget liten. Norsk leverandprindu-
stri har imidlertid i den senere tid vunnet fle-
re store kontrakter på britisk sokkel. Erfaring
viser at norsk leverandþrindustri er konkur-
ransedyktig. Reelle og likeverdige konkur-
ranseforhold på offshoremarkedene innenfor
EØS forventes å gi pkte muligheter for norsk
leverandørindustri.

I de EØS-regler som motsvarer innkjppsdi-
rektivet for de ekskluderte sektorer vil EØS-
land kunne sþke om å anvende alternativ pro-
sedyre (artikkel 3) i stedet for å f¿lge hoved-
prosedyren i inn$ppsdirektivet. Alternativ
prosedyre kan frita oljeselskapene fra direkti-
vets detaljerte innkjppsprosedyre dersom
konsesjonstildelingen skjer på et objektivt
grunnlag og myndighetene ikke har mulighet
for å påvirke oljeselskapenes innkjØpspoli-
tikk gjennom sin konsesjonstildeling. Atter-
nativ prosedyre stiller forpvrig de samme
krav om likebehandling av konkurrerende
anbydere innenfor EØS.

Adgangen til å sØke om å benytte særbes-
temmelsen er ikke tidsbegrenset. TiI nå har
Nederland, Storbritannia, Tlskland, Frank-
rike og Spania slkt om alternativ prosedyre.
Norge har så langt ikke vurdert det som aktu-
eìt å søke om å anvende den alternative prose-
dyre fra tidspunktet for EØS-avtalens ikraft-
tredelse. Saken vil måtte bli vurderet på bak-
grunn av de ordninger som blir etablert på
andre EØS-lands sokler og ut fra de krav som
blir stilt til konsesj onssystemets utforming.

Innkjppende enheter som underlegges
EØS-regelverket vil oppnå lavere priser på si-
ne innkjpp på grunn av økt konkurranse. Be-
sparelser innen offentlig sektor og bedret res-
sursutnyttelse er viktig ikke minst i lys av
stlrrelsen på offentlig sektor i Norge. Redu-
serte innkjppskostnader og økt offentlig pro-
duktivitet vil være et viktig bidrag til å heve
standarden på de offentlige ytelser. Det vil
dessuten gi et indirekte bidrag til å styrke næ-
ringslivets konkurranseevne. For innkjppere
som allerede i dag har effektiv internasjonal
konkurranse om sine inn$pp, vil imidlertid
prisfalleï kunne bli mindre.

E@S-regelverket vil stille strengere krav til
forhåndsinformasjon og opererer med lengre
anbudsfrister enn det som er vanlig i inn-
kjppsregelverket for norske offentlige inn-
kjppsenheter. Dette vil kunne gi forbedrede
planleggings- og innkjøpsrutiner i det offent-
lige. På den annen side vil de innkjppende en-
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heter - særlig i en overgangsperiode - kunne
få Økte administrative kostnader på grunn av
forlengede tidsfrister, stlrre krav til forhånd-
sinformasjon og tilbakemelding, flere anbud
til vurdering samt eventuell prekvalifisering
og utvelgelse av anbydere.

For små og mellomstore kommuner vil inn-
fþrlng av nye innkjøpsprosedyrer i forbindel-
se med EØS-regelverket innebære små admi-
nistrative merkostnader ettersom storparten
av disse kommuners innkjØp ligger under ter-
skelverdiene.

Regelverket for forsvarskj/p adskiller seg
noe fra det generelle regelverket. I henhold til
EØS-avtalens artikkel 123 kan det bl.a. gjlres
unntak fra regelverket om offentlig innkjØp
for militære eller andre produkter som er
uunnværlige for forsvarsformåI. Produkter
som i hovedsak har sivil anvendelse, må vur-
deres i henhold til regelverket for offentlig
innhjØp.

.A,penhet og klare bestemmelser omkring
offentlige anskaffelser er en viktig målsetting.
EØS-regelverket vil skape enhetlige prosedy-
rer for utlysning, vilkår for deltakelse og tilde-
ling av offentlige kontrakter.

Oppsurnmerr,ng.
EØS-avtalen innebærer etablering av et fel-

les offentlig innkjgpsmarked basert på felles
regelverk for EF TA- og EF-landene. Dette be-
tyr åpen internasjonal konkurranse ved Içjgp
av varer, tjenester og kontrahering av bygg-
og anleggsarbeid over nærmere angitte ter-
skelverdier.

Varedirektivet og bygg- og anleggsdirekti-
vet inneholder detaljerte prosedyreregler for
offentlige innhØp avvarer og kontrahering av
bygg- og anleggsarbeider. Regelverket vil vi-
dere være basert på direktivet som omhand-
Ier innkjØp for virksomheter innen sektorene
vann- og energiforsyning, transport og tele-
kommunikasjon. Bedriftene vil i EØS sikres
et klagesystem som gir dem adgang til effek-
tiv oppfPlging av regelverket,

Norge fører en mer åpen politikk m.h,t. of-
fentlige innkjØp og har en hpyere importandel
enn de aller fleste EFTA- og Etr'-land. Norsk
næringsliv forventes derfor å ha forholdsvis
mer å vinne gjennom pkt eksport enn man r¡il
kunne tape i hjemmemarkedet.

Økt konkurranse betyr imidlertid at det blir
mer krevende å selge på våre offentlige inn-
kjØpsma¡'keder også for norske bedrifter.
Samtidig er det en sentral målsetting å bidra
til besparelser for offentlig sektor gjennom re-
duserte kostnader ved offentlige innkj6p.
Dette vil bl.a, bidra til å gjøre offentlig sektor
mer kostnadseffektiv, hvilket i neste omgang
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vil ha betydning for næringslivets konkurran-
seevne.

Offshoresektoren har på grunn av sin be-
tydning vært tillagt stor vekt fra norsk side.
Det har vært viktig å sikre at situasjonen etter
1. januar 1993 vil innebære reell og gjensidig
åpning av de europeiske offshoremarkedene.
Norsk industri forventes å riære konkurranse-
dyktig i dette markedet.

Norge har to års overgangsperiode for de
ekskluderte sektorer. Denne er begrunnet i
behovet for å sikre effektiv overvåking og
håndheving. Norge kan på ensidig basis be-
slutte å redusere overgangsperioden om det
skulle anses lnskelig, I den tiden Norge even-
tuelt gilr bruk av overgangsperioden, vil re-
gelverket heller ikke bli gjort gjeldende for
norske bedrifter på tilsvarende markeder i
andre EØSJand.

Ut fra en totalvurdering må en åpning av de
offentlige innkjØpsmarkeder i EØS forventes
å være til fordel for norsk næringsliv og inn-
kjppende enheter i offentlig sektor. For å sik-
re seg mot en uventet negativ utvikling er det
bygget inn en beskyttelsesklausul som kan
iverksettes på ensidig nasjonal basis. Det land
som eventuelt rammes av beskyttelsesklausu-
Ien vil ha anledning til å iverksette mottiltak,

4,L4 IMMATERIELLE RETTIGHETER
4.14.1 Beskrivelse av saksfeltet

EØS-avtalen inneholder bestemmelser om
immaterielle rettigheter, d,v.s. industrielle
rettigheter og opphavsrettigheter. Blant indu-
strielle rettigheter finner en retten til oppfin-
nelser (patenter), til varemerker, til industriel-
le mpnstre, til kretsm/nstre for integrerte
kretser og rettsbeskyttelse av plantesorter.

Bestemmelsene om immaterielle rettighe-
ter fremgår av EØS-avtalens artikkel 65, som
henviser til særlige bestemmelser i Avtalens
Protokoll 28 (S.v. 1 s. 172), og Vedlegg XVII
(S.v. 1s.381).

I gjeldende EF-regelverk er området imma-
terielle rettigheter i forholdsvis liten grad re-
gulert.

Patenter
På patentområdet er det i EF under forbere-

delse et direktiv om bioteknologiske oppfin-
nelser, samt et direktiv om forlenget beskyt-
telsestid for patenter ved utvikling av lege-
midler. De sentrale, europeiske regelverk for
beskyttelse av oppfinnelser i EF-landene er
formelt etablert utenfor EF-regelverket. Det
gielder Den europeiske patentkonvensjon
(European Patent Convention - EPC) og EFs
patentavtale (Community Patent Agreement -

CPA).
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EPC ble vedtatt i 1973 i et samarbeid mel-
lom EFTA- og EF-landene og trådte i kraft i
1977. Konvensjonen danner en ytre konvens-
jon i forhold til CPA og er åpen for tilstutning
både fra EIIIA- og Etr'-Iand.

I henhold tit EPC kan borgere og foretak fra
ethvert land sØke og bli meddelt europeisk
patent i det opprettede europeiske patentverk
(European Patent Office - EPO) i München.
EPO må i sin vurdering av sØknaden holde
seg til de formelle og materielle vilkår som er
angitt i EPC. Etter s/kerens pnske kan et eu-
ropeisk patent gis for enkelte eller alle de til-
sluttede land med samme virkning som et na-
sjonalt patent i vedkommende land. Det med-
delte patent er imidlertid undergitt den nasjo-
nale lovgivning i vedkommende land.

CPA, som i prinsippet er en indre avtale for
EF-land, ble vedtatt i 19?5, men er ennå ikke
trådt i kraft. Dette har bl.a. sammenheng med
at Irland og Danmark ikke har ratifisert avta-
len. Danmark ventes å tiltre CPA innen kort
tid.

En sØknad om EF-patent skal behandtes på
samme måte og etter de samme regler som et
europeisk patent. Forslqjellen ligger i at et EF-
patent ikke kan oppsplittes territorielt. Paten-
tet kan bare spkes, gis og eventuelt kjennes
ugyldig for EF-landene under ett. EF-patentet
er ikke underlagt nasjonal lovgivning i med-
lemslandene, men reguleres kun av EF-ret-
ten.

Hverken EPC eller CPA er ment å skulle er-
statte de gieldende nasjonale patentsysteme-
ne i de respektive medlemsland, men skal væ-
re alternative måter å oppnå patent på for sø-
kere som Ønsker st/rre geografisk dekeing.

Alle EFTA- og EF-land, bortsett fra Irland,
Finland, Island og Norge, er i dag tilsluttet
EPC (Irland ventes å tiltre EPC i 1992). Hen-
synet til naeringslivets handlefrihet har tradi-
sjonelt ligget bak de sistnevnte lands hold-
ning. En tilslutning til EPC ville innebaere en
tildels betydelig økning av patentmengden.
Opprettholdelse av nasjonal patentfaglig
kompetanse har videre vært av betydning for
de mindre land. Patenteringsadgangen for le-
gemidler etter EPC har også medvirket til d.e
nevnte nordiske lands holdning. Også disse
land har imidlertid harmonisert sin nasjonale,
materielle patentlovgivning med EpC, Nor-
ges forhold til EPC behandles nedenfor.

Vq,remerker
På varemerkeområdet har en forordning

om EF-varemerker vært under forberedelse i
lang tid, men arbeidet er ennå ikke avsluttet.
Et eget direktiv om varemerker, Rdir gg/104
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(45) er imidlertid vedtatt, som bl.a. etabÌerer
et prinsipp om bruksplikt for slike merker og
om fc¡bud mot nasjonal konsumpsjon av va-
remerkerettigheter i medlemslandenes nasjo-
nale lovgivning.

Vern o,u lcretsmþnstre for integrerte kretser
På området integrerte kretser har EF ved-

tatt et direktiv, Rdir 87/54 (46) om vern av
kretsmpnstre som den norske kretsmØnster-
loven i det vesentlige er bygget på, samt tre
beslutninger Rvedtak 90/5f0 (47), Rvedtak 90/
511 (48) og Rvedtak 90/541 (49) om gjensidig
beskyttelse i forhold til visse nærmere angitte
tredjeland, bl.a. Norge.

Opphøtssretttgheter
På opphavsrettsområdet viser EF for tiden

stor aktivitet, Et direktiv om vern av datapro-
grammer, Rdir 91/250 (50), er trådt i kraft. For-
beredelse er i gang av regler om bl.a. varighe-
ten av opphavsrettslig beskyttelse, om en for-
pliktelse til å slutte seg til den seneste tekst av
Bernkonvensjonen og Romakonvensjonen,
samt om reprografi (kopiering). Regler om
leie- og lånerettigheter, databasebeskyttelse
og opphavsrettigheter ved satellitkringkas-
ting er også under forberedelse.

4.14.2 Viktiee spørsmål i forhandlingene
Fra norsk side har man lagt særlig vekt på

spØrsmål som vedrører patentering av biote-
knologiske oppfinnelser. EF-siden har vært
soerlig opptatt av såkalt konsnmpsjon av im-
materielle rettigheter.

Pøtenteri,ng au bioteknolo g iske oppfi.nnel,ser
Når det gieldèr patentering av bioteknolo-

giske oppfinnelser har npkkeìspgrsmålet
vært så langt som mulig å ivareta nasjonale
målsettinger på området, slik disse er nedfelt
i Innst. S, nr.155 (1990-91) s. 3-4. I innstillingen
er disse målsettinger definert slik at biotekno-
logiske oppfinnelser i utgangspunktet skal
være patenterbare, med den begrensning at
det ikke skal gis patent på dyr og planter, på
fremgangsmåter for fremstilling av dyr og
planter, og på naturlig forekommende biolo-
gisk materiale,

Under forhandlingene mØtte Norge tildels
sterk motstand fra EFs og sveitsisk side mot å
tillate at horske spkere skulle kunne oppnå
patent innen EØS forøvrig på oppfinnelser på
et område hvor spkere fra andre DØS-land ik-
ke ville kunne oppnå patent i Norge. Man /ns-
ket ikke at avtaleteksten skulle inneholde ut-
trykkelige unntak fra det felles beskyttelses-
nivå.
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Konsumpsjon au irnmøterielle rettigheter
EFTA-Iandene sto i hovedsak sammen i sy-

net på innfpring av et generelt prinsipp om så-
kalt regional konsumpsjon av immaterielle
rettigheter. Dette prinsipp innebærer at der-
som en vare som det er knyttet en immateriell
rettighet til, bringes på markedet I et EØS-
land med rettighetshaverens samtykke, kan
rettighetshaveren på grunnlag av rettigheten
ikke motsette seg at varen eksporteres til et-
hvert annet EØS-land. Hadde rettighetshave-
ren kunnet motsette seg dette hadde det fore-
ligget nasjonal konsumpsjon, mens interna-
sjonal konsumsjon hadde foreligget dersom
rettighetshaveren heller ikke hadde kunnet
motsette seg import fra land utenfor EØS-om-
rådet.

I Norge og i de þvrige EFTAland gielder i
dag prinsippet om nasjonal konsumpsjon på
patent- og mønsterområdet mens prinsippet
om internasjonal konsumpsjon glelder for de
fleste andre immaterialrettsområdene. Prin-
sippet om nasjonal konsumpsjon på paten-
tområdet er i Norge begrunnet med at en har
Ønsket å gi patenthaveren en særlig sterk stil-
ling. Prinsippet om internasjonal konsumps-
jon er gunstigere både fra et konkurranse- og
forbrukersynspunkt, da dette prinsipp gir en
avgrensning av den enkelte rettighet som hin-
drer en utnyttelse av eneretten gjennom f.eks.
prisdifferensiering.

I EF er det i dag ikke vedtatt generelle reg-
ler om konsumpsjon av immaterielle rettìghe-
ter. EF-domstolens rettspraksis på bakgrunn
av Romatraktatens art. 30 og 36, avskjærer na-
sjonal konsumpsjon. Kommisjonen har som
målsetting at prinsippet om regional EF-kon-
sumsjon skal innføres på alle enkeltområder.

4.14.3 Forhandlingsresultat
Pøtentering an¡ b iotelcnologislce oppfinnelser

VedrØrende patenteringsadgangen på bi-
oteknologiområdet ivaretar avtaleteksten i
det vesentlige våre målsetninger.
EØS-avtalens Protokoll 28 (S.v. I s. 172) viser
til det beskyttelsesnivået av immaterielle ret-
tigheter som er oppnådd i EF-retten, EF-ret-
ten regulerer ikke i dag bioteknologiske opp-
finnelser. Hverken EPC eller CPA er rettslige
instrumenter med basis i Roma-traktaten og
er derfor formelt ingen del av EF-retten.

Etter protokollens art. 1.3 skal EFTA-lande-
ne, etter anmodning og konsultasjon, tilpasse
sin lovgivning til minst det beskyttelsesnivå
for immaterielle rettigheter som er fremher-
skende i EF ved Avtalens undertegning. For
Norge vil det ikke by på særskilte problemer
å etterleve en slik generell forpliktelse, fordi
EF-retten ikke på noen av immateriaìrettsom-

rådene har et alminnelig beskyttelsesnivå
som ligger vesentlig hpyere enn det som alle-
rede fplger av norsk lovgivning. Innen paten-
tområdet vil beskyttelsesnivået være reguleit
av den særlige bestemmelse i protokollens
art. 3.4, som pålegger EFTA-landene å harmo-
nisere sin nasjonale lovgivning med de mate-
rielle bestemmelsene i EPC.

EFTA-landenes forpliktelser med hensyn
til patentering av bioteknologiske oppfinnel-
ser vil således følge av de relevante bestem-
melser i EPC, som finnes i konvensjonens art.
53. Som nevnt ovenfor har imidlertid alle EF-
TA-land, herunder Norge, allerede harmoni-
sert sin nasjonale lovgivning med de materiel-
le bestemmelser i EPC. Dette gjelder også be-
stemmelsene om patentering av bioteknolo-
giske oppfinnelser, idet Norge så langt tilbake
som i 1980 innfØrte bestemmelser i $ 1 siste
ledd i lov av 15. desember 196?. nr. 9 om pa-
tenter (Patentloven) tilsvarende EPCs art. 53.

Siden 1980 har imidlertid EPOs praktise-
ring av EPCs art. 53 og norsk tolkning av pa-
tentlovens $ 1 siste ledd utviklet seg ulikt.
Mens EPO har beveget seg fra en restriktiv til
en mer liberal tolkning av art. 53 i samsvar
med pnskemålene fra europeisk industri, har
man i Norge holdt fast ved en restriktiv tolk-
ning av patentlovens bestemmelser.

Som det fremgår av St. meld. nr. 8 (1990-91)
og tilleggsmeldingeh St. meld, nr. 36 (1990-
91), har patentlovens $ I siste ledd vært tolket
som bl.a. et forbud mot patentering av dyr og
planter, og også mot patentering av frem-
gangsmåter for fremstilling av dyr og planter.
Derimot har en ikke her funnet hjemmel for å
nekte patent på naturlig forekommende bi-
ologisk materiale, forutsatt at materialet ikke
har vært å anse som en ren oppdagelse. Et
eventuelt forbud mot patentering av slikt ma-
teriale forutsetter således lovendring.

EØS-avtalen tillegger ikke EPOs tolkning
av EPC noen autoritativ virkning i forhold til
El-TA-landenes tolkning av tilsvarende be-
stemmelser i sin egen lovgivning. Den norske
tolkning av patentlovens $ I siste ledd er såle-
des like gyldig som EPOs tolkning av EPCs
art. 53, og vil kunne opprettholdes i henhold
til EØS-avtalen. Avtalen pålegger imidtertid
EFTA-landene en forpliktelse til å bringe
samsvar mellom deres lovgivning og bestem-
melsene i EPC. En eventuell endring av Pa-
tentloven for også å utelukke naturlig fore-
kommende biologisk materiale fra patenter-
barhet, vil derfor kunne være i strid med
EØS-forpliktelsene.

EF lnsket under forhandlingene å utvide
EFs indre patentavtale CPA til også å omfatte
EFTAJandene. Fra norsk side motsatte man
seg imidlertid dette, fordi et lands tilslutning
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til CPA forutsetter medlemskap i EPC. Virk-
ningen av norsk medlemskap i EPC ville i så
fall være at målsettinger med hensyn til pa-
tentering på bioteknologiområdet måtte vike
for EPOs praksis. Partene skal gipre sitt beste
for å avslutte forhandlingene innen tre år etter
ikrafttredelsen av CPA med sikte på deltakel-
se i CPA. Dette er uttrykk for en måIsetting,
ikke en rettslig plikt, om å tiltre CPA. EF for-
plikter seg på sin side til å innby de EFTA-
land som måtte ønske det, til slike forhandlin-
ger så snart CPA trer i kraft,

Konzumpsj on qu immaterielle rettigheter
Målsetningen om opphevelse av prinsippet

om nasjonal konsumpsjon vil bli lagt til
grunn i EØS, På de områder der EF har gjen-
nomf/rt prinsippet om regional konsumpsjon
vil EF"TA-landene endre sin lovgivning tilsva-
rende, jf. Avtalens Protokoll 28 art. 2. På pa-
tentområdet og for mønstre vil man f.eks. gå
over fra nasjonal til regional EØS-konsumps-
jon. EFTA-Iandene har imidlertid ikke for.
pliktet seg til å endre sin lovgivning på områ-
der der EF-landene selv ennå ikke er bundet
på undertegningstidspunktet for Avtalen. På
patentområdet gjelder en tilleggsfrist på ett år
fra EØSavtalens ikrafttreden, slik at det f.eks.
gis tilstrekkelig tid til å få reforhandlet lisen-
savtaler som bygger på tidligere prinsipper.

Quríge spþrsmãL
Avtalens hotokoll 28, art, 7 forplikter parte-

ne til å holde hverandre gjensidig informert i
sammenheng med arbeidet i internasjonale
organisasjoner og avtaler vedrØrende immate-
rielle rettigheter. De forplikter seg også, på
anmodning, til forhåndskonsultasjoner hvis
arbeidet eller avtalen dekkes av et tiltak som
er vedtatt etter EF-retten.

Etter Protokollens art. 4 kan enhver avtale-
part inngå og utvide avtaler om beskyttelse av
integrerte kretser i forhold til tredjeland. En
part som sikrer beskyttelse for slike rettighe-
ter i tredjeland, skal imidlertid etterstrebe at
beskyttelse i vedkommende tredjeland ut-
strekkes til pvrige parter i EØS-avtalen. Ende-
lig inneholder protokollens art. 5 en forplik-
telse for Norge til å sØke å oppnå etterlevelse
av protokollen til Madrid-avtalen om interna-
sjonal registrering av varemerker innen 1. ja-
nuar 1996. Denne forpliktelse vil medfpre en-
kelte endringer i varemerkeloven. For næ-
ringsdrivende som ønsker registrering i flere
land innebærer dette en forenkling. Patent-
styret vil måtte gke kapasiteten noe som f/lge
av et større antall saker.

Tilpasning til varemerkedirektivet innebæ-
rer innføring av et nytt prinsipp om bruks-
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plikt av varemerker. Dette bringer Norge på
linje med vanlig praksis stort sett ellers i Eu-
ropa.

Oppsumrnering
EØS-avtalen inneholder bestemmel,ser om

immaterielle rettigheter, d,v,s. industrielle
rettigheter og opphavsrettigheter. Industriel-
le rettigheter omfatter patenter, varemerker,
industrielle mflnster, kretsmlnstre for inte-
grerte kretser og rettsbeskyttelse av plante-
sorter.

Norske interesser i forbindelse med EØS-
forhandlingene på området immaterielle ret-
tigheter har særlig vært knyttet til patente-
ring av bioteknologìske oppfinnelser. Hoved-
hensynet har vaert i stprst mulig grad å ivareta
nasjonale målsettinger, slik disse er nedfelt i
Innst, S. nr. 155 (1990-91). Avtalen innebærer
at den nåværende patenteringspraksis vedrl-
rende bioteknologiske oppfinnelser vil kunne
viderefpres.

Avtalen medfprer at prinsippet om nasjonal
konsumpsjon av immaterielle rettigheter
oppheves der dette har hatt anvendelse i EF-
TA-landene. For Norge gjelder dette paten-
trettigheter og mønsterrettigheter. I stedet
innfpres prinsippet om regional EØS-kon-
sumpsjon. Dersom en vare som det er knyttet
en slik enerett til, bringes på,markedet i et
EØS-land med rettighetshaverens samtykke,
kan denne ikke lenger på grunnlag av eneret-
ten motsette seg at varen eksporteres til andre
EØS-land.

4.I5 REFEßANSE TIL RETTSAI(TER
Konkurrønsereglef
(1) Kommisjonsforordning 1983/83 av 22.

juni 1983 om anvendelse av traktatens
artikkel 85 paragraf3 på grupper av ene-
distribusj onsavtaler.
S,v. 1 s. 357 S.v. 2, Bind 7

(2) Kommisjonsforordning 2349184 av 23.
juli 1884 om anvendelse av traktatens
artikkel 85 paragraf 3 på grupper av pa-
tentlisensavtaler.
S,v. I s,359 S.v.2, Bind 7

(3) Kommisjonsforordning 418185 av 19. de-
sember 1984 om anvendelse av trakta-
tens artikkel 85 paragrafS på grupper av
forsknings- og utviklingsavtaler.
S.v. I s. 360 S.v. 2, Bind 7

(4) Rådsforordning 4064/89 av 21. desember
1989 om tilsyn med foretakssammens-
lutninger.
S.v. I s. 357 S.v. 2, Bind 7
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Løndbru,k
(5) Rådsdirektiv 66/400 av 14, juni 1966 om

handel med betefr/.
S.v, I s, 215 S,v. 2, Bind 8/9

(6) Rådsdirektiv 66/401 av 14. juni 1966 om
handel med frØ av forvekster,
S,v. 1 s, 215 S.v. 2, Bind 8/9 '

(7) Rådsdirektiv 661402 av 14, juni 1966 om
handel med kornfrØ.
S.v. I s. 216 S.v. 2, Bind 8/9

(B) Rådsdirektiv 701457 av 29, september
1970 om den felles sortsliste for plante-
arter til j ord bruksformål.
S.v. I s. 21? S,v. 2, Bind 8/9

(9) Kommisjonsdirektiv 741268 av 2. mai
1974 om fastsettelse av særvilkår når
det gjelder forekomst av <avena fatua" i
frþ av forvekster pg kornfrp.
S.v. I s. 218 S.v, 2, Bind 8i9

(10) Rådsdirektiv 701õ24 av 23, november
1970 om tilsetningsstoffer i dyrefor.
S.v. 1 s. 2ll S.v. 2, Bind 8i9

(11) Rådsdirektiv 74163 av 17. desember 1973
om uØnskede stoffer og produkter i dy-
refor.
S.v. 1 s. 214 S.v.2, Bind 8/9

(12) Rådsdirektiv 771101 av 23. november
1976 om handel med rent dyrefor.
S.v, I s. 212 S.v. 2, Bind 8/9

(13) Rådsdirektiv 791373 av 2. april 19?9 om
handel med sammensatt dyrefor.
S.v. 1 s. 212 S.v. 2, Bind 8/9

Telcni slce handelshindring er
(14) Rådsdirektiv 851374 av 25. juli 1985 om

tilnærming av medlemslandenes lover
og forskrifter om produktansvar.
S.v. 1 s. 269 S.v. 2, Bind 7

(15) Rådsdirektiv 89/392 av 14. juni 1989 om
harmonisering av medlemslandenes
lovgivning om maskiner.
S.v. I s. 266 S.v. 2, Bind 6

(16) Rådsdirektiv 89/107 av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemslande-
nes lovgivning om tilsetningsstoffer
som er tillatt brukt i næringsmidler be-
regnet på konsum,
S.v. 1 s. 255 S.v. 2, Bind 4

(17) Rådsdi¡ektiv 79lll2 av 18. desember
1978 om tilnærming av medlemslande-
nes lovgivning om merking av presenta-
sjon av samt om reklame for nærings-
midler beregnet på salg til den endelige
forbruker.
S.v. 1 s. 252 S.v, 2, Bind 4

(18) Kommisjonsdirektiv 791700 av 24. juli
1979 om fastsettelse av metoder innen
Fellesskapet for pr/vetaking til den of-
fentlige kontroll av rester av plantevern-
midler på og i frukt og grønnsaker.
S.v. 1 s. 253 S.v. 2, Bind 4
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Rådsdirektiv 89/397 av 14, juni 1989 om
offentlig kontroll med næringsmidler.
S.v. I s. 256. S.v. 2, Bind 4
Rådsdirektiv 73123 av 19. februar 1973
om harmonise- ring av medlemslande-
nes lovgivning om elektrisk utstyr be-
stemt til bruk innenfor visse spennings-
grenser.
S.v. I s. 246 S.v. 2, Bind 3
Rådsdirektiv 89/106 av 21. desember
1988 om tilnøerming til medlemslande-
nes lover og forskrifter om byggevarer.
S.v, I s.265 S,v,2, Bind 6
Rådsdirektiv 90/384 av 20. juni 1990 om
harmonisering av medlemslandenes
lovgivning om ikke-automatiske veiein-
strumenter.
S.v. 1 s.245 S.v.2, Bind 2
Rådsdirektiv 881378 av 3. mai 1988 om
tilnærming av medlemslandenes lov-
givning om sikkerhetskrav til leket/y.
S.v. 1 s. 265 S.v. 2, Bind 6
Rådsdirektiv 91/263 av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemslandenes lov-
givning om teleterminalutstyr, herun-
der giensidig god(enning av samsvar.
S.v. 1 s. 263 S.v. 2, Bind 6
Rådsdirektiv 891622 av 13. november
1989 om til- nærming av medlemslande-
nes lover og forskrifter om merking av
tobakksvarer.
S.v. 1 s. 266 S.v. 2, Bind 6

Rådsdirektiv 90/239 av 17. mai 1990 om
tilnærming av medlemslandenes lover
og forskrifter om maksimalt tillatt tjæ-
reinnhold i sigaretter.
S.v. 1 s. 266 S.v, 2, Bind 6

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Energi
(27) Rådsdirektiv 90/531 av 17. september

1990 om innkjlpsregler for oppdragsgi-
vere innen vann- og energiforsyning,
transport o g telekommunikasj on.
S.v. I s. 369 S.v. 2, Bind ?

(28) Rådsforordning 7211056 av 18. mai 1972
om melding til Kommisjonen om inves-
teringsprosjekter av interesse for Felles-
skapet i olje,- naturgass- og elektrisitets-
sektoren.
S.v. I s. 270 S.v. 2, Bind 7

(29) Rådsforordning 76/i215 av 4, mai 1976
om endring av Rådsforordning 7611216.
S.v. I s. 270 S.v. 2, Bind 7

(30) Rådsdirektiv 751405 av 14. april 1975 om
begrensninger i bruken av petroleums-
produkter i kraftstasjoner.
S.v. 1s.270 S.v.2, Bind 7

(31) Rådsdirektiv 761491 av 4. mai lg76 om
en fellesskapsprosedyre for informasjon
og konsultasjon om prisene på råolje og



188

petroleumsprodukter i Felles skapet.
S.v. I s. 2?0 S.v. 2, Bind 7

(32) Rådsdirektiv 78/170 av 13, februar 1978
om ytelse i varmeproduserende enheter
som benyttes til romopp- varming og
produksjon av varmtvann i nye eller al-
lerede eksisterende bygninger som ikke
benyttes til industriformåI, og om isole-
ring av rþropplegg for varme og varmt-
vann til husholdningsbruk i nybygg
som ikke benyttes til industriformål.
S.v. 1 s. 270 S.v. 2, Bind 7

(33) Rådsdirektiv 82/885 av 10. desember
1982 om endring av Rådsdìrektiv 78/170.
S.v. I s.270 S.v, 2, Bind ?

(34) Rådsdirektiv 79/1893 av 28. august 1979
om innf/ring av registrering av import
av råolje og/eller petroleumsprodukter i
Fellesskapet,
S.v. 1 s. 270 S,v. 2, Bind 7

(35) Rådsdirektiv 85/536 av 5, desember 1985
om sparing av råolje ved bruk av erstat-
ningskomponenter i bensin.
S.v. 1 s. 270 S.v. 2, Bind 7

(36) Rådsdirektiv 871441 av 29. juli 198? om
sparing av råolje ved bruk av erstat-
ningskomponenter i bensin.
S.v, 1 s.270 S.v.2, Bind 7

(37) Rådsdirektiv 90/547 av 29. oktober 1990
om transitt av elektrisitet gjennom ho-
vednett.
S,v. I s. 270 S.v. 2, Bind 7

(38) Rådsdirektiv 91/296 av 31. mai 1991 om
transitt av naturgass gjennom overfø-
ringsnett.
S.v, I s. 271 S,v. 2, Bind 7

(39) Rådsdirektiv 90/377 av 29. juni 1990 om
innføring av en fremgangsmåte i Felles-
skapet som sikrer stlrre åpenhet om
prisene på gass og elektrisk kraft tit
sluttbrukere i industrien.
S.v. I s. 270 S.v. 2, Bind ?

Offentltge innkjØp
(40) Rådsdirektiv ?1/305 av 26. juli 19?1 om

samordning av behandlingen ved tilde-
ling av offenUige bygge- og anleggskon-
trakter.
S.v. I s.367 S.v.2, Bind 7

(41) Rådsdirektiv 89/440 av 18. juli 1989 om
endring av direktiv 711305 om samord.
ning av behandlingen ved titdeting av
offentlige bygge- og anleggskontrakter.
S.v. I s. 367 S,v. 2, Bind 7
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(42) Rådsdirektiv 77162av 21. desember 1976
om samordning av behandlingen ved
tildeling av kontrakter om offentlige va-
rekjlp.
S.v. 1 s. 368 S.v. 2, Bind ?

(43) Rådsdirektiv 88/295 av 22. mars 1988 om
endring av Rådsdirektiv 77162 om sam-
ordning av beha¡dlingsmåten ved tilde-
ling av kontrakter om offentlige vare-
kjØp, og oppheving av visse bestemmel-
ser i Rådsdirektiv 80/?67,
S.v. I s. 368 S.v. 2, Bind 7

(44) Rådsdirektiv 89/665 av 21, desember
1989 om samordning av lover og for-
skrifter om gjennomfþring av klage- be-
handling i forbindelse med tildeling av
offentlige varekj/ps- samt bygge- og an-
leggskontrakter.
S.v. 1 s. 370 S.v. 2, Bind 7

I mm at er iell e r etti gh et er
(45) Rådsdirektiv 891L04 av 2I. desember

1988 om tilnærming av medlemslande-
nes lovgivning angående varemerker.
S.v. I s. 381 S.v. 2, Bind 7

(46) Rådsdirektiv 87l54av 16, desember 1986
om rettslig vern av halvlederprodukters
topografrer.
S.v. I s.380 S.v.2, Bind 7

(47) Rådsvektak 90/510 av 9. oktober 1990
om utvidelse av det rettslige vern av
halvleclerprodukters kretsmØnstre til å
omfatte personer fra visse stater og ter-
ritorier.
S.v. 1 s. 380 S.v. 2, Bind 7

(48) Rådsvedtak 90/511 av 9. oktober 1990
om utvikdelse av det rettslige vern av
halvlederprodukters kretsmlnstre til å
omfatte personer fra visse stater og ter-
ritorier.
S.v, 1 s. 380 S.v. 2, Bind 7

(49) Kommisjonsvedtak g0/541 av 26. okto-
ber 1990 som i sâmsvar med rådsvedtak
90/511 fastsetter de stater der selskaper
eller andre juridiske personer skal nyte
godt av det rettslige vern av halvleder-
produkters topografier.
S.v. I s. 380 S.v. 2, Bind 7

(50) Rådsdirektiv 91/250 av 14. mai 1991 om
rettslig vern av datamaskinprogram-
mer.
S.v..l s.381 S.v.2, Bind 7
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KAPITTEL 5

Ikpital og tjenester

5.I INNLEDNING i

Økt handel med tjenester og internasjonali-
sering av kapitalmarkedet har knyttet de na-
sjonale Økonomier nærmere sammen.

Ulike nasjonale regler på disse områdene
utgjØr fortsatt hindre for tjenesteutveksling
og kapitaltransaksjoner. Disse hindrene har
mye av den samme virkning som hindrene for
det internasjonale varebyttet og glØr at gevin-
stene ved internasjonal arbeidsdeling, spesia-
lisering og konkurranse ikke kan nyttiggl/res
fullt ut, Gjennom EØS-avtalen etableres felles
regler slik at fordelene ved internasjonalt
Økonomisk samkvem kan utnyttes også på
tjeneste- og kapitalområdet, Dette bidrar til å
styrke verdiskapningen i samfunnet.

Et grunnprinsipp i Avtalens bestemmelser
om kapitalbevegelser og handel med tjenes-
ter, er at slikt samkvem skal skje uten for-
skjellsbehandling på grunnlag av nasjonali-
tet,

Med tjenester forstås i Avtalen tjenester av
industriell eller handelsmessig natur eller tje-
nester som ytes i forbindelse med håndverk-
svirksomhet eller ved ut@velse av de frie ¡rr-
ker. Tjenester skal i Avtalens mening forstås
som tjenester som ytes mot betaling. Dette
betyr at de fleste offentlige tjenester faller
utenfor Avtalens virkefelt. Samtidig vil det
være tjenester som faller inn under Avtalen
uten at disse nldvendigvis er regulert gjen-
nom Avtalens vedlegg. På lignende vis vil Av-
talens bestemmelser om etablering og kapital
gielde generelt også dersom Avtalen ikke in-
neholder supplerende regler i vedlegg og pro-
t<¡kolIer.

De tjenestesektorene som EØS-avtalen in-
neholder særlige regler om, er transportsekto-
ren (veg, jernbane, Iufttransport, skipsfart og
innlands vannveg), finansielle tjenester (for-
sikring, bank og verdipapirhandel), telekom-
munikasjoner og fiernsyn. I Norge utgiþr dis-
se næringene en nesten like stor del av Økono-
mien som hele industrien. De stod således i
1990 for i alt ca. 13 pst. av bruttonasjonalpro-
duktet og ca. 72 pst. av sysselsettingen, De til-
svarende tallene for industrien var henholds-
vis omlag 14 pst, og 15 pst, EØS-avtalen regu-
lerer også handelen med andre tjenester av
kommersiell natur. De tjenestesektorene som
omfattes av EØS-avtalen er - målt i sysselset-
ting og verdiskaping - minst like store som in-
dustrien. Dette gir imidlertid ikke tilstrekke-
lig grunnlag til å trekke noen bestemt konklu-

sjon om betydningen av fri tjenestehandel
sammenlignet med f.eks. fritt varebytte.

Fri bevegelighet for tjenester og kapital om-
fattes verken av de gjeldende Frihandelsavt¿-
ler mellom Norge og EF fra 1973 eller av EF-
TA-konvensjonen av 1960. Det er således to
nye og viktige områder i vårt /konomiske
samkvem med de andre vesteuropeiske lan-
dene som avtalefestes gjennom EØS-avtalen.

Hovedmålene med å etablere et felles sett
av regler for tjenestehandel og kapitalbeve-
gelser er å

- skape likeartede konkurranseforhold for
tjenesteyting og likeartede betingelser for
overf6ring av kapital;

- øke effektiviteten og redusere kostnadene
for brukerne av tjenester innen transport,
finans m.v.;

- utnytte kapitalressursene bedre;
- ivareta viktige offentlige hensyn knyttet til

milj/, sikkerhet og forbrukerbeskyttelse;

Nasjonale regler som er i strid med Avta-
lens regler, må endres for å bringes i samsvar
med EØS-forpliktelsene. Et eksempel på det
er konsesjonsbestemmelser som fors\lellsbe-
handler utlendinger i forhold til innlendinger.
På den annen side er det en rekke nasjonale
konsesjonsbestemmelser som kan opprett-
holdes enten fordi de faller utenfor Avtalens
virkeområde e]Ier fordi de likestiller innlen-
dinger og utlendinger med hensyn til konse-
sjonsbehandlingen. Forvaltning og regulering
av utnyttelsen av naturressurser er et slikt ek-
sempel. Nasjonale konsesjonsregler for er-
verv av fast eiendom, naturressurser og næ-
ringsvirksomhet kan oppretthotdes eller inn-
fpres så lenge de ikke forsgellsbehandter på
grunnlag av nasjonalitet eller på annen måte
er i strid med Avtalen,

Fri handel med tjenester over landegrense-
ne vil føre til økt konkurranse på en rekke
områder som idag har ulik grad av nasjonal
beskyttelse, som f,eks. finanssektoren og
transportsektoren. Dette vil legge grunnlaget
for et bredere tilbud og lavere priser for bru-
kerne av slike tjenester.

Fri bevegelighet for kapital vil bidra til et
mer effektivt marked for investeringer. For
Norge vil et åpent kapitalmarked gi et brede-
re grunnlag for kapitaltilgang til norsk næ-
ringsÌiv. Viktige styringshensyn blant annet
knyttet til utnyttelsen av naturressursene, vil
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imidlertid bli ivaretatt gjennom egne nasjona-
le regler. Frie kapitalbevegelser er for @vrig
Iangt på vei allerede gjennomf¿rt i Norge.

Avtalens regler for kapitalbevegelser og tje-
nestehandel går for det flrste frem av Artikle-
ne 31-52. Her er også artiklene om den frie
etableringsadgangen inkludert. Samarbeid
om økonomisk politikk og pengepolitikk er
fastsatt i Artikkel 46, Avtalens Vedlegg IX -
XIII gir de mer detaljerte bestemmelsene på
de nevnte områdene. Protokollene 17, 18, 19,
20,39, 43 og M til Avtalen supplerer dette re-
gelsettet. I tillegg er det avgitt en felleserklæ-
ring vedr/rende veitransport og dessuten en-
kelte ensidige erklæringer knyttet til tjeneste-
sektoren fra noen av EFTA-landene og fra EF.
Sveits og Østerrike har inngått bilaterale avta-
ler med EF på vegtransportområdet (transit-
tavtaler). Det er vist til disse avtaiene i flere
protokoller og erklæringer til Avtalen, I omfo-
rent mØtereferat fra forhandlingene refereres
det til visse tiltak som vil bli gjennomført på
tjenesteområdet. Endelig er det en breweks-
ling mellom EFTAs og EFs sjefsforhandlere
(S.V. I s.438) som tar opp spprsmål om EFTA-
landenes deltakelse i visse av EFs komitéer
på finansområdet.

I tillegg til disse bestemmelsene vil også
andre deler av Avtalen ha betydning for han-
delen med tjenester og for kapitalbevegelse-
ne. Det gielder f,eks. Avtalens Artikkel 4, som
setter forbud mot forskjellsbehandling på
grunnlag av nasjonalitet. Konkurransebes-
temmelsene og statsstøttereglene i Avtalen
gjelder for handelen med tjenester like fullt
som for handelen med varer,

5.2 KAPITALBEVEGELSER
5.2.1 fnnledning

Kapitalbevegelser over lande¡¡rensene har
gradvis blitt friere bl.a. som f/lge av at tidlige-
re reguleringer har vist seg stadig mindre ef-
fektive og hensiktsmessige. @kt internasjonal
handel, Økte investeringer på tvers av landeg-
rensene, og ikke minst en Økning i internasjo-
nale finansielle transaksjoner påskyndet av
den teknologiske utviklingen, har bidratt til
denne utviklingen.

Samarbeidet om awikling av restriksjoner
på internasjonale kapitalbevegelser har
skjedd innenfor OECD. Resultatet er at de
fleste medlemslandene i OECD i betydelig
grad har awiklet sine valutarestriksjoner.
Samarbeidet innenfor OECD, som i disse
sp@rsmål slljer innenfor rammen av liberali-
seringskodene for kapitalbevegelser og for
handel med tjenester, forplikter imidlertid ik-
ke landene til å ha likeartede nasjonale regler
eller gå like langt på disse områdene.

Innenfor EF er liberalisering av kapitalbe-
vegelser et viktig element i gjennomfpringen
av det indre marked. Et fritt kapitalmarked
vil gi st/rre valgmuligheter for å plassere og
investere kapital der den forventede avkast-
ningen er hpyest. Ved at valgmulighetene for
plasseringene /ker, vil avkastningen på kapi-
talen kunne bli h/yere. Et mer effektivt kapi-
talmarked bidrar således til mer llnnsom res-
sursbruk og et styrket grunnlag for /kono-
misk vekst på lang sikt.

Disse virkningene vil i alminnelighet også
gi6re seg gjeldende for Norge innenfor E@S.
Et åpent kapitalmarked vil bl.a. bidra til et
bredere kapitalgrunnlag for norsk næringsliv.
De /konomiske virkningene av et åpent kapi-
talmarked er nærmere omtalt i proposisjo-
nens kapittel 10.

Fri bevegelighet for kapital innebærer at
det ikke kan settes hindringer ved grensene
ut fra hvor i EØS-området kapitalen kommer
fra eller går til. Avtalen fastslår således et
prinsipp om likebehandling.

Frie kapitalbevegelser over landegrensene
betyr videre at det ikke skal være nasjonale
regler som hindrer transaksjoner mellom be-
drifter og enkeltpersoner i ulike land, som
f.eks. hjØp eller salg av aksjer og andre verdi-
papirer, overfgring av penger, opptak av lån,
bankinnskudd eller tegning av forsikring, Vi-
dere skal ikke and¡e lands statsborgere være
forhindret fra å foreta investeringer i bedrifter
eller fast eiendom. De skal på disse områdene
være underlagt de samme regler som verts-
landets egne innbyggere. Frie kapitalbevegel-
ser er således en forutsetning for bl.a. fri ut-
veksling av fïnansielle tjenester over landeg-
rensene, jfr. avsnitt 5.4 nedenfor.

Adgangen til å investere i bedrifter og fast
eiendom henger på sin side nær sammen med
etableringsadgangen. Etableringsspørsmål er
omtalt nedenfor sammen med omtalen av ka-
pitalbevegelser. Når det gielder etablering
knyttet til den frie bevegelse av personer, vi-
ses det til proposisjonens kapittel 6,

AWalens Artikkel 43 åpner adgang til at en
avtalepart kan treffe beskyttelsestiltak for å
regulere kapitalbevegelser i spesielle situasj o-
ner. Det dreier seg bl.a. om beskyttelsestiltak
som etter nærmere prosedyrer kan settes
iverk av et land dersom kapitalmarkedets vir-
kemåte forstyrres i alvorlig grad. Det kan også
iverksettes mer almenne beskyttelsestiltak
dersom et annet land foretar valutakursen-
dringer som i alvorlig grad fordreier konkur-
ranseforholdene eller dersom det oppstår be-
talingsbalanseproblemer.

Opprettelsen av et åpent kapitalmarked i
EØS betyr i praksis at valutarestriksjoner og
konsesjonsregler som forskjellsbehandler på
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grunnlag av nasjonalitet, må awikles. Almin-
nelige konsesjonsregler som ikke forskjells-
behandler vil kunne opprettholdes og nye
regler vil eventuelt kunne innfØres så sant de
ikke er i strid med Avta-lens øvrige bestem-
melser.

Etter en gracivis awikling av valutaregule-
ringen ble det alt vesentlige av gjenværende
valutarestriksjoner awiklet i Norge pr. 1. juti
1990. På dette området medfØrer EØS-avtalen
bare mindre endringer.

EØS-avtalen fastsetter en overgangsord-
ning frem til 1. januar 199b for å endre de nor-
ske konsesj onsregler som forskj ellsbehandler
utlendinger i forhold til innlendinger ved in-
vesteringer i selskaper og i fast eiendom. Sve-
rige har samme overgangstid for direkte in-
vesteringer i selskaper. Finland, Island og Li-
echtenstein har for slike investeringer tre års
overgangstid. Dette har delvis sammenheng
med konstitusjonelle forhold. Sveits og Øster-
rike har ingen generelle overgangsordninger
vedrØrende investeringer i selskaper. For fast
eiendom har Sverige ingen overgangstid,
mens Finland, Island og Østerrike har tre år
og Sveits og Liechtenstein fem år' Det siste
skyldes spesielle forhold på eiendomsmarke-
det i disse landene.

Etablering og kapitalbevegelser reguleres i
Avtalen av henholclsvis Artiklene 31-35 og Ar-
tiklene 40-45. Protokoll 17 (S.v' I s. 158) om
etablering, Protokoll 18 (S,v. I s. 158) om pro-
sedyrer vedrørende beskyttelsestiltak og Av-
talens Vedlegg XU (S.v. 1 s. 342) gir ytterligere
bestemmelser. Også Avtalens Artikkel 4 om
forbud mot fors$ellsbehandling på grunnlag
av nasjonalitet og Artikkel 124 om nasjonal li-
kebehandling ved investeringer i selskaper er
viktige i forbindelse med etablering og kapi-
talbevegelser. Det er ikke avgitt noen felleser-
klæringer knyttet til disse områdene av Avta-
len, men noen av EFTA-landene og EF har av-
gitt ensidige erklæringer vedrØrende kapital-
bevegelser. Når det gjelder etablering fbr ar-
beidstakere og selvstendig næringsdrivende,
vises det videre til Artiklene 29 og 30 som er
nærmere omtalt i proposisjonens kapittel 6.

õ,2.2 EFs regelverk
EFs regler om etablering og kapitalbevegel-

ser går frem av Romatraktatens artikler 52-58
og av artiklene 67-73. Viktige bestemmelser er
også artikkel 7 som etablerer forbud mot for-
skjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet
og artikkel 221 som slår fast prinsippet om na-
sjonal behandling ved selskapsinvesteriuger.
Dette prinsippet betyr at hvert medlemsland
skal gi statsborgere fra andre medlemsland
samme behandling som sine egne statsborge-
re vedr'ørende plassering av kapital i selska-
pet'.,

Hovedprinsippene i artiklene om etablering
og kapital i Romatraktaten er at det skal være
fri adgang for statsborgere i ett medlemsland
til å etablere seg i et annet medlemsland (ar-
tikkel ã2) og at kapitalbevegelsene skal kunne
gå uhindret på tvers av landegrensene (artik-
kel 6?). Visse innskrenkninger i den frie etab-
leringsretten kan gjpres ut fra hensynet til of-
fentlig orden, sikkerhet og folkehelse (artik-
kel 56) og dessuten i forbindelse med offentlig
myndighetsutØvelse (artikkel 55). For kapital-
bevegelser er det anledning til å innføre res-
triksjoner i form av beskyttelsestiltak dersom
kapitalbevegelsene fØrer til forstyrrelser i ka-
pitalmarkedets funksjonsmåte (artikkel 73),

Lån som opptas av et medlemsland eller de-
res lokale administrative enheter, kan ikke
legges ut eller plasseres i andre medlemsland
uten etter avtale mellom de to lands myndig-
heter (artikkel 68).

Reglene om Økonomisk politikk i Roma'
traktaten tillater bruk av beskyttelsestiltak
dersom et medlemsland endrer sin valuta-
kurs på en slik måte at konkurransevilkårene
fordreies i atvorlig grad (artikkel 107) eller om
det oppstår eller er fare for å oppstå vansker
med betalingsbalansen (artikkel 108 og artik-
kel 109).

Nærmere bestemmelser om gjennomfprin-
gen av frie kapitalbevegelser er gitt i det så-
kalte kapitaldirektivet, Rdir 88/361 (1). Med
bakgrunn i dette direktivet ble valutaregule-
ringene i EF-landene awiklet pr. 1. juli 1990.
Unntak er gitt for visse kapitalbevegelser til
og fra Hellas, Irland, Portugal og Spania, som
må awikle gjenværende valutarestriksjoner
innen utgangen av 1992. Hellas og Portugal
kan få en ytterligere utsettelse frem til utgan-
gen av 1995.

Kapitaldirektivet åpner under bestemte for-
hold adgang til å innføre visse restriksioner
på kapitalbevegelser. Medlemslandene kan
treffe tiltak som regulerer bankenes likviditet
selv om dette vil påvirke deres transaksjoner
med utlandet. Artikkel 2 i direktivet gir med-
Iemslandene pålegg om å varsle om slike til-
tak. IfØlge direktivets artikkel 3 kan et land
iverksette beskyttelsestiltak dersom kortsik-
tige kapitalbevegelser gir alvorlig press i valu-
tamarkedet og fprer til alvorlige vanskelighe-
ter for landets penge- og valutakurspolitikk.
Tiltatelse til å innf6re slikq restriksjoner gis
av Kommisjonen etter forutgående konsulta-
sjoner med EFs monetære komité og Sentral-
banksjefkomiteen. Dersom tiltaket må iverk-
settes raskt, kan denne konsultasjonsprose-
dyren finne sted etter at tiltaket er satt i verk.
Det er satt en tidsbegrensning på 6 måneder
for slike beskyttelsestiltak.

I artikkel4 i kapitaldirektivet gis det videre
adgang til å sette iverk tiltak som er npdven-
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dige for å motvirke omgåelser av landenes 1o-
ver og regler, bl.a. skatteregler og tilsynsreg-
ler i finanssektoren, samt for å ivareta behovet
for innhenting av statistiske data. Anvendelse
av slike tiltak og prosedyrer må ikke hindre
ellers lovlige kapitalbevegelser.

I direktivets artikkel 6 gis det anledning til
å opprettholde nasjonaì lovgivning om an-
skaffelse av fritidseiendommer. Denne be-
stemmelsen må imidlertid ikke være i strid
med andre regler i EF. Det er således ikke an-
ledning til å behandle utlendinger forskjellig
fra innlendinger, men det er f.eks, anledning
til å skjelne mellom innenlands- og uten-
Iandsboende. I Danmark kreves eksempelvis
fast bopel i landet eller et visst minimum av
forutgående botid for at borgere fra EF-land
skal kunne eryerve fritidseiendom i landet.

Kapitaldirektivet inneholder videre en opp-
fordring, men ikke en rettslig forpliktelse, til
stlrst mulig grad av liberalisering av kapital-
bevegelser mellom medlemslandene i EF og
tredjeland.

5.2.3 Sentrale spørsmål i forhandlingene
Spprsmålet om adgangen til å foreta direkte

investeringer over landegrensene sto sentralt
i fprste fase av forhandlingene. Flere EFTA-
land har lovgivning om eierskap som innebæ-
rer forskjellsbehandling på grunnlag av na-
sjonalitet. Slike bestemmelser er delvis knyt-
tet til eie av selskaper og delvis til fast eien-
dom. De diskriminerende reglene i lov av 1.4.

desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall,
bergverk og annen fast eiendom m.v. (indu-
strikonsesjonsloven) er et eksempel på dette.
Slike bestemmelser strider mot prinsippet
om forbud mot forskjellsbehandling etter na-
sjonalitet, jf. Romatraktatens artikkel 7, og
mot bestemmelsene om etablering og kapital-
bevegelser. Etter EFs syn var det, for å etable-
re et velfungerende kapitalmarked i EØS-om-
rådet, helt npdvendig at man ikke hadde slike
diskriminerende regler om eierskap. I for-
handlingene ble det fra EFs side understreket
at de hensyn som den norske industrikonse-
sjonsloven skulle ivareta, burde kunne ivare-
tas på en tilfredsstillende måte gjennom et ik-
ke-diskriminerende regelverk innenfor ram-
men av EØS-avtalen.

Fra Norges og de andre EFTA-landenes side
ble en lpsning på dette sp/rsmålet knyttet
sammen med tilfredsstillende overgangsord-
ninger og en hensiktsmessig beskyttelses-
klausul i EØS-avtalen, samt at det ble oppret-
tet tilfredsstillende institusjonelle ordninger.

Forhandlingene vedr/rende, kapitalbeve-
gelser kom på denne bakgrunn i stor grad til å
dreie seg om sp/rsmålet om overgangsord-
ninger og beskyttelsesklausuler. Resultatet er
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at det ble forhandlet frem en alminnelig be-
skyttelsesklausul som kan anvendes innenfor
hele Avtalens virkefelt. For ytterligere omtale
av denne og av prosedyrer og mulige mottil-
tak, vises til proposisjonens kapitler 3 og 8.

Forhandlingene om beskyttelsesklausuler i
forbindelse med kapitalbevegelser dreide seg
dels om utformingen av en beskyttelsesklau-
sul som kunne ivareta hensyn knyttet til av-
vikling av diskriminerende konsesjonsbe-
stemmelser og dels om hvordan Romatrakta-
tens og kapitaldirektivets beskyttelsesklau-
suler skulle innarbeides i EØS-avtalen, I for-
bindelse med det siste ble det lagt vekt på at
EØS-avtalen i tillegg til beskyttelsesklausule-
ne direkte knyttet til kapitalbevegelser også
skulle omfatte de beskyttelsesklausuler som
inngår i Romatraktatens avsnitt om /kono-
misk politikk, jf. omtalen ovenfor. Et viktig
forhandlingsspprsmål var hvordan prosedy-
rene for utl@sning av beskyttelsesklausulene
fra Romatraktaten skulle være internt i EFTA
og i EØS-sammenheng. For EF-landene er
prosedyrene fastsatt i Romatraktaten.

En annen viktig sak i forhandlingene var
spþrsmålet om å holde regelverket for inves-
teringer i den norske og islandske fiskeflåten,
og for Island også foredlingsindustrien, uten-
om EØS-avtalens bestemmelser om kapital-
bevegelser.

Også sp/rsmålet om etableringsadgangen i
EØS for selskapet'fra tredjeland stod sentralt
i forhandlingene.

5.2.4 Forhandlingsresultat
Forhandlingsresultatet går frem av Avta-

Iens kapittel om etableringsrett, Artiklene 31-
35 og kapitlet om kapital, Artiklene 40-45. Det
vises også til forbudet mot fors$ellsbehand-
ling på grunnlag av nasjonalitet i Artikkel 4,
og Artikkel I24 om likebehandling av egne og
andre EØS-lands statsborgere vedrprende in-
vesteringer i selskaper. De @vrige regler frem-
går av Avtalens Vedlegg XII (S.v. 1 s. 342).

For etableringsreglene er forhandlingsre-
sultatet i korthet fplgende; En person fra et
land innenfor EØS skal fritt kunne etablere
seg i et annet på lik linje med landets egne
borgere. Denne regelen gjelder tilsvarende for
selskaper som er etablert i et land innenfor
EØS. Det er forbud mot forskjellsbehandling
på grunnlag av nasjonalitet. Ved investerin-
ger i selskaper skal borgere fra andre EØS-
land gis samme behandling som borgere fra
eget land.

Denne frie etableringsretten innebærer at
en person eller selskap på lik linje med det
enkelte medlemslands statsborgere/selskaper
skal ha rett til å erverve fast eiendom. Dette
kan være boligeiendom, fritidseiendom og
næringseiendom:
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For erverv av fritidseiendommer gir EØS-
avtalen adgang til å skille mellom innenlands-
og utenlandsboende ved at det fortsatt kan
stilles krav om at kjpperen skal være bosatt i
landet.

Den frie etableringsretten sammen med
kravet til fri bevegelighet for kapital og nasjo-
nal behandling, innebærer også at personer/
selskaper i ethvert EØSJand skal ha rett til å
foreta direkte investeringer og erverve eieran-
deler i seJ.skaper med sete i vertstandet på lik
Linje med vertslandets egne selskaper og inn-
byggere.

Det er gjort visse begrensede unntak fra
denne etableringsretten. Særskilt behandling
av statsborgere fra andre EØS-land kan få an-
vendelse når bestemmelse om dette er fast-
satt ved lov eller forskrift og begrunnet i hen-
synet til den offentlige orden, sikkerhet elle¡
folkehelsen, Dette innebærer bl.a. at utlen-
dinger kan forbys å etablere seg i nærheten av
militære soner eller grenseområder. De al-
minnelige prinsippene om fri etableringsrett
og frie kapitalbevegelser er ikke til hinder for
forskjellsbehandling som er begrunnet med
behovet for å beskytte vesentlige sikkerhets-
interesser.

Når det gjelder etablering av selskaper fra
tredjeland, går de nærmere bestemmelsene
frem av Ar¡talens Protokoll 17 om Artikkel 34
(S.v. 1 s. 158). I utgangspunktet er det ikke fel-
les E@S-regler på dette området, Hvis EF ut-
arbeider regler på dette området, vil en legge
opp til en utarbeidelse av tilsvarende EØS-
regler. Dette er i tråd med hva som er avtalt
vedrØrende etablering av finansinstitusjoner
fra tredjeland hvor EF har felles regler, jf. av-
snitt 5.4. nedenfor.

Siden det i utgangspunktet ikke er felles
EØS-regler vedr/rende tredjelandsetablerin-
ger i sin alminnelighet, kan det tenkes at be-
drifter fra tredjeland som ikke får adgang til å
etablere seg i ett EØS-land, etablerer seg i et
annet EØS-land for på den måten å få adgang
til det fprste landet. Om man ikke blir enige
om tiltak for å hindre slike omgåelser, kan det
treffes mottiltak.

I Protokoll 17 er det også vist til Det almin-
nelige program av 18. desember 1961 for av-
skaffelse av restriksjoner på etableringsret-
ten. Bestemmelsen supplerer definisjonen av
hvem som nyter godt av etableringsfriheten
slik denne er uttrykt i Artikkel 34. Dette med-
flrer bl.a. at virksomheter som bare har ved-
tektsmessig $emsted i EØS, skal ha en fak-
tisk og vedvarende tilknytning til næringsli-
vet i et EØS-Iand for å kunne nyte godt av
etableringsfriheten.

For kapitalbevegelser er forhandlingsresul-
tatet i korthet fligende:

¡J

Det skal ikke være restriksjoner på kapital-
bevegelser innenfor EØS. Det skal heller ikke
forskjellsbehandles på grunnlag av nasj onali-
tet, bosted eller hvor kapitalen plasseres eller
være restriksjoner på lppende betalinger
knyttet til den frie bevegelse av varer, perso-
ner, tjenester og kapital. Sentrale og lokale
myndigheters låneopptak i andre EØS-lands
kapitalmarkeder skal skje etter avtale med
vedkommende lands myndigheter.

Det er flere klausuler som åpner adgang til
midlertidig å innfØre restriksjoner for kapital-
bevegelser over landegrensene på grunnlag
av særlige forhold. Det er også angitt hvilke
prosedyrer som skal f/lges dersom et EØS-
land vil iverksette slike beskyttelsestiltak.

Midlertidige restriksjoner på kapitalbeve-
gelser kan i fØlge Avtalens Artikkel 43 innfø-
res i fglgende situasjoner:

- som beskyttelse mot kapitalbevegelser til
og fra tredjeland når slike transaksjoner
kanaliseres gjennom et annet EØS-land
med mer liberale valutabestemmelser;

- når kapitalbevegelser fører til alvorlige for-
styrrelser i funksjonsdyktigheten til kapi-
talmarkedet i et EØS-land;

Det kan også if@lge Artikkel 43 treffes be-
skyttelsestiltak ved:

- negative virkninger for et EØS-lands kon-
kurransemessige stilling som fplge av be-
slutning om valutakursendring i et annet
EØSland;

- alvorlige betalingsbalanseproblemer eller
dersom slike problemer truer med å inntre.

Prosedyrene for iverksettelse av disse be-
skyttelsestiltakene går frem av Avtalens Ar-
tikler 44 og 45 og av Protokoll 18 (S,v. 1 s. 158),
Av denne Protokollen fremgår det at slike til-
tak for EFTA-Iandenes vedkommende skal
meldes til EFTA-landenes faste komité som
skal vurdere tiltakene og avgi en uttalelse om
dem. Deretter skal komitéen fplge utviklin-
gen og den kan med flertallsvedtak gi anbefa-
ling om endring, suspensjon eller opphevelse
av de aktuelle tiltakene. Den faste komitéen
kan imidlertid ikke nekte iverksettelse av be-
skyttelsestiltak, Det tilligger det enkelte EF-
TA-lands myndigheter å treffe vedtak om
bruk av beskyttelsesklausulen i samsvar med
de nærmere angitte prosedyrer. På dette om-
rådet vil EF"IA-Iandenes situasjon i EØS skil-
le seg fra medlemslandenes situasjonen i EF.
De materielle bestemmelsene om de ovenfor
angitte beskyttelsestiltakene er de samme i
EØS-avtalen som i Romatraktaten. I EF hprer
beslutning om iverksettelse av slike tiltak inn
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under Fellesskapets kompetanse. For EFTA-
landene er den endelige beslutning om iverk-
settelse et nasjonalt anliggende, jf. at EFTAs
faste komité kun kan gi anbefalinger. For EFs
medlemsland må slik beslutning i utgangs-
punktet autoriseres på fellesskapsnivå. I
akutte situasjoner åpnes likevel mulighet for
at det enkelte medlemsland selv kan fatte be-
slutning. Slikt vedtak kan imidlertid bli om-
stØtt på fellesskapsnivå.

For en nærmere omtale av de enkelte artik-
ler i Avtalen r¡ises det for /vrig til proposisjo-
nens kapittel 3.

I tilknytning til EØS-avtalens alminnelige
beskyttelsesklausul, Artikkel 1 I 2, j f. proposi-
sjonens kapitler 3 og 8, er det fra fslands, Li-
echtensteins, Sveits, Østerrikes og EFs side
avgitt ensidige erklæringer (S.v. I s. 428-430)
knyttet til anvendelsen av denne klausulen i
forbindelse med kapitalbevegelser vedr/ren-
de fast eiendom. 81.a. fra norsk side fant en at
en erklæring i denne forbindelse kunne legge
bindinger på bruken av beskyttelseskìausu-
len, og at det derfor ville være mest hensikts-
messig ikke å avgi noen sìik erklæring.

De nærmere bestemmelser vedrØrende ka-
pitalbevegelser fremgår av Avtalens Vedlegg
XII (S.v. 1 s. 342). Forhandlingsresultatet går
bl.a. ut på fØlgende.:

- Det er fastsatt overgangsordninger for end-
ringer av nasjonal lovgivning vedrØrende
utenlandsk eie av selskaper og fast eien-
dom i EFTA-landene (Vedleggets pkt l(d))
For Norge og Sverige er det en overgangs-
ordning frem til 1. januar 1995 for å awikle
nåvaerende regler om direkte investeringer
som forskjellsbehandler på grunnlag av
nasjonalitet. For Finland, Isìand og Liech-
tenstein er overgangstiden på dette områ-
det frem til l. januar 1996, Sveits oB Øster-
rike har ingen generelle overgangsordnin-
ger på dette området. Med direkte investe-
ringer forstås bl.a. investeringer i form av
etablering eller aksjekjøp med henblikk på
å opprette varige Økonomiske forbindel-
ser.

Av hensyn til den norske konsesjonslov-
givningen hvor samlet utenlandsk eie over
% i norske selskaper enten utlpser konse-
sjonsplikt etter industrikonsesjonsloven
eller er forbudt etter finansieringsvirksom-
hetsloven, se avsnitt 5.2.6 nedenfor. gjelder
det også en overgangsordning for Norge
frem til l. januar 1995 vedrprende alminne-
lig erverv av verdipapirer i tbrm av aksjer.

For kjØp av fast eiendom gjelder det en
overgangstid for tilpasning av nasjonal lov-
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givning frem til 1. januar 1995 for Norge,
frem til 1. januar 1996 for Østerrike, Fin-
land og Island, og frem til l. januar 1998 for
Liechtenstein og Sveits. Sveits har dess-
uten en tilsvarende overgangsordning ved-
r@rende direkte investeringer i eiendoms-
meglerfirmaer i Sveits. Sverige har ingen
overgangsordninger for fast eiendom.

Østerrike har en overgangsordning for
direkte investeringer i innlands vannveger
inntil motsvarende adgang til slike vannve-
ger i EF er etablert,

Island har en overgangsordning frem til
1, januar 1995 vedrØrende kortsiktige kapi-
talbevegelser,

- I disse overgangsperiodene skal EFTA-lan-
dene ikke innfpre strengere regler eller
praksis for utlendinger enn de som er i
kraft ved tidspunktet for undertegning av
Avtalen. EFTA-landene skal likevel ha ad-
gang til å innfpre nye bestemmelser som er
i samsvar med EØS-avtalen. Dette gjelder
særlig for kjøp av feriehus, hvor det fllger
av Avtalens regler at det fortsatt vil være
adgang til å ha nasjonale regler som f.eks.
sondrer mellom innenlands- og utenlands-
boende, jf. Vedleggets pkt 1(e).

- Norge kan fortsatt håndheve de restriksjo-
ner som er i kraft ved undertegning av Av-
talen når det gjelder utlendingers adgang
til eierskap i norske fiskefart/yer. Slike
restriksjoner skal imidlertid ikke forhindre
at utlendinger skal kunne investere i land-
basert fiskeforedling elÌer i selskaper som
bare indirekte er engasjert i fiske. Norske
myndigheter skal imidlertid kunne kreve
at slike selskaper, hvor utlendinger er helt
eìler delvis eiere, skal awikle eventuelle
investeringer i fiskebåter, jf. Vedleggets
pkt 1(h).

- En tilsvarende bestemmelse, som også om-
fatter fiskeforedlingsindustrien, gjelder for
Isiand, jf. Vedleggets pkt 1(e).

- Avtalens Vedlegg XII medfører at beskyt-
telsestiltak omhandlet i kapitaldirektivets
artikkel 3 skal iverksettes etter bestemmel-
sene i Avtalens Artikkel 45 og Protokoll 18
(Vedleggets pkt 1 (b)). Det vises i denne
forbindelse til omtalen ovenfor.

- Vedleggets pkt l(a) slår fast hvordan infor-
masjon skal utveksles vedrØrende tiltak
for å'regulere likviditeten i banksektoren,
artikkel 2 i kapitaldirektivet.

- Vedleggets pkt 1(c) omhandler enkelte
unntak for EF-land og slår fast at disse er
en sak for EFs organer. Disse landenes
unntak gjelder også overfor EFTA-lande-
ne.
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5.2.5 Valutareguleringen
lnnled,ning

Den norske valutareguleringen ble gradvis
liberalisert'i 1980-årene og fra 1 juli 1990 ble
de gjenværende valutarestriksjonene i hoved-
sak awiklet. Denne liberaliseringen var i
samsvar med de målsettinger som ble satt i
OECD, innenfor rammen av regelverket for li-
beralisering av kapitalbevegelser og handel
med tjenester. Awiklingen av de norske valu-
tarestriksjonene var i overensstemmelse med
det arbeid som foregikk på nordisk plan med
sikte på å etablere et nordisk kapitalmarked,
og var i tråd med den tidsplan som ble fulgt
innen EF. Vedtaket hadde bred tilslutning i
Stortinget.

Nedbyggingen av valutareguleringen må
for Øvrig ses på bakgrunn av at /kt internasjo-
nal handel, internasjonalisering av finansmar-
kedene og den tekniske utvikling bl.a. på
kommunikasjonssiden bidro til at denne re-
guleringen gradvis mistet sin betydning gien-
nom 1980-årene.

I forbindelse med awiklingen av de norske
valutarestriksjonene fra l. juli 1990 ble det
satt igang arbeid med et program for styrket
skattekontroll, jf. revidert nasjonalbudsjett
1990 og nasjonalbudsjettet 1991, Programmet
inneholdt fØlgende 10 punkter:

l. Økte ressurser tilf@res skattekontrollen
med utenlandstransaksjoner,

2. Rapportplikten for utenlandsbetalinger
innskjerpes.

3. Det etableres effektive sanksjoner der-
som man ikke overholder rapportplikten
ved utenlandsbetalinger.

4. Ligningslovens strafferegler skjerpes ved
utenlandstransaksj oner.

5. Utenlandsoppgave skal leveres sammen
med selvangivelsen fra alle som har for-
dringer elÌer gjeld i utlandet.

6. Det kreves melding og erklæring om inn-
synsrett ved oppretting av utenlandskon-
to.

7, Det gjennomf/res rutiner som innebærer
þkt risiko for å bli oppdaget dersom man
overfprer penger fra norsk valutabank til
utenlandsk konto for å unngå skatt.

8, Det kreves dokumentasjon av fradrag for
renter på lån i uUandet.

9, Forhåndsmelding skal gis for beløp over
en viss stØrrelse som tas med fysisk over
grensen.

10, Det gJØres økt bruk av opplysninger om
innlendingers verdipapirhandel med ut-
landet hos norske meglere.

De n/dvendige endringer i ìover og forskrit'-
ter for à føIge opp dette programmet er gjen-

nomflrt. På det administrative plan pågår et
kontinuerlig arbeid med å vurdere rutiner og
prosedyrer for å styrke kontrollen med uten-
landstransaksjoner.

Behou for endringer i uaLuto"reguleringen
De viktigste restriksjoner som gjenstår i til-

knytning til norsk valutaregulering, er fglgen-
de:

- forbudet mot at innlendinger tegner per-
sonforsikring i utlandet;

- kravet om at innlendingers kiøp og salg av
utenlandske verdipapirer må skje via
norsk fondsmegler og at verdipapir som
oppbevares i utlandet, skal holdes i norsk
fondsmeglers depot eller registreres på an-
nen måte som muliggjgr kontroll;

Disse restriksjonene, som er nedfelt i valu-
taforskriften, vil bli awiklet innen 1. januar
1993 i tråd med forpliktelsene i EØS-avtaien.

EØS-avtalen medfører ikke krav til endrin-
ger i lov av 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregu-
lering (valutareguleringsloven). Selv om alle
permanente valutarestriksj o ner avskaffes, vil
Valutareguleringsloven fortsatt gi tilstrekke-
lig lovhjemmel for å kunne giennomfpre mid-
lertidige valutarestriksjoner i forbindelse
med bruk av beskyttelsestiltak som beskrevet
i avsnitt 5.2.4 ovenfor.

5.2.6 KonsesJonsreBler
B akg runn og rettsti,Lstand

Statsborgerrettsloven av 1888 var den f/rste
lov som regulerte utlendingers deltakelse i
norsk næringsliv. Reglene i denne loven skul-
le fprst og fremst ivareta utenrikspolitiske
hensyn, men hensynet til å bevare landets res-
surser for dets egne borgere kom etterhvert i
forgrunnen. I 1917 ble dette regelverket er-
stattet av den nye Industrikonsesjonsloven.
Hensikten med loven var å kontrollere utnyt-
telsen av nasjonale naturressurser som vann-
kraft, malmer, mineraler og fast eiendom. Det
er i denne loven fØrst og fremst reglene om er-
verv av fast eiendom og erveru av aksjer i sel-
skaper som eier eller leier fagt eiendom, som
stiller utlendinger og utenlandske selskaper i
en annen posisjon enn nordmenn. For ervery
av vannfall- og bergrettigheter må også nord-
menn og norske selskaper ha konsesjon.

Selv om utlendinger helt siden 1917-lovens
ikrafttredelse i langt de fleste tilfeller har fått
konsesjon, har utlendingers erverv vært un-
dergitt særskilte lovbestemmelser i over 100
år.
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Situasjonen i Suerige og Finl,ønd
I Sverige har utlendinger inntil nylig måttet

ha myndighetenes tillatelse for kjØp av be-
drifter, næringseiendommer eller aksjer ut-
over en viss stemmeretts- eller eierandel. Et-
ter at disse bestemmelsene ble opphevet ved
siste årsskifte, er det ikke lenger nØdvendig
med slike tiìlatelser. Eneste unntak gielder
forsvarsindustrien, hvor bedrifter uten ved-
tektsbestemt forbehold mot utenlandsk eie
ikke kan få tillatelse til produksjon av krigs-
materiell. Også svenske selskapers retttil å ha
vedtektsfestede begrensninger på utenlandsk
eie og til å skille mellom frie og bundne ak-
sjer, forventes opphevet i llpet av inneværen-
de år.

Også i Finland er bedriftservervslovgivnin-
gen under revisjon. I dag har Finland et gan-
ske restriktivt lowerk som regulerer utlen-
dingers adgang til å kjØpe eierandeler i flnske
foretak. En regjeringsoppnevnt komité har fo-
reslått at eksisterende regelverk avskaffes,
herunder finske selskapers rett til å ha ved-
tektsbestemte utenlandsbegrensinger og til å
ha frie og bLrndne aksjer. Samtidig foreslås
innfgrt en meldepliktsordning for utenland-
ske erverv av eierandeler sorn gir bestemmen-
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Industrikonsesjonslovens regler vedrflren-
de utlendinger og lignende regler i en del and-
re lover, er relativt fremmede i europeisk
rettstradisjon for /vrig. Det er kun Sverige og
Finland som har hatt et regelverk som er di-
rekte sammenlignbart med det norske. Både i
andre EFTA-land og i EF har man i forbindeì-
se med E@S-forhandlingene stilt sp/rsmål
ved behovet for slike regler. Det har vært
fremhevet at de hensyn som ønskes ivaretatt,
i tilstrekkelig grad bør kunne ivaretas på an-
nen måte.

Lov av 31. mai 1974 nr. 1g om konsesjon og
om forkjgpsrett for det offentlige ved erverv
av fast eiendom (konsesjonsloven) bygger på
prinsippet om likebehandling av nordmenn
og utlendinger. Denne loven fastsetter gene-
rell konsesjonsplikt for alle eiendomserverv,
men gir samtidig adgang til alminnelige unn-
tak fra dette prinsippet. Slike unntak er ho-
vedsaklig innført for erverv av mindre eien-
dommer. Både konsesjonsplikt og unntak
gjelder for alle. Det er således ingen regler i
denne loven som forskjellsbehandler utlen-
dinger i forhold til nordmenn. Den særskilte
konsesjonsplikt for utlendinger fllger av in-
dustrikonsesjonsloven, som beskrevet oven-
for. De bestemmelser i norsk konsesjonslov-
givning som forskjellsbehandler nordmenn
og utlendinger, er omtalt sektorvis under av-
snittet 5.2.6 nedenfor.

de innflytelse i bedrifter med mer enn 200 an-
satte eller en omsetning eller en balanse på
mer enn 500 milt finske mark (ca. 715 mill.
kroner). Overdragelser kan kun nektes der-
som viktige nasjonale interesser står på spill.

Fq,st eiendom
Behors for endringer i norsk lougiuning

Forskjellsbehandlingen mellom nordmenn
og uUendinger vedrørende erverv av fast eien-
dom ligger i industrikonsesjonslovens krav
om at uUendinger i utgangspunktet trenger
konsesjon for enhver eiendomsanskaffelse i
Norge. Det kreves også konsesjon ved inngå-
else av leieko¡rtrakter til fast eiendom utover
10 års varighet eller for enhver leìekontrakt
hvis det dreier seg om fast eiendom som be-
nyttes til industriell virksomhet.

Konsesjonsloven av 1974 er utformet uten
bestemmelser som forskjellsbehandler nord-
menn og utlendinger. Denne loven har s<¡m
utgangspunkt generell konsesj onsplikt for al-
le eiendomserverv, men clet er innført en rek-
ke unntak fra konsesjonsplikten.

Disse unntakene er i korte trekk f/lgende:

- eiendomsovertakelse fra nær slekt i forbin-
delse med odel;

- erverv av mindre eiendommer, hovedsa-
klig eiendommer under 5 dekar til bolig-
og fritidsformåI, samt bebygde næringsei-
endommer under 1õ dekar;

- erverv av kommunalt eide tomter opp til
20 dekar, dvs, kommuners salg av egne
tomter.

For visse eiendomserverv i Finmark er det
ytterligere enkelte unntak fra den alminneli-
ge konsesjonsplikten.

Det er også i forskrift gjort enkelte unntak
for utlendinger fra konsesjonsplikterr i indu-
strikonsesj onsloven. Utenlandske statsborge-
re som er fast bosatt i Norge kan, på samme
måte som nordmenn, fritt erverve fast eien-
dom til bruk som egen bolig- eller fritidseien-
dom eller til bruk i egen næringsvirksomhet.
Siden det kun er tale om fastboende utlendin-
gers erverv av fast eiendom til eget bruk, er
disse unntakene ikke de samme og så omfat-
tende som unntakene i konsesjonsloven av
1974. Heri ligger den forskjellsbehandlingen
som kommer i konfLikt med prinsippene om
fri etableringsrett og likebehandling, og som
må endres som følge av EØS-avtalen. Bestem-
melsene i industrikonsesjonsloven om utlen-
dingers konsesjonsplikt ved kiØp eller leie av
fast eiendom må derfor oppheves. Bestem-
melser om begrensning av utenlandsboendes
adgang til å overta fritidseiendommer kan
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innpasses i konsesjonsloven av 1974. Regelen-
dringene må være gjennomført innen 1, janu-
ar 1995.

En oppheving av disse reglene innebærer at
utlendingers eryerv av fast eiendom vil regu-
leres av det samme regelverk som for nord-
menn, nemlig konsesjonsloven av 1974. Som
tidligere nevnt behandles fastboende utlen-
dinger allerede i dag i stor grad på lik linje
med nordmenn. Endringene er således stØrst
for utlendinger bosatt i utlandet og for uten-
landske selskaper. Likebehandling mellom
utenlandske selskaper i utlandet og selskaper
i Norge vil åpne muligheten for å at eiendom-
mer i Norge kan eies av utlendinger og leies
ut direkte fra utlandet. Dette vil bety at uten-
landske selskaper f.eks, vil kunne erverve by-
gårder konsesjonsfritt innenfor den nåværen-
de arealgrensen på 5 dekar, For hytteeien-
dommer vil vi kunne f/lge det danske syste-
met.

Etter $ 6 i lov av 16. juni 1939 nr, 6 om hus-
leie (husleieloven) skal eieren av en leiegård,
dersom han ikke selv bor eller har kontor i
vedkommende kommune, ha en stedlig full-
mektig som leierne kan henvende seg til om
leieforholdet. Regelen er ikke-diskrimineren-
de og kan opprettholdes uavhengig av eierens
nasjonalitet.

Forbudet mot å forskjellsbehandle mellom
nordmenn og utlendinger vil ellers i grove
trekk innebære at:

- alle erverv av eiendommer over 5 dekar/
over 15 dekar ved bebygde næringseien-
dommer vil være konsesj onspliktige ;

- erverv fra nær slekt eller ved odel, eller
kj/p av kommunalt eide tomter opp til 20
dekar vil vaere konsesjonsfritt for alle.

Videre vil forbudet mot forskjellsbehand-
ling ikke være til hinder for å opprettholde
fllgende bestemmelser og prinsipper:

- bo- og driveplikt kreves ved ethvert erverv
av landbrukseiendommmer, inklusive
skogseiendommer;

- fylkeslandbruksstyrets samtykke kreves
ved deling av landbrukseiendom, f.eks.
fraskille skog. Fylkeslandbruksstyret kan
bare gi samtykke dersom delingen er
driftsþkonomisk forsvarlig;

- det er plikt for eiere av landbrukseiendom-
mer til å holde jorda i hevd og skiøtte sko-
gen;

- grunneiere har plikt til å rette seg etter lov-
messige og reguleringsmessige bestem-
melser som vedrØrer utnyttelsen av grun-
nen, f,eks. stadfestede reguleringsplaner;

- fast bosted i Norge kreves ved kjlp av fri-
tidseiendom

Ellers kan det være grunn til å peke på at 75
pst. av produktiv skog i Norge er såkalt gårds-
skog med bo- og driveplikt. 17 pst. av skogen
er eiet av det offentlige, mens de resterende 8
pst. er eiet av selskaper og andre institusjo-
ner. Selskaper vil normalt ikke få konsesjon
til å kjøpe gårdsskog eller offentlig eiet skog.

Siden konsesjonsloven av L974 er utformet
på et ikke-diskriminerende grunnlag, er det
ikke behov for å endre bestemmelsene i loven
som f/lge av EØS-avtalen. Den alminnelige
konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom
kan opprettholdes.

Fri etableringsrett betyr bl,a. at norske
statsborgere og selskaper fritt skal kunne
etablere seg i andre EØS-land. Norske borge-
re og foretak vil etter Avtalens ikrafttredelse
kunne erverye fast eiendom til bruk i næ-
ringsvirksomhet og til boligformål i hele
EØS-området og på de samme betingelser
som gjelder for innbyggere i andre EØS-land.
Denne retten vil imidlertid ikke kunne giøres
gieldende umiddelbart etter Avtalens ikraft-
tredelse overfor de EFTAJand som på sa.mme
måte som Norge har fått gjennomslag for sine
krav om en viss overgangstid. Som hovedre-
gel vil nordmenn også kunne eryerve fritids-
eiendommer innenfqr EØS, men enkelte land
vil ha visse restriksjoner på dette området, ek-
sempelvis krav til bosted i landet, jf, avsnitt
5.2.4 ovenfor,

Eroent us aksjer og andeler i norske sel-
skaper.
Behw for endringer i norsk regeluerk

I konsesjonsloven av 1974 er det konse-
sjonsplikt ved erverv av mer enn 20 pst. av
aksjene på én hånd i selskaper som etter lo-
ven har konsesjonspliktig fast eiendom. I in-
dustrikonsesjonsloven er det lignende be-
stemmelser om konsesjonsplikt ved aksjeer-
verv over visse grenser i selskaper som eier el-
ler leier. konsesjonspliktig eiendom i f/lge
denne loven,

Dersom en eiendom ikke er konsesjons-
pliktig etter konsesjonsloven av 1974, er er-
vervet av aksjer i selskapet som eier eiendom-
men, konsesjonsfritt for norske borgere/nor-
ske selskaper. Men for utlendingers/utenland-
ske selskapers aksjeerverv kan slike erverv
være konsesjonspliktige på grunn av bestem-
melsene i industrikonsesjonsloven. Dersom
det norske selskapet som det er aktuelt å kjØ-
pe eierandeler i, har rettigheter til fast eien-
dom som utlendingen ikke kan overta uten
konsesjon i henhold til industrikonsesjonslo-
ven, blir også erverv av eierandeler utover vis-
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se grenser i selskapet konsesjonspliktig, Som
nevnt foran er overtakelse av eiendomsrett til
fast eiendom, leierett til fast eiendom utover
10 år, eller enhver leierett til fast eiendom,
hvis det på eiendommen drives industrielt
virksomhet, konsesjonspliktig for utlendin-
ger.

Aksjeerverv i slike selskaper er også konse-
sjonspliktig for utlendinger når den samlede
utenlandske eierandel i selskapet som fglge
av ervervet overstiger 33% pst. av stemmene,
og/eller når en enkelt utlending (eller en kjØ-
pende gruppe) samler mer enn 20 pst. av
grunnkapitalen/stemmene på en hånd. Som
en fþlge av EØS-avtalen må det på dette
punkt gjennomfgres endringer innen 1. janu-
ar 1995.

Den sistnevnte 20 pst.-regelen i industri-
konsesjonsloven har for øvrig ingen selvsten-
dig betydning når det norske selskapets eien-
dom er av en slik st/rrelse at ervervet faller
inn under den ikkediskriminerende 20 pst.-
regelen i konsesjonsloven av 1974.

Industrikonsesjonslovens regler om eryerv
av rettigheter til fast eiendom, og erverv av
eierandeler i selskaper som innehar slike ret-
tigheter, sØker å ivareta forskjellige nærings-
politiske hens¡m, f.eks. knyttet til forskning
og utvikling, produksjon og sysselsetting,
samt sikkerhetspolitiske og beredskapsmes-
sige interesser. Historisk må de spesielle reg-
lene for utenlandske aksjeerverv også ses i lys
av at man ville kontrollere utnyttelsen av na-
sjonale naturressurser som vannfall, malm,
mineraLer og utnyttelse og bruk av fast eien-
dom. Om situasjonen for vannfall i forbindel-
se med EØS-avtalen vises det til avsnittet om
vannfall nedenfor.

Konsesjonspraksis ved utlendingers almin-
nelige aksjeerverv i norske bedrifter i Norge
har giennom flere tia¡ vært liberal. Det er kun
unntaksvis at konsesjonssØknader avslås. Ser
man på perioden 1970 - 1990, var det kun et 20-
talls rene avslag. Antallet avslag gir imidlertid
ikke et fullstendig bilde av konsesjonslovgiv-
ningens betydning. I samme periode har en-
kelte saker fØrt til at konsesjon ikke har blitt
gitt fordi konsesjonsslkeren har trukket sØk-
naden fgr behandlingen er avsluttet. En av år-
sakene til at s/knader trekkes, kan være at
myndighetene under behandlingen har indi-
kert at konsesjon ikke kan påregnes, eller at
kjØperen ikke finner konsesjonsvilkårene ak-
septable. I andre tilfelle kan konsesjonsregle-
ne ha fØrt til at aksjeerverv ikke fant sted og at
det derfor heller ikke ble sendt noen konse-
sjonss/knad.

Når konsesjonsreglene er blitt liberalt prak-
tisert, skyldes det i f@rste rekke at konse-
sjonsmyndighetene i de fleste tilfeller er kom-
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met til at investeringene ut fra en totalvurde-
ring vil ha overveiende positiv betydning for
norsk nærings- og samfunnsliv. I langt de
fleste tilfeller er dette en vurdering som også
har blitt delt av de kommuner hvor bedriften
ligger og av bedriftens ansatte. Som regel har
det også i praksis vist seg at investeringene
har hatt en slik positiv virkning.

I en vurdering av virkningene av å endre de
konsesjonsbestemmelsene som forskjellsbe-
handler utlendinger i forbindelse med aksje-
ervery, kan det også pekes på at en rekke nor-
ske arbeidsplasser er blitt etablert som føIge
av tilgangen på utenlandsk risikovillig kapi
tal. Dette har i en rekke tilfeller også gitt ve-
sentlige bidrag til styrking og utvikling av in-
dustri- og forskningsmiljler i Norge. I de fles-
te tilfeller finnes det erfaringsmessig heller
ikke noe norsk overtakelsesalternativ når
myndighetene får konsesjonssØknaden på
bordet. Samtidig er det ikke noen tendens til
at nedleggelser av norske arbeidsplasser har
vært større i utenlandsk eide enn i norske be-
drifter. I overveiende grad er erfaringene med
utenlandsk eie positive. Tilgang på kapital og
eierskap fra utlandet for å styrke investerin-
gene og den Økonomiske utviklingen i Norge
er viktig og vil vaere det også i årene fremover.
På den annen side reiser pkt internasjonalise-
ring på eiersiden spprsmål om styringen av
næringsutviklingen. Avsnittet om en opp-
kjppskontrollordning nedenfor går nærmere
inn på dette sp/rsmålet.

EØS-reglene om etableringsrett og kapital-
bevegelser vil bety at norske borgere og fore-
tak fritt kan foreta investeringer og kjlpe
eierandeler i selskaper som er hjemmehøren-
de i de Ø:ri1e EØS-landene på samrne betin-
gelser som andre innbyggere og foretak i dis-
se landene. Etter at overgangsperioden for
andre EFTA-land er utllpt, vil norske foretak
ikke lenger kunne bli mØtt med diskrimine-
rende konsesjonsordninger i disse landene.
Sverige har allerede opphevet foretakser-
vervslovgivningen som inntil nylig ble an-
vendt ved utlendingers kjøp av eierandeler i
svenske selskaper. EF-Iandene har ingen
overgangsordninger på dette om¡ådet. I disse
landene vil investeringsfrihet dermed gjelde
fra 1. januar 1993,

O p pkj gpslcontrollnr dn in g

I den pågående internasjonalisering og og-
så i forbindelse med inngåelsen av EØS-avta-
len, har Regjeringen vært opptatt av at det må
finnes et regelverk som gir myndighetene til-
strekkelige styringsmuligheter i forbindelse
med forvaltning av norsk næringsvirksom-
het, enten bedriftseieren er norsk eller uten-
landsk, Et slikt regelverk må ikke være tÍI
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hinder for pnskelige omstruktureringer i næ-
ringslivet.

En fornuftig næringsstruktur basert på
trygge og varige arbeidsplasser etableres først
og fremst gjennom gkonomiske og juridiske
rammevilkår som stimulerer til etablering og
opprettholdelse av lgnns om naeringsvirksom-
het i Norge. Både norske og utenlandske eiere
er avhengige av slike rammevilkår. Regjerin-
gen vil derfor understreke at det i forbindelse
med en oppkjØpskontrollordning som likebe-
handler utenlandske og innenlandske inves-
torer, ikke lnå etableres så strenge bestem-
melser at de gjør det lite attraktivt å investere
i norsk næringsliv. Det er et mål å kanalisere
utenlandske såvel som norske investeringer
til Norge.

Når EØS-avtalens overgangstid vedrØrende
konsesjonsbestemmelser er utlflpt, og de dis-
kriminerende reglene i industrikonsesjonslo-
ven er endret, legger Regjeringen til grunn at
nye regler vedrlrende bedriftsoppkjøp som
ikke forskjellsbehandler på grunnlag av na-
sjonalitet, skal være innført slik at myndighe-
tene fortsatt kan utØve en tilfredsstillende
kontroll. Om eierne er norske eller utenland-
ske, er i denne sammenheng ikke avgiørende.

Regjeringen vil på denne bakgrunn anbefa-
le innført en oppkjØpskontrollordning som på
et ikkediskriminerende grunnlag skal gjelde
ved erverv av eierandeler i norske bedrifter,
En tenker seg denne ordningen utformet som
en kombinert meldeplikts- og godkjennelses-
ordning etter fplgende generelle prinsipper:

Ved erverv av stØrre eierandeler i et norsk
selskap, dvs. et selskap med sete i Norge og
over en viss st@rrelse, må kjpperen sende inn
en melding til myndighetene ved Næringsde-
partementet. På grunnlag av denne meldin-
gen vil departementet avgjlre om det er n/d-
vendig med en nærmere prøving av ervervet.
Dette bØr avgjgres innen en viss frist, f.eks. 30
dager, Dersom $lperen ved utllpet av denne
fristen ikke har h/rt noe fra myndighetene,
kan vedkommende innrette seg som om god-
\iennelse foreligger. I de tilfeller hvor depar-
tementet mener en nærmere prlving er n/d-
vendig, kan utfallet av behandlingen bli god-
kjennelse, godkjennelse på bestemte vilkår
eller avslag.

Det er lite naturlig at forhoidet til fast eien-
dom også i fremtiden opprettholdes som mel-
depliktskriteriurn når det i hovedsak er næ-
ringspolitiske hensyn som legges til grunn
ved dagens vurdering av konsesjonssøkna-
den. Fast eiendom som kriterium for konse-
sjonsplikt rammer i stor grad for upresist til å
være noen fullgod indikator på det reelle kon-
trollbehov. Konsekvensen av at tilknytning til
fast eiendom i dag er den utl/sende faktor for

konsesjonsplikten, er at en rekke aksjeoverta-
kelser ikke er konsesjonspliktige fordi bedrif-
tene har leieavtaler av varighet under 10 år. I
flere tilfeller kan det være at konsesjonsplikt
derved unngås selv om et reelt kontrollbehov
kan være til stede, samtidig som reglene på
den annen side medfgrer konsesjonsplikt for
en rekke tilfeller hvor kontrollbehovet er lite.
Overtagelse av fast eiendom i seg selv vil i alle
tilfelle reguleres av konsesjonsloven av 1974.

Siden det i hovedsak er nærings- og syssel-
settingspolitiske hensyn som i dag legges til
grunn for vurderingen av en konsesjonssØk-
nad, b6r det i det videre arbeidet med den nye
ordningen legges vekt på kriterier som best
kan avspeile slike hensyn. Et kriterium for
meldeplikt bør derfor være antall ansatte i
den virksomhet som det overtas eierandeler i.
Et annet kriterium kan være siste/de senere
års omsetning og/eller virksomhetens totale
aktivamasse. Videre bØr det flres kontroll
med eierkonstellasjonene i virksomheter som
har mottatt betydelig offentlig stØtte til forsk-
ning og utvikling. Andre viktige kriterier som
bØr utlØse meldeplikt, er om virksomheten
har beredskapsmessig eller sikkerhetspoli-
tisk betydning.

Meldeplikt bfi fþrst utlØses ved overtagelse
av "stØrre eierandelern. For å fastsette slike
andeler er det naturlig å ta utgangspunkt i ei-
ergrenser som allerede eksistercr i lovgirmin-
gen for /vrig. Eksempler på slike eksisteren-
de grenser er 20 pst, og 33LA pst. eierandel.
Sistnermte er grensen for negativ kontroll i
henhold til lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksje-
selskaper (aksjeloven), mens den førstnevnte
utllser konsesjonsplikt ved aksjer på en hånd
etter dagens konsesjonslovgivning. Aksjelo-
vens grense for simpelt flertall er 50,01 pst.,
mens tilbudsplikten etter verdipapirloven ut-
løses ved 45 pst.

Det kan være aktuelt at meldeplikten utlØ-
ses på fl.ere trinn ved anskaffelse av eierande-
ler i samme selskap når graden av kontroll
over selskapet endres. Om det er en grense
ved f.eks. 33% pst eierandel, kan det være en
ny grense når eierandelen eksempelvis passe-
rer 50 pst.

I de tilfeller hvor meldingen om aksjeerver-
vet undergis en nærmere prgving, vil det kun-
ne være aktuelt å gi godhjennelse på bestem-
te vilkår. Deler av de vilkår som brukes ved
konsesjonsbehandlingen i dag, bør opprett-
holdes. Dette kan bl,a. gielde vilkåret om àfø-
re forhandlinger om salg ved hel eller delvis
awikling av virksomheten. Ved erverv av mer
enn halvparten av eierandelene i virksomhe-
ten blr det også kunne stilles vilkår som inne-
bærer at kjlperen forplikter seg til å gjen-
nomf/re de investeringsplaner og organisato-
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riske opplegg som vedkommende har oppgitt
som grunnlag for hØpet. Det må likevel være
en mulighet for å awike forpliktelsene ved
stprre endringer i markedsforhold og ramme-
vilkår for/vrig.

I det videre arbeid blr de sanksjonsregler
som skal gjelde ved eventuelle brudd på re-
gelverket, nlye vurderes. For unnlatt innsen-
ding av melding bgr det vurderes etablert reg-
Ier som innebærer at kjppsavtalen ikke får
rettslig bindende virkning for noen av parte-
ne før meldingen er mottatt og gjennomgått
av myndighetene. For brudd på eventuelle
vilkår, bpr dagens system med dagbot, tilba-
ketrekking av tillatelsen med pålegg om salg
m.v. være utgangspunktet for vurderingene.

En oppkj/pskontrollordning etter de ret-
ningslir¡jer som er skissert, vil ikke innebære
en oppheving av 20 pst-regelen i konsesjons-
loven av 1974, se ovenfor. Det vil også i fremti-
den bli aktuelt å fpre kontroll med omsettin-
gen av eierandeler i selskaper som har bety-
delige eiendommer. I det fremtidige lovgiv-
ningsarbeidet er det likevel viktig at en sam-
ordner forholdet mellom de to regelsett slik at
man unngår dobbeltbehandling, og dermed
økt og unødvendig byråkrati. I forbindelse
med utformingen av en ny opplqj/pskontrol-
lordning må man også ta i betraktning den
fullmakt konkurransemyndighetene har til å
gripe inn mot foretakservery som fØrer til en
vesentlig begrensning av konkurransen, jf.
lov av 26. juni 1953 nr. 4 om kontroll og regu-
Iering av priser, utbytte og konkuffansefor-
hold (prisloven).

Siktemålet med en ordning som skissert
ovenfor, er at den bør være minst mulig belas-
tende både for næringslivet og myndighetene
samtidig som den sikrer kontroll med eier-
skifter i virksomheter av samfunnsmessig be-
tydning. Det er derfor viktig at ordningen ik-
ke blir for vidtfavnende, og at den som nevnt
begrenses til å gielde selskaper over en viss
stØrrelse. Det blr utredes nærmere om enkel-
te sektorer og bransjer hvor kontrollbehovet
enten er lite eller ivaretatt i særlovgivning, ik-
ke skal omfattes av ordningen. Et viktig
grunnhensyn er at ordningen ikke må være til
hinder for en nldvendig og þnskelig omstil-
ling og utvikling av norsk næringsliv.

Arbeidstakernes rettigheter står sentralt
ved eierskifte. For å sikre de ansatte stØrre
innsyn og stlrre trygghet ved endringer i eier-
strukturen, vil Regjeringen foreslå å innføre
regler i selskaps- eller arbeidsmiljplovgivnin-
gen som lovfester eiernes informasjonsptikt i
slike situasjoner.
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VønnføLl
Den del av konsesjonslovgivningen for

vannfall som gjelder ressursforvaltning, berl-
res ikke av EØS-avtalen.

Det sterke offentlige eierskap i vannkrafts-
ektoren er forenlig med prinsippene i EØS-
avtalen. Det samme gjelder statens for$Øps-
rett ved erverv av eiendomsrett til vannfall,
$emfall til staten ved konsesjonstidens utllp
og bestemmelsene om statlig forkjppsrett og
t1j emfall ved aksjeoverdragelse.

Dette innebeerer at hovedtrekkene i konse-
sjonslovgivningen for vannfall kan opprett-
holdes også etter inngåelsen av EØS-avtalen.
Etter industrikonsesjonsloven er det imidler-
tid en del bestemmelser som innebærer for-
skjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet
og som dermed ikke er forenlig med EØS-av-
talen. Slike forhold er blant annet:

1. det er alminnelig konsesjonsplikt ved er-
verv av ikke utbygde vannfall Det er gjort
unntak fra denne konsesjonsplikten for
norske statsborgere når ervervet skjer ved
skifte av felleseie, arv eller odelsl/sning;

2. bare norske borgere og selskaper med sete
i Norge og som bare har norske styremed-
lemmer, kan få konsesjon til å leie, dvs. få
bruksrett til vannfall som eies av stat, fylke
eller kommune;

3. bare norske borgere kan få konsesjon uten
vilkår til å utnytte vannfall på egen eien-
dom som kraftkilde til eget behov som lys,
varme, håndverksvirksomhet o.l. ;

4. bare selskaper med sete i Norge og med et
styre hvor flertallet, formannen innbefat-
tet, er norske statsborgere kan få konse-
sjon til erverv av eiendomsrett til vannfall;

5. det inntrer konsesjonsplikt for aksjeerverv
når utenlandsandelen i et selskap som har
vannfallrettigheter, overskrider 33% pst.

Forskjellsbehandlingen i de nevnte bestem-
melser vil bli foreslått fjernet ved at unntaket
i pkt. 1 ovenfor utvides til også å gjelde utlen-
dinger. Tilsvarende vil bli foreslått for leierett
til vannfall. Bestemmelsen i pkt. 3 ovenfor fo-
reslås tatt bort. Samtidig åpnes adgang til å gi
konsesjon uten vilkår dersom fallrettigheterre
ikke skal utnyttes til kraftproduksjon. Slik
konsesjen er uavhengig av statsborgerskap.
Bestemmelsene nevnt i pkt. 4 og õ ovenfor vil
bli endret i tråd med EØS-avtalens forbud
mot å forskjellsbehandle på grunnlag av na-
sjonalitet. Kravet i industrikonsesjonsloven
om fortrinnsrett til norsk arbeid, forsikring og
materiell i forbindelse med utnytting av en
vassdragskonsesjon, er i Ot.prp nr, 50 (1991-
92) foreslått opphevet. Det vises i denne for-
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bindelse til omtalen av regelverket for offent-
lige innhjØp i proposisjonens kapittel 4.

Forbudet mot forskjellsbehandling på
grunnlag av nasjonalitet innebærer at interes-
senter i andre EØS-land vil stille på linje med
norske private interesser ved erverv av fallret-
tigheter, bruksrettigheter og utbyplde vann-
fall i Norge. Adgangen til slike erverv vil like-
vel være sterkt begrenset bl.a ved statens for-
kjØps- og hjemfallsrett og ved de alminnelige
krav til forvaltning av vannkraftressursene.
Nedenfor f6lger en kort gjennomgang av da-
gens eierforhold og reglene vedrØrende end-
ringer i eierforhold for vannkraften. Disse
reglene er ikke i strid med EØS-avtalen.

Av den samlede kraftstasjonsytelse i Norge
disponerer kommunale og fylkeskommunale
kraftverk omlag 55 pst, staten 30 pst. og priva-
te 15 pst.

Av de privateide kraftverkene er % av kapa-
siteten, dvs. 5 pst. av samlet kraftstasjonsytel-
se, ervervet konsesjonsfritt 1Ør 1917. Siden
disse vannfallene er ervervet konsesj onsfritt,
er det ikke spesielle vilkår ved disse eierfor-
holdene, f.eks. $emfall.

De resterende %, dvs. 10 pst. av samlet
kraftstasjonsytelse, er knyttet til konsesjoner
som er gitt etter 1917. Disse konsesjonene in-
neholder vilkår om vederlagsfritt hjemfall til
staten etter konsesjonstidens utl/p. Regnet i
kapasitet tilhører en vesentlig del av de priva-
te kraftverkene, ervervet fØr eller etter 1917,
Norsk Hydro.

Enkelterverv av mer enn 20 pst. av aksjene i
private selskaper med vannfallrettigheter,
konsesjonsfrie og konsesjonsbelagte, krever
konsesjon. For slik aksjeervervkonsesjon kan
det settes vilkår, herunder om vederlagsfritt
hjemfall av aksjene til staten.

Staten har ikke forkjlpsrett ved aksjeer-
verw i selskaper med vannfall som allerede er
konsesjonsbelagte. Ved aksjeoverdragelser i
selskaper med konsesjonsfrie vannfall vil sta-
ten ha forkjlpsrett dersom mer enn 90 pst. av
aksjene overdras. Ved overdragelse av indu-
striselskaper som har egne kraftverk kan sta-
terr ikke kreve forkjØpsrett for kraftverkene
alene.

De fleste kommunale og fylkeskommunale
kraftverk er organisert som kommunale be-
drifter. Eventuelle salg av slike bedrifter vil
kreve konsesjon på vanlig måte, Ved salg av
andeler i slike bedrifter vil reglene om l¡jem-
fall og for$/psrett i forbindelse med aksjeer-
vervskonsesjon, som er beskrevet for kom-
munale og fylkeskommunale aksjeselskaper
nedenfor, komme til anvendelse.

For å få til et bedre fungerende kraftmarked
kan kommunale og fylkeskommunale kraft-
verksbeorifter etter lov av 29, juni 1990 nr. 50

om produksjon, omforming, overtørrng, om-
setning og fordeling av energi m,v. (energilo-
ven) med myndighetenes godkjennelse om-
dannes til f.eks. aksjeselskaper, Dermed åp-
nes det adgang for salg av aksjer i slike selska-
per, Vilkårene for salg av slike aksjer er for-
skjellige alt etter som fallrettighetene er er-
vervet fØr eller etter en lovendring i 1969. FØr
lovendringen i 1969 kunne kommunale og fyl-
keskommunale kraftverk eryerve fallrettighe-
ter uten konsesjon. Etter lovendringen er sli-
ke erverv underlagt konsesjon uten tidsbe-
grensning.

Ved omdannelse av kommunale og fylkes-
kommunale kraftselskaper til aksjeselskap
kan myndighetene sette som vilkår at staten,
ved ethvert senere salg av aksjer i selskaper
med fallrettigheter som er ervervet konse-
sjonsfritt før lovendringen i 1969, skal ha for-
kjlpsrett til aksjene. Dersom staten ikke be-
nytter denne forkjppsretten, kan det istedet
kreves konsesjonsbehandling med vilkår om
hjemfall.

En slik forkj/psrett gjelder ikke for kom-
munale og fylkeskommunale kraftverk som
har fått vanlig konsesjon etter Lovendringen i
1969. For å sikre staten ytterligere kontroll
ved salg av andeler i slike kraftselskaper, vil
Regjeringen legge frem forslag om at statlig
forkjØpsrett skal kunne gjlres gjeldende der-
som en overveiende del av aksjekapitalen ik-
ke lenger vil være i offentlig eie, eksempelvis
ved private ervery av over % av aksjekapita-
len. En slik lovendring er begrunnet i at den
opprinnelige konsesjon ble gitt under forut-
setning av at fallene i det alt vesentlige skulle
være i offentlig eie,

I de tilfeller hvor kommunale og fylkes-
kommunale kraftverk er organisert som aks-
jeselskap, kan inntil 20 pst. av aksjene selges
tit en enkelt hjØper og samlet inntil % av aks-
jene selges til kj@pere uansett nasjonalitet,
uten godkjennelse av statlig myndighet. Er-
very av andeler utover disse grensene krever
konsesjon. Ved enkelterverv utover 20 pst.
kan staten kreve hjemfall av den aktuelle aks-
jepost. Ved samlet ervery utover % kan det
settes tidsbegrensning for konsesjon, Dess-
uten vil det bli foreslått en ordning hvor sta-
ten kan benytte forkjØpsrett ved slike ervery.

Petroleumsress?¿rser
Ressursforvaltning i petroleumssektoren er

et nasjonalt ansvar som ikke omhandles av
EØS-avtalen.

Norsk lovgivning slår fast at retten til un-
dersj@iske naturforekomster tilligger den nor-
ske stat. Det vil fortsatt være opp til nasjonaÌe
myndigheter å avgj/re den statlige deltakelse'

Det norske konsesjonssystem har som ut-
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gangspunkt oljeselskapenes spknader. Tilde-
ling skjer ut fra en forvaltningsmessig hel-
hetsvurdering i henhold til kunngjorte krite-
rier. Virksomheten må foregå på de vilkår
som settes i tillatelsen, og for lvrig sge i sam-
svar med petroleumsloven og annen norsk
lovgivning. Systemet - i hovedsak basert på
gieldende faglige kriterier - vil kunne bli vide-
refgrt. De relevante hensyn i forhold til EØS-
avtalen ivaretas innenfor et slikt system.

Enkelte kriterier som er knyttet til slkerens
bidrag til å styrke norsk 6konomi, bruk av
konkurransedyktige norske varer og tjenester
m.v, innebærer mulighet for forskjellsbe-
handling av norske og utenlandske bedrifter.
Slike kriterier vil måtte utgå eller gis en form
som samsvarer med regelverket i EØS-avta-
len.

He1 eller delvis overdragelse av en tillatelse
eller annen interesseoverfpring som kan gi
bestemmende innflytelse i selskapet, krever
samtykke av Olje- og energidepartementet.
Bestemmelsen strider ikke mot prinsippet i
EØS-avtalen.

Som redegjort for i proposisjonens kapittel
4.10.6, har EF-kommisjonen lagt frem forslag
til direktiv om konsesjonstildelinger i olje- og
gassektoren. Forslaget vil på vanlig måte be-
handles av EFs organer. Det er usikkert når et
slikt direktiv vil være ferdigbehandlet, og det
er også usikkert hvordan det endelige imr-
hold vil bli dersom det vedtas. Når EØS-avta-
Ien trer i kraft vil forslaget bli drøftet i EØS-
komitéen i henhold til Avtalens regler om in-
formasjon og rådslagning. Forslaget må ved-
tas med enstemmighet i EØS-komitéen for å
bli EØS-regler.

Minera,Ier og berguerk
Norsk bergverkslovgivning likebehandler i

all hovedsak nordmenn og utlendinger. AIte
andre enn staten, norske kommuner og fyl-
keskommuner må ha konsesjon. De mindre
endringer som er n/dvendige i regelverket,
anses ikke å få konsekvenser av betydning.
Endringene innebærer at statsborgere fra et
annet EØS-land, på lik ]inje med norske stats-
borgere, vil kunne gjennomfgre de innleden-
de fasene i leteprosessen gjennom å skjerpe,
mute og få utmåI. Utenlandske selskaper kan
gjlre dette også idag, men virksomheten må
etter dagens regler skje gjennom et selskap
som er registrert i Norge. Dersom regulær
drift skal igangsettes, må både utJ.endinger og
nordmenn søke om driftskonsesjon.

Fi,skerinæringen
EØS-avtalen gir Norge adgang til å opprett-

holde nåværende lovgivning vedrprende in-
vesteringer i norske fiskebåter og i selskaper

som eier slike båter. Det vises til omtalen av
forhandlingsresultatet i avsnitt 5,2.4 ovenfor,
Lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskeri-
grense og om forbud mot at utlendinger dri-
ver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen (fiske-
rigrenseloven), som bl.a. fastslår at utlendin-
ger ikke kan eie mer enn 40 pst. av aksjekapi-
talen i selskaper som har rett til å drive fiske,
kan dermed opprettholdes. Norske myndig-
heter har også etter EØS-avtalen rett til å på-
legge selskaper som eier fiskebåter, men som
samtidig driver annen virksomhet enn fiske, å
awikle sitt engasjement i fiskebåtene dersom
selskapene helt eller delvis er overtatt av ut-
lendinger. På dette området har Norge der-
med et varig unntak fra det alminnelige for-
bud mot forskjellsbehandling på grunnlag av
nasjonalitet. For investeringer i fiskefored-
lingsindustrien gjelder de alminnelige be-
stemmelser i EØS-avtalen, dvs. at man ikke
kan forskjelLsbehandle på grunnlag av nasjo-
nalitet.

Finønsnæringen
Ifllge lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansi-

eringsvirksomhet og finansinstitusjoner (fi-
nansieringsvirksomhetsloven), kan samlet
utenlandsk eie i norske finansinstitusjoner ik-
ke overskride 33% pst. Utenlandsk eierskap i
norske fondsmeglerforetak og i norske for-
valtningsselskap for verdipapirfond er tilsva-
rende begrenset til 25 pst. av aksjekapitalen.

Disse begrensningene må oppheves som
fplge av EØS-avtalen. Videre må forbudet
mot at utenlandsk kredittinstitusjon driver
virksomhet gjennom filial i Norge avvikles,
Det siste er nærmere omtalt i avsnitt 5.4. ne-
denfor.

Et unntak fra den alminnelige regel om
maksimalt utenlandsk eie på 33% pst. i finans-
institusjoner, er adgangen til å etablere majo-
ritetseide datterselskaper av utenlandske fT-
nansinstitusjoner. Slik etablering krever kon-
sesjon akkurat som enhver etablering, sam-
menslutning eller oppkjçip av finansinstitu-
sjoner i Norge krever konsesjon. Disse be-
stemmelsene forskjellsbehandler ikke i for-
hold til utenlandske eiere.

Forøvrig er det lovfestet at ingen enkeltstå-
ende eier eller gruppe kan eie mer enn 10 pst.
av aksjene i en norsk frnansinstitusjon, med-
mindre tillatelse til datterselskap er gitt. Den-
ne eierbegrensningsregelen kan oppretthol-
des innenfor EØS.

l0 pst.-regelen gjelder også overfor samar-
beidende grupper. For investorgrupper eller
andre som samarbeider, gielder både regelen
om 10 pst. eie så vel som de stemmerettsbe-
grensninger som følger av dette. I fïnansie-
ringsvirksomhetsloven er det fastsatt bestem-
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melser om slik konsolidering av eierandeler.
Disse bestemmelsene har anvendeìse bl.a. for
aksjer som erverves av familiemedlemmer,
morselskap som definert i $ l-2 i aksjeloven,
selskap innen samme konsern og <noen som
det må antas aksjeeieren har forpliktende
samarbeid med når det gjelder å giør'e bruk av
rettighetene som aksjonær." Det heter videre
at Kongen i tvilstilfelle avglgr om aksjer som
aksjeeieren ikke eier, skai likestilìes med eg-
ne aksjer etter disse reglene.

I vurderingen av konsekvensene som f¿lger
av en awikling av restriksjonene på utlendin-
gers eie i norske finansinstitusjoner, kan det i
tillegg til regelen om maksimalt 10 pst, eie på
én hånd pekes på f@lgende momenter:

- enhver etablering, oppkiøp eller fusjon av
finansinstitusjon hvor en part er norsk,
krever tillatelse av myndighetene. Dette
gjelder også for finansinstitusjon i Norge
som er datterselskap av utenlandsk finan-
sinstitusjon. Samarbeidsavtaler mellom fi-
nansinstitusjoner som ikke inngår i sam-
me konsern, skal godkjennes av Finansde-
partementet;

- generelt kreves det at den institusjon som
etablerer seg eller overtar et eksisterende
selskap, er solid på aIIe måter (ofit and pro-
per"-kriteriet);

- enhver finansinstitusjon som er dattersel-
skap av et utenlandsk selskap, er å betrak-
te som en norsk finansinstitusjon og må
oppfylle de samme krav som stilles til and-
re norske frnansinstitusj oner;

- en åpning av adgang for utenlandske kre-
dittinstitusjoner til å drive virksomhet i
Norge gjennom filial, baserer seg på prin-
sippet om hjemlandskontroll, samt giensi-
dige titsyns- og kontrollordninger. Det vi-
ses til avsnitt 5.4.3 nedenfor;

- sparebanker, gjensidige forsikringsselska-
per og kredittforeninger er stiftelser eller
sanrmenslutninger av forsikrings- eller
låntagere. Disse institusjonene kan ikke
kjØpes på vanlig måte;

- Regieringen legger til grunn at tiltakene
overfor banknæringen giennom Statens
Banksikringsfond og Statens Bankinves-
teringfond ikke er i strid med EØS-avtalen.

Mot denne bakgrunn anser Regjeringen at
det innenfor det allerede etablerte regelverk
for finansinstitusjoner gis tilstrekkelig mulig-
het til å ivareta foreliggende reguleringshen-
syn. Regjeringen legger stor vekt på betyd-
ningen av regelen om 10 pst. eierbegrensning.

Transportnæringene
Lov av 4. juni 19?6 nr, 63 om samferdsel

(samferdselsloven) inneholder ikke bestem-
melser om krav til nasjonalitet hos transpor-
tutØveren. Det er således ikke behov for end-
ringer i regelverket vedrØrende veitransport.
Lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart
(luftfartsloven) inneholder bestemmelser sorn
stiller krav om norsk nasjonalitet ved registre-
ring av luftfartØyer ved tildeling av konsesjon
for flyruter og ved driftstillatelse til ervervs-
messig luftfart.

I mange EF-Iand finnes lignende regler el-
ler praksis. EF-kommisjonen har imidlertid
fremmet forslag om at nasjonalitetsklausule-
ne skal bortfalle og erstattes med en EF-klau-
sul. Det betyr at man i tilfelle får regler som si-
er at fleltallet av eierne skal være EF-borgere
uten diskriminering mellom borgere fra EF-
land.

Det ses ikke noe umiddelbart behov for å
endre bestemmelsene om nasjonalitetskrav i
luftfartsloven. På lengre sikt kan det imidler-
tid ikke regnes med at bestemmelser som for-
sgellsbehandler på grunnlag av nasjonalitet,
kan opprettholdes. I forbindelse med fremti-
dige lovendringer b6r det vurderes om det vil
være behov for at også luftfartsselskaper skal
komme inn under den foreslåtte oppkjøps-
kontrollordningen.

Lov av 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten (siØ-

fartsloven) inneholder krav om at norsk skip
skal eies av norsk statsborger eller av selskap
hvor %o av kapitalen er eiet av norske stats-
borgere, For de fleste selskapsformer er det
også et krav om at selskapets hovedkontor og
styrets sete skal være i Norge, og at styrets
flertall skal bestå av norske statsborgere bo-
satt i Norge og al 6/to av stemmeretten er på
norske hender,

Lov av 12. juni 1987 nr. 4? om norsk interna-
sjonalt skipsregister (NIS) bestemmer at eiere
som ikke tilfredsstiller nasjonalitetskravet i
sjøfartsloven, skal operere skipet giennom
aksjeselskap eller kommandittselskap med
hovedkontor i Norge, eventuelt skal det opp-
nevnes representant i Norge som har fullmakt
til å ta imot sØksmål på vegne av eieren.

Tilsvarende bestemmelser finnes også i de
fleste av EF-landene. Det er grunn til å tro at
det i EF vil bli arbeidet for å fjerne slike be-
stemmelser.

Mot denne bakgrunn vil Regjeringen gå inn
for at sj/fartslovens regler om eierskap for
norske skip endres i retning av et ikke-diskri-
minerende system i tråd med den utvikling av
praksis og regelverk som etter hvert s$er i
EØS-området. I lov om norsk internasjonalt
skipsregister vil det ikke bli foreslått endrin-
ger.
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T elekommun ik as j oner o g fi er nsy n
Med ett unntak finnes det innen telekom-

munikasjonssektoren ikke eierbestemmelser
som forskjellsbehandler på grunnlag av na-
sjonalitet og som derfor må endres som fglge
av EØS-avtalen,

Unntaket guelder kabelnettforskriften som
inneholder en bestemmelse om at kabelfjern-
synsnett skal være under reell norsk kontroll.
Konsesjonæren og styrets flertall, inkludert
styrets formann, skal være norske statsborge-
re med bopel i Norge. Er konsesjonæren et
selskap med begrenset ansvar, kreves det at
selskapet skal være norskregistrert og at
minst % av den stemmeberettigede grunnka-
pitalen/aksjekapitalen eies av norske stats-
borgere. Bestemmelsen bygger på industri-
konsesjonslovens regler og bpr endres i sam-
svar med de endringer som foretas i denne Io-
ven i forbindelse med EØS-avtalen.

Kontroll med kabelfjernsynsnett kan ved
lover, forskrifter og konsesjonsvilkår regule-
res på annen måte enn gjennom regler om
norsk eierskap. Gjennom disse virkemidler
kan bl.a. abonnentenes innflytelse i nettet
sikres. Det frnnes slike regler allerede og det
skulle således ikke være behov for andre re-
gelendringer enn hva som er nevnt ovenfor.

Ved tildeling av konsesjon for TV 2 er det i
konsesjonsvilkårene stilt krav om at maksi-
malt 20 pst. av aksjene i TV 2 selskapet kan ei-
es av uUendinger. Dette vilkåret innebærer
forskjellsbehandling på grunnlag av nasjona-
litet. Flere EFJand har imidlertid tilsvarende
krav for nasjonale almenkringkastingskana-
ler. Mot denne bakgrunn vil en ikke foreslå
noen end¡ing i eierkravene for TV2.

5.2.? Videre utvikling av regelverket i EF'
Gjennom de alminnelige bestemmelser i

Roma-traktaten og ved ikrafttredelse av EFs
kapitaldirektiv, Rdir 88/361, jf. ovenfor, er reg-
lene om frie kapitalbevegelser innf/rt i EF.
Som det fremgår av omtalen ovenfor, etterle-
ves imidlertid ikke reglene fullt ut av med-
lemslandene på alle områder. Det er spesielt
pekt på at fLere av EF-landene opprettholder
nasjonalitetsklausuler i forbindelse med eie
av selskaper som driver luftfart eller skips-
fart. Det samme gjelder for nasjonale almen-
krin gkastingskanaler.

Delvis i tråd med forslag som allerede er
fremlagt, som f.eks. for luftfart, og delvis i
tråd med intensjonene vedrØrende det indre
marked, er det grunn til å regne med at unnta-
kene fra hovedregelen om ikke å forskjellsbe-
handle på grunnlag av nasjonalitet, vil bli re-
dusert.

For petroleumssektoren har EF-kommisjo-

nen nylig fremlagt for Rådet et forslag til di-
rektiv om konsesjonstildeling, jf. proposisjo-
nens kapittel 4.10.6.

I forbindelse med arbeidet med å etablere
en @konomisk og monetær union i EF (ØMU)
foreìigger det et utkast til endringer og tillegg
til Romatraktaten. Disse endringene forutset-
tes å tre i kraft for EFs medlemsland 1. januar
1993, dersom medlemslandenes ratifikasj ons-
prosedyrer er gjennomfgrt innen den tid. I sin
alminnelighet vil reglene om @konomisk og
monetær union ikke gjelde innenfor EØS.
Men det kan være enkelte særlige bestemmel-
ser om kapitalbevegelser som det kan bli ak-
tuelt å vurdere også i en E@S-sammenheng. I
en protokoll til den nye traktatteksten om
ØMU slås det fast at Danmark kan opprett-
holde gieldende lovgivning om erverv av fri-
tidseiendommer, se omtalen i avsnitt 5.2.2
ovenfor.

En er videre kjent med at det i EF-kommi-
sjonen vurderes om det skal utarbeides et di-
rektiv med sikte på å hindre visse typer prak-
sis i næringslivet i forbindelse med oppkjØp
av foretak.

Eventuelle endringer i EØS-avtalens regler
om kapitalbevegelser vil bli behandlet i sam-
svar med den fremgangsmåte for beslutnings-
prosessen i EØS som er omtalt i proposisjo-
nens kapittel 8.

5.3 SAMARBEID OM øI(ONOMISK POLI-
TIKK OG PENGEPOLITII(K

Innledning
I erklæringen fra m/tet mellom regjerings-

sjefene i EFTA-landene i Oslo 14.-15. mars
1989 om EØS (Oslo-erklæringen), ble det ut-
trykt at en tok sikte på utvidede konsultasjo-
ner mellom EFTA-landene og EF på område-
ne lkonomisk politikk og pengepolitikk. Det-
te ble i erklæringen sett i sammenheng med
ønsket om å utvikle videre samarbeidet på
områder som går utover programmet for EFs
indre marked,

I det etterfØIgende felles ministermøte i
Luxembourg i april 1989 uttrykte ministrene
fra EFTA- og EF-landene behovet for å styrke
kontaktene innen Økonomisk politikk og
pengepolitikk.

Samtidig har det hele tiden vært klart at det
innenfor,EØS ikke skulle legges opp til et
samarbeid om utformingen av pengepolitik-
ken eller den alminnelige pkonomiske poli-
tikken, idet det er utvidede konsultasjoner
man har sØkt.

Innenfor EF er samarbeidet på disse områ-
dene mer omfattende enn hva som ligger tii
grunn for EØS. Det har derfor ikke vært hen-
siktsmessig å ta utgangspunkt i EFs regel-
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verk om den /konomiske politikken. Ett unn-
tak fra dette er de beskyttelsesklausuler som
er nedfelt i Romatraktatens artikler 107, 108
og 109, og som er knyttet til problemer vedrl-
rende valutakursjusteringer og betalingsba-
lanse, Tilsvarende beskyttelsesklausuler er
tatt inn i Avtalens artikler 43 og 45. Det vises i
denne forbindelse til omtalen i avsnitt 5.2.4
ovenfor,

5.3.1 Forhandlingsresultat
Forhandlingsresultatet går frem av EØS-av-

talens Artikket 46. Samarbeidet omfatter fpl-
gende tre hovedpunkter:

- utveksling av synspunkter på og informa-
sjon om gjennomflringen av EØS-avtalen.
Samarbeidet på dette punkt vil være kon-
sentrert om makro/konomiske og struktu-
relle forhold og vil naturlig kunne dreie seg
om f.eks. analyser av endringer i handels-
strømmer, kapitalbevegelser og sentrale
nasj onalregnskapsstØrrelser. Vurdering av
utviklingen i omfanget av statsstØtte kan
også være et aktuelt tema for dette samar-
beidet;

- utveksling av synspunkter pä og informa-
sjon omvirkningen av den Økonomiske in-
tegrasjonen på den /konomiske utviklin-
gen og på utformingen av /konomisk poli-
tikk og pengepolitikk i EØS-landene;

- drøfting av den makro/konomiske utvik-
lingen og innretningen av den Økonomiske
politikken,

Det fremgår av Artikkel 46 at samarbeidet
ikke skal være bindende for EØS-landene.
Vekten vil ligge på utveksling av informasjon
og synspunkter.

Selv om det på denne måten slås fast at
samarbeidet om Økonomisk politikk og pen-
gepolitikk skal begrenses til utveksling av
synspunkter og opplysninger på et uforplik-
tende grunnlag, vil Avtalens Øvrige forpliktel-
ser naturlig nok ha konsekvenser både for
den Økonomiske utviklingen og den Økono-
miske politikken, Et viktig hensyn med sam-
arbeidet om økonomisk politikk og pengepo-
litikk, slik dette er nedfelt i Artikkel 46, er
nettopp å utveksle synspunkter på hvordan
disse virkningene vil være. For nærmere om-
tale av EØS-avtalens virkninger på økonomi
og økonomisk politikk vises det til proposi-
sjonens kapittel 10.

På det penge- og valutapolitiske området
samarbeider EF-landene giennom det Euro-
peiske monetære system (EMS) med sikte på
å holde valutakursene stabile. Dette samar-
beidet omfatter bare EF-landene. EØS-avta-

Ien inneholder ingen bestemmelser på dette
området,

E@S-avtalen innebærer heller ingen for-
pliktelser om tilknytning til EFs valutaenhet
ECU. Siden oktober 1990 er den norske kro-
nen knyttet til ECU som er et veiet gjennom-
snitt av EF-Iandenes valutaslag. I likhet med
Norge har også Sverige og Finland knyttet si-
ne valutaer til ECU. For alle tre landene skjed-
de tilknytningen som resultat av ensidige be-
slutninger i hvert enkelt land. Disse ECU-til-
knytningene har ingen sammenheng med for-
pliktelsene i EØS-samarbeidet.

Som allerede omtalt i avsnitt 5.2,7 ovenfor,
vil EØS-avtalen ikke omfatte et samarbeid
om @konomisk og monetær union slik som
EF-landene etter toppmØtet i Maastricht har
undertegnet en avtale om.

5.4 FINANSIELLE TJENESTER
5.4.1 Innletlning

Med utgangspunkt i Avtalens generelle be-
stemmelser om tjenesteyting, Artiklene 36-40,
går det detaljerte E@S-regelverket for finansi-
elle tjenester frem av Avtalens Vedlegg IX
(S.v. 1 s. 330). Reglene er delt i tre hovedområ-
der

- forsikring
- banker og andre kredittinstitusjoner
- bØrs og verdipapirer

Reglene om finansiell tjenesteyting kan ik-
ke ses uavhengig av reglene om kapitalbeve-
gelser og etableringsrett, jf. avsnitt 5.2. Uten
adgang til frie kapitalbevegelser ville det ikke
være mulig å giennomføre en uhindret ut-
veksling av finansielle tjenester på tvers av
landegrensene. Gjennom rett til etablering vil
finansinstitusjoner fra ett land f.eks, kunne
etablere et datterselskap i et annet land som
et alternativ til å kunne tilby sine tjenester fra
hjemlandet.

E@S-reglene om finansielle tjenester svarer
i det alt vesentlige til EFs regelverk for finan-
sielle tjenester. Et viktig prinsipp for den frie
utveksling av finansielle tjenester er at en fi-
nansinstitusjon som har fått konsesjon i sitt
hjemland, også skal kunne tilby sine tjenester
eller etablere seg i andre EØS-land. Det er til-
strekkelig med én lisens for å kunne yte tje-
nester innen hele EØS-området. Tjenesteytin-
gen kan skje direkte, gjennom etablering av
datterselskap eller glennom en lokal filial,
som til fors$ell fra datterselskaper ikke er en
egen juridisk enhet.

Tilsynet med finansinstitusjoner skal være
basert på hjemlandskontroll. Det betyr at ho-
vedansvaret for tilsynet hviler på myndighe-
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tene i det landet hvor en finansinstitusjon har
fått konsesjon. I sin tur baserer dette seg på
harmonisering av vesentlige tilsynsregler og
for pvdg på gjensidig godkjenning av ulike
lands regler og kontrollordninger der disse
varierer,

Ved siden av å legge forholdene til rette for
harmoniserte tilsynsprinsipper og mer like-
verdig konkurranse, sikter reglene mot å sik-
re soliditet i finansinstitusjonene og å ivareta
hensyn til forbrukere og investorer.

Omfanget av overgangsordninger for finan-
sielle tjenester varierer noe mellom EFTA-
landene. Island har relativt mange og vidtgå-
ende overgangsordninger. Dette skyldes at re-
gelverket i Island på dette området er for-
holdsvis lite utviklet. Finland, Sveits og Li-
echtenstein har en del overgangsordninger
med utgangspunkt i særtrekk ved finanslov-
givningen i disse landene. Sverige, Østerrike
og Norge har få overgangsordninger. For Nor-
ges vedkommende skyldes dette bl.a. at fi
nanslovgivningen i de senere år er betydelig
revidert, modernisert og i stor grad tilpasset
de prinsippene som gjelder internasjonaJt.

Det er ingen protokoller eller fèlleserklæ-
ringer som gjelder finansielle tjenester. Sveits
og Liechtenstein har avgitt en erklaering om
såkalt "administrativ assistanse> (S,v. 1 s.
429), dvs. samarbeid mellom tilsynsmyndig-
heter, I en breweksling mellom Etr'ÎAs og
EFs sjefsforhandlere (S.v. I s. 438) slås de nær-
mere betingelser for EFTA-landenes deltagel-
se i to av EFs komiteer vedrlrende bank og
forsikring fast, I henhold til omforent mptere-
ferat fra forhandlingene (S.v. 1 s. 427) skal
Norge, Finland og Island gi opplysninger om
noen spesielle forsikringsordninger som kan
unntas fra enkelte av EØS-reglene om forsik-
ring i en overgangsperiode frem til l. januar
1995,

Reglene om eierbegrensninger for utlendin-
ger i norske fi nansinstitusj oner, fondsmegler-
foretak og forvaltningsselskap for verdipapir-
fond må endres. Dette spþrsmålet er behand-
let i avsnitt 5.2.6 om konsesjonsregler.

5.4.2 Forsikring
Innl,edníng

Et indre marked for forsikring innebærer at
det innenfor EØS skal vaere fri adgang til å
velge mellom innenlandske eller utenlandske
forsikringsselskaper når man vil tegne forsik-
ring, og fri adgang for alle forsikringsselska-
per i området til å tilby tjenester innen hele
området. Formålet er å gi forsikringsselskape-
ne bedre muligheter til å konkurrere for å få
frem bedre og billigere forsikringstjenester
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for kundene, Det er imidlertid visse begrens-
ninger i den frie tjenesteytingen.

Basert på hjemlandstilsyn skal det innen
skadeforsikring være fri adgang til å yte for-
sikringstjenester over landegrensene i forbin-
delse med såkalte store risiki. Dette omfatter
aÌl transportrisiko, kreditt- og garantirisiko og
andre forsikringer tegnet av bedrifter over en
viss stprrelse. For skadeforsikringer tegnet av
mellomstore og mindre bedrifter og hushold-
ninger, såkalte masserisiki, etablerer ikke
EØS-avtalen full frihet til å yte tjenester over
landegrensene. For å kunne tilby denne type
forsikringer kan det kreves tillatelse fra det
landet hvor tjenestene blir tilbudt. tr'or livsfor-
sikring har ikke selskapene adgang til aktivt å
markedsf@re sine tjenester i et annet land
uten dette landets samtykke. Borgere og fore-
tak skal imidlertid på eget initiativ ha adgang
til å tegne alle typer forsikring, både liv og
skade, i selskaper i et annet EØSland dersom
de þnsker det. Hovedregelen er at lovgivnin-
gen i forsikringstakerens hjemland skal gjel-
de, med mindre partene avtaler noe annet.

EFs regelverk på forsikringsområdet er
bygget opp med en rekke direktiver, hvorav
de viktigste er 1. og 2, direktiv for skadeforsi-
kring og l. og2. direktiv for livsforsikring. For
koassuranse, turistassistanse-forsikring, kre-
dittforsikring og motorvo gnansvarsforsikring
er det særskilte direktiver som supplerer de
generelle skadeforsikringsdirektivene. Det
foreligger også en Kommisjonsbeslutning om
gjensidig godkjenning av motorvognansvars-
forsikringer fra forskjellige land for å lette
grensekontroll med motorkj/retflyer, Det fo-
religger ytterligere forslag til 3, direktiver for
både skade- og livsforsikring. Siden de er på
forslagsstadiet, utgjØr de ikke en del av EØS-
avtalen. I disse direktivforslagene er det uta¡-
beidet regler som innebærer fri adgang til tje-
nesteyting over landegrensene for alle typer
forsikring.

I 1986 avgjorde EF-domstolen en sak om ad-
gangen til å yte direkte forsikringer over lan-
degrensene. (Sak 205/84 Kommisjonen mot
Forbundsrepublikken Tlskland). Domstolen
fastslo at Romatraktatens bestemmelser om
fri tjenesteyting også gielder for forsikring.
Det er imidlertid adgang tit å gj¿re unntak,
bl.a. for lovpliktige forsikringer og for forsik-
ringer hvor hensynet til forbruker-beskyttel-
se står sterkt (såkalte masserisiki). AvgiØrel-
sen er tatt til fþlgei de senere vedtatte direkti-
vene, dvs, 2. skadeforsikringsdirektiv og 2.
livsforsikringsdirektiv. I forslagene til 3. ska-
dedirektiv og 3. livdirektiv er det innarbeidet
bestemmelser som EF-Kommisjonen anser
ivaretar forbrukerhensynene i tilstrekkelig
grad. Derfor er det i disse forslagene lagt opp
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til at det skal være fri adgang til ä yte alle ty-
per forsikringstjenester over landegrensene.

Skadeþìsilcrtng
EFs regeluerk

Skadeforsikring omfatter forsikring som ik-
ke er livsforsikring. Motorvognforòikring er
behandlet som et eget punkt.

Rdir 73/239 (2), 1. skadeforsikringsdirektiv,
med senere endringer, gir en detaljert defini-
sjon av virkeområdet, dvs. hva som skal reg-
nes som skadeforsikring i forhold til bestem-
melsene i dette og de lvrige direktivene for
skadeforsikring. Det er videre unntak fra di-
rektivets virkeområde for små gjensidige sel-
skaper som tilfredsstiller nærmere bestemte
vilkår med hensyn til bl,a. premienivå og ad-
gang tìl å kreve inn tilleggspremie. Virksom-
het som består i å tilby skadeforsikring, skal
være avhengig av tillatelse og stå under myn-
dighetenes titsyn. Direktivet inneholder også
regler om solvenskrav. Medlemslandene må
påse at skadeforsikringsselskapene i tillegg
til de forsikringstekniske reservene har en an-
svarlig kapital som består av frie midler og
står i et visst forhold til virksomhetens om-
fang. Det er to alternative beregningsmåter,
henholdsvis i forhold til innbetalt årlig premi-
ebelØp eller i forhold til gjennomsnittet av
skadeutbetalinger de tre siste regnskapsår.
Det er det alternativet som gir det hpyeste
kravet til stØrrelsen på den ansvarlige kapita-
len, (solvens) som skal gjelde. Minst % av den
ansvarlige kapitalen skat utgiØres av det så-
kalte garantifondet. Garantifondet skal ikke
være mindre enn nærmere angitte bel/ps-
grenser, som avhenger av hva slags forsikring
som tilbys, Solvenskravene er minimums-
krav.

Rdir 84/641 (3) inneholder endringer i 1. ska-
deforsikringsdirektiv bl.a. for turistassistan-
se. Definisjonen av skadeforsikringsvirksom-
het er endret slik at turistassistanse i utgangs-
punktet faller inn under direktivets virkeom-
råde. Det er trukket en grense mellom forsik-
ring på den ene siden og turistassistanse i for-
bindelse med bilkjøring på den andre siden,
Et unntak for organisasjoner hvis virksomhet
er begrenset til forpliktelser til å yte hjelp et-
ter uhell eller skader i forbindelse med kjøre-
tøy pä vei, innebærer at virksomheten til or-
ganisasjoner tilsvarende Norges Automobil
Forbund og Viking Redningstjeneste ikke
skal regnes som forsikring.

Rdir 8?/343 (5) inneholder endringer i 1. ska-
deforsikringsdirektiv som innebærer at de
selskaper som dekker kredittforsikring skal
ha særskilte minimumsreserver i form av en
utligningsreserve som skal beregnes etter en
av fire alternative metoder.

Rdir 78/4?3 (4) foreskriver fri adgang tit så-
kalt koassuransevirksomhet for selskaper
som er etablert som, og tilfredsstiller krav til,
forsikringsselskaper innenfor EF-området.
Koassuranse vil si at flere forsikringsselska-
per går sammen om å forsikre én risiko i hen-
hold til én forsikringsavtale. I henhold til av-
gjlrelser av EF-domstolen i 1986 (hhv. Sak
220183 Kommisjonen mot den franske Repu-
blikk, Sak 252183, Kommisjonen mot Konge-
riket Danmark og Sak 206184, Kommisjonen
mot lrland) skal det være fri adgang til å yte
koassuranse over landegrensene uavhengig
av hvilket medlemsland den ledende koassu-
ra¡rdØren er etabÌert i. Det land hvor forsik-
ringsrisikoen ligger, kan ikke kreve konse-
sjon eller etablering der. Reglene om fri koas-
suranse får etter Domstolens avgjørelse ikke
a¡rvendelse på livsforsikring, ulykkesforsik-
ring, sykeforsikring eller motorvognforsik-
ring. Dorrrstolen fant videre at direktivet bare
gjelder risiki som Ønskes dekket av stlrre
virksomheter, der man kan vurdere og for-
handle om forsikringsvilkårene. Medlemslan-
dene har adgang til å fastsette nærmere krite-
rier for hvilke typer risiki som ikke faller inn
under direktivets virkeområde.

Rdir 87/344 (6) inneholder regler om retts-
hjelpforsikring. Rettshjelpforsikring define-
res, og det gis nærmere regler for hvordan
rettshjelpforsikring skal utfØres. Det skal
opprettes særskilt avtale om slik forsikring.
Rettshjelpgarantien skal adskilles fra andre
forsikringsklasser. Det skal være fritt advo-
katvalg og det skal være adgang til å bringe
tvister mellom forsikrer og forsikringstaker
inn for voldgift eller annen objektiv tvistelps-
ningsmekanisme i tillegg til de alminnelige
domstoler.

I henhold til Rdir 88/357 (7), 2, skadeforsi-
kringsdirektiv, skal det være fri adgang til
grenseoverskridende tjenesteyting av store ri-
siki. For såkalte masserisiki er det adgang til å
kreve at forsikringsselskapet har tillatelse fra
myndighetene i vertslandet fØr forsikring
skal kunne tilbys. Store risiki omfatter trans-
portforsikring med unntak av motorvognfor-
sikring (kasko og ansvar), kreditt- og kau-
sjonsforsikring overfor næringsdrivende kun-
der, og de fleste andre skadeforsikringer når
kunden tilfredsstiller to av de tre følgende
kriterier: Àrtig omsetning over ca 100 mill.
kroner, forvaltningskapital over ca 50 mill.
kroner, eller mer enn 250 ansatte. Begrepet
masserisiki omfatter alle andre forsikringer,
dvs. forsikringer som tegnes av bl.a. hushold-
ninger og bedrifter under de angitte stØrrel-
ser. Adgangen til fri tjenesteyting omfatter ik-
ke yrkesskadeforsikring. Forsikringsavtalen
skal som hovedregel bedømmes etter forsik-
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ringsavtalelovgivningen i det landet hvor risi-
koen består. Virksomhetsreglene for skade-
forsikringsselskaper er fremdeles i stor grad
overlatt tii nasjonal lovgivning. Dette gjeld.er
også kravene til tekniske reserver.

F"dir 77192 (8) stiller krav til forsikringsagen-
ter og slår fast deres rett til å etablere seg og
tilby grenseoverskridende tjenester.

Sentrqle spørsrLïL i forh,øndtingene
Et viktig spørsmål i forhandlingene var for-

holdet til skadeforsikringsselskâpeÌ som er
datterselskaper av virksomheter i tredjeland,
Det samme spØrsmålet gjelder også for livs-
forsikringsselskaper og kredittinstitusjoner
og er nærmere behandlet under avsnittet om
banker og andre kredittinstitusjoner neden-
for. Andre sp/rsmål var knyttet til spesielle
overgangsordninger, unntak for visse særeg-
ne forsikringsselskaper og deltakelse i EFs
forsikringskomite.

Forhøndlingsresultøt
De reglene som er beskrevet orzenfor, og de

þvrige reglene det er henvist til i Avtalens
Vedlegg IX pkt. 1-7 (S.v. 1 s. 330), inngår i
EØS-avtalen med de angitte endringer, End-
ringene i bestemmelsene i 1. skadedirektiv,
Rdir 73/239 (2) se pkt. 2 i Avtalens Vedlegg IX,
betyr bl.a, fplgende:

- for Island og Sveits er offentlige husforsik-
ringsselskaper med monopol unntatt fra
reglene, pkt 2(a) i Avtalens Vedlegg IX.
Dette svarer til unntak som enkelte EF-
land har fra definisjonen av forsikring i
første skadeforsikringsdirektiv ;

- det er i EØS adgang til å tillate etablering
av filialer fra tredjeland, men slike filialer
kan ikke få bedre vilkår elter underlegges
mer lempelige bestemmelser enn filialer
av skadeforsikringsselskaper i EØS-land,
jf, pkt 2(c) i Avtalens Vedlegg IX;

- det skal settes opp en liste over mindre el-
ler spesielle forsikringsordninger i enkelte
EFTA-land, hvor det er adgang til å gi unn-
tak fra solvenskravene frem til 1gg5,jf. pkt
2(d) i Avtalens Vedlegg IX. Det er Island,
Finland og Norge som har denne over-
gangsordningen. Norge har i en forelgpig
liste f/rt opp Statens varekrigsforsikring,
Den norske krigsforsikring for skib og de
husdyrtrygdelag som etter definisjonen
faller innenfor EØS-bestemmelsene. Hus-
clyrtrygdelag som er organisert som gjensi-
dige selskaper, faller utenf<rr EØS-defini-
sjonen av forsikring. Sålenge de aktuelle
forsikringsselskapene ikke tilfredsstiller
solvenskravene skal de ikke ha adgang tit å
yte tjenester i andre EØS-land. Grunnlaget
for at Norge har bedt om overgangsordnin-
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ger, er at de omtalte forsikringsordningene
ikke omfattes av gieldende norsk forsik-
ringslovgivning med krav til solvens m.v.;

- det slkes etablert en samordning av poli-
tikken overfor tredjeland med hensyn til
skadeforsikringsselskaper som er datter-
selskaper av virksomheter i tredjeland, jf.
pkt 2(e) i Avtalens Vedlegg IX. Reglene på
dette området er lik de tiìsvarende EØS-
reglene for livsforsikringsselskaper, ban-
ker og andre kredittinstitusjoner som er
datterselskaper av virksomheter i tredje-
land, jf, omtalen av dette under forhand-
lingsresultatet i tilknytning til annet bank-
direktiv.

Det skal etableres en forsikringskomité in-
nen EF, jf, Rdir 91/675, I henhold til et brev fra
EFs forhandlingsleder (S.V. I s. 438) skal rege-
len i EØS-avtalens Artikkel 100 om komité-
deltakelse for EFTA-landene komme til an-
vendelse når denne fremtidige forsikringsko-
mitéen behandler saker i samsvar med de så-
kalte "komitologi"-prosedyrene. For nærme-
re omtale av disse prosedyrene vises det til
proposisjonens kapittel 8.

Behou for endringer i norsk l"wgiuning
Norske forsikringsselskaper reguleres av

lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirk-
somhet (forsikringsvirksomhetsioven), jf, og-
så lov 10, juni 1988 nr, 40 om finansierings-
virksomhet og finansinstitusjoner (finansie-
ringsvirksomhetsloven.) Loven har ingen de-
finisjon av forsikringsvirksomhet, men fast-
setter at forsikringsvirksomhet bare kan dri-
ves av forsikringsselskaper og pensjonskas-
ser. Det er visse unntak fra loven eller deler av
loven for visse typer virksomhet. Forsikrings-
virksomhet er avhengig av konsesjon, Det
stilles krav tit bl a egenkapital, selskapsstruk-
tur osv, og virksomheten må drives på be-
stemte rnåter og stå under tilsyn av Kredittil-
synet. Norske husdyrtrygdelag som ikke er
organisert som gjensidige selskaper, vil være
forsikringsselskaper i forhold tii definisjonen
av virkeområdet for skadeforsikringsreglene.
Husdyrtrygdelag er unntatt fra reglene i den
norske forsikringsvirksomhetsloven. Dette
unntaket må endres, slik at det kreves konse-
sjon for'å drir,'e virksomhet som husdyrtryg-
delag. ¡

Kravene til ansvarlig kapital for norske for-
sikringsselskaper svarer til kravene til ansvar-
ìig kapital for kredittinstitusjoner. Dette gir
minst like strenge krav til ansvarlig kapital
som kravene til egenkapital etter EFs direkti-
ver for skadeforsikring. Det legges til grunn at
EØS-kravene til solvens er oppfylt ved de
krav til ansvarlig kapital og krav til tekniske
teserver som er fastsatt i Norge.

':
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Det skal være fri adgang til å etablere seg
som forsikringsmegler innen EØS. I forskrift
8. september 1989 med hjemmel i forsikrings-
virksomhetsloven $ 2-4, er det fastsatt regler
om hvilke forsikringer som kan megles til sel-
skaper som ikke harkonsesjon i Norge, og om
hvem som kan gilre dette, i

Forsikringsmeglerforetak skal være aksje-
selskap med daglig leder som skal godkjen-
nes av Kredittilsynet. Reglene i forskriften
må endres slik at det blir fri adgang til å etab-
lere seg som forsikringsmegler.

Det må gis lovregler om lowalg i forbindel-
se med forsikringsavtaler.

Qurig e konsekuenser øD Auta.Len
EFTA-landene påtar seg de samme forplik-

telser som EFs medlemsland til ikke å ha flere
restriksjoner overfor J¡tere av skadeforsikring
fra EØS-land enn det som følger av EØS-for-
pliktelsene. Samtidig skal institusjoner etab-
lert i EFTA-land ha de samme muligheter til å
yte tjenester i de /vrige EØS-Iandene.

Utenlandske skadeforsikringsselskaper har
allerede i dag relativt god adgang til det nor-
ske markedet. De har adgang til å etablere seg
i Norge ved datterselskap (mer enn 50 pst. ei-
et) eller filial (avhengig av gjensidighet). Det
er adgang til å megle skadeforsikring i forbin-
delse med næringsvirksomhet til forsikrings-
selskap som ikke har konsesjon til å drive
virksomhet i Norge. Dette er nærmere defi-
nert som sjpforsikring elle¡ forsikring i for-
bindelse med industri- og handelsvirksomhet
hvor bedriften har 10 eller flere ansatte eller
årlig omsetning på minst 50 mill. kroner. Nor-
ske valutainnlendinger kan også på eget initi-
ativ tegne skadeforsikring i utenlandske sel-
skap.

Utuilcling clu regeluerket i EF
EF-kommisjonen har lagt frem forslag til et

3. skadeforsikringsdirektiv (COM (90) 348)
som inneholder fglgende hovedregler: En til-
latelse til et forsikringsselskap fra hjemlan-
dets tilsynsmyndigheter skal $elde fullt ut
innenfor hele EF. Man skal både kunne etab-
lere filialer og selge forsikringsprodukter over
landegrensene, og sondringen mellom store
risiki og masserisiki skal ikke lenger ha be-
tydning i forhold til prinsippet om fri tjenes-
teyting, De hensyn som Domstolen la til
grunn for sin avgiørelse i 1986, jf. ovenfor, an-
ses ivaretatt gjennom forslaget til nytt direk-
tiv.

Tilsynsmyndighetene i hjemlandet skal fØ-
re kontroll med hele virksomheten, også i
andre medlemsland, og vertslandets tilsyns-
myndigheters adgang til å gripe inn skal være
begrenset. Det forutsettes imidlertid kontakt
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mellom tilsynsm¡mdighetene. Det skal være
felles regler om regnskap og minimumskrav
til tekniske reserver, samt regler om hva sel-
skapet kan plassere sine forsikringsavsetnin-
ger i. Investeringsalternativene er positivt an-
gitt, og det er krav om spredning av plasserin-
gene. Vertslandet kan ikke stille krav om god-
kjenning av forsikringsvilkår og premier. Det
er tilstrekkelig at disse er akseptert i selska-
pets hjemland. Regelen i 2. skadeforsikrings-
direktiv om at forsikringsavtalen skal. bedgm-
mes etter forsikringsavtalelovgivningen i det
Iandet hvor risikoen ligger, opprettholdes.
Det er en viss adgang til å avtale andre regler,
og for store risiki er lowalget fritt. De som
skal hØpe stlrre aksjeposter i forsikringssel-
skaper, får en meldeplikt overfor myndighe-
tene i selskapets hjemland, og myndighetene
får en viss adgang til å forhindre oppkj¿p av
forsikringsselskaper.

Med det 3. skadeforsikringsdirektivet vil
det indre marked for skadeforsikring i det ve-
sentlige være gjennomfØrt.

Det foreligger i tillegg også nylig vedtatte
direktiver om forsikringsselskapers regnska-
per og om en forsikringskomite, og forslag til
direktiver om awikling av forsikringsselska-
per, om forsikringsavtaler og en forordning
som gir unntak fra konkurransereglene for
samarbeid om forsikringspremier. Slike di-
rektiver vil bidra til en ytteriigere harmonise-
ring av rammebetingelsene for forsikrings-
virksomhet i de enkelte landene. Nye EF-reg-
ler vil fØrst bli E@S-forpliktelser etter at de er
blitt behandlet etter reglene om den felles be-
slutningsprosessen og vedtatt med enstem-
mighet i EØS-komitéen. Det vises til omtale
av interimsordningen i proposisjonens kapit-
tel 8, jf. også siste avsnitt i kapittel 5.7 neden-
for.

Motoruognforsikring
lnnled,ning

Motorvognforsikring er skilt ut som en egen
undergruppe av skadeforsikring. EFTA-lan-
dene, unntatt Island, er allerede deltagere i
den såkalte "grønt kort" ordningen, Ordnin-
gen innebærer at landene harmoniserer og
godkjenner hverandres system med ansvars-
forsikring for motorvogn, slik at motorvogner
registrert i ett land kan kj/re over landegren-
sene uten å måtte tegne ny ansvarsforsikring.
Det ble i 1951 inngått en avtale om dette mel-
Iom de nasjonale bransjeforeningene, for Nor-
ges vedkommende Trafi kkforsikrin gsforenin-
gen, som er en sammenslutning av selskaper
som har konsesjon til å overta motorvognan-
svarforsikring (trafikkforsikring) i Norge. I
19?3 ble det avtalt mellom de nasjonale for-
eningene i de daværende ni EF-landene og
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Finland, Norge, Sveits, Sverige og Østerrike
at kontrollen av forsikringsdokumenter ved
passering av landegrensene skulle oppheves.
Denne avtalen er senere utvidet til å omfatte
Portugal, Spania, Hellas, Tsjekkoslovakia og
Ungarn, og i mars 1991 ble det inngått en ny
multilateral avtale mellom alle de aktuelle na-
sjonale foreningene. EØS-reglene for motor-
vognforsikring bidrar bl.a, til å videref6re
denne ordningen.

EFs regeluerlc
I henhold til Rdir 721166 (9), 1. motorvogn-

forsikringsdirektiv, skal medlemslandene
s/rge for at det alltid finnes forsikringsdek-
ning for erstatningsansvar som fglge av skade
gjort av motorvogn, både i hjemlandet og i
andre medlemsland. Medlemslandene skal
ikke lenger kontrollere at motorvogner som
kommer fra andre medlemsland, er forsikret.
Hvis samtlige nasjonale motorvognforsik-
ringsforeninger i medlemslandene har påtatt
seg å dekke skade forårsaket av motorvogn
fra tredjeland, skal motorvogn fra slikt tredje-
land behandles som hjemmehørende i ned-
lemsland, jf. Kvedtak 91/323 (10) om slik like-
stilling. Ved dette kommisjonsvedtaket er det
bestemt hvilke land som skal regnes for å væ-
re likestilt med medlemsland i forhold til 1.

motorvognforsikringsdirektiv. Dette omfatter
foruten EFTA-Iandene (unntatt Island) også
Tsjekkoslovakia og Ungarn,

De viktigste bestemmelsene i Rdir 84/5 (11),
2. motorvognforsikringsdirektiv, er krav til
stprrelsen på forsikringsdekningen, og krav
om at det skal være forsikringsdekning for
skader voldt av uforsikret eller u$ent motor-
vogn. Pliktig ansvarsforsikring skal dekke
minst 350 000 ECU (ca. 2.8 mill. kroner pr.
skadelidte ved personskade og 100 000 ECU
(ca. 800 000 kroner) pr. uhell for tingskade.

Rdir 90/232 (12), 3. motorvognforsikringsdi-
rektiv, inneholder regler om ytterligere har-
monisering giennom minstekrav til nasjonale
regelverk om motorvognansvarsforsikring.
Ansvarsforsikring skal omfatte skade på pas-
sasjerer i bilen. Premien skal dekke ansvar på
alle medlemslands territorium, og minst sikre
den minimumsdekning som gjelder i det land
hvor eventuelle skader inntreffer,

Rdir 90/618 (13), 4. motorvognforsikringsdi-
rektiv, fastsetter at det skal være fri adgang til
å selge kasko- og ansvarsforsikring for motor-
vogner til kunder som regnes som store, ba-
sert på samme grensedragning som i annet
skadeforsikringsdirektiv, jf. ovenfor, Salg av
masserisiki over landegrensene kan også for
motorvognforsikring fremdeles gjøres avhen-
gig av tillatelse fra vertslandcts myndigheter.
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Vertslandet kan i forhold til både store og små
risiki kreve at forsikringsselskapet utpeker en
lokal skaderepresentant, at det slutter seg til
den lokale trafikkforsikringsforeningen, og at
selskapet slutter seg til det lokale garantifon-
det,

Forhandltngsresultqt
EØS-reglene motsvarer EFs regelverk slik

som angitt i Avtalens Vedlegg IX (S.v. 1 s.

330), henholdsvis pkt 8-10 og pkt ?. Det er in-
gen spesielle EØS-endringer i forhold til di-
rektivene.

Behoo for endrínger i norslcl.wgiuning
Regelverket i EøS innebærer i praksis en

videreføring av det eksisterende samarbeid
mellom nasj onale trafikkforsikringsforenin-
ger.

Utenlandske ytere av motorvognansvars-
forsikring må kunne regnes som godkjent
trygdelag i forhold til tegning av store risiki.
På de aller fleste punkter innebærer erstat-
ningsreglene i lov 3. februar 1961 om ansvar
for skade som motorwogner gjer (bilansvarslo-
va) en dekning som fullt ut fyller kravene et-
ter EØS-reglene. Det finnes likevel enkelte
særlige regler om unntak fra erstatningsplik-
ten som ikke er i samsvar med E@S-reglene,
og derfor må oppheves. Dette gielder bl.a. et
unntak for skade på ansatte på bilverksteder
o.1,, særlige beviskrav i forhold til kunnskap
om hvorvidt kjØretØyet var stjålet, og unnta-
ket i forbindelse med at kj/ret/yet "vart nytta
i samband med eit brotsverk".

Liusforsikring
EFs regeluerk

Rdir 79/267 (14), 1. livsforsikringsdirektiv,
inneholder definisjonen av livsforsikring,
som også angir virkeområdet for dette og and-
re direktiver. Livsforsikringsvirksomhet skal
være avhengig av konsesjon og stå under til-
syn fra myndighetene i det landet hvor sel-
skapet er opprettet. 1. livsforsikringsdirektiv
inneholder også krav til medlemslandenes
lovgivning med hensyn til solvens. Mens sol-
venskravet for skadeforsikring er knyttet til
den forsikringsmessige risiko, er solvenskra-
vet i livsforsikring knyttet til både forsik-
ringsmessig risiko og til risiko i forbindelse
med kapitalforvaltning. Solvenskravene er
minimumskrav.

Rdir 90/619 (15), 2. livsforsikringsdirektiv,
etablerer en viss grad av fri tjenesteyting over
landegrensene. Det skilles mellom aktiv og
passiv tegning av livsforsikring. Medlemslan-
dene kan fremdeles kreve kontroll mecl og ha
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godlqj enningsordninger for forsikringsselska-
per fra andre medlemsland som pnsker å gå
aktivt ut for å tegne livsforsikring over lan-
degrensene. Men innbyggere i land A skal på
eget initiativ kunne kjþpe livsforsikringspro-
dukter hos et selskap i land B. I utganspunk-
tet skal det være fri adgang til megliñg via en
uavhengig megler (dette likestilles med pas-
siv tegning). Men her er det en særskilt over'-
gangsordning, som g¡þr at oppfyllelsen av
denne regelen kan utsettes til mai 1996. Når
det gielder passiv tegning av gruppelivsfor-
sikring i tilknytning til arbeidsavtaler, skal
det i henhold til EFs direktiv være adgang til
å opprettholde krav om konsesjon i landet der
tjenesten ytes frem til utgangen av 1994,

Sentrq,Le spþrsm&L i forhøndlingene
Som for skadeforsikring dreide forhand-

lingsspprsmålene seg i hovedsak om forhol-
det til datterselskaper av forsikringsselskaper
fra tredjeland, unntak for en spesiell forsik-
ringsordning i Finland og overgangsordnin-
ger for Island.

F orhan dling sr e sult a.t et
EØS-reglene motsvarer EFs regler omtalt

ovenfor med de endringer som er angitt i Av-
talens Vedlegg IX, pkt. 11-12 (S.v. 1 s. 333-
335). De spesielle justeringene av bestemmel-
sene i fgrste livsforsikringsdirektiv innebæ-
rer bl.a. f/lgende:

- Finland har et unntak fra EØS-reglenes
virkefelt når det gjelder pensjonsforsikre-
re, som i Finland er organisert på en sære-
gen måte. Det obligatoriske nasjonale pen-
sjonssystemet er organisert giennom pri-
vate selskaper, jf. pkt 11(a) i Avtalens Ved-
legg IX;

- på samme måte som for skadeforsikring er
det i forbindelse med undertegningen satt
opp en liste over livsfo¡sikringsselskaper
som frem til 1995 kan unntas fra solven-
skravene. Det er Island som har denne
overgangsordningen, jf. pkt 11(c) i Avta-
lens Vedlegg IX;

- på samme måte som for skadeforsikring er
det videre en forpliktelse til ikke å behand-
Ie filialer fra tredjeland bedre enn filialer
fra andre EØS-land, jf. pkt 11(d) i Avtalens
Vedlegg IX;

- forholdet til tredjeland mht. etablering av
datterselskaper er regulert gjennom pkt
11(e) i Avtalens Vedlegg IX. Bestemmelse-
ne går ut på at det etableres en samordning
av politikken overfor tredjeland mht. livs-
forsikringsselskaper som er datterselskap
av virksomheter i tredjeland. Reglene på
dette områd.et tilsvarer de reglene som

gjelder for skadeforsikring og for kredittin-
stitusjoner, Det vises til omtalen av for-
handlingsresultatet i tilknytning til annet
bankdirektiv nedenfor;

- selskaper som driver både livs- og skade-
forsikring på tidspunktet for undertegning
av EØS-avtalen, skal kunne fortsette med
dette på betingelse av at forvaltningen ad-
skilles, jf. pkt f 1(Ð i Avtalens VedÌegg IX.

Behøu for endrínger i norskLwgiuning
Forbudet i valutareglene mot tegning av

personforsikring i utenlandske selskaper må
endres, slik at det blir adgang til å tegne per-
sonforsikring i utenlandske selskaper på eget
initiativ. Det vises i denne forbindelse til av-
snitt õ.2.5 ovenfor om valutareguleringen.

Forsikringsvirksomhetsloven regulerer
som nevnt både livs- og skadeforsikringssel-
skaper, men inneholder ingen definisjon av
forsikringsvirksomhet. I praksis har imidler-
tid loven et virkeområde som svarer til de ty-
per virksomhet som skal reguleres og stå un-
der tilsyn i henhold tiì f@rste livsforsikrings-
direktiv.

På samme måte som for skadeforsikring
legges det til grunn at kravene til solvens er
oppfylt ved de regler som er fastsatt for an-
svarlig kapital og tekniske reserver for norske
livsforsikringsselskaper.

Qorige lcnnsekuenser au Autq.Ien
Markedene for livsforsikring har tradisjo-

nelt ikke vært så åpne for internasjonal kon-
kurranse som markedene for skadeforsikring,
Livsforsikring innehoLder ofte et vesentlig
spareelement, og skatteregler har stor betyd-
ning. Reglene for direkte beskatning er ikke
harmonisert innen E$ og EØS-avtalen omfat-
ter ikke skatteregler.

I henhold til to avgjprelser av EF-domstolen
28. januar 1992 (Sak 204190, Hanns-Martin
Bachmann mot Kongeriket Belgia og Sak
300/90, Kommisjonen mot Kongeriket Bel-
gia), har EF-landene fremdeles adgang til å ha
egne skatteregler i tilknytning til forsikringer
tegnet i selskaper i utlandet, selv om dette i
prinsippet strider mot bl,a. Romatraktatens
artikkel 59. I henhold til EØS-avtalens Artik-
kel 6 er disse av$/relsene også relevante i for-
hold til regelverket for personforsikring i
EØS. Norge vil på denne bakgrunn ikke være
forpliktet til å endre skattereglene vedrØren-
de personforsikring (kapitalforsikring, livren-
te og pensj onsforsikring).

Videre utt¡ilcling øu regeluerket i EF
Nå¡ det 3. livsforsikringsdirektiv er gjen-

nomfØrt, vil det indre marked i all hovedsak
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være fullflrt når det gielder finansielle tienes-
ter, Dette innebærer at det også innen livsfor-
sikring skal bli fri adgang til å yte tjenester
over landegrensene basert på én lisens og
hjemlandskontroll. Det er i forslaget til 3. li'¿s-
forsikringsdirektiv spesielt vist til at regler for
forsikring, og særlig livsforsikring, hittil har
ligget etter utviklingen av regler for kredittin-
stitusjoner og aksjefond, som dermed har fått
et forsprang i konkurransen om folks spare-
penger. I forslaget til 3. direktiv foreslås regle-
ne om full adgang til fri tjenesteyting. Det
skal være felles regler om regnskap og mins-
tekrav til tekniske reseryer, samt om hva sel-
skapet kan plassere sine midler i. Medlems-
landene kan som hovedregel fremdeles velge
å anvende egen rett med hensyn til forsik-
ringsavtale og forsikringsvilkår i den forsikre-
des hjemland.

Det foreligger, som nevnt i avsnittet om
skadeforsikring, også nylig vedtatte direkti-
ver om forsikringsselskapers regnskaper og
om en forsikringskomite, og forslag til direk-
tiver om awikling av forsikringsselskaper og
om forsiliiingsavtaler, og en forordning om
unntak for konkurransereglene. Videre fore-
ligger det et forslag til direktiv om pensjons-
fond.

Det foreligger ikke forslag til harmonise-
ring av skatteregler som kan ha betydning for
livforsikring. En er heller ikke kjent med at
det er planer om å utarbeide slike regler, Man-
gelen på harmonisering kan innvirke på mu-
ligheten for i praksis å etablere et felles forsik-
ringsmarked.

Nye EF-regler vil først bli EØS-forpliktelser
etter at de er blitt behandlet etter reglene om
den felles beslutningsprosess og vedtatt med
enstemmighet i EØS-komitéen. Det vises til
omtale av interimsordningen i proposisjo-
nens kapittel 8, jf. også siste avsnitt i kapittel
5.7 nedenfor.

5.4.3 Banker og andre kredittinstitusjoner
lnnl,edning

I EØS nyttes på samme måte som i EF be-
grepet kredittinstitusjoner. f)ette omfatter
først og fremst banker, men også finansie-
ringsselskaper og kredittforetak. Et indre
marked for banktjenester innebærer at ban-
ker skal ha adgang til å operere innen hele
EØS-området basert på én tillatelse og under
tilsyn fra myndighetene i hjemlandet. Det er
også EØS-regler om forbrukerkreditt, som
bl.a. stiller krav om skriftlighet for lånebetin-
gelser samt krav om opplysning om effektiv
rente etc. i avtaler mellom profesjonelle kre-
dittytere og forbrukere, Disse reglene er be-
handlet i proposisjonens kapittel 7. I kapittel
7 el også EFs anbefaling om elektronisk beta-

lingsformidling omtalt. EF-kommisj onen har
nylig lagt frem et arbeidsdokument om for-
enkling av betalinger over landegrensene.
Regler om betalingsformidling er imidlertid
ikke vedtatt, og inngår ikke i EØS-avtalen.

EFs regeluerk
Rdir 771780 (16), 1. bankdirektiv, inneholder

definisjonen av kredittinstitusjon, unntak for
typer institusjoner og enkeltinstitusjoner, og
regler om hvilke vilkår som må stilles fpr kre-
dittinstitusjoner kan få tillatelse til å etablere
seg. Kredittinstitusjon er defïnert som et fore-
tak som tar imot innskudd fra allmennheten,
og yter frnansiering, Begrepet kredittinstitu-
sjon omfatter f6rst og fremst banker. Men og-
så finansieringsforetak, dvs finansieringssel-
skaper og kredittforetak, er omfattet. Sentral-
banker og postgirokontorer er unntatt fra re-
gelverket. I tillegg har enkeltland fått unntak
for enkelte institusjoner.

SpØrsmålet om å tillate etablering av filialer
fra institusjoner i tredjeland er opp til det en-
kelte medlemsland. Men dersom det tillates
etablert filial, må denne ikke få gunstigere vil-
kår enn filialer fra institusjoner i medlems-
land.

Rdir 89/646 (I7), 2. bankdirektiv, supplerer
og endrer fprste bankdirektiv, Det er etablert
en omfattende liste over det som kan regnes
som vanlige aktiviteter for kredittinstitusjo-
ner. De tjenester innenfor listen som en insti-
tusjon har lov til å utfØre i hjemlandet, skal
den fra og med l januar 1993 ha fri adgang til å
tilby over landegrensene eller gjennom en fili-
al i et annet medlemsland. Myndighetene i
vertslandet kan ikke motsette seg slik tjenes-
teyting sålenge kredittinstitusjonen tilfreds-
stiller kravene i hjemlandet. I fØlge 2. bankdi-
rektiv skal den ansvarlige kapital i en kredit-
tinstitusjon som hovedregel utgj/re minst 5

mill. ECU (ca. 40 mill kroner). Det kravet kan
for særskilte grupper kredittinstitusjoner
som har lavere kapital i utgangspunktet, set-
tes ned til 1 mill. ECU (ca. 8 mill kroner), Det
skal stilles krav til eiere av kredittinstitusjo-
ner. Dersom eiere, som har mer enn 10 pst, av
kapitalen eller stemmene i selskapet, utøver
innflytelse som kan være til skade for en sunn
og forsvarlig ledelse av institusjonen, skal det
treffes tiltak som kan omfatte bl.a, påbud og
avsperring av stemmerettighetene. Det skal,
med enkelte unntak, ikke være adgang for
andre enn kredittinstitusjoner til å motta inn-
skudd fra allmennheten.

2. bankdirektiv har også bestemmelser om
etablering av datterselskaper fra tredjeland.
Slik etablering er et felles anliggende innen-
for E4 i motsetning til etablering av tilialer
fra trefieland. Som omtalt ovenfor, slår det 1.

bankdirektiv fast at filialetablering fra tredje-
't
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land er et spØrsmåI for de enkelte medlems-
Iand. I de tilfelle EF finner at finansinstitusjo-
ner fra EF blir diskriminert i et tredjeland,
dvs ikke "gis de samme konkurransemulig-
heter som tilbys nasjonale kredittinstitusjo-
ner og at vilkårene for reell markedsadgang
ikke er oppfyltu, (2. bankdirektiv Àrt. 9(4))
kan Kommisjonen, i tiÌlegg til å kreve for-
handlinger, også ivcrksette sanksjoner slik at
kredittinstitusjoner fra tredjeland ikke får ad-
gang til å opprette eller overta datterselskaper
i EF-land. Det er tilsvarende regler for forsik-
ringsselskaper.

Direktivet har også bestemmelser om kre-
dittinstitusjoners maksimale adgang til å in-
neha såkalte kvalifiserte eierandeler i selskap
som driver annen virksomhet enn det kredit-
tinstitusjoner kan drive med, jf. art. L2.

Viktige bestemmelser i 2. bankdirektiv er
reglene om fordeling av tilsyn mellom hjem-
landets og vertslandets myndigheter. Det er i
utgangspunktet hjemlandets myndigheter
som skal føre tilsyn med kredittinstitusjoner.
Dette betyr at tilsynet med f.eks. bankfilialer,
som formelt ikke er egne selskaper, skal utfp-
res av tilsynsmyndighetene i det landet hvor
hovedbanken er registrert (hieml.andet). Filia-
Iers likviditet skal imidlertid overvåkes av
hjem- og vertsland i fellesskap. F6r det gis til-
latelse til å etablere en kredittinstitusjon som
er datterselskap, slsterselskap eller har de
samme kontrollerende eiere som en kredittin-
stitusjon i et annet land, skal myndighetene i
etableringslandet konsultere myndighetene i
hjemlandet.

Rdir B3/350 (18) fastsetter ytterligere regler
om tilsyn på konsolidert basis. Dersom f eks
en bank oppretter en datterbank i et annet
land, skal i fprste hånd myndighetene i landet
hvor datterbanken er etablert, flre tilsynet.
Hjemlandet for en datterbank, som er et eget
selskap, er det landet hvor datterbanken er re-
gistrert. For å kunne f/re tilsyn på konsolidert
basis, slår imidlertid direktivet fast at også
myndighetene i morbankens hjemland skal
kunne flre tilsyn med datte¡banken.

De to direktivene, Rdir 891299 (19) og Rdir
891647 (20) inneholder henholdsvis regler om
hva som kan regnes som ansvarlig kapital og
hvor stor den ansvarlige kapitalen i en kredit-
tinstitusjon minst skal være i forhold til virk-
somheten, Formålet er at egenkapitalen skal
stå i forhold til den kredittrisiko institusjonen
ha¡. Disse reglene svarer til de reglene som er
anbefalt for banker med internasjonal virk-
somhet av den såkalte Cooke-komiteen ned-
satt av Den internasjonale oppgjØrsbanken
(BIS). Ansvarlig kapital skal etter disse regle-
ne utgj/re minst I pst. av kredittinstitusjo-
nens aktiva og poster utenom balansen etter
justering for risiko.

Rdir 86/635 (21) inneholder regler for hvor-
dan kredittinstitusjoners regnskaper skal fØ-
res. Reglene bygger på EFs generelle regler
for selskapsregnskap. Rdir 89/117 (22) fastset-
ter at en filial av en kredittinstitusjon fra et
annet medlemsland ikke kan pålegges å of-
fentliggi/re egne regnskaper, men skal ha
plikt til å offentliggjpre kredittinstitusjonens
samlede regnskap, eventuelt oversatt til språ-
ket i vertslandet for filialen.

Rdir 91/308 (23) inneholder regler som skal
bidra til å be$empe hvitvasking av penger.
Hvitvasking av penger er gitt en omfattende
definisjon som inkluderer de fleste mulige
former for anvendelse av midler som stam-
mer fra k¡iminel-l aktivitet. Reglene fastslår
for det første at hvitvasking skal forbys. Vide-
re skal landene innfØre regler som påbyr kre-
ditt- og finansinstitusjoner å slke å forhindre
hvitvasking. Slike institusjoner skal kreve le-
gitimasjon av den som /nsker å åpne en kon-
to, gjøre transaksjoner for mer enn 15 000
ECU (ca. 120 000 kroner) og for/vrig dersom
det er mistanke om hvitvasking. Dokumenter
om identifikasjon og transaksjoner skal be-
holdes i minst fem år. Institusjonene skal på-
legges å sjekke mistenkelige transaksjoner,
og ansatte og tillitsmenn skal samarbeide
med de myndighetene som har med hvitvas-
king å giØre. De blir i tilfelle fritatt for taus-
hetsplikt og skal kunne pålegges å gi opplys-
ninger om mistenkelige transaksjoner. Det
skal være forbudt å gjennomflre antatte hvit-
vaskingsoperasjoner f/r myndighetene er
varslet.

S entr ale spþrsrnå.I i forhønd,Ling ene

Hvert enkelt EFTA-land vil ha sine egne
regler vedr/rende etablering av tredjelands fi-
nansinstitusjoner. EF har på sin side sine eg-
ne felles regler om dette, jf, omtalen ovenfor.
Prinsippet om ulike regler for å gi etablerings-
tillatelse for frnansinstitusjoner fra tredje-
land, er imidlertid uforenlig med prinsippet
om at en institusjon som fØrst er etablert i ett
land, skal ha fri adgang til hele EØS-området.
Et av de vanskelige punktene i forhandlinge-
ne om finansielle tjenester var å lpse dette
problemet.

Siktemålet i forhandlingene var å legge opp
til et nært og pragmatisk samarbeid vedrøren-
de etable¡ing av tredjelands finansinstitusjo-
ner samtidig som partenes autonomi ble be-
vart. Forhandlingene dreide seg ellers om å
fastlegge visse overgangsordninger, visse be-
regninger av egenkapitalandeler og dessuten
deltagelse av EFTA-landene i enkelte av EFs
komiteer,
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F orh øn dling s r e sultq,t et
Direktivene for banker og andre kredittin-

stitusjoner inngår i Avtalen med de modifika-
sjoner som er angitt i Avtalens Vedlegg IX,
pkt 14-23 (S.v. I s. 336-338). Forhandlingsre-
sultatet går ut på fPlgende:

- Den tilpasning som ble valgt for etablering
av datterselskaper av kredittinstitusjoner
hjemmeh/rende i tredjeland, innebærer at
de etableringstillatelser som gis av hhv.
EFTA- og EF-land i utgangspunktet skal
være gyldige innen hel.e EØS. Dette er ba-
sert på at man i praksis, men ikke strengt
formelt, vil ha et felles regime overfor tred-
jeland. I mange tilfelle vil det være liten
grunn til å praktisere forskjellig politikk
overfor tredjeland. Mot denne bakgrunn er
det lagt opp til konsultasjoner og samar-
beid om vurdering av politikken i forhold
til tredjeland på dette området. Awikene
fra en felles politikk vil på den ene side væ-
re i de tilfelle der den faktiske markedsad-
gang i et tredjeland er dårligere for ett eller
flere EF"TA-land sammenlignet med EF.
Om EF i slike tilfelle gir iisenser til datter-
selskaper fra slike tredjeland, skal disse
være begrenset til EF-området med mind-
re de enkelte EFTA-Iand skulle /nske noe
annet, På den annen side vil det være slik
at dersom EF har besluttet at det ikke skal
gis Ìisenser til datterselskap fra ett eller f1e-

re tredjeland, skal lisenser som gis av EF-
TA-land være begrenset til dette EFTA-lan-
det eller til de Øvrige EFTA-land som måtte
ønske det. Disse begrensningene gjelder
ikke for institusjoner som allerede har fått
lisens til virksomhet innen EØS. EF har vi'
dere forpliktet seg til å sØke å få gode ord-
ninger også for EFTA-Iandene i de tilfelle-
ne der EF forhandler med tredjeland om
markedsadgang. Bestemmelsene om tred-
jelands forhold går fram av pkt 16(a) i Avta-
lens Vedlegg IX. Det er som nevnt tilsva-
rende EØS-regler om tredjelands-forhold
for skade- og livsforsikring.

- Island har en generell overgangsordning,
slik at landet fØrst skal oppfylle de EØS-
regler som motsvarer 1. og 2' bankdirektiv
innen 1995, se pkt 15(c) og 16(c) i Avtalens
Vedlegg IX.

- For Finland skal utlån som er sikret med
aksjer i boligselskaper, ved beregning av
egenkapitalandelen behandles på samme
måte som lån sikret med pant i fast eien-
dom, Østerrike og Island skal frem til 1996
ha adgang til å ha en lavere egenkapital-
dekning enn det ellers kreves for aktiva
sikret med pant i bygg. Østerrike og Fin-
land har en overgangsperiode frem til 1' ja-

nuar 1995 for kredittinstitusjoner som ikke
tilfredsstiller egenkapitalkravene. Disse
skal fortsatt få virke på det innenlandske
markedet, men ikke i andre EØSJand, jf.
pkt 18 i AvtaLens Vedlegg IX.

- Som en konsekvens av at det for Øster¡'ike,
Sverige, Sveits, Liechtenstein og Norge er
overgangsordninger for innfpring av de ge-
nerelle regnskapsreglene, jf. proposisjo-
nens kapittel 9, er det også overgangsord-
ninger for direktivet om regnskaper for
kredittinstitusjoner. Overgangsperioden
for Østerrike, Sverige og Norge er f¡em til
1995, og for Sveits og Liechtenstein frem til
1996. I henhold til pkt, 21 i Avtalens Ved-
Iegg IX har EFTA-landene forpliktet seg til
å anerkjenne regnskaper fra filialer av EF-
institusjoner også i overgangsperioden'

- I henhold til Avtalens Protokoll 37 (S.v, 1 s.

182) har EF"TA-landene fått innpass i den
komitéen som er opprettet i henhold til
Rdir 9l/308 om hvitvasking av penger og
som skal koordinere arbeidet mot hvitvas-
king, pkt 23 i Avtalens Vedlegg IX. Komi-
téen har fire forskjellige typer oppgaver.
Det er spesielt bestemt at EFTA-landene
skal kunne delta i komitéens arbeid med
hensyn til både å lette iverksettelsen av di-
rektivbestemmelsene og å lette konsulta-
sjoner om strengere nasjonale regler. De to
pvrige oppgavene innebærer arbeid med
eventuelle utvidelser av reglene om hvit-
vasking, I forhold til dette arbeidet i komi-
téen er det de generelle regler i EØS-avta-
len om EFTA-landenes deltakelse i komi-
téer som skal gielde.

- I henhold til et brev fra EFs forhandlings-
leder (S.v. 1 s. 458) skal regelen i EØS-avta-
lens Artikkel 100 om komitédeltakelse for
EFTAJandene komme til anvendelse når
den Rådgivende bankkomité behandler
saker i samsvar med de såkalte "komitolo-
giu-prosedyrene. For nærmere omtale av
disse prosedyrene vises det til proposisjo-
nens kapittel 8.

I tillegg er det i Avtalens Protokoll 39 (S.v. I
s. 184) slått fast at ECU i Avtalen betyr ECU
som definert av de kompetente organer i EF,
(Dette gjelder generelt og ikke bare i forhold
til kredittinstitusj oner.)

Behou fòr end,rínger i norsk Lwgiuning
I henhold til de av EØS-avtalens regler som

motsvarer 2. bankdirektiv, skal det være fri
adgang for kredittinstitusjoner til å yte finan-
sielle tjenester i form av direkte grenseoversk-
ridende tjenesteyting eller giennom en filial,
Det vil derfor bli foreslått å lovfeste at kredit-
tinstitusjoner som har tillatelse til å drive
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virksomhet i et land innenfor Det europeiske
Økonomiske samarbeidsområde skal ha ad-
gang til å drive virksomhet i Norge. EØS-avta-
len medfører at banker og andre kredittinsti-
tusjoner som er etablert i andre EØS-land,
kan åpne filialer i Norge, og at virksomheten i
disse filialene står under tilsyn av myndighe-
tene i kredittinstitusjonens hjemland. Dette
krever lovendring, siden det idag ikke er ad-
gang for utenlandske kredittinstitusjoner til å
opprette filial i Norge. Samtidig vil norske
banker og andre kredittinstitusjoner få fri ad-
gang til å etablere filialer i de /vrige EFTA-
land og innen EF uten at dette er avhengig av
tillatelse fra vertslandenes tilsynsmyndighe-
ter. Slike filialer vil stå under norsk tilsyn, og
skal ha tillatelse fra norske myndigheter. Lov
7. desember 1956 nr. I om tilsynet for kreditt-
institusjoner, forsikringsselskaper og verdi-
papirhandel m.v. (Kredittilsynet) (tilsyns-
loven) foreslås endret for å klargipre at den
virksomhet som drives i Norge av kredittin-
stitusjoner fra andre EØSland, eventuelt
giennom filial i Norge, også kommer under
tilsyn av Kredittilsynet. Kredittilsynets tilsyn
vil imidlertid være begrenset fordi det vil væ-
re hjemlandets tiisynsmyndighet som har pri-
mærkompetansen for å f/re tilsyn med sine
kredittinstitusj oner,

Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings-
virksomhet og finansinstitusjoner (finansie-
ringsvirksomhetsloven), er en generell lov for
alle fìnansinstitusjoner, og er supplert av for-
skjellig lovgivning for de ulike typer finansin-
stitusjoner. Det er derfor ulike regelsett som
gjelder for forslçjellige institusjoner som går
inn under definisjonen av kredittinstitusjoner
i henhold til første bankdirektiv. Lovene for
forretnings- og sparebanker er knyttet til inn-
skuddsmonopolet, mens lovgivningen for fi-
nansieringsforetak er knyttet til det å drive fi-
nansieringsvirksomhet. I tillegg er det særlo-
ver for en rekke statsbanker. Det er, etter Re-
gjeringens oppfatning, ikke noe i veien for å
opprettholde differensierte nasjonale regler
for forskjellige typer av kredittinstitusjoner,
så lenge reglene tilfredsstiller EpS-reglene.

Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker
(sparebankloven), lov av 24. mai 1961 nr. 2 om
forretningsbanker (forretningsbankloven) og
finansieringsvirksomhetsloven inneholder
regler om stØrrelsen på den minste ansvarlige
kapital et foretak kan ha. Det er lovfestet krav
om at grunnfondet eller aksjekapitalen skal
være over en viss stØrrelse, henholdsvis
500 000 kroner og 1 mill kroner. Disse kravene
er i praksis foreldet, i og med at bel/psgrense-
ne har stått uendret i lang tid, Minimumskra-
vene til startkapital for nye kredittinstitusjo-
ner (uavhengig av virksomhetens omfang) må

Økes til de grenser som etter EØS-reglene
gielder for kredittinstitusjoner, dvs. hen-
hoÌdsvis 5 og 1 mill. ECU ellerhenholdsvis ca,
40 og 8 mill. kroner. Tilsvarende foreslås en
bestemmelse som stiller krav om at den mins-
te startkapital for et finansieringsforetak som
hovedregel skal være minimum 5 mill. ECU.

Norge har innført regler om ansvarlig kapi-
tal for kredittinstitusjoner som svarer til EøS-
reglene og BlS-reglene. Det er satt en opp-
trappingsplan med sikte på at ansvarlig kapi-
tal skal utgiØre minst I pst av beregnings-
grunnlaget etter de nye reglene innen utgan-
gen av 1992. Disse skjerpede krav til mini-
mum ansvarlig kapital i forhold til virksom-
hetens omfang vil kunne være vanskelige å
oppfylle for enkelte institusjoner. Det er ikke
avklart hvordan mulige problemer med for
lav ansvarlig kapital i forhold til de EØS-for-
pliktelser som motsvarer de krav 2. bankdi
rektiv setter til nasjonale krav, skal behand-
les. Innen EF er det antydet at det i tilfelle må
settes individuelle opptrappingsplaner, kom-
binert med skjerpet oppføIging fra tilsyns-
myndighetene. Etter Regjeringens oppfat-
ning vil en måtte tillate midlertidig underopp-
fyìling, men uansett må ansvarlig kapital be-
regnes i samsvar med forskriften. I en slik
eventuell situasjon vil institusjonen måtte føl-
ges opp spesielt fra tilsynsmyndighetenes si-
de.

Sparebank- og forretningsbanklovens be-
stemmelser om krav til norsk statsborgerskap
for stiftere m.v, må endres for å forhindre for-
s\iellsbehandling på grunn av nasjonalitet,
Det samme gielder de tilsvarende bestemmel-
ser i finansieringsvirksomhetsloven med hen-
syn til finansieringsforetak, Kredittinstitusjo-
ner fra andre EØS-land må også få adgang til
å benytte betegnelsen bank i Norge dersom
de har adgang til å benytte slik betegnelse i
hjemlandet.

Finansinstitusjonslovgivningen inneholder
ingen generelle bestemmelser som oppstiller
klare grenser for en kredittinstitusjons ad-
gang til å inneha kvalifiserte eierandeler i sel-
skap som driver annenvirksomhetenn detin-
stitusjonen selv kan drive. I samsvar med 2.
bankdirektiv foreslås en generell bestemmel-
se inntatt i finansieringsvirksomhetsloven
som oppstiller begrensninger til å inneha sli-
ke kvalifiserte eierandeler. Begrensningene
vil være knyttet til kredittinstitusjonens an-
svarlige kapital.

De norske reglene om regnskap svarer ikke
fullt ut til EØS-regelverket for regnskap. Det
er f'ors$eller både i krav til oppstilling og i
vurderingsreglene. En lang rekke av de krav
som stilles i direktivene om finansielle tjenes-
ter, er knyttet til størrelser i regnskapet. In-
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nenfor overgangsordningen, som for Norge er
to år, vil regelverkene i EF-landene og i EF-
TA-Iandene måtte anvendes side om side, og
slik at myndighetene i de respektive land ak-
septerer at den enkelte kredittinstitusjon fpl-
ger reglene i institusjonens hjemland. EFs ge-
nerelle direktiver om regnskapsregler hører
tematisk under selskapsretten, og ikke under
finansielle tjenester. For kredittinstitusjoner
er det imidlertid gitt særregler. Disse særreg-
lene er presiseringer av eller unntak fra de ge-
nerelle regnskapsreglene.

For bankers regnskaper er det visse for-
skjeller mellom det norske regelverket og de
krav som reglene i EØS-avtalen stiller. De
norske vurderingsreglene er i hovedtrekk
sammenfallende med EØS-forpliktelsene.
Det er imidtertid enkelte forskjeller, bl,a, med
hensyn til verdsettelsen av obligasjoner. Det
er i tillegg enkel.te forsgeller i hvordan resul-
tatregnskap og balanse skal stilles opp, Det
vil bli lagt frem et forslag til endringer i regn-
skapsreglene slik at de innen 1. januar 1995
kan tilfredstille de bestemmelsene i EØS-av-
talen som motsvarer regnskapsdirektivet for
kredittinstitu sj oner.

Det er adgang til å opprettholde statsban.
ker innenfor EØS-avtalen. Fire norske stats-
banker, Statens lånekasse for utdanning. In-
dustrifondet, Småbedriftsfondet og Lånekas-
sen for aviser, mottar ikke innlån fra allmen-
heten, og har heller ikke adgang til å giøre det.
De faller derfor utenfor direktivets definisjon
av kredittinstitusjon, og omfattes ikke av av-
talens bestemmelser. Ytterligere fire stats-
banker, Den Norske Stats Husbank, Statens
Landbruksbank, Statens Fiskarbank og Di-
striktenes utbyggingsfond, har etter lovgiv-
ningen adgang til å låne inn penger fra all-
menheten. I henhold til fast praksis fra 1980
finansieres disse fire statsbankene bare ved
lån fra staten. For at de klart skal falle utenfor
EØS-definisj onen av kredittinstitusj oner, vil
det bli foreslått endring i lov av 1, mars 1946
nr. 3 om Statens Husbank (husbankloven),
lov av õ, februar 1965 nr, 2 om Statens Land-
bruksbank (landbruksbankloven), Iov av 18.
juni 1965 nr, 11 om Distriktenes utbyggings-
fond og i lov av 28. april 1972 nr,22 om Sta-
tens Fiskarbank (fiskarbankloven), slik at in-
stitusjonene formelt ikke har adgang til å låne
inn fra allmennheten.

Regjeringen har foreslått en omorganise-
ring av de statlige næringsbankene, jf. Ot.prp,
nr, 57 (1991-92) om lov om Statens neerings- og
distriktsutviklingsfond. Det er foreslått at det
nye fondet skal ha staten som eneste innlån-
skilde. I utkast til lov om den nye Norges
Postbank, jf, Ot.prp, nr, 45 (1991-92) er det fo-
reslått regler som innebærer at den nye ban-
ken vil bli underlagt de generelle regler som

gjelder også for andre norske kredittinstitu-
sjoner. Den Norske Industribank A/S og Nor-
ges Kommunalbank er regulert av egne lover.
Regjeringen legger til grunn at den regulerin-
gen disse to institusjonene er underlagt, også
tilfredsstiller regl.ene i EØS-avtalen.

Kriminalisering av hvitvasking av penger
vil bli giennomført i forbindelse med ratifika-
sjon av henholdsvis FN-konvensjonen av
1988 og Europarådskonvensjonen av 1990 om
hvitvasking. Regler som pålegger kreditt- og
finansinstitusjonene, og deres ansatte, å spke
å forhindre hvitvasking, krever ny lovgivning.
Norge har allerede påtatt seg tilsvarende for-
pliktelser ved tilslutning til anbefalingene i
forbindelse med "Financial Action Task For-
ce, (FAIF), opprinnelig et initiativ fra de syv
største industri-landene (G-7) for å motarbei-
de hvitvasking.

Qurig e lconsekuenser aD Auto.Ien
Banker og andre kredittinstitusjoner etab-

lert i EØS-land skal ha adgang til å yte tjenes-
ter innen hele EØS-området, enten over lan-
degrensene eller ved opprettelse av filialer.
Dette betyr bl.a. at norske banker vil få stlrre
adgang til å titby sine tjenester i andre euro-
peiske land. Norske bankkunder vil samtidig
i st@rre grad kunne velge mellom tilbud fra
norske og utenlandske banker når de skal ta
opp lån eller sette inn penger. Mye av denne
valgfriheten, som innebærer større konkur-
ranse på markedet for banktjenester, er alle-
rede etablert i og med awiklingen av den nor-
ske valutareguleringen.

Videre utulkLing ao regeluerket i EF
Det er nylig vedtatt to direktiver med enkel-

te endringer av reglene om kredittinstitusjo-
ners ansvarlige kapital og et direktiv med reg-
ler om tilsyn med kredittinstitusjoner på kon-
solidert basis,

Det foreligger forslag til direktiver med reg-
ler om fri etablering og tjenesteyting for kre-
dittforetak, regler om awikling av kredittin-
stitusjoner og regler om tilleggskrav til egen-
kapital med utgangsprinkt i den markedsrisi-
ko kredittinstitusjoner har i forbindelse med
valuta og verdipapirer. Videre foreligger det
forslag til direktiver om store engasjementer
med enkeltkunder, om awikling av kredittin-
stitusjoner og om innskytergarantiordninger.
Det er således lagt opp til en relativt omfat-
tende videre harmonisering av regelverket for
kredittinstitusjoner innen EF.

Nye EF-regler vil fprst bli EØS-forpliktelser
etter at de er blitt behandlet etter Avtalens
regler om den felles beslutningsprosess i
EØS. Det vises til omtale av interimsordnin-
gen i proposisjonens kapittel 8, jf. også siste
avsnitt i kapittel 5.7 nedenfor.

'i
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5.4.4 Børs- og verdipapirvirksomhet
lnnlednzng

Regelverket på dette området omfatter for
det flrste reguleringen av forholdet mellom
bprser og de foretak som /nsker å bli bþrsno-
tert, og for det annet regulering av r¿erdipapir-
handel og tjenesteyting i den forbindelse.
Hensikten er å skape et enhetlig marked for
verdipapirhandel. Gjennom regelverket sØ-

ker man for det fprste å sikre markedstilgang
og tilgang til bgrsnotering for verdipapirut-
stedere, også over landegrensene. For det an-
net sØker man å ivareta hensynene til beskyt-
telse og markedsinformasjon i forhold til in-
vestorene.

EFs regeLuerk
Etter Rdir 791219 (24) om vilkår for b@rsno-

tering skal de aksjene som søkes børsnotert,
ha en antatt markedsverdi på minst 1 mill.
ECU (ca I mill, kroner). Dersom markedsver-
dien til de aksjene som sØkes bØrsnotert ikke
kan fastslås, må selskapets egenkapital være
på minst 1 mill ECU (ca. I mill, kroner). Sel-
skapet må ha offentliggiort regnskaper i
minst tre tidligere regnskapsår, aksjene må
være fritt omsettelige, og de skal ha eller få en
tilstrekkelig spredning (minimum 25 pst. må
som hovedregel være fordelt i offentligheten).
For fremmedkapitalpapirer som obligasjoner
m.v. er det ikke krav til stlrrelsen på utsteder-
foretaket eller tidligere offentliggjorte regn-
skaper, men opptatte lån må som hovedregel
være på minst 200 000 ECU (ca. 1,6 mill kro-
ner), og verdipapirene må være fritt omsetteli-
ge. Konvertible papirer kan bare tas opp til
notering dersom de korresponderende aksje-
ne enten tas opp til bØrsnotering samtidig, el-
ler hvis aksjene ikke er bprsnotert, er notert
på et organisert, anerkjent og åpent marked
som funksjonerer regelmessig. Direktivet
fastsetter også forpliktelser for de selskapene
som utsteder verdipapirer.

Rdir 80/390 (25) inneholder regler om krav
til prospekter ved opptak av verdipapirer til
bprsnotering. Direktivet omfatter ikke ande-
ler i kollektive investeringsfond (UCITS), se
nedenfor, og verdipapirer utstedt av offentlig
myndighet. For å sikre at investorer og deres
rådgivere får nØdvendig informasjon til å
kunne vurdere utsteders økonomiske situa-
sjon og de rettigheter verdipapirene gir, skal
det fØr opptak til børsnotering offentliggiøres
et prospekt som inneholder de nØdvendige
opplysninger. Tilsynsmyndighetene skal
god$enne prospektet før det kan offentlig-
giøres. Det kan gjØres unntak fra dette kravet.
Dersom verdipapirene s/kes opptatt til note-

ring i fLere land samtidig, skal prospektet god-
kjennes av myndighetene i det land der utste-
der har sitt hovedkontor. Kravene til prospek-
tets innhold er noe forskjellige for aksjer,
fremmedkapitalpapirer og sertifikater som
representerer aksjer.

Rdir 82/121 (26) regulerer periodisk opplys-
ningsplikt for foretak som har utstedt bØrsno-
terte aksjer. Det er bl.a. fastsatt minimums-
krav om halvårlige beretninger innen fire må-
neder etter utllpet av halvåret. Beretningene
skal inneholde opplysninger om aktiviteten i
selskapet og resultatet av virksomheten, og
disse opplysningene skal være av en slik art
at investorene settes i stand til å vurdere ut-
viklingen i foretaket.

Rdir 88/627 (27) inneholder krav om såkalte

"flaggingsregler,, dvs. krav om at den som
blir innehaver av henholdsvis 10, 20, 33,3, 50
eller 66,6 pst av stemmene i et selskap, eller
som passerer en av disse grensene oppover el-
ler nedover, skal opplyse om sin stemmean-
del til selskapet og myndighetene innen syv
dager. Grensene på 20 og 33,3 pst. kan eventu-
elt erstattes av 25 pst. Grensen på 66,6 pst. kan
tilsvarende settes til 75 pst.

Rdir 89/298 (28) regulerer krav til prospekter
når verdipapirer tilbys offentligheten og de
ikke allerede er bØrsnotert. Det er unntak bl a
for emisjoner til en begrenset krets av perso-
ner, for små emisjoner på under 40 000 ECU
(ca 320 000 kroner), for store emisjoner der
minste enkelte tegningsbeløp er 40 000 ECU
og emisjoner av euromarkedspapirer. Begge
de to siste tilfellene vil være emisjoner med
store tegningsbelpp og derfor fortrinnsvis for
profesjonelle investorer, hvor hensynet til be-
skyttelsen av investorene ikke står like sterkt.
Om verdipapirene skal tas opp til b/rsnote-
rÍng må imidlertid prosjektet tilfredsstille
kravene i Rdir, 80/390 omtalt ovenfor. Dersom
bØrsnotering ikke er aktuelt, er kravene noe
enklere. Formålet er også her at investorene
skal få et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere
verdipapirene. Prospektet skal forelegges til-
synsmyndighetene fþr offentliggi 6ring. Der-
som et prospekt er godkjent i ett land, skal
det også aksepteres i de Øvrige EF-landene.

Rdir 89/592 (29) inneholder krav til EFlan-
denes regler om innsidehandel med verdipa-
pirer. Det skal være forbud mot innsidehan-
del med verdipapirer slik dette er definert i
direktivet. Videre skal såkalte primærinnsi-
dere, dvs. ledende ansatte og tillitsmenn, st/r-
re eiere og personer som har kunnskap på
grunn av oppdrag for utstederforetaket, ha
taushetsplikt når det gjelder informasjon av
presis karakter som, hvis den ble offentlig-
gjort, ville påvirke aksjekursen merkbart.

Rdir 85/611 (30) regulerer såkalte kollektive
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investeringsfond, også kalt <UCITS>' (<IJn-
dertakings for Collective Investment in
Tlansferable Securities,). Disse er nærmere
definert som foretak som bar som eneste for-
mål å ta imot kapital fra allmennheten og in-
vestere kapitalen i verdipapirer. Videre er det
et vilkår at andelene skal HØpes tilbake eller
innlØses etter krav fra andelseierne. Et inves-
teringsfond skal, når det er godltjent av myn-
dighetene i hjemlandet, ha fri adgang til å til-
by sine andeler i alle medlemslandene. Mar-
kedsføringen av andelene må imidlertid inn-
rettes etter regelverket der hvor andelene til-
bys. Samtidig stiller direktivet krav til regule-
ringen av slike investeringsinstitutter i de en-
kelte medlemslandene. Det skal være strenge
grenser for hvordan midlene kan plasseres, og
institusjonene skal stå under tilsyn. Det skal
bl.a. være begrenset adgang for investerings-
fondene til å sitte med likvide midler, og som
hovedregel skal det ikke være adgang til å ta
opp lån, Som hovedregel kan bare inntil 5 pst.
av midlene plasseres hos én utsteder, og bare
inntil 10 pst. av midlene plasseres i papirer
som ikke er bØrsnotert eller gienstand for an-
nen organisert omsetning. Investeringsfonde-
nes formuesmasse skal oppbevares av en de-
potmottaker og forvaltningsselskapene er på-
lagf opplysningsplikt når det gjelder aktivite-
ten i selskapet og resultatet av virksomheten.

S entrøLe spþr smô,L i forhøndlt ng ene

Forhandlingene om b/rs- og verdipapir-
virksomhet dreide seg i all hovedsak om over-
gangsordninger, i flrste rekke'for Island og
Sveits, og i noe mindre utstrekning for Liech-
tenstein og Østerrike. For omtale av konse-
sjonsregler i forbindelse med aksjeopphjØp
vises det til proposisjonens kapittel 5.2 om ka-
pitalbevegelser.

F orh øn dling sr esult øt et
EØSrreglene, som i hovedsak motsvarer

EFs regler på området, er fastsatt i punktene
24 til 30 i Avtalens Vedlegg IX (S,v. 1 s. 138-
139. I korte trekk går forhandlingsresultatet
videre ut på:

- Island og Sveits har for en stor del av EØS-
bestemmelsene overgangsperioder frem til
1, januar 1995, Østerrike og Liechtenstein
har enkelte overgangsperioder av samme
lengde;

- bestemmelser i direktiv 80/390 om at det
kan inngås avtaler med tredjeland om
gjensidig godkjenning av prospekter giel-
der ikke innen EØS, se pkt.2õ(a) i Avtalens
Vedlegg IX.

Behou for end,ringer i norslcLougiunhry
Det er etter Regjeringens oppfatning ikke

nØdvendig å foreslå endringer i lov av 17. juni
1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven)
som følge av EØS-avtalen, Det foreligger et
utkast til nye bØrsforskrifter som i hovedsak
tilfredsstiller de aktuelle reglene, Det vil ved
endelig fastsetting av nye bgrsforskrifter bli
tatt nØdvendig hensyn til EØS-reglene,

Reglene i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjesel-
skaper (aksjeloven) om såkalt "flagging" må
justeres slik at de blir i samsvar med direkti-
vet. Etter norske regler i aksjeloven $ 3-9 er
det nå plikt til nflagging" når man erverver el-
ler avhender mer enn 10 pst. av aksjekapita-
len (eller av stemmene) i et aksjeselskap og,
etter at man har ervervet mer enn 10 pst,, ved
hver endring på mer enn 5 pst. opp eÌler ned,
Etter EØS-reglene skal det "fLagges> når eier-
andelene passerer faste prosenttall som angitt
i direktivet, jf, omtalen av Rdir 88/627 over,

Reglene om kollektive investeringsfond
(UCITS) innebærer at landene får plikt til å
tillate kjøp og salg av fondsandeler over lan-
degrensene. For Norges vedkommende er
dette allerede tillatt etter endringer i valuta-
forskriftene. Videre er det plikt til å stille krav
til aksjefond og tilsvarende institusjoner. Lov
av 12. juni l98l nr. 52 om aksjefond (aksje-
fondloven) står i alle fall foran en revisjon. Det
vil bli foreslått npdvendige endringer i aksje-
fondloven i forbindelse med at denne moder-
nISeres.

Norge har som de @vrige skandinaviske lan-
dene etablert et elektronisk verdipapirregis-
ter, Verdipapirsentralen (VPS), som er regu-
Iert ved lov av 14. juni 1985 nr, 62 om Verdipa-
pirsentral. Rettigheter til norske b@rsnoterte
verdipapirer må, for å få rettsvern, registreres
i dette registeret, på samme måten som rettig-
heter til fast eiendom må registreres i grunn-
boken. Det er regler for hvem som kan være
såkalt "kontof/rer', dvs kunne føre dette re-
gisteret. Dette er forbeholdt norske institusjo-
ner som står under tilsyn av Kredittilsynet.
Samtidig er det disse institusjonene som er
ansvarlige overfor VPS' kreditorer. Norsk lov-
givning om VPS vil måtte endres slik at også
foretak fra andre EØS-tand får adgang til å
være kontofþrere.

Q u r ig e kðn s eku enser qu Au tqlen
EØS-avtalens bestemmelser legger rammer

for det nasjcnale regelverket i tilknytning til
verdipapirmarkedet. Det er ikke adgang til à
stille lempeligere krav til opptak til blrsnote-
ring, informasjon fra bØrsnoterte selskaper
etc. enn det som f6lger av direktivene. En
virkning av dette er at man i stØrre grad vil
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kunne ha tillit ti] at bØrsnotering innebærer et
kvalitetsstempel for utstederforetaket og de
noterte papirene, uten at det er npdvendig å
sette seg inn i detaljerte regler for b@rsvirk-
somheten i det enkelte EØS-land, Gjensidig
godkjenning av prospekter etc. skulle også bi-
dra til at kostnadene forbundet med å sØke å
tiltrekke seg investorer i forskjellige land blir
redusert.

Awiklingen av de gjenværende restriksjo-
nene i valutareguleringen innebærer en skjer-
ping av konkurransen på det norske verdipa-
pirmarkedet og spesielt for norske fondsmeg-
lere, blant annet fordi kravet om bruk av
norsk fondsmegler ved innlendingers kjlp av
utenlandske verdipapirer vil bli opphevet, se
avsnitt 5.4.4 ovenfor.

Videre utuilclíng øu regeluerket i EF
Det foreligger forslag til direktiver med reg-

ler om investeringstjenester og om kapital-
dekning for ytere av investeringstjenester. Vi-
dere arbeides det i EF med forslag til felles
regler for fondsmeglerforetak og andre ytere
av investeringstjenester som skal tilsvare reg-
Iene for kredittinstitusjoner i 2. bankdirektiv.
Nye EF-regler vil først bli EØS-forpliktelser
etter at de er blitt behandlet etter Avtalens
regler om den felles beslutningsprosess i
EØS. Det vises også til omtale av interimsord-
ningen i proposisjonens kapittel 8,jf. også sis-
te avsnitt i kapittel 5.? nedenfor.

5.5 ÎRANSPORT
5,5.1 Innledning

Saksområdet transport i EØS-avtalen om-
fatter transport på veg, jernbane og innlands
vannveger, samt skipsfart og luftfart.

Tladisjonelt har transportmarkedene med
unntak av utenriks sjpfart vært blant de mest
regulerte markeder i EF-landene så vel som i
andre land. Kvoter, I/yver og en rekke nasjo-
nale og internajonale reguleringer har med-
fØrt at transportmarkedene har vært sterkt
oppdeÌt og i mange sammenhenger lite preget
av konkurranse.

Den utviklingen som nå er i gang for å etab-
lere et indre transportmarked i EE, fpiger to
spor: for det fØrste skjer det en awikling av
de mange nasjonale og internasjonale regule-
ringer som hindrer utvekslingen av transport-
tjenester. For det andre utvikles det et felles
regelverk for å ivareta de almene hensyn til
sikkerhet, miliø mv. samtidig som konkur-
ransevilkårene også i videre forstand harmo-
niseres,

Ä.pningen av det europeiske transportmar-
kedet vil få vidtrekkende konsekvenser in-
nenfor hele EØS-området og er en forutset-

ning for at EØS-markedet skal kunne fungere
tiifredsstillende. Gjennom EØS-avtalen yil
EFTA-Iandene være med på de store endrin-
ger som s\jer på transportområdet ved at EFs
indre transportmarked vil utvides til også å
omfatte EFTA-landene.

Hensikten med et enhetlig transportmar-
ked er bl.a. at transportmidlene skal kunne
utnyttes mer effektivt og at kostnadene for
både brukerne av transportjenester og trans-
portnæringen selv skal reduseres. Dette vil re-
dusere tomkjøring og medfpre rimeligere og
mer mi[/vennlige transporttjenester. Samti-
dig vil krav til transportutstyr, yrkesutØvere,
stØtteordninger m.v. bidra til å etablere ensar-
tede konkurransevilkår og ivareta hensyn til
sikkerhet og miliØ.

fnnen luftfart innebærer de nye reglene at
landene ikke kan gi sine egne flyselskaper
bedre vilkår enn utenlandske, og at selskape-
ne får markedsadgang på tike vilkår. Dette vil
kunne gi et bredere tilbud av flyruter innen
EØS-området. For skipsfartens vedkommen-
de sikres markedsadgangen.

Selv om åpningen av transportmarkedet er
kommet et stykke på vei i EE, gjenstar flere
viktige reformer. EØS-avtalen omfatter de
rettsakter som er kunngiort fpr 1. august 1991.
Etter denne dato er nye regler vedtatt i EB og
det foreligger eller er under utarbeidelse en
rekke ytterligere regelforslag. Det vises til
omtale av beslutningsprosessen og interim-
sordningen i proposisjonens kapittel 8.

Fra de nordiske EFTA-landenes side ble det
i forhandlingene lagt vekt på å delta i et en-
hetlig transportmarked så langt som mulig fra
tidspunktet for EØS-avtalens ikrafttredelse.
Mot denne bakgrunn ble man i samråd enige
om ikke å kreve noen overgangsordninger på
transportområdet.

Sveits oB Østerrike vurderte situasjonen
noe forskjellig. Resultatet ble at disse to lan-
dene har en del overgangsordninger, i fØrste
rekke vedr/rende vegtransport. Dette må
bl.a. ses i sammenheng med at Sveits og Øs-
terrike parallelt med EØS-forhandlingene f/r-
te bilaterale forhandlinger med EF om trans-
itt-trafikken gjennom disse to landene. De
spesielle overgangsordningene for Sveits og
Østerrike går frem av Avtalens Vedlegg XIII
(S,v. 1 s. 343-356). Det er ikke gitt noen nær-
mere redegjØrelse for disse i omtalen neden-
for av forhandlingsresultatene på de enkelte
transportområdene.

EØS-avtalens særlige regler for transport-
virksomhet er fastsatt i Avtalens Artikkel 38
og Artiklene 4?-52. Protokollene 19 og 20 (S.v.
1 s, 159-f60) inneholder nærmere bestemmel-
ser vedr/rende skipsfart og innlands vannve-
ger. Protokollene 43 og 44 (S.v. 1 s. 185) regu-
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lerer forholdet mellom EØS-avtalen og de bi-
laterale avtaler henholdsvis Østerrike og
Sveits har inngått med EF om transitttrafikk.
Avtalens Vedlegg XIII viser til den del av EFs
regelverk som med de nØdvendige justerin-
ger inngår i Avtalen. Det er for transportområ-
det avgitt en tr'elleserklæring'om godstrans-
port på veg (S.v. I s. 414). Både Sveits, Østerri-
ke og EF har avgitt separate erklæringer
knyttet til de bilaterale transitt-avtalene, I
omforent m/tereferat fra forhandlingene (S.v.
I s, 427) er det uttrykt forpliktelser vedrpren-
de innlands vannveger og vegtransport. EØS-
avtalens generelle regler om statsstØtte og
konkurranseregler er nærmere omtalt i pro-
posisjonens kapittel 3. Avtalens Artikler 49 og
51 omhandler statsstØtte for transport, jf. om-
tale i proposisjonens kapittel 3, Avtalens be-
stemmelser vedr/rende konkurranseforhol-
dene innen transportvirksomhet er fastsatt i
Avtalens Vedlegg XIV (S.v. 1 s. 356) og i Pro-
tokoll21 (S.v. 1 s. 161).

5.5.2 Fellesbestemmelser for innlands
transport

EFs regeluerk
Med utgangspunkt i Romatraktatens artik-

kel 61 inneholder artikleneT4-84 generelle be-
stemmelser for transportsektoren. De gene-
relle bestemmelsene er avgrenset til å gjelde
vegtransport, jernbane og innlands vannve-
ger, men Rådet kan (som det har gjort) fatte
vedtak om regler også for sjø- og luftfart (ar-
tikkel 84). Bestemmelsene i Romatraktatens
transportavsnitt går bl.a. ut på ffllgende:

- på de områder hvor det ikke er felles reg-
ler, er medlemslandene forpliktet til ikke å
endre sine nasjonale regler slik at nasjona-
le transportgrer blir favorisert (artikkel ?6).
Nasjonal favorisering krever enstemmig
samtykke fra EFs råd;

- stØtteordninger er forenlige med Roma-
traktaten dersom de er knyttet til behovet
for samordning av transportvirksomhet el-
ler er godtgiørelse for offentlige tjenestey-
telser (artikkel 77);

- for transport innen EF-området må det ik-
ke finne sted forskjellsbehandling på
grunnlag av nasjonalitet. AlIe diskrimine-
rende transportpriser og vilkår for samme
slags gods over samme strekning er for-
budt innen Etr'-området dersom ulikheten i
pris eller vilkår er avhengig av varens av-
sender- eller mottakerland (artikkel 79);

- stptte elÌer beskyttelse som medfØrer ulike
konkurransevilkår mellom foretak eller in-
dustrigrener forbys, med mindre de er god-
\ient av EF-kommisjonen, I sin vurdering
av om stØtte kan gis, kan Kommisjonen ta
distriktspolitiske hensyn. Behovet for st@t-
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te skal veies mot de skadevirkninger st/t-
ten må antas å få for konkurranseforholde-
ne (artikkel S0);

- avgifter og gebyrer som kreves opp i for-
bindelse med grensepassering, skal ikke
overstige et rimelig nivå (artikkel 81),

I tillegg til bestemmelsene i Romatraktaten
har EF vedtatt en ¡ekke felles bestemmelser
for veg, jernbane og innlands vannveger. Dis-
se bestemmelsene er av mer genereìI art og er
dels knyttet til spesielle områder som infra-
struktur, konkurranseregler, statsstltte, gren-
sekontroll og kombinerte transporter. I de fØl-
gende avsnittene gis det en kort omtale av en-
kelte av disse felles bestemmelsene:

Ahninnel,ig e fell,e sb e stemnLels er
Som det fremgår av omtalen ovenfor, er det

anledning til å yte st/tte til transportvirksom-
het som godtgjlrelse for offentlig tjenestey-
telse. I den forbindelse er det behov for å
identifisere kostnadene som knytter seg til
bruken av de ulike transporttjenestene. En-
hetlige definisjoner og klassifikasjoner av dis-
se kostnadenê vil gjpre dette arbeidet lettere.

Rfo 1108/70 (31) og Kfo 2598/70 (32) gir regler
om innfpring av et regnskapssystem for infra-
strukturkostnader. Reglene fastlegger en fel-
les fremgangsmåte for å bokf/re kostnadene
ved å bruke infrastrukturen på veg, jernbane
og innlands vannveg. Formålet med bestem-
melsene har vært å innfpre felles prinsipper
for medlemslandenes oppstilling av kostna-
der ved bruk av infrastrukturen. På denne
måten ønsker man at det skal framkomme
tall og verdier som kan gi grunnlag for en
sammenligning av infrastrukturkostnadene
for de ulike transportsektorer. I praksis har
det imidlertid vist seg vanskelig å komme
fram til en ensartet regnskapspraksis i med-
lemslandene.

Rfo 1108/70 forutsetter innsendelse av stati-
stikk hvert år over vedlikeholdsutgifter og in-
vesteringer i offentlige veger, jernbaner og
vannveger, I tillegg ska-l det gis opplysninger
om vognparken og totale kj/relengder innen
vegsektoren. Visse opplysninger skal bare gis
hvert femte år,

Infrastrulctur
Et indre transportmarked n@dvendiggjpr

en viss koordinering av deltakerlandenes Ín-
frastrukturinvesteringer. I Rvedtak 781L74
(33) besluttet Ef,'derfor å etablere en konsul-
tasjonsprosedyre og å nedsette en komité for
transportinfrastruktur der representanter fra
medlemslandene deltar. En viktig oppgave,er
å klarlegge medlemslandenes behov for infra-
struktur og å vurdele sammenhengen i utbyg-
gingen av infrastruktur i de ulike landene.

'i
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Konkurrønseregler
Ett av måtene for EFs transportpolitikk har

vært å fjerne ulikheter som kan forårsake
konkurransevridninger innen transportsekto-
ren. Konkurransereglene forbyr avtaler eller
samarbeid mellom parter som kan påvirke
handelen mellom EF-land, og som'har som
formåI eller resultat at konkurransen hindres,
innskrenkes eller fordreies. Tilsvarende er det
forbudt å misbruke en dominerende stilling
på transportmarkedet. Rfo 11/60 (34) og Rfo
101?/68 (35) er de sentrale bestemmelsene på
dette området. De omfatter alle former for
samarbeid og samordnet opptreden i trans-
portmarkedet, herunder avtalt fastsettelse av
transportpriser og transportvilkår. Offentlige
transportforetak dekkes av bestemmelsene
på samme måte som private foretak. Unntak
gis for visse former for teknisk samarbeid
som skal bidra til stlrre effektivitet. Bestem-
melsene inneholder også detaljerte prosedy-
reregler, regler for samarbeid med nasjonale
myndigheter o g sanksjonsbestemmelser.

Sto,tsstØtte

Rfo 1191/69 (36) fastsetter hvilke tiltak med-
lemsstatene kan treffe for å lpse transportopp-
gaver som har preg av å være offentlige for-
pliktelser. Reglene knyttes an til begrepet

"offentlig tjenesteytelse>, som er slike for-
pliktelser myndighetene pålegger transportu-
tØvere i strid med deres egen Økonomiske in-
teresse. Begrepet "offentlige tjenesteytelseu
kan knyttes opp til transportplikt, f.eks. til
fordel for spesielle grupper, eller plikt til å til-
by reduserte priser for transport av slike
grupper.

Utgangspunktet for bestemmelsen er at sli-
ke forpliktelser kan f@re til en betydelig for-
dreining av konkunansevilkårene i transport-
næringen - i prinsippet bør derfor myndighe-
tene ikke pålegge transportvirksomheter sli-
ke forpliktelser. Samfunns- og miljpmessige
hensyn eller /nske om rabatter til bestemte
grupper av reisende kan imidlertid tilsi at
man velger å opprettholde et transporttilbud
utover det som er av forretningsmessig inter-
esse for transportselskapene. I slike tilfeller
må myndighetene gi transportutØveren Øko-
nomisk kompensasjon for de byrder som
oppstår. Kompensasjonen kan avtalefestes i
en kontrakt mellom myndighetene og trans-
portforetaket, Den offenUige ti enesteytelsen
skal skilles ut regnskapsmessig, slik at man
unngår kryssubsidiering til andre deler av
transportutØverens virksomhet.

Nasjonale myndigheter kan bestemme at
Rfo 1191/69 om kompensasjon for "offentlig
tjenesteytelse" ikke skal gjelde for virksom-

heter som kun utfØrer lokal veg- eller jernba-
netransport i byer, forsteder eller i nærmere
avgrensede regioner. Nasjonale myndigheter
gis stor frihet når det gjelder utforming av
stØtteordninger for lokal og regional trans-
port.

Som det går frem av omtalen av de alminne-
lige bestemmelser ovenfor, fastlegger Rfo
1191/69 hvilke tiltak som kan $ennomfpres i
forbindelse med sikring av og stØtte til til of-
fentlig tjenesteytelse i transport. I tillegg er
ytterligere regler om stptte til transportsekto-
ren nedfelt i Rfo 1107/70 (37) med senere end-
ringer. Disse bestemmelser åpner for at stØtte
kan ytes bl.a. til internasjonale kombinerte
transporter, til forskningsprosjekter og utvik-
ling av ny teknologi.

EF har giennom mange år understreket be-
hovet for Økt synliggjøring av medlemsstate-
nes tilskudd til jernbanene. I tilfeller der jern-
banene er pålagt å opprettholde et stØrre til-
bud eller lavere priser enn det som er rasjo-
nelt ut fra jernbanevirksomhetenes egne /ko-
nomiske vurderinger, skal myndighetene gi
pkonomisk kompensasjon som avtalefestes i
en kontrakt.

For jernbanen er det dessuten gitt et mid-
lertidig unntak fra de relativt strenge reglene
om st/tte til transportsektoren. Unntaket er et
ledd i arbeidet med å sanere de ulike jernba-
nevirksomheters Økonomi og åpner for at
myndighetene kan gi subsidier til jernbanen i
en overgangsperiode som ledd i arbeidet med
å bringe jernbanevirksomhetenes Økonomi i
balanse. Dette fremgår av Rfo 147317õ (38). Se
også omtalen avjernbanetransport nedenfor i
avsnitt 5.5.4.

Grenselcontroll
Innføringen av et indre transportmarked

forutsetter at all grensekontroll av transport-
midter opphprer. I Rfo 4060/89 (39) pålegges
medlemslandene å avskaffe grensekontroll av
transportmidler engasjert i transport på veg
eller innlands vannveg. Kontrollen skâl heret-
ter ha form av stikkprØvekontroll, dvs. at den
kan utfØres overalt på EF-landenes territo-
rium på ikke-diskriminerende grunnlag.

Kombin erte tr ønspor ter
EF har gjennom ulike stØttetiltak Ønsket å

fremme bruken av internasjonale kombinerte
godstransporter med lastebil og iernbane el-
ler indre vannveger, Kombinerte transporter
slik begrepet er brukt av EF innebar opprin-
nelig at lastebiler eller forslqiellige former for
tilhengere med understell blir transportert
over lengre strekninger på jernbane, Senere
er dette utvidet til å omfatte også tilfeller der
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bare kontaineren (minimum 20 fot) lastes om;
dessuten er også omlasting fra veg til indre
vannveger nå omfattet.

I Rdir 751130 (40) tok EF sikte på å oppheve
alle kvantitative restriksjoner på kombinerte
transporter der lastebil og jernbane inngår i
transporten mellom medlemslandene. Det
ble også vedtatt at dobbeltbeskatning må
unngås ved bruk av jernbane i kombinerte
tfansporter, og at det skal gis reduksjoner el-
ler refusjoner av vegavgiftene for kj@ret/yer
som utflrer kombinerte transporter for så
vidt gj elder jernbanestrekninger.

På 1980-tallet åpnet EF for at medlemslan-
dene kunne yte økonomisk st/tte til både in-
frastruktur og drift av internasjonate kombi-
nerte transporter. Offentlige investeringer i
terminaler og omlastningsanlegg har vist seg
svært viktige i arbeidet for å fremme bruken
av slike transporter,

Mens adgangen til å gi stØtte til kombinerte
transporter tidligere i hpy grad var bestemt av
@nsket om å tilf/re jernbanene mer transport
for å forbedre deres finansielle situasjon, er
det i premissene for senere bestemmelser lagt
@kt vekt på miljøhensyn og bedring av frem-
kommeligheten i landevegstransporten.

S ærlig om tr a.nsittdrþftelsene meLlnm Soeits,
Qsterrike og EF

Fgr en går nærmere inn på forhandlingene
og forhandlingsresultatet vedr@rende felles-
bestemmelsene for innlandstransport, kan
det være hensiktsmessig å omtale transitt-
drlftelsene mellom Sveits, Østerrike og EF:

Parallelt med EØS-forhandlingene har
Sveits og Østerrike hver for seg ført hilaterale
forhandlinger med EF om trafikken med las-
tekjØretØyer gjennom disse to landene. EF
þnsket i dette sp/rsmålet fri giennomld/-
ringsrett for sine kjlretflyer. Sveits og Østerri-
ke derimot /nsket å opprettholde strenge re-
guleringer av gjennomgangstrafikken, TYans-
ittlandenes reguleringer på dette området har
tradisjonelt vært av både kvantitativ og kvali-
tativ art. Et sentralt spØrsmål i forhandlinge-
ne knyttet seg til sp/rsmålet om transittlan-
dene kunne opprettholde .de vektbegrensnin-
ger for lastebiler de til nå har praktisert.
Sveits har et forbud mot trafikk av lastebiler
med hpyere totalvekt enn 28 tonn, mens @s-
terrike har opprettholdt en grense på 38 tonn.
EF-grensen er 40 tonn. Gjennom sin 28-tonns
gÌense har Sveits meget effektivt begrenset
gjennomfartstrafikken. Dette har medf/rt et
sterkt kapasitetspress på det /sterrikske veg-
nett gjennom Alpene. Belastningen på grunn
av dette har giennom lang tid v¿ert et meget
kontroversielt spørsmål i østerriksk politikk.

Den forhandlingsllsning som Sveits, Øster-

rike og EF kom frem til, er basert på tre ho-
vedelementer:

- de nasjonale vektbegrensningene på hhv.
28 tonn (Sveits) og 38 tonn (Østerrike) opp-
rettholdes. I avtalen med Sveits gis EF un-
der visse vilkår rett til gjennomkjlring for
opptil 100 40-tonns biler pr. dag;

- store deler av det gods som i dag fraktes på
lastebil, skal over påjernbanen, For å lette
overgangen til jernbane har Sveits ensidig
påtatt seg meget store investeringer i nye
jernbanelinjer og materiell ;

- transittrafikken gjennom Østerrike ska-l
begrenses ved at EF-landene tilstås en
transittkvote fastsatt i såkalte Øko-punk-
ter. Ordningen forutsetter at det beregnes
/ko-punkt-verdier for lastebiler avhengig
av deres forurensningsgrad. Gjennomkjø-
ring med en såkalt <grønn> lastebil forut-
settes å belaste kvoten med færre Øko-
punkter enn gjennomkjlring med en kon-
vensjonell lastebil. På denne måten gis et
incitament til utvikling av - og investering i
- så miljpvennlige lastebile¡ som mulig.
Øko-punkt-kvotene skal reduseres kraftig
innenfor transitt- avtalens gyldighetstid
som er satt til 12 år fra 1. januar 1993, I lø-
pet av denne perioden skal de samlede ut-
slipp CO, HO, NOz samt partikler gå ned 60
pst., dvs. 5 pst. pr. år. I lys av at den årlige
trafikkvekst i en årrekke har ligget mellom
5 og 10 pst,, stiller dette strenge kravtil ut-
vikling av støysvake og <<rene> lastebiler.

De nordiske EFTA-land berpres ikke direk-
te av disse to bilaterale avtalene. Norske
transport/rers transitt i Østerrike reguleres av
en bilateral veitransportavtale mellom Norge
og Østerrike. Denne avtalen blir ikke påvirket
av de nye transittavtalene, For Norge er resul-
tatet at transitten gjennom Østerrike kan gå
som før, Forholdet mellom transittavtalene,
EØS-avtalen og de bilaterale avtalene mellom
Østerrike og Norge og mellom Østerrike og
enkelte av de andre EFTA-Iandene omtales
nærrnere nedenfor.

Norge har ingen bilateral vegtransportavta-
le med Sveits, Med opprettholdelse av 28-
tonns grensen, er transitt gjennom Sveits lite
aktuelt for norske transportlrer.

Sentrale' spprsmå,l í forhønrllíng ene

Forhandlingene om fellesbestemmelsene
for innlandstransport dreide seg dels om ut-
formingen av transportartiklene i selve Avta-
len og dels om hvordan forholdet mellom
EØS-avtaien og de bilaterale transittavtalene
mellom Sveits og Østerrike på den ene side og
EF på den andre side skulle reguleres,
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F or h a,n d,Ling sr e s ult at e t
Avtalens Artikler 4? - 52 inneholder bestem-

melser om transport innen områdene veg,
jernbane og innlands vannveger. Luftfart og
skipsfart er ikke direkte omfattet av disse reg-
lene om transport i Avtalen. Artalens Artik-
kel 4? viser til de nærmere regler scim gjelder
for alle transportgrener, I avsnittene 5.5.5 og
5.5.6 nedenfor om henholdsvis luftfart og
skipsfart er det giort nærmere rede for Avta-
lens regler for disse to sektorene, Det materi-
elle innhold i Avtalens Artikler 47-52 er d.et
samme som Romatraktatens regler på samme
område. Det vises for Øvrig til proposisjonens
kapittel 3 for en n€ermere gjennorngang av
disse Artiklene.

Avtalens Vedlegg XIII (S.v. 1 s. 343-356)
motsvarer EFs fellesbestemmelser for inn-
landstransport slik det går frem av pkt. 1-13 i
Vedlegg XIII. Forholdet til transittavtalene
med Østerrike og Sveits er regulert i hen-
holdsvis Protokoll 43 og Protokoll 44 (S.v. 1 s.
185) og av en felleserklæring til Avtalens be-
stemmelser om godstransport på vei (S.v. 1 s.
4f4). Både EF og disse to landene har for pvrig
avgitt ensidige erklæringer til EØS-avtalen
(S.v. 1 s. 432-433) om disse to avtalene.

Om forholdet mellom EØS-avtalen og de bi-
laterale avtalene mellom Sveits, Østerrike og
EF slår Protokollene 43 og 44 fast at for de
samme saksområder, og som nærmere angitt
i EØS-avtalen, skal bestemmelsene i de bila-
terale avtalene gå foran bestemmelsene i
EØS-avtalen.

I felleserklæringen om godstransport på vei
slås det fast at så lenge den biLaterale transit-
tavtalen mellom Østerrike og EF gjelder, skal
endringer i EØS-avtalen ikke påvirke retten
til markedsadgang som slått fast i den bilate-
rale avtalen (artikkel 16 i denne). Tilsvarende
skal endringer i EØS-avtalen ikke ha virknin-
ger på bestemmelsene i de bilaterale avtalene
mellom Østerrike og henholdsvis Finland,
Norge, Sverige og Sveits.

I innledningen til Vedlegg XIII er det gitt
opplysninger om hvilke artikler i EØS-avta-
Ien som samsvarer med tilsvarende artikler i
Romatraktaten, samt hvor det ikke finnes
slikt samsvar.

Denne innledningen beskriver også prose-
dyrene ved visse typer tvister på transpor-
tområdet. Ved tvister som berlrer både EF-
TA- og EF-land, skal disse tas opp til dr/ftelse
og avgiøres i EØS-komitéen. TVister som bare
berlrer EFTAJand eller EF-Iand, behandles
internt i hver pilar.

Det fremgår videre av Vedlegg XIII at EF-
TA-landene vil kunne delta med en utsending

hver i EFs infrastrukturkomité (pkt. 5 i Ved-
legg XIII), If@lge pkt 12 i Vedlegg XIII, kan
Østerrike opprettholde grensekontroll av kjl-
retþyer for å håndheve /kopunktsystemet
etablert i transittavtalen. Dessuten kan gren-
sekontrollen opprettholdes for å kontrollere
kvoter som for Øwig fØlger av denne avtalen
og av de bilaterale transportavtalene mellom
Østerrike og enkelte av de andre EtrllA-lande-
ne. Sveits kan likeledes opprettholde kontroll
av kjlret/yer på grensen for å håndheve regle-
ne for giennomkjpringstillatelser i sin bilate-
rale avtale med EF.

Behw for endringer i norsk Lwgr,uning
Informasjonsplikten som fplger av Rfo

1108/70 om regnskapsregler, pkt, I i Vedlegg
XIII, pålegges norske myndigheter like fullt
som myndighetene i de andre EØS-landene,

For jernbanens del har Norge i større grad
enn de fleste EF-Iand oppfylt intensjonene
om offentlig tjenesteyting, jf. Rfo 1191/69, pkt,
4 i Vedlegg XIII. Over statsbudsjettet mottar
NSB kompensasjon for "offenUig hjØp av per-
sontrafikktjenester" i forbindelse med at
myndighetene påIegger NSB å opprettholde
et stØrre jernbanetilbud enn det som er i be-
driftens egen lkonomiske interesse. Statens
offentlige kjgp f¡a NSB inngår i trafikkdelens
driftsinntekter og gis som kompensasjon for
opprettholdelse av togtilbudet i trafikksvake
områder, i nærtrafikk omkring storbyene,
samt Intercity-trafikk.

Det legges til grunn at kontrollen med kjØ-
retøyer i Norge vil oppfylle vilkårene som set-
tes i Rfo 4060/89 om avvikling av kontroll di-
rekte på grensen, pkt. 12 i Vedlegg XIII, idet
de norske kontrollstedene ofte ligger et styk-
ke fra grensen og kontrollen som utfpres må
betegnes som stikkprØvekontroll. Grense-
kontroll på andre områder opprettholdes,

Verken disse eller Øvrige av Avtalens felles-
bestemmelser for innlandstransport vil nød-
vendiggjlre endringer i norsk Lov.

Qurige lconsekuenser au Autal,en
EØS-avtalen åpner for at det kan gis stltte

til fremme av internasjonale kombinerte
godstransporter med lastebil og jernbane. Sli-
ke kombinerte transporter utnytter bedre de
ulike transportmidlenes fortrinn under lengre
transporter. Omfanget av slike transporter er
svært beskjedent i Norge.

Videre utuikling au EFs regeluerk
Det vises her til omtalen under punkt 5.5.3;

vegtransport og 5.5.4 ; jernbane.
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5.5.3 Vegtransport
lnnledning

Dette saksfeltet omfatter yrkestransport av
gods og personer på veg. Området har tradi-
sjonelt vært sterkt regulert ved nasjonal lov-
givning og bi- og multilaterale avtaler som in-
neholder kvotebegrensninger for godstrafik-
ken mellom landene. De bilaterale avtalene
har også inneholdt strenge vilkår for interna-
sjonal persontransport på veg. De tradisjonel-
le reguleringer har nesten i sin helhet reser-
vert de nasjonale transportmarkeder for na-
sjonale transportører, Denne skjermingen
opprettholdes til en stor grad ennå. Etr's mål-
setning er å skape et enhetlig og åpent mar-
ked for vegtransport.

Arbeidet for å nå denne målsettingen f6lges
av en harmonisering av alle konkurransevil-
kår av betydning. Krav til vognparken, kvali-
fikasjonskrav o.l. til sjafØrer og transportfore-
tak, avgifter og sosiale bestemmelser skal gjl-
res enhetlige i hele EF-markedet,

Utviklingen hittil har fØrt til at restriksjoner
på transporter av gods mellom EF-landene,
herunder tredjelandstransporter, nesten er
awiklet. Som tredjelandstransporter regnes
transporter der et transportmiddel fiemme-
h/rende i ett land frakter gods mellom to and-
re land. Innen utgangen av lgg2 skal enhver
kvoteregulering av disse former for transport
opphpre. Utenlandske transport/rers adgang
til det enkelte lands innenlandske transport-
marked (kabotasje) er imidlertid fremdeles
kvoteregulert. En belgisk registrert lastebil
som vil frakte gods mellom Hamburg og
München, er således fremdeles avhengig av
en særlig (kabotasje) tillatelse. Den klart ut-
talte målsetting er imidlertid at det skal være
fri adgang til å ta slike transporter.

På persontransportområdet er ikke utvik-
lingen kommet fullt så langt. En ny person-
transportforordning ble vedtatt i EF i desem-
ber 1991. Dette regelsettet vil innebære /kt
markedsadgang for persontransportlrer i ik-
ke-rutebunden trafikk,

Den norske lastebilnæring har i dag en god
posisjon i den internasjonale vegtransport til
og fra Norge. Især er dette tilfelle for spesial-
transporter som transport av frossenfisk o.l.
Adgang til EØS-markedet vil kunne innebæ-
re store muligheter til omstilling og Økt vekst.
Samtidig vil norsk deltakelse i det felles
transportmarked på veg representere en sterk
utfordring for både den norske lastebil- og
bussnæringen. Strukturen i lastebilnæringen
er i dag i stor grad preget av små enheter,
hvorav mange er enmannsforetak. Effektiv
utnyttelse av de trafikkrettigheter som gis
giennom EØS-markedet vil trolig falle lettere
med st@rre og bedre organiserte foretak. Det

kreves videre i gkende grad transportl/snin-
ger som omfatter noe mer enn selve transpor-
ten, f. eks. tjenester som lagring, fortolling og
andre logistikkfunksjoner. Dette er også fak-
torer som til en viss grad vil favorisere de stØr-
re transportforetakene. Et moment i denne
sammenhengen er imidlertid at strukturfor-
holdene i norsk lastebiln¿ering gjenfinnes i en
rekke av de andre EØS-landene.

Når det gjelder norsk internasjonal bus-
stransport, er næringsstrukturen omtrent til-
svarende den man finner i lastebilaeringen.
Også her har de strenge internasjonale regule-
ringer bidratt til å hindre ekspansjon. Buss-
næringen vil gjennom EØS få st@rre mulighet
til å delta i den omfattende transport av turis-
ter tiVfra Norge og mellom andre land i EøS-
området.

Etr's regeluerlc
Tekn i ske b e stemmeLs e r o g tr afikk s ikk e r lrc t

Som nevnt forutsetter en utvidelse av ad-
gangen til transportmarkedet at viktige kon-
kurransevilkår harmoniseres, Tekniske krav
til hjØretØyer utgjØr en viktig konkurranse-
faktor som man har nådd relativt langt i å
samordne.

Rdir 85/3 (41) med senere endringer gir reg-
ler om visse $firetlyers vekter, dimensjoner
og andre tekniske karakteristika. Rådsdirek-
tivet og en serie oppfølgingsdirektiver tar sik-
te på å harmonisere vekter og Cimensjoner på
kjØretØV i internasjonal trafrkk. Tabell 5.5.3
gir en oversikt over de viktigste tillatte vekter
og dimensjoner for lastebiler.

To,b ell 5. 5.3 M qksimale uekter o g dimensj oner
for lcjøretøu

EF Norge

Aksellast(tonn) ...... l0/11,51) 10/11.5t)

Boggilast(tonn),...., 18 18

Totalvekt (tonn)
- vogntog ,.,,.
- semitrailer ..

40t442) 50
4740

Lengde (m.)
- vogntog ...
- semitrailer

18,35
16,5

18,õ/19
L7

Bredde (m.) , 2,512,6, 2,512,63)

Høyde 4,0 4r5
t) 11,5 tonn for en drivende aksel,
2) Gjelder semitrailer med 40 fots lSO-container,

ellers 40 tonn.
3) 2,6 meter gielder termotransport.

De gjeldende EF-direktiver gir adgang til
nasjonale awik. Det vil også være mulig å få
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unntak fra EØS-bestemmelsene for interna-
sjonal kjøring dersom dette er \emlet i ar,'ta-
ler mellom naboland. Slike unntak er vanlig i
EF, f.eks. har BENELUX-landene inngått sli
ke avtaler seg i mellom.

I Rdir 86/364 (42) bestemmes at det må kun-
ne fremlegges dokumentasjon for orri kjØretØ-
yet er i overensstemmelse med Rdir 85/3 om-
talt ovenfor. Direktivet inneholder også krav
til dokumentasjon og kontroll av vognpar-
kens tekniske standard. Kravene retter seg
hovedsaklig til lastebilprodusentene, som må
sþrge for at de nldvendige spesifikasjoner en-
ten er angitt på bilen eller fremgår av skriftlig
dokumentasjon.

Rdir 89/459 (43) gir regler om tilnærming av
lovgivningen i EF-området for mØnsterdyb-
den i bildekk for visse kategorier av motor-
kjfielþyer og tilhengere. Direktivet fastlegger
krav om minimum 1.6 mm. mpnsterdybde på
visse kategorier kjØretØy innen 1. januar 1992.

Et viktig område innenfor reglene om tek-
niske krav og trafikksikkerhet er bestemmel-
sene om periodisk kontroll av kiøretØyer. Må-
Iet med bestemmelsene er å innfpre ensartede
rutiner for kjØretØykontrollen i hele det indre
transportmarkedet. På denne måten pnsker
man å unngå at transport6rer bruker util-
strekkelig vedlikeholdt materiell som kon-
kurransefaktor. Rdir 771143 (44) med senere
endringer, om tilnærming âv lovgivningen i
medlemslandene for kontroll av trekkvogner
og hengere, omhandler periodisk teknisk
kontroll av de ulike kategorier av lqj/retpyer.
Direktivene foreskriver årlig kontroll av bus-
ser, lastebiler, tilhengere, drosjer og ambulan-
ser. For varebiler kreves k<lntroll fgrste gang
etter 4 år og deretter hvert annet år.

For busser, lastebiler, tilhengere, drosjer og
ambulanser er det fastsatt i alt 75 kontroll-
punkter. Ytterligere fem punkter skal kon-
trolleres på kjØretØyer som nyttes til offentlig
transport. For varebiler gielder 50 kontroll-
punkter. Kontrollen skal ut@ves av staten el-
Ier av de organer eller virksomheter som er
utpekt av staten og som virker under dens di-
rekte tilsyn.

Augiftsbestemmelser
Rdir 68/297 (45) med senere endringer fast-

setter det kvantum drivstoff som avgiftsfritt
kan medføres inn i medlemslandene. For las-
tebiler er dette 200 1. og for busser 600 l.

Sosiole bestemtnelser
Med sosiale bestemmelser forstås bestem-

melser om vilkår for yrkesutlverene i trans-
portnæringen.

Rdir ??i796 (46) med senere endringer, gir

regler om gjensidig god$ennelse av diplo-
mer, sertifikater eller andre bevis på formelle
kvalifikasjoner for transportører av gods og
personer. Dette direktiv med endringer fast-
legger vilkår og prosedyrer for gjensidig god-
kjennelse av faglige kvalifikasjoner innen
transportyrket. Målsettingen med reglene er å
giØre det enklere å etablere seg i et annet land.
Direktivet må sees i sammenheng med direk-
tivene som er nevnt i delavsnittet riedenfor
om adgangen til transportyrket.

De viktigste reglene innenfor området sosi-
ale bestemmelser, er reglene om kj/re- og hvi-
letid, som angir grenser for hvor lenge man
kan fpre lastebil og buss fgr man plikter å ta
en pause.

Disse reglene har tre hovedformål:

- harmonisering av konkurransevilkårene;
- bedring av trafikksikkerheten;
- å sikre transportutøverne rimelige arbeids-

vilkår.

De sentrale bestemmelser innenfor dette
området er inntatt i Rfo 3820/85 (47) om har-
monisering av visse sosiale bestemmelser for
vegtransport, og i Rfo 3821/85 (48) om bruk av
fartsskriver i vegtransporten, med senere
endringer.

Saksfeltet omfatter såvel krav til $/re- og
hviletider som kontroll med at disse blir over-
holdt. Reglene gjelder all nasjonal og interna-
sjonal vegtransport innen EF. Alle lastebiler
rutebusser med rutelengde over 50 km., og ali
le busser i trafikk utenfor rute omfattes av
reglene. Det gis anledning til å unnta småbus-
ser med maksimalt 9 - 17 sitteplasser i nasjo-
nal trafikk fra reglene.

EF-bestemmelsene gir adgang til å innfØre
strengere nasjonale regler for innenlandsk
transport, dvs. kortere daglige kj/retider og
lengre hviletider. Reglene foreskriver også at
et kontroìlapparat (fartsskriver) skal installe-
res i bilen for å registrere kj/re- og hviletider,

Også to andre rådsdirektiver, Rdir 76/914
(49) og Rdir 89/684 (50) omhandler kvalifika-
sjonskrav. Det fØrste av disse to gir retnings-
li4jer for utdannelse av sjåf/rer i yrkestrans-
port, Kravene her er meget generelle og det er
opp til medlemslandene å utarbeide detaïer-
te regler. Det andre direktivet fastlegger ret-
ningslinjer for utdannelse av sjåfører som ut-
fprer yrkestransport av farlig gods.

Adg ang til mørked,et for godstrønsport
Et viktig skritt på vegen mot et åpent veg-

transportmarked var vedtaket av Rfo 3L64176
(51) som etablerte den såkalte fellesskapskvo-
ten, Dette direktivet fastlegger en tallfestet
kvote kjøretillatelser (<fellesskapstillatel-
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ser>), som berettiger innehaveren til transport
mellom medlemslandene.

Kvoten av fellesskapstillatelser har vær't
/kt med jevne mellomrom siden 19?6. Intens-
jonen har vært å la en jerm økning av felles-
skapskvoten frem til utlØpet av 1992 lette
overgangen til det frie transportmarked. Den
samlede kvoten fordeles på de enkelte med-
lemsland etter en avtalt nØkkel. Rfo 1841/88
(52) hjemtet en lkning i den totale kvoten til i
alt ca. 24.000 kj/retillatelser for 1989. For 1992
er antallet Økt til ca. 66 000.

Ved utlØpet av 1992 vil ordningen med de
nåværende fellskapstillatelser bli erstattet av
fellesskapsl/yver som vil gi ubegrenset ad-
gang til grensekryssende trafikk. For å få fel-
lesskapsl/yver vil det stilles faglige krav og
Økonomiske og'vandelsmessige krav. (Se av-
snittet nedenfor om adgangen til transportyr-
ket.)

Ad,g øng tíI trønsportgrket
En rekke bestemmelser er gitt med sikte på

å innfgre enhetlige krav til de personer og fo-
retak som þnsker å utØve transportyrket in-
nenfor EF-området, Formålet med bestem-
melsene er å harmonisere utdannelseskrave-
ne, heve den faglige kompetanse og sikre en
effektiv organisering av markedet, som skal
være åpent for alle utØvere som fuller de felles
krav.

Rdir 741561 (53) om adgang til godstranspor-
tyrket, med senere endringer, og Rdir 741562
(54) om adgang til persontransportyrket, etab-
lerer fplgende vilkår for adgang til transpor-
tyrket:

- fremleggelse av tilfredsstillende vandelsat-
test;

- fremleggelse av dokumentasjon for et til-
fredsstillende frnansielt grunnlag for virk-
somheten. Dette formuleres slik at trans-
portforetakene må ha en reservekapital på
minimum ECU 3.000 (ca.24 000 kroner) pr.
bil eller ECU 150 (ca. I 200 kroner) pr. tonn
total vekt. Gara¡tiene kan stilles i form av
bankgarantier;

- faglig kompetanse. L/yvehaveren må ha
avlagt en skriftlig eksamen organisert av
myndighetene eller det organ som myn-
dighetene utl¡eker.

Di¡ektivene åpner for at de nasjonale myn-
digheter kan gjlre unntak for visse personer
med tilsvarende kunnskaper, Ordningen
praktiseres dessuten slik at personer som har
IØyve ved reglenes ikraftredelse kan beholde
det.

Bestemmelsene på dette ,området er gitt
som direktiver. Den nærmere utforming av de

St.prp. nr. 100 teet-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

krav som skal stilles, tilìigger derfor de enket-
te nasjonale myndigheter. Dette gielder bl.a.
sp/rsmålet om hvilke kriminelle handlinger
som skal anses som ekskluderende fra trans-
portyrket, og også spØrsmålet om giennom
hvilken ordning kravet om garantistillelse
skal håndheves.

Adg øng ttl markedet for persontro,nsport
Som nevnt innledningsvis er ikke markeds-

adgangen for persontransporttjenester i EF-
området utvidet i samme grad som tilfelle er
for godstransporter. Målsettingen ved utfor-
mingen av regelverket har stort sett vært å
samordne den praksis medlemslandene har
fulgt ved tilståelse av rettigheter til interna-
sjonal busstransport, Til en viss grad har man
også utvidet markedsadgangen til enkelte for-
mer for transport av mer tilfeldig, ikke-regel-
messig karakter.

Rfo 11?/66 (55) om innf/ring av felles regler
for internasjonal transport av passasjerer med
buss, liberaliserer visse former for internasjo-
nal busstransport utenfor rute. De viktigste
former er sluttede rundturer med buss og så-
kalt <tom innfart>, dvs. henting av sluttede
grupper i et annet medlemsland etterfulgt av
retur til kjØretØyets registeringsland. Liberati-
seringen er i hovedsak den samme som fplger
av ASOR-konvensjonen. ("Agreement on the
international carriage of passengers by road
by means of occasional coach and bus servi-
ces>), som for fl,vrig Norge tiltrådte i 1982.

En mellomform mellom de "tilfeldige" (ik-
ke-rutebundne) transporter og rutetranspor-
tene er de såkalte opendel transporter>. Pen-
deltransport tilsvarer luftfartens charterreiser
og innebærer tur/retw transport av sluttede
g¡upper fra opprinnelseslandet til én eller et
fåtall destinasjoner i et annet land, Rfo 5L6172
(56) innfØrer visse felles regler for slike trans-
porter med buss mellom medlemsland.ene.
Slike transporter har tradisjonelt vært under-
lagt et system der de berØrte lands myndighe-
ter har utstedt individuelle kj/retillatelser til
de enkelte turoperatØrer, Ved denne forord-
ningen etableres et enhetlig system for utste-
delse av slike tillatelser. Tiilatelse skal gis der-
som visse vilkår oppfylles. 81.a. stilles det
krav om at innkvartering skal være inkludert
i billetten, og at reisens varighet inkludert
opphold ikke må vaere mindre enn syv dager,
eller tre dager dersom reiseavstanden er
mindre enn 300 km. Adgangen til behovsvur-
dering opprettholdes, ved at tillatelse kan
nektes dersom det allerede eksisterer et til-
fredsstillende transporttilbud med buss eller
tog.

F.fo 5I7172 (57) med senere endringer innf@-
rer et sett av felles regler for rutekj/ring samt
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såkalt spesiell rutekj/ring med buss. Som
spesiell rutekj/ring regnes arbeids- og skole-
ruter. Denne forordningen trekker opp felles
regler for innholdet i internasjonale rutekon-
sesjoner. Konsesjoner skal lyde på navn og ik-
ke gjelde for mer enn 7 år. Det gis videre reg-
ler for hvilke forhold ved rutetilbudet som
skal fastlegges i konsesjonen (frekvenser, tak-
ster, busstype m.v.). Forordningen trekker og-
så opp retningsliqjer for hvordan selve konse-
sjonsdokumentet skal se ut. Det gis videre de-
taljerte regler for vurdering og behandling av
s/knader. Behovsvurderinger kan foretas.

Sentrqle spØrsmð,I i forhandlingene
Forholdet til de bilaterale transittforhand-

lingene mellom Sveits, Østerrike og EF, ek-
sempelvis sp/rsmålet om vekter og dimensjo-
ner, og spesielle overgangsordninger for disse
to landene var de viktigste spørsmål i for-
handlingene. Dessuten var det en viktig sak
fra EFTA-landenes side å sikre markedsad-
gangen ved framtidige regelendringer om
dette i EF, jf. adgangen til såvel internasjonale
transporter som til kabotasje,

F o rh øn dl.in g s r e st l,t a.t

EØS-avtalens regler på vegtransportområ-
det motsvarer EFs regler på området slik det
går frem av Avtalens Vedlegg XIII, pkt 14-36
(S.v. 1 s. 348-351), I tiUegg er det avgitt en fel-
Ieserklæring om godstransport på veg (S.v. 1

s. 414). Noen ytterligere forpliktelser er gitt i
omforente mØtereferater fra forhandlingene
(S.v. 1 s.427),

EØS-reglene om vegtransport innebærer
bl.a.;

- Sveits og Østerrike har bibeholdt sine na-
sjonale regler vedrlrende maksimal tillatt
vekt for lastebiler (pkt. 14 i Avtalens Ved-
legg XIII), jf. for lvrig omtalen av de bilate-
rale transittforhandlingene i avsnitt 5.5.2
ovenfor;

- vedrØrende markedsadgangen for gods-
transport, pkt. 25 og pkt. 26 i Vedlegg XIII,
er det slått fast at reglene i transitt¿vtalen
mell.om Østerrike og EF skal gå foran de
tilsvarende reglene i EØS-avtalen. På til-
svarende måte skal EØS-avtalen heller ik-
ke påvirke de rettigheter til markedsad-
gang som gis i de bilaterale vegtranspor-
tavtalene mellom @sterrike og henholdsvis
Finland, Norge, Sverige og Sveits;

- Sveits og Østerrike har flere overgangsord-
ninger, Som tidligere nevnt har de nordis-
ke landene ingen overgangsordninger på
transportområdet.

Felleserklae¡ingen om godstransport på veg
uttrykker at om EF utvikler nytt regelverk

vedrØrende markedsadgangen i landeveg-
stransport, så skal disse reglene innarbeides i
EØS-avtalen etter de regler for beslutnings-
prosessen i EØS som Avtalen fastsetter, jf.
omtale i proposisjonens kapittel 8. Markeds-
adgangen skal være gjensidig og på felles ba-
sis. Markedsadgangen vil ikke bare gjelde for
transport EØS-landene imellom, men også for
kabotasje i den grad det åpnes adgang til slik
trafikk. Det er forel/pig uklart hva som konk-
ret vil slqje vedrørende kabotasje. En Rådsfor-
ordning om kabotasje i EF, Rfo 4059/89, l@per
ut ved utgangen av 1992. Før den tid vil EF-
landene måtte ta stilling til den videre utvik-
ling for denne type transporter. I omforent
mØtereferat fra forhandlingene slår partene
fast at for transporter innen EØS skal EØS-
reglene gjelde fremfor reglene i AETR-kon-
vensjonen. Denne konvensjonen ("European
Agreement Concerning the Wo¡k of Crews of
Vehicles engaged in International Road
Transport"), som er inngått i regi av FNs Øko-
nomiske kommisjon for Europa (ECE), regu-
Ierer bl.a. kjøre- og hviletid i landeveistrans-
port. Omforent mptereferat fra forhandtinge-
ne inneholder også en forpliktelse til å vurde-
re et nytt EF-direktiv, Rdir 91/439, om fprer-
kort med sikte på å inkludere det i EØS-avta-
len.

Behw for end,ringer i norslc Lwgiuning
EØS-avtalen medfører ikke behov for end-

ringer i lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferd-
sel (samferdselsloven). En rekke eksisterende
forskrifter må imidlertid endres, og en del nye
forskrifter må utformes.

VedrØrende tekniske bestemmelser er si-
tuasjonen som fØIger:

- som det går frem av Tabell 5.5.3 ovenfor, er
det visse forskjeller i reglene for kjþretþy-
ers vekter og dimensjoner i Norge og i EF,
På noen områder er tillatte vekter og di-
mensjoner i Norge hØyere enn i EF. De nor-
ske bestemmelsene kan opprettholdes ved
kjøring internt i Norge. Ved kjØring i EØS-
området må EØS-reglene, som motsvarer
EFs regler, f/lges. Det samme gjelder idag
for norske lastebiler som ld6rer i EF. Ved
kjØring mellom Norge og Sverige tillates i
dag biler med totalvekt opp til 50 tonn,
Slikt awik, túemlet i egen avtale, vil det
være anledning til å opprettholde;

- gjeldende norske bestemmelser oppfyller
EØS-avtalens krav til m/nsterdybde på
dekk;

- innf/ring av periodisk kontroll avkjØretØ-
yer vil ikke kreve endring i lov av 18, juni
1965 nr. 4, (vegtrafikkloven). Imidlertid må
forskrift om krav tllkiûetØy kap. 3 $$ 3-12
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endres, slik at det for kontrollfrekvenser
og kontrollomfang blir overensstemmelse
med EØS-reglene.

Norske forskrifter setter en grense på 200 li-
ter avgiftsfritt drivstoff som kan medfgres
ved innreise. Denne regelen må endres til 600
liter for busser. For lastebiler er den norske
grensen i overensstemmelse med EØS-regle-
ne,

Reglene for daglig kjØretid i Norge awiker
noe fra EØS-bestemmelsene, I Norge er mak-
simal daglig kj@retid 10 timer med adgang til
12 timers kjpring to ganger i uken. EØS-regle-
ne setter daglig kjØretid til maksimalt 9 timer
med adgang til 10 timers kjØring to ganger i
uken, Bakgrunnen for de norske reglene er
lange avstander og særegne geografiske og
klimatiske forhold. IføLge EØS-reglene er det
etter nærmere vilkår adgang til å fravike be-
stemmelsene om maksimal kj/retid under
helt ekstraordinære forhold. Reglene kan
medføre /kte transportkostnader for enkelte
langtransporter.

Norske biler med totalvekt under 16 tonn,
som i dag bare $prer nasjonalt, har som regel
ikke fartsskriver. Dette skyldes at dagens nor-
ske regler bare setter krav om slikt utstyr for
lastebiler ogvogntog over hhv, 16 og 20 tonn.
EØS-reglene innebærer at forskrift om farts-
skriver for registrering av hjØre- og hviletid av
20, november 1981 må endres. InnfØring av
EØS-reglene vil fpre til at anslagsvis 80.000
norske kjþretþyer vii måtte være utstyrt med
fartsskriver mot ca. 25.000 i dag. Denne utvik-
lingen ville ha kommet også uten en EØS-av-
tale siden installasjon av fartsskriver nå også
vil bli påkrevet i henhold til den reviderte
AETR-konvensjonen. I henhold til kjØre- og
hviletidsbeste¡nmelsene i EØS skal 1 pst. av
sjåførenes arbeidsdager kontrolleres hvert år,
Dette vil bl.a. medfpre lkt kontrollvirksom-
het.

Bestemmelser om adgang til yrket, tildeling
av lgyver mv. må endres for å oppfylle EØS-
avtalens krav, samtidig som nye proseclyrer
må fplges i saksbehandling, kontroll og rap-
portering til nye internasjonale organer.

EØS-reglene om persontransport satnsva-
rer med den praksis norske myndigheter har
fulgt ved behandling av sØknader om interna-
sjonal rutetransport. Krav om sama¡beid mel-
lom selskaper fra deltagerlandene i forbindel-
se med busstransport av sluttede grupper kan
ikke lenger opprettholdes.

EØS-avtalen inneholder ingen krav til har-
monisering av avgifter. Det er likevel aktuelt
å legge om det norske systemet for vegbeskat-
ning innen Avtalen trer i kraft. Bakgrunnen
for dette er bl.a. at flere av EØS-Iandene ved

bilaterale overenskomster er gitt fritak for
den norske kilometeravgiften. Dette medf6-
rer at vårt avgiftssystem i dag håndheves ulikt
overfor ulike utenlandske transportlrer. En
slik ordning vil ikke være i samsvar med
EØS-forpliktelsene, Regeringen har bl.a, mot
denne bakgrunn fremlagt forsìag til avgifts-
omlegning for Stortinget, jf. St.prp. nr. 79
(1991-92) om innfpring av et nytt avgiftssys-
tem til erstatning for kilometeravgiften.

Qvrig e konsekuenser qu AutøLen

Norges internasjonale vegtransport i EØS-
området er i dag regulert i vegtransportavta-
ler inngått med samtlige EFTA- og EF-land,
med unntak av Sveits.

De bilate¡ale avtalene vil miste sin betyd-
ning ved at EØS-avtalen etablerer et felles
transportmarked for gods- og persontrans-
port som omfatter de 19 EØSJandene. Norske
transportører vil få en vesentlig bedret mar-
kedsadgang ved at mulighetene for tredje-
landstransport åpnes.

For no¡sk lastebilnaering som i dag har en
god andel av transportene til og fra Norge, vil
det være viktig fortsatt å ta del i disse trans-
portene på like vilkår. Det er grunn til å anta
at denne form for godstransport fortsatt vil
vokse i betydning og at konkurransen innen
EØS vil f@re til Økt samarbeid mellom trans-
portforetakene og et @kt press på transport-
prisene. Skal norsk lastebilnæring kunne føl-
ge med i denne utviklingen, må næringen sik-
res adgang til transportmarkedet. Dette vil
også komme transportbrukerne til gode.

På det nordiske marked vil norske trans-
portØrer i hovedsak møte den sterkeste kon-
kurransen fra transportØrer i de andre nordis-
ke landene.

For bussnæringen og særlig turbilsektoren
vil den utvidede adgang til markedet åpne
nye muligheter. Dette gjelder særlig henting
av turister i Europa for opphold og ferie i Nor-
ge. De nye reglene muliggiØr på denne måten
markedsfØring av norske reiseprogram der
også transporten til og fra Kontinentet ivare-
tas av norske interesser. Slik transport er på
grunn av gjeldende bestemmelser i de bilate-
rale vegtransportavtalene i dag forbeholdt
transporlforetak etablert i opprinnelseslan-
det.

Konsekvensen av at AETR-reglene erstat-
tes med E@S-reglene for transporter innen
EØS-området, er at AETR nå bare blir gyldig
ved transporter på eller gjennom land som er
tilsluttet AETR, men som ikke er med i E@S,
dvs. sentral- og østeuropeiske land.
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Vid,ere ututkling øu EFs regeluerk
Det er fattet et prinsippvedtak om den en-

delige llyveordning for godstransport på veg,
som skal avløse ordningen med fellesskapstil-
latelser. FellesskapslØylue for grensekryssen-
de trafikk vil gi adgang til hele EF-markedet
uten noen form for kvantitative restriksjoner.
Trafikk på tredjeland vil imidlertid ikke dek-
kes av dette lgyvet, FellesskapslØyvet skal er-
statte alle andre dokumenter, lisenser og tilla-
telser. Lø¡'lvet skal utstedes i transportØrens
etableringsland.

Et forslag til kabotasje vil kunne gi adgang
til slike transporter for to måneder av gangen.
Forslaget inneholder også bestemmelser om
at nasjonale restriksjoner på innenlandske
transporter ikke skal gjelde for kabotasjevirk-
somhet. Begrunnelsen er at kabotasjevirk-
somhet vil drives i forbindelse med et midler-
tidig opphold i vertslandet. Adgangen til ka-
botasje vil da kunne gjlres illusorisk ved
strenge nasjonale krav av teknisk art mv. Ka-
botasjeforslaget i EF har mltt stor motstand
og det er usikkert hva utfallet vil bli.

En forordning om internasjonale busstrans-
porter ble vedtatt i desember 1991. Den nye
forordningen frigir tre typer internasjonal
busstraflikk: AII ikke-rutebunden transport
og pendeltransport med innlosjering, samt
enkelte typer rutetransport. Disse transport-
former vil kunne drives fritt av godkjente
transport/rer. Dette gjelder også når trafik-
ken har karakter av tredjelandstransport; ek-
sempelvis når en spansk buss bringer en
gruppe feriereisende fra England til Frank-
rike. Forordningen åpner ikke for kabotasje i
persontrafikken. Et forslag om slike regler er
imidlertid fremlagt. Etter den vedtatte forord-
ningen skal internasjonale bussruter fremde-
les være avhengig av myndighetenes vurde-
ring, og godkjennelse, Behovsvurdering kan i
denne forbindelse trekkes inn. tr'orordningen
tar imidlertid sikte på å etablere visse felles
saksbehandlingsregler for behandlingen av
søknader om rutetrafikk.

Som nevnt er reglene om kj/retlyenes vek-
ter og dimensjoner viktige konkurransevil-
kar. Vekter og dimensjoner er pr, idag stan-
dardisert for de kj/retøyer som går i interna-
sjonal trafikk mellom medlemslandene. EF
har ennå ikke funnet det nØdvendig å utvide
harmoniseringen til å omfatte kjØretØyer som
bare går i nasjonal trafikk. Et arbeidsutvalg
nedsatt av Kommisjonen har imidlertid fore-
slått at også de nasjonale bestemmelser skal
samordnes med EF-bestemmelsene,

Det foreligger et endelig forslag til direktiv
om periodisk avgasskontroll. Forslaget inne-
bærer årlig kontroll av biler uten katalysator
og hvert annet år for biler med katalysator,

EF har vedtatt et direktiv om et nytt flrer-
kort, Rdir 911439, EFTA-landene har forpliktet
seg til å vurdere direktivet med sikte på at
reglene innarbeides i Avtalens Vedlegg XIII i
henhold til Avtalens regler om beslutnings-
prosessen i EøS, jf. omtalen ovenfor. Det er
fortsatt dr@ftelser i EF om f/rerkortets utfor-
ming.

EF har ennå ikke kommet til enighet om et
nytt avgiftssystem for vegtrafikken. Målset-
tingen har vært å skape like konkurransefor-
hold, avskaffe den flrskale kontroll ved grense-
ne og få dekning for infrastrukturkostnader
samt de indirekte kostnadene ved vegtrafik-
ken. Det er enighet om å legge opp til et av-
giftssystem som gir dekning for kostnadene
ved bruken av veg (territorialprinsippet), For
å oppnå dette har det vært arbeidet med en
harmonisering av både nivå og struktur for de
ulike avgiftstyper. Avgiftssystemet er tenkt
basert på fglgende tre avgiftstyper:

- drivstoffavgifter
- avgifter på hjØretøy i yrkestransport
- gvrige vegavgifter (bomavgifter)

Forellpig har arbeidet resultert i et prin-
sippvedtak om minimumsavgifter pâ 245
ECU (ca. 1.960 kroner) pr. 1.000 liter diesel-
olje, 337 ECU (ca. 2.700 kroner) pr. 1.000liter
bensin o9287 ECU (ca. 2.300 kroner) pr. 1.000
liter blyfri bensin. Når det gjelder årsavgifter
og vegavgifter for /vrig (bomavgifter), er det
hittil ikke oppnådd noen enighet i EF.

õ.5.4 Jernbane
Innled,ni,ng

EFs regelverk forjernbanesektoren er ikke
særlig omfattende. Mange av reglene for jern-
banevirksomhet frnnes nedfelt i fellesbestem-
melsene omtalt i avsnitt 5.5,2. Særlig gjelder
dette statsstlttereglene og reglene om Økono-
misk st/tte til kombinerte transporter. De
spesiflrkke reglene for jernbane har fprst og
fremst tatt sikte på å lette samarbeidet på
tvers av landegrensene mellom de nasjonale
jernbaneforetakene i EF. EF har gjennom
mange år understreket behovet for forret-
ningsmessig drift av jernbanene, bedring av
jernbanenes Økonomi og bedre samarbeid
mellom de nasjonale jernbaneselskapene, Be-
stemmelser om ensartet prising og felles
regnskapsbestemmelser skal stimulere til
dette.

EFs regeluerlc
EFs råd har i Rvedtak75l327 (ã8) og Rved.

tak 83/418 (59) lagt vekt på behovet for å bedre
jernbaneforetakenes Økonomi, oppnå Økt for-
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retningsmessig selvstendighet og harmonise-
re reglene som styrer de /konomiske forbin-
delser mellom jernbaneforetakene og stats-
forvaltningen i de enkelte landene.

Rvedtak 751321 tar opp behovet for å for-
bedre jernbaneforetakenes Økonomiske si-
tuasjon og pålegger medlemslandene i samar-
beid med jernbaneforetakenc å utarbeide en
/konomisk plan med sikte på at foretakene
skal komme i Økonomisk balanse, SeIv om
det legges vekt på at fremtidige tilskudd ikke
bpr være i form av underskuddssaldering, åp-
nes det for at slik subsidiering kan gis i en
overgangsperiode inntil lkonomisk balanse
er nådd. Rådsvedtaket beskriver behovet for
en gieldssanering, men sier samtidig at den
lkonomiske st/tten fra staten må stå i et ri-
melig forhold til de tjenester som ytes av jern-
banene.

Bestemmelsen legger opp til at jernbane-
virksomhetene bør gjlres tilstrekkelig uav-
hengige i administrative, /konomiske og
regnskapsmessige sp@rsmåI. Dessuten bØr
jernbaneforetakene selv fastsette sine egne
priser med sikte på å oppnå gode lkonomiske
resultater og komme i gkonomisk balanse.

Rvedtak 83/4f8 er også begrunnet i ønsket
om at jernbanevirksomhetene skal oppnå en
selvstendig, forretningsmessig stilling. Dette
vedtaket omhandler internasjonal transport
og tar sikte på å gi jernbanevirksomheten Økt
uavhengighet. Det åpnes også for innf¿ring
av et felles tariffsystem i inteinasjonaljernba-
netransport, basert på forretningsmessige kri-
terier.

Rfo 1192/69 (60), 2830/77 (61) og 2L83178 (62)
gir felles regler om standardisering av regn-
skaper.

Formålet med felles regnskapsprinsipper er
å få et grunnlag for å fierne de konkurranse-
messige forskjeller som oppstår ved at det of-
fentlige påIegger jernbanen byrder eller yter
fordeler, Med ulike regnskapsprinsipper vil
slike inngrep i jernbanevirksomhetens øko-
nomi lett gi et urealistisk bilde av virksomhe-
tenes /konomiske stilling og av konkurranse-
vilkårene overfor andre transportgrener. Man
tar derfor sikte på å synliggjlre de fordeler og
ulemper som jernbanene i EF-landene har i
forhold til andre transportgrener. Disse be-
stemmelsene stiller store faglige krav til en
Økonomisk vurdering av konkurransevilkåre-
ne i transportmarkedet og er hittil i liten grad
gjenrromf/rt i praksis.

Rfo 1192/69 anbefaler at medlemslandene
gir en årlig Økonomisk stØtte til jernbanesel-
skapene som tilsvarer en nærmere deflrnert
netto /konomisk byrde som selskapene må
bære. Formålet er å fä konstatert hvilke for-
pliktelser som hviler på jernbanene, og hvilke
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fordeler de har, sammenlignet med en situa-
sjon der de gis samme vilkår som andre trans-
portmidler. Kravene berprer imidlertid ikke
forpliktelser om offentlig tjeneste som myn-
dighetene pålegger jernbanen,

I de senere rådsforordningene, Rfo 2830/77
og Rfo 2183178, gis det detaljerte retningslin-
jer for oppstilling av resultatregnskap og ba-
lanse med utgangspunkt i prinsippene som
legges til grunn for industri- og handelsvirk-
somheters finansielle og bokføringsmessige
forhold. Det er fastsatt prinsipper for hvilke
faktorer som skaltas med ijernbanenes kost-
nadsvurderinger. Formålet er å bidra til st/rre
giennomsiktighet i jernbanenes @konomiske
resultater og medlemslandenes finansielle in-
tervensjoner.

Jernbaneforetakene skal hvert år sende tall
fra sine årsregnskaper til Kommisjonen. En
sammenfattende oversikt over Økonomien i
jernbaneselskapene utarbeides deretter av et
rådgivende utvalg.

Rvedtak 82/529 (63) regulerer fastsetting av
priser innen internasjonal godstransport med
jernbane. Som et ledd i den forretningsmessi-
ge drift skal priser og vilkår for internasjonal
godstransport fastlegges av jernbaneselska-
pene selv i samsvar med deres fonetnings-
messige interesser, idet det tas hensyn til
kostnader og markedssituasj onen.

S entrale spþrsm&I i forhøndling ene

Det har ikke vært spesielle problemer i for-
handlingene knyttet til bestemmelsene om
jernbane.

F orhøn dlín g sr e suLt atet
Bestemmelsene om jernbanetransport om-

talt ovenfor er inntatt i Avtalen med cìe modi-
fikasjoner og tillegg som er angitt i pkt.37-42 i
Avtalens Vedlegg XIII (S.v, 1 s. 352-353). De
bestemmelsene i EØS-avtalen som trolig vil
ha stØrst betydning for jernbanen, finnes
imidlertid på andre områder - som f.eks. stats-
støtte, konkurranseregler og offentlige inn-
kjØp. En del viktige bestemmelser på disse
områdene gis i fellesbestemmelsene for veg,
jernbane og innlands vannveger, omtalt i av-
snitt 5,5.2 ovenfbr.

Behou for endringer i norslc La;giuning
Mens EFs regelverk i hovedsak gjelder jern-

bane i tradisjonell forstand, er norsk jernba-
nelovgivning rettet mot all skinnegående tra-
fikk - bl.a. sporveier, tunnel- og forstadsbaner.
Blant annet kreves det i Norge at private som
vil anlegge eller drive jernbane m.v, må ha
konsesjon og driftstillatelse. NSB er unntatt
fra denne plikten, siden NSB er organisert
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sorR en forvaltningsbedrift og dermed formelt
sett er en del'av staten.

NSB er i stor utstrekning styrt gjennom in-
strukser. I tillegg må NSB rette seg etter de
regler som gjelder for statsforvaltningen -

f.eks. reglene for statens budsjett- og regn-
skapssystem

I praksis er det bare NSB som driver jern-
bane i tradisjonell forstand i Norge. Bestem-
melsene i EØS-avtalen krever ingen endrin-
ger av norsk lov og ingen vesentlige endringer
av forskrifter eller instrukser som gjelder
jernbanen. Dersom det i fremtiden åpnes for
at andre kan drive jernbanetrafikk på det na-
sjonale jernbanenettet, må de vilkår som f/l-
ger av EØS-avtalen eventuelt knyttes til drift-
stillatelsen.

Det antas at de bestemmelsene i EØS-avta-
len som er omtalt i dette avsnittet, ikke vil
medføre vesentlige konsekvenser for Norge
innen jernbanesektoren,

Jernbanen vil kunne opprettholde sin orga-
nisasjon og drift som idag. Den økonomiske
st/tten fra det offentlige tit NSB omfatter alle-
rede en ordning med vederlag for person-
transporttjenester i samsvar med EØS-avta-
lens regler.

Videre utuikling au regeluerket i EF
Romatraktaten inneholder måIsettinger

som går lengre enn EFs nåværende regelverk
i retning av å gi jernbanen mulighet til å kon-
kurrere på Iik linje med andre transportsekto-
rer. Flere av de reglene som inngår i EØS-av-
talen, er et fØrste skritt i denne retning.

Med bakgrunn i Kommisjonens jernbane-
melding fra 1989 (KOM(89)564), vedtok Rådet
29. juli 1991 et direktiv om utvikling av Felles-
skapets jernbaner, Rdir 91i440, Dette direkti-
vet ble kunngjort etter 31. juli 1991 og er ikke
en del av EØS-avtalen.

Direktivet pålegger medlemslandene å sik-
re jernbanene en status som selvstendige
virksomheter, slik at de kan drives etter for-
retningsmessige prinsipper. Medlemslandene
skal sØrge for å bedrejernbaneseLskapenes fi-
nansielle stilling. For de flestes vedkommen-
de kan dette bety en sanering av gieldsbyrden
til staten.

I tillegg åpner direktivet for en viss opp-
mykning av jernbanenes nasjonale monopol
Både internasjonale kombinerte transporter
og internasjonale sammenslutninger av jern-
baneselskap skal på visse betingelser få ad-
gang til de nasjonale jernbanenettene.

Norge har på flere områder giennomf¿rt
ordninger som er i samsvar med det siste EF-
direktivet, Rdir 91/440, om jernbane: Ved inn-
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fpring av det nye /konomiske styringssyste-
met i NSB fra 1. januar 1990 ble det innf/rt et
regnskapsmessig skiLle mellom NSBs kjøre-
veg og NSBs trafrkkdel mot at trafikkdelen
betaler en kj/revegsavgift for bruk av infra-
strukturen. Videre ble det innfØrt en ordning
med offentÌig kjøp av persontrafikktjenester
over statsbudsjettet. Det nylig vedtatte EF-di-
rektivet gir pålegg om tilsvarende ordninger.

Gjeldende norsk lovgivning er ikke til hin-
der for at det gis adgang for andre enn NSB til
å trafikere det nasjonale jernbanenettet. Det
er i dag opp til staten som eier å gi slik tillatel-
se. Et utvalg nedsatt for å fremme forslag til
ny jernbanelov har foreslått innfgrt en lovre-
gel som gir Kongen adgang til å gi bestem-
melser om dette (NOU 1991:32 <Jernbanelo-
ven").

Som svar på den stadige trafikkvekst på
vegnettet i EF-landene ventes det Økt satsing
på kombinerte transporter i EF. Denne satsin-
gen vil bl.a komme til uttrykk i skatte- og av-
giftsregler som favoriserer bruk av slike
transporter. Som nevnt er også utvidet sat-
sing på kombinerte transporter et sentralt ele-
ment i avtalene mellom EF og transittlandene
Sveits og Østerrike. Noen nærmere regler om
kombinerte transporter ut over hva som er
omtalt i avsnitt 5.5.2 ovenfor, er imidlertid ik-
ke utarbeidet ennå.

Nye EF-regler innenfor jernbanesektoren
må i EØS behandles i henhoid til Avtalens
regler om beslutningsprosessen, jf. omtale i
proposisjonens kapittel 8.

5.5.5 Luftfart
Innledni,ng

Både nasjonal og internasjonal luftfart har
tradisjonelt vært strengt regulert. EF har lagt
stor vekt på å utvikle et åpent indre marked
for samferdselssektoren, men luftfdrten kom
sent med i arbeidet med utformingen av re-
gelverket for en samlet transportsektor. Ro-
matraktatens regler om transport omfatter i
utgangspunktet ikke luftfart, men EFs råd
kan bestemme i hvilken grad man skal innf/-
re Fellesskapsregler, jf artikkel 84.2. EF-dom-
stolen har på sin side fastslått at Romatrakta-
tens generelle regler også skal gjelde for luft-
fart, (Jf. sakene vedrØrende "F¡ench Mer-
chant Seamen> - sak L67173 - og "Nouvelles
Frontiers> - sak 209-213/84.) Dette har medfgrt
at det gradvis er vedtatt et omfattende regel-
verk på luftfartens område,

Målet for forhandlingene har vært å få felles
regler for internasjonal luftfart i EØS-områ-
det. Dette er særlig viktig siden de tre skandi-
naviske land har utviklet en felles luftfartspo-
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litikk på bakgrunn av SAS-samarbeidet.I og
med at Danmark er medlem i EF, er SAS defi-
nert som et EF-selskap. Det inneb¿erer at den
trafikk som SAS utfører fra Danmark til and-
re EF-land, må følge EFs regelverk, Det luft-
fartspolitiske samarbeidet har dermed blitt
endret på en avgi/rende måte fordi Danmark
til enhver tid må følge EFs regler, uten å kun-
ne forhandle om dette med Norge og Sverige.
En utvikling i retning av ulike luftfartsregler
mellom Norge/Sverige og Danmark, ville på
sikt kunne føre til at mer av den skandinavis-
ke trafikken ble kanalisert via Danmark.

På denne bakgrunn anmodet Norge og Sve-
rige i 1988 om bilaterale luftfartsforhandlin-
ger med EF. Avtalen forventes å tre i kraft 1.
juli 1992, jf. Stortingets behandling av Ot.prp,
nr. 58 (1990-91). Den bilaterale luftfartsavtalen
vil bli avl/st av EØS-avtalen når denne trer i
kraft. EFs luftfartsregler vil etter dette være
en del av norsk rett når EØS-avtalen trer i
kraft. I forbindelse med undertegningen av
transittavtalen for veitransport mellom EF og
Sveits tok sistnermte forbehold om inngåelse
av tilsva¡ende avtale om luftfart med EF.

EFs regeLuerlc

Generelt
Dagens regelverk i EF vedr@rende luftfar-

ten omfatter ruteflyvninger mellom med-
Iemslandene med passasjerer samt fraktflyv-
ninger (rute og charter).

Det er videre utarbeidet regelverk som fast-
setter hvordan Romatraktatens konkurranse-
regler skal anvendes innenfor luftfarten. 81.a,
er det vedtatt regler som tillater flyselskapene
å fortsette flere former for samarbeid som pr,
definisjon er konkurransebegrensende, og
dermed i utgangspunktet forbudt. Det finnes
regelverk som på visse vilkår gir flyselskape-
ne adgang til å opprette ruter (med passasje-
rer og frakt) og drive fraktflyvninger mellom
alle lufthavner i medlemslandene, forutsatt at
myndighetene i hjemlandet har gitt tillatelse.
Dette innebærer også at det enkelte medlems-
land kan fastsette sin egen konsesjonspoli-
tikk, dvs. selv bestemme hvilke egne seJ.ska-
per som skal operere rutetrafikk, og i hvilken
utstrekning de skal utnytte de rettighetersom
fplger av regelverket om markedsadgang. Fly-
selskapene gis relativt stor frihet med hensyn
til hvor stor kapasitet de vil sette inn på de ru-
ter de får fly, likeledes hvilke priser de vil til-
by,

Det er utarbeidet regelverk for utforming av
flyselskapenes EDB-reservasjonssystemer.
Hensikten er å sikre at reisebyråer og kunder
mottar objektiv informasjon om flyforbindel-
ser og priser. Videre flrnnes regelverk som sik-
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rer visse rettigheter og kompensasjon til pas-
sasjerer som ikke kommer med en fl¡ming
på grunn av såkalt <overbooking'. I tillegg
finnes bestemmelser om samarbeid mellom
luftfartsmyndighetene i forbindelse med flyu-
lykker samt når det gjelder luftfartspolitiske
splrsmåI og forhandlinger i forhold til tredje-
land og i internasjonale organisasjoner.

De alminnelige regler i Romatraktaten om
forbud mot forskjellsbehandling på grunnlag
av nasjona-litet mv. gjelder i prinsippet også
for luftfart. Det vises i denne forbindelse til
omtalen i avsnitt 5.2,6 om transportnæringe-
ne. Luftfartsreglene i EF omfatter imidlertid
ikke bestemmelser om eierforholdene til
transportmidlene. Liberalisering av rarnme-
betingelsene for transportvirksomhet inne-
bærer ikke at offentlig eierengasjement må
awikles.

Konlcumønseregler
Rfo 39?5/87 (64) om fastsetting av frem-

gangsmåten ved anvendelse av konkurranse-
reglene på virksomheter i luftfartssektoren,
endret ved Rfo 1284191, etablerer detaljerte
prosedyre- og beslutningsregler om anvendel-
se av Romatraktatens generelle regler om
konkurranse (artiklene 85 og 86) forsåvidt
gjelder internasjonal luftfart innenfor EF. Det
fastsettes her bl.a, at forbudet i Romatrakta-
tens artikkel 85, pkt.l (vedrØrende avtaler
m.v. som begrenser konkurransen) ikke gjel-
der for avtaler som har til formåI, eller som
fplge, å gjennomfpre tekniske forbedringer eI-
ler samarbeid av teknisk karakter. Som ved-
legg til forordningen fplger en ikke-uttlm-
mende liste over slike avtaler. Forordningen
er i hovedsak sammenfallende med F'fo 17162,
jf. Avtalens Protokoll 21 (S.v. 1 s. 160-163) og
omtalen av Avtalens konkurranseregler i pro-
posisjonens kapittel 4.

Rfo 3975/87 fastsetter videre at det er Kom-
misjonen som har kompetanse til å behandle
saker etter dette regelverket. Det er også reg-
Ier om hvem som kan klage et vedtak inn for
Kommisjonen og hvordan sakene skal be-
handles. Kommisjonen skal utføre sine opp-
gaver i nær forbindelse med medlemslande-
nes myndigheter. Medlemslandene og de en-
kelte foretak er forpliktet til å gi informasjon
og dokumentasjon som Kommisjonen anser
n/dven$ig. Slike opplysnÍnger er undergitt
taushetsplikt. Brudd på bestemmelsene kan
medføre ileggelse av bpter. Vedtakene kan
overprøves av Domstolen,

Rfo 1284/91 gir Kommisjonen mulighet for
å gripe inn umiddelbart når det er n@dvendig
for å hindre at brudd på konkurransereglene
har særlig alvorlige konsekvenser. Det er si-
tuasjoner der slike tbrhold kan få til følge at
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flyforbindelser opphprer eller at flyselskaper
må nedlegge sin virksomhet dette er myntet
på. Forbudipåbud basert på denne prosedyre
gjelder midlertidig for en tidsbegrenset perio-
de.

Mørlcedsadgang i

Rfo 2343/90 (65) om luftfartsselskapers ad-
gang til å delta i ruteflyging innenfor EE, samt
om deling av passasjerkapasiteten mellom
Iuftfartsselskaper ved rutefLyging mellom
medlemsland, fastsetter rettigheter og plikter
mellom flyselskaper hjemmeh/rende i ett
medlemsland (registreringslandet) og myn-
digheter i andre medlemsland, forsåvidt an-
går rutefLyvning mellom medlemslandene.
Charterflyvninger omfattes altså ikke av re-
gelverket, Regelverket gir heller ikke rett til
kabotasje, dvs, i¡nenriksfl.yvninger i a¡rdre
land enn registreringslandet.

Det er viktig å merke seg at forholdet til
myndigheter i registreringslandet ikke regu-
leres her. Dette innebærer at medlemslande-
ne står fritt til å giennomfgre den konsesjons-
politikk de Ønsker, dvs. de kan giennomfpre
begrensninger for flyselskaper registrert i
vedkommende land i alle de forhold som om-
tales nedenfor.

Forutsatt godkjennelse fra registreringslan-
det, har flyselskap i utgangspunktet rett til å

drive trafikk fra ethvert punkt i eget land til
ethvert punkt i et annet land og tilbake. Om
registreringslandet har gitt et flyselskap rett
til slik trafikk, skal mottakerlandet også gi til-
latelse til trafikken, Registreringslandet kan
på sin side ikke nekte et selskap fra den an-
nen part å åpne trafikk på samme rute. Lan-
dene må akseptere at mer enn ett flyselskap
fra hvert medlemsland kan drive ruter mel-
lom to land. Landene må videre akseptere at
mer enn ett flyselskap settes inn på hver rute
på bestemte vilkår knyttet til trafikkvolumet
på rutene.

Det fastsettes regler for fordelingen av ka-
pasitet på rutene. I stedet for den tradisjonelle
likedeling mellom flyselskapene fra de land
som er ber/rt av en rute, fastsettes det grenser
for hvor stor ubalanse man må akseptere. Dis-
se grensene utvides fra år til år. Dersom dette
medf/rer vesentlig Økonomisk skade på et
flyselskap, finnes det imidlertid unntaksord-
ninger. Et selskap har også rett til å kombine-
re ruter mellom registreringslandet og to and-
re medlemsland og ta lokaltrafikk på ruter
mellom disse to land. Det er en forutsetning
at ikke mer enn 50 pst. av den normale se-
songkapasiteten på en strekning mellom to
andre land enn tegistreringslandet utnyttes
til lokaltrafikk,

Medlemslandene gis mulighet til å pålegge

flyselskapene oforpliktelse til offentlig tjenes-
teytelse" forsåvidt angår visse regionalruter.
Dette gir adgang til å yte offentlig stØtte til sli-
ke ruter som er beskyttet mot konkurranse. I
forordningen cr det fastsatt detaljerte vilkår
og prosedyrer for dette. Bl.a. må slike opp-
drag tildeles ved en anbudsprosedyre. Videre
kan nye regionalruter beskyttes mot konkur-
ranse fra store fly (mer enn 80 seter) i 2 år fra
ruten opprettes.

Det finnes visse unntaksbestemmelser som
kan benyttes i de tilfeller en lufthavn ikke har
de nØdvendige anlegg eller tilstrekkelig kapa-
sitet til å betjene alle de flyvninger som øns-
kes opprettet tiVfra vedkommende lufthavn,
eller som fØlge av bestemmelser om sikkerhet
og miljØbeskyttelse. Hovedprinsippet er at
begrensninger som innføres, ikke må for-
s$ellsbehandle flyselskapene på grunnlag av
nasjonalitet.

Det er i et vedlegg til forordningen laget en
egen liste over såkalte kategori I luftha'rner,
dvs de stØrste lufthavnene. Denne listen har
betydning for avgrensningen mellom regiona-
le ruter og andre ruter, jfr ovenfor om be-
grensning av konkurransen på regionale ru-
ter.

Reservasjon av flybilletter foregår i /kende
grad på datareservasjonssystemer ("Compu-
ter Reservation Systems", CRS) som normalt
eies av ett eller flere flyselskaper. Rfo 2299189
(66) skal sikre at reisebyråer og passasjerer
mottar objektiv informasjon fra disse om rei-
se-og prisalternativer, og at alle flyselskaper
har rett til å delta i et CRS-system på like og
ikke-diskriminerende vilkar.

Rfo 294191 (67) om fraktflyging mellom
medlemslandene fastsetter at fraktflyginger
kan utfØres fritt mellom medlemslandene
med unntak av de begrensninger som er om-
talt nedenfor. Det er viktig å merke seg at for-
holdet til myndigheter i registreringslandet
ikke reguleres i forordningen. Forordningen
fastsetter at rene fraktflyvninger ikke omfat-
tes av kapasitetsdelingsreglene. Charterflyv-
ninger med lokalt¡afrkk mellom to andre
medlemsland enn registreringslandet, i til-
knytning til trafikk tiÏfra registreringsstaten,
kan utfØres uten begrensninger. Videre kan
rutefl¡minger med lokaltrafikk mellom to
andre medlemsland enn registreringslandet
utfØres uten kapasitetsbegrensninger, forut-
satt at dette er del av en rute til eller fra regi-
streringslandet. Kabotasje, det vil si rene in-
nenriksflyginger i et annet land enn registre-
ringslandet, omfattes ikke av forordningen.
Flyselskap og kunde kan fritt avtale prisene
seg i mellom, men selskapets standardfrakt-
rater skal etter anmodning gjpres kjent for of-
fentligheten.
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Priser
I henhold til Rfo 2342190 (68) om billettpri-

ser for ruteflyging kan flyselskapene selv fast-
sette sine priser for internasjonal trafikk in-
nen for tre prissoner, forutsatt at visse vilkår
er oppfylt. Normalprissonen er fra g5- 105 pst,
av en fastsatt referansepris, rabattsonen 80-94
pst. av referanseprisen, og lavprissonen 30-79
pst. av referanseprisen. Dersom prisen over-
stiger 105 pst. av referanseprisen, skal den an-
ses godkjent medmindre begge berØrte land
der flyvningen finner sted innen 30 dager
skriftlig underkjenner prisen. Ligger en fore-
slått pris utenfor sonene, må den godkjennes
av begge ber/rte land for å vaere gyldig. Det er
fastsatt visse kriterier som skal legges til
grunn for medlemslandenes avgjØrelse med
hensyn til godkjennelse av prisene. Forord-
ningen fastsetter prosedyrer som skal f/lges
hvis det oppstår tvist mellom to medlemsland
om flyselskapenens priser. Videre kan med-
lemsland innklage en pris for Kommisjonen
som kan beslutte at prisen er i strid med kri-
teriene som er fastsatt i forordningen.

Teknisk hørmonisering og sikkerhet
Rdir 80/1266 (69) om fremtidig samarbeid og

gjensidig bistand mellom medlemslandene
med hensyn til etterforskning av flyulykker,
anmoder medlemslandene om å assistcre
hverandre på passende måte ved flyulykkeu-
tredninger. Slik bistand skal i st@rst mulig ut-
strekning ytes vederlagsfritt. Landene skal
også regelmessig informere hverandre om
nesten'ulykker.

Konsultasj onsprosedyre
I henhold til Rvedtak 80/50 (?0) om oppret-

telse av en konsultasjonsprosedyre om forhol-
det mellom EF-land og tredjeland når det
gjelder lufttransport, og om forhandlinger i
tilknytning til slike saker innen internasjona-
le organÍsasjoner, skal medlemslandene kon-
sultere hverandre om luftfartsspØrsmål som
dr/ftes i internasjonaLe organisasjoner og om
splrsmål som angår forholdene til tredjeland
på luftfartssektoren. Hensikten er å vurdere
om det foreligger spØrsmål av felles interesse-
,og om man skal koordinere sine standpunk-
ter i forhold til saker som drØftes i internasjo-
nale organisasjoner; eventuelt om det er hen-
siktsmessig å ha en felles holdning til de
sp/rsmål som drØftes. Dette rådsvedtaket er
ganske uforpliktende.

Kompensasj on ued o werbooking,
Rfo 295/91 (71) fastsetter felles bestemmel-

ser for kompensasjon til ruteflypassasjerer
som awises på grunn av ooverbookingn, dvs,

at det selges flere billetter enn det er plasser i
flyet. Den som nektes ombordstigning på
girunn av "overbooking", skal kunne velge
mellom å få refundert billetten, befordring
snarest mulig til endelig bestemmelsessted
eller befordring på et senere tidspunkt etter
eget valg, Uansett skal flyselskapet betale en
viss minimumserstatning. Passasjeren har og-
så rett til hotell, måltider og telefon m.v. etter
omstendighetene. Det er en forutsetning at
den som awises har gyldig billett, bekreftet
reservasjon og har sjekket inn i rett tid. Utbe-
taling av slik kompensasjon skal ikke være til
hinder for å sakslke flyselskapet og kreve yt-
terligere erstatning.

S entrale spþr smö,,L i forhan d,Líng ene

Forhandlingene har ikke vært forbundet
med noen stPrre vanskeligheter.

F o rh øndlin g sr esult øt et
De omtalte EF-regler inngår i EØS-avtalen

med de modifikasjoner som går frem av pkt.
60-68 i Avtalens Vedlegg XIII (S.v. 1 s. 355-
356). De såkalte kategori 1 lufthavner i EFTA-
landene er angitt, se pkt. 62 i Vedlegg XIIL
Det vises også til Vedlegg XIV (S.v. 1 s. 357)
og Protokoll 2f (S.v. 1 s. 160) om konkurranse-
reglene, nærmere omtalt i proposisjonens ka-
pittel4.

Sclm angitt innlednin.gsvis, vil EFs materi-
elle regelverk for luftfarten ved ikrafttredel-
sen av EØS-avtalen allerede være en del av
norsk rett som følge av at den bilaterale luft-
fartsavtalen med EF etter forutsetningene da
vil ha trådt i kraft. Forhandlingsresultatet vil
derfor i seg selv ikke bety en endret situasjon
for luftfartens vedkommende.

En av de EF-forordningene som inngår i
den bilaterale luftfartsavtalen med EF, er ikke
del av EØSavtalen. Dette gjelder Rfo 39?6/87
om anvendelse av Romatraktatens artikkel
85, punkt 3, på visse kategorier av avtaler og
samordnet praksis innenfor luftfartssektoren.
Grunnen til at denne ikke er en del av EØS-
avtalen, er at gyldighetstiden for forordnin-
gen utlPper 31. desember 1992.

Behw for endringer i norsk regeluerk
Norsk luftfart reguleres henholdsvis i og

med hjer4mel i lov av 16. desember 1960 nr. 1

om luftfart (luftfartsloven). Loven er utformet
som en fullmaktslov. Luftfarten er også regu-
iert av ulike internasjonale avtaler som Norge
er tilsluttet, samt fellesskandinaviske ret-
ningslinjer vedtatt av de skandinaviske sam-
ferdselsministere/regjeringer. Vilkår og ret-
ningslinjer for det enkelte luftfartsselskap
btir gitt i konsesjoner og driftstillatelser. Til-
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sammen har dette i store trekk utgiort det
rettslige grunnlaget på luftfartens område.

Gjennom inngåelsen av luftfartsavtalen
mellom Norge, Sverige og EF, vil Norge være
forpliktet til å giennomfØre EF-bestemmelse-
ne for luftfart i norsk rett fra det tidspunkt
luftfartsavtalen trer i kraft. I lov av 4. juli 1991,
nr. 50 om gjennomflring av luftfartsavtale
mellom Norge, Sverige og Det europeiske
Økonomiske fellesskap er det gitt hjemmel til
å gi luftfartsbestemmelsene i avtalen som for-
skrifter. Forskriftene vil tre i kraft fra det tids-
punkt luftfartsavtalen er endelig undertegnet
og godkjent av alle parter, ventelig fra 1. juli
1992.

Luftfartsavtalen vil bli avlØst av EØS-avta-
len når denne trer i kraft. Gjennomføringslo-
ven for luftfartsavtalen vil derfor bli opphevet
ved EØS-avtalens ikrafttredelse. Hjemmels-
grunrùaget for forskriften faller dermed bort.
Det blir derfor nødvendig å foreta endringer i
Luftfartsloven for å få den n/dvendige hjem-
mel til å vedta forskrifter på luftfartens områ-
de som fllge av EØS-avtalen, Det vil bli frem-
met en egen odelstingsproposisjon om dette.
Dette vil fprst og fremst være tekniske end-
ringer som ikke innebærer endringer i gjel-
dende rettstilstand.

Qurige konsekuenser au Autalen
EØS-avtalen medfører at det blir et felles re-

gelverk for internasjonal lufttrafikk mellom
EØSJandene. EØS-reglene innebærer at tidli-
gere ordninger med bilaterale luftfartsavtaler
bortfalter mellom EØSlandene, idet disse av-
talene blir erstattet av EØS-avtalen så langt
den dekker de samme områdene. Dette betyr
bl,a. at landene ikke kan gi bedre vilkår til eg-
ne luftfartsselskaper, enn til utenlandske. Det
nye regelverket fØrer til at det enkelte selska-
pet selv får stØrre frihet og fleksibiltet tit å ut-
Øve sin virksomhet.

EØS-avtalen innebærer at norske luftfarts-
selskaper får de samme rettigheter og plikter
som andre selskaper innen EØS-området.
Som nevntvil Norge allerede før EØS-avtalen
trer i kraft ha en tilknytning til dette regelver-
ket ved Luftfartsavtalen mellom Norge, Sve-
rige og EF. Det nye med EØS-avtalen på dette
området er at de andre EFTA-Iandene også vil
bli omfattet av det samme regelverket. Ne-
denfor gis en kort gjennomgang av de konse-
kvenser Avtalen vil ha for norske selskaper.

Det viktigste i Avtalen er at den gir norske
selskaper markedsadgang på like vilkår i hele
EØS-området. Dette betyr at retten til å fLy ru-
tetrafikk med passasjerer samt fraktflyvnin-
ger fra Norge til og mellom EØS-landene sik-
res. Tilsvarende gis flyselskaper fra EØS-land
rett til å fly rutetrafikk til Norge. Som følge av

Avtalen kan det derfor ventes opprettet nye
ruter med EØS-landene. Avtalen vil også gi
gjensidig adgang til å kombinere ruter mel-
lom registreringslandet og to eller flere andre
EØSland og å ta traflkk mellom de andre
land. Dette innebærer at et norsk selskap på
en rute fra Norge til Zürich også kan ta trafikk
mellom f.eks. X'rankfurt og Zùrich. Dette
medfØrer på den annen side at andre EØS-sel-
skaper vil kunne ta lokaltrafikk på f.eks. in-
terskandinaviske ruter.

Charterflyvninger med passasjerer, samt in-
nenriksflyvninger, omfattes ikke av Avtalen.
Dette betyr bl.a. at kryssubsidiering av det in-
nenrikske flyrutesystemet i Norge og til-
skuddsordningen til WiderØes Flyveselskap
AJS kan opprettholdes.

Det antas at den markedsåpning innen luft-
farten som fplger av Avtalen, vil kunne inne-
bære en rasjonalisering og økt effektivitet for
lufttrafikken mellom EØS-landene. Konkur-
ransebestemmelsene skal sikre at flyselska-
pene i stprst mulig grad må forholde seg til et
felles regelverk som skaper like muligheter
og begrensninger for alle selskaper som ope-
rerer innenfor avtaleområdet.

Reglene om kompensasjon for noverboo-
king" eg adferdskodeks for EDB-reserva-
sjonsstystemer er i store trekk i samsvar med
bestemmmelser som er utarbeidet av interna-
sj onale Iuft fartsorganisasj oner hvor Norge el-
Ier norske organisasjoner allerede er medlem-
mer.

Ututkling au regeluerket i, EF
De fleste av Avtalens regler for luftfart, fast-

satt i Avtalens Vedlegg XIII, forventes endret/
erstattet innen ljanuar 1993. Dette henger
sammen med den pågående liberaliserings-
prosess på luftfartsområdet i EF som et ledd i
gjennomfgringen av detindre marked. Etter å
ha vært gjennom to faser med gradvis liberali-
sering - i 1988 og 1990 - har EF-kommisjonen
lagt frem et forslag til ytterligere liberalise-
ring av luftfarten (COM (91)275 final).

Forslaget inneholder bl.a. felles regler med
hensyn til hvilke krav som skal stilles for at et
flyselskap skal få driftstillatelse. I henhold til
forslaget vil alle selskaper som oppfyller fast-
satte teknisk/operative krav og Økonomiske
kriterier, ha rett til å drive luftfart innenfor
Fellesskapet. Den tradisjonelle fortrinnsret-
ten for ett nasjonalt selskap vil i såfall bortfal-
le. Det stilles også krav til at selskapet på eier-
siden skal kontrolleres av et flertall av borge-
reiselskaper fra medlemslandene. Dette vil i
tilfelle innebaere at det tradisjonelle kravet
om nasjonal eierkontroll med flyselskapene
blir opphevet, jf. omtalen i avsnitt 5.2.6 om
transportnæringene.
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Videre vil alle Etr'-selskaper med driftstilla-
telse ha adgang til å fly mellom alle de flyplas-
ser innen tr'ellesskapet som er åpne for sivil
luftfart. Dette innebærer bl.a. at det skal være
adgang til å fly innenriks i andre land enn re-
gistreringslandet, dvs. kabotasje, Både når
det gielder markedsadgang og tildeling av
driftstillatelse, fjernes det tradisjonelle skillet
mellom rute- og charterflyging.

FJ.yselskapene skal gis anledning til å drive
sin virksomhet i alle EF-land. Forslaget inne-
holder imidlertid regler som for visse regio-
nalruter gir myndighetene mulighet for å på-
legge flyselskapene <forpliktelse til offentlig
fienesteytelse" samt eventuelt å begrense
konkurransen, for å sikre den Økonomiske ut-
viklingen i regionen.

Når det gielder god$enning av billettpriser
på rutefly, foreslås ytterligere liberalisering
samt mulighet for å innfpre helt fri prisfast-
settelse fra 1996. Også når det gielder prisfast-
setting skal ruteflyvning og charter behand-
les under ett.

Det er videre lagt frem forslag til flere sup-
plerende regler som skal harmonisere regel-
verket vedrþrende teknisk/operative og sosia-
le sp/rsmål. To av disse ble vedtatt hØsten
1991 og er således ikke en del av EØS-avtalen.
Det gjelder;

- gjensidig godhienning av sertifikater for
flyvere;

- felles teknisk/operative krav til luftfart@yer
og fLyselskaper,

Andre forslag er for tiden til behandling i
EF og forutsettes vedtatt og iverksatt innen 1.
januar 1993. FØlgende forslag foreligger:

- felles bestemmelser om begrensning av ar-
beidstiden for flybesetninger;

- felles prinsipper for tildeling av avgangs-
og ankomsttider for flyene på flyplassene,
sâkalte <slots>.

Innf6ring av felles regler på disse områder
er viktige forutsetninger for å skape et felles
luftfartsmarked med mest mulig ensartede
konkurransevilkår. Forslagene er viktige for-
di det forutses at pnskemålene fra etablerte
og nye operatØrer om å få tildelt <slots> for
flyvninger tiUfra de viktigste lufthavner i EF, i
årene fremover langt vil overstige kapasiteten
på disse lufthavnene. Uten mulighet til å få
<slots" for nye ruter og/eller nye konkurrenter
på rutene - i hvert fall på de tider av dpgnet
det er kommersielt interessant - vil vedtakene
som skal fremme konkurransen ved lettere
markedsadgang o,l. kunne få begrenset be-
tydning,
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Kommisjonen har også lagt frem et forslag
til forordning om lufthavnavgifter, og om for-
holdet mellom myndigheter og brukere i den-
ne forbindelse.

Flere av de fremlagte forslagene er omfat-
tende og det er ikke sikkert at alle vil bli ved-
tatt innen 1. januar 1993 som forutsatt. For en
eventuell innarbeidelse av nye regler i EØS-
avtalen, vil Avtalens regler om beslutnings-
prosessen i EØS bti fulgt, jf. omtalen i propo-
sisjonens kapittel 8.

5.5.6 Skipsfart
lnnled,ning

EØS-avtalen er av stor betydning for norsk
skipsfart. EF er det langt viktigste markedet
for norske skipsfartstjenester. Brutto frak-
tinntekter i skipsfart på EF-land belØp seg i
1991 til om lag 25 milliarder kroner, hvilket re-
presenterer mer enn halvparten av skipsfar-
tens totale inntekter. Omlag halvparten av
den norske flåten er til en hver tid engasjert i
fart mellom, til eller fra EF-landene.

Utenom de rent markedsmessige sider vil
EF-landene i stprre grad enn tidligere, gjen-
nom en koordinert opptreden i ulike interna-
sjonale fora, prege den skipsfartspolitiske ut-
vikling. Utviklingen vil ventelig forsterkes i
takt med en Økende harmonisering av EF-Ian-
denes skipsfartspolitikk. Denne prosessen vil
det være viktig for Norge å kunne delta i, si-
den den i stor grad vil bestemme rammevilkå-
rene for norsk skipsfart, både på det viktige
EF-markedet, og i global sammenheng.

EFs regelverk
Som omtalt i innledningen til avsnitt 5.5, re-

gulerer Romatraktatens transportbestemmel-
ser ikke sjltransport. Artikkel 84.2 gir likevel
EFs råd adgang til å bestemme i hvilken ut-
strekning fellesskapsreguleringer skal innf/-
res. Det er dessuten giennom domstolsavgjø-
relser klarlagt at Romatraktatens alminnelige
bestemmelser om konkurranseregler, ar-
beidsmarked, kapitalbevegelser og etablering
også gjelder for sjPtransport.

Rfo 4056/86 (72) oe Kfo 4260/88 (?3) gjelder, i
likhet med EFs /vrige konkurranseregler, al-
Ièrede i dag for rederier som betjener EF-mar-
kedet. Fqrordningenes utgangspunkt er Ro-
matraktatens regler om monopoler og kartel-
ler. Linjekonferanser er private konkurranse-
regulerende avtaler og som sådan forbudt et-
ter Romatrakt¿ten. Forordningene gir imid-
lertid på visse vilkår unntak fra dette forbu-
det for denne spesielle type av konkurranse-
regulerende avtaler,

Rfo 954/79 (?4) regulerer forholdet til FNs
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linjekonferansekonvensjon. Konvensjonen
fastsetter bl,a. et lastfordelingssystem, hvor
80 pst. av lastene fordeles likt mellom avski-
per- og mottagerlandenes skip, mens tredje-
land overlates 20 pst., - det såkalte 40140120-
prinsipp. Hensikten med forordningen var
f/rst og fremst å fastsette vilkår for ät EF-lan-
dene kunne slutte seg til konvensjonen uten å
komme i strid med EFs øvrige regelverk og
OECDs liberale skipsfartspolitiske prinsip-
per.

Rfo 4055/86, (75) som endret ved Rfo 3573/90
(76), om fri utveksling av tjenester på sj@trans-
portområdet, utgJør hovedelementet i regel-
verket for et indre marked på sj@transportsek-
toren, så lenge EF ennå ikke har regler for fri
kystfart. Forordningen påbyr en nedbygging
av bilaterale lastdelingsavtaler og nasjonale
lastreservasj o nsordninger.

Rdir ?9/115 (77) pålegger EØS-land med
kyst mot NordsjØen eller Den engelske kanal
å slrge for at fartøyer får åpensj/los ved be-
hov.

Rdir ?9/11-6 (78) gir regler om varsling av
innseiling til havner og gjennomfart av terri-
torialfarvannet av visse tankskip. Rfo 613i91
(79) om overfØring av skip fra et register til et
annet innen Fellesskapet, forbyr medlems-
landene å stille krav til skipene utover det
som fØlger av internasjonale konvensjoner.

I tillegg er det ytterligere 3 EF-rettsakter,
Rfo 4057i86 (80), Rfo 4058/86 (81) og Rvedtak
83/573 (82), som alle handler om prosedyrene
for å iverksette mottiltak når enkeltrederier
fra tredjeland eller tre{eland tar i bruk dis-
kriminerende konkurransevilkår.

Sentrale spprsmö,L i forhøndlingene
Fra norsk side var et hovedsil<temål med

forhandlingene å oppnå en formell likestilling
med EF-landenes egne flåter i adgangen til
norsk skipsfarts viktigste marked. Dessuten
Ønsket man å skjerme norsk skipsfart mot an-
klager om illojal priskonkurranse og de mot-
tiltak som etter EF-retten kan settes i verk
mot tredjelandsrederier.

Det vanskeligste spØrsmål under forhand-
Iingene om sjptransportens plass i EØS-avta-
len, var å finne en lpsning på hvordan EFTA-
og EF-landene skal samarbeide om et tredje-
landsregime på skipsfartssektoren. Utgangs-
punktet var her, som på andre områder, at
EØS-avtalen ikke omfatter felles regler over-
for tredjeland,

Norge gikk inn for et omfattende og forplik-
tende samarbeid. De /vrige EFTA-landene
sluttet opp om dette, med henvisning til at
tredjelandsamarbeidet utgipr vesentlige deler
av EFs skipsfartspolitikk.

F orh an dlin g sr esult øt et
E@S-reglene motsvarer EFs regler omtalt

ovenfor med de endringer som er angitt i Av-
talens Vedlegg XIII, pkt. 50-56 (S.v. I s. 354-
35õ). De tre EF-rettsaktene som spesielt regu-
lerer EFs forhold til tredjeland, er ikke del av
Avtalen. De er imidlertid ført opp på en liste
partene plikter å ta hensyn til, se pkt. 57-59 i
Avtalens Vedlegg XIII (S.v. 1 s. 3õ5). Forhol-
det til tredjeland reguleres $ennom Avtalens
Protokoll 19 om sj6transport (S.v. 1 s. 159).

Norsk skipsfartsnæring er giennom EØS-
avtalen sikret adgang til hele EØS-markedet,
Markedsadgang og konkurransevilkårene vil
være de sarnme som for EF-landenes og de
/vrige EFTA-lands flåter. Det innebærer bl,a.
at EF-landene forplikter seg til å avstå fra
bruk av antidumping-tiltak overfor norske
skip.

I korthet inneb¿erer forhandlingsresultatet
for skipsfartsområdet fPlgende:

- at fri markedsadgang formelt gjennomfp-
res for internasjonal skipsfart i hele EØS-
området;

- at konkurransevilkårene vil bli harmoni-
sert innen E@S-området;

- at Norge ikke vil bli behandlet som tredje-
land. Det betyr at det ikke vil bli gjennom-
f/rt antidumping-tiltak innen skipsfart;

- at det gis mulighet til felles opptreden
overfor tredjeland;

- at informasjonsutvekslingen og konsulta-
sjonsprosedyrene med Etr' om skipsfarts-
sp@rsmål styrkes, hvilket vil gi bedrede
muligheter til å påvirke utformingen av eu-
ropeisk skipsfartspolitikk.

EF"IA-landene og EF er også enige om å
samarbeide om felles skipsfartspolitiske
holdninger overfor tredjeland. Forholdet til
tredjeland reguleres av Protokoll 19.

I denne Protokollen, som utelukkende om-
handler tredjelandssp/rsmål, forplikter par-
tene seg til et nært samarbeid med utveksling
av informasjon på et tidlig stadium. Partene
kan videre kreve konsultasjoner om tiltak den
annen part planlegger å sette i verk i forhold
til tredjeland,

De viktigste elementene i det EF-regelverk
som omhandler forholdet til tredjeland, og
som ikke er en del av EØS-avtalen, omhand-
ler de prosedyrer som skal følges dersom X'el-
lesskapet bestemmer seg for tilt¿k for àmØte
illojal priskonkurranse fra enkeltrederier el-
ler tredjelands iverksettelse av restriksjoner
på markedsadgang.

Videre vil ikke avtalen omfatte de EF-regler
som går på opprettelse av et overvåkingssy-
stem som skal gi grunnlaget for tiltak mot
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tredjeland, I tillegg er den del av Forordning
4055i86 som omhandler adgangen til å inngå
Iastedelingsavtaler med tredjeland, erstattet
med egne bestemmelser i Protokoll 19.

Rederier i EFTA-land blir gjennom EØS-av-
talen s$ermet mot klager over illojal priskon-
kurranse (dumping-anklager), EFTAJands fo-
retak vil altså ikke bli rammet av tiltak som
beskrevet i Rfo 4057/86 og Rfo 4058/86, til
tross for at disse ikke utgjør en del av Avtalen,
Dette fremgår av Protokoll 19, Til gjengield
vil EFs alminnelige regler for adgangen til å gi
statsstØtte gjelde hele EØS-området. Når det
gielder regelverket for stØtte til skipsbyg-
gingsindustrien, vises det til proposisjonens
kapittel4.

Kort oppsummert er det Øvrige innholdet i
Protokoll 19 at EØS-avtalens parter på et tid-
lig tidspunkt skal informeres om

- mulige overvåkingstiltak av tredjelands
virksomhet innen fraktfart;

- planlagte diplomatiske henvendelser over-
for tredjeland;

- tittak mot tredjeland, eller tredjelandsrede-
rter;

- planer om å forhandle lastedelingsavtaler
med tredjelands rederier.

EFTA-landene skal inviteres til å delta i
eventuelle EF-mottiltak overfor tredjeland,
som beskrevet ovenfor. Det samme skal EF-
Iandene dersom et EFIIA-land tar et slikt
skritt.

Det er videre i Protokollen inntatt en be-
stemmelse om at avtalepartene skal rådfØre
seg med hverandre om skipsfartsspØrsmål
som behandles i internasjonale organisasjo-
ner eller som på annen måte berØrer forholdet
til tredjeland.

Behw for end,ringer í norsk Lwgiuning
Utenriksdepartementet har i samarbeid

med den Øvrige sjpfartsadministrasjon og
andre departementer og direktorater klarlagt
hvilke endringer som må gipres for å komme
på linje med EØS-regelverket på skipsfart-
sområdet, slik at EØS-avtalen skal kunne set-
tes i kraft.

Konkurransereglene i Rfo 4056/86 og 42601
88 har ingen parallell i norsk lovgirming.
Gjennomfþringen av disse bestemmelsene i
norsk regelverk vil imidlertid ikke få vesentli-
ge praktiske konsekvenser, siden norske re-
derier i stor grad allerede har måttet ta hen-
syn til reglene i sin virksomhet på EF-marke-
det.

Rfo 954/79 om ratifikasjon av eller tiltredel-
se til FNs konvensjon om et regelverk for lin-
jekonferansers virksomhet vil bli innarbeidet

i norsk lovgivning uten at det betyr noen end.-
ret praksis. Norge erklærte allerede ved tiltre-
delsen til denne FN-konvensjonen i 1985 sin
tilslutning til prinsippene i forordningen.

Rfo 4055/86 vil gi norske rederier en traktat-
festet adgang til å konkurrere om laster mel-
Iom EØS-land og mellom EØSJand og tredje-
land. Dessuten vil norske rederier få adgang
til myndighetskontrollerte laster som særlig
Spania hittil har forbeholdt EF-skip. Innar-
beidingen av bestemmelsene i norsk lov vil
imidlertid ikke få noen betydning for andre
lands adgang til det norske sjptransportmar-
kedet.

Bestemmelsene i Rfo 613/91 vil bli innarbei-
det i SjØfartsdirektoratets forskrift av 15. juni
1987 om besiktigelse for utstedelse av sertifi-
kater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om
andre besiktigelser m.v.

I lov av 20. juli 1893 nr. 1 om sjlfarten (sjø-
fartsloven) settes det bl.a, krav om at norsk
skip skal eies av norsk statsborger eller av sel-
skap hvor %o av kapitalen er eiet av norske
statsborgere. Tilsvarende bestemmelser fin-
nes i de fleste EÞland, men det er grunn til å
tro at det i EF vil bli arbeidet for å fjerne slike
bestemmelser, Også i Norge vil reglene om ei-
erskap for norske skip eventuelt bli lagt om til
et ikke-diskriminerende system, i takt med
utviklingen i EøS, jf. omtalen ovenfor. I til-
Iegg til de lovregler som er nevnt ovenfor, vil
arbeids- og sosialregler av generell karakter,
som også får anvendelse til sj@s, bli innarbei-
det i norsk rett,

Dette gielder bl.a. Rdir 80/98?, som gir ar-
beidstakere llnnsgaranti i tilfelle av arbeids-
givers insolvens, jf. pkt. 24 i Vedlegg XVIII og
omtale i proposisjonens kapittel 7. Utenland-
ske arbeidstagere på NIS-skip har etter da-
gens regler ingen slik garanti. $ 32 i lov av 30.
mai 1975 nr. 18 sjgmannsloven, vil bli foreslått
endret med sikte på å skape hjemmel for å
innføre en pliktig lønnsgarantiordning ved ar-
beidsgivers insolvens.

Det vil også være aktuelt å innarbeide i for-
skrift av 3. februar 1986 om veme- og mi[Øar-
beid deler av bestemmelsene i Rdir 89/391.
Dette direktivet er et rammedirektiv som gir
generelle regler om arbeidsmiljlet, jf. pkt. 8 i
Vedlegg XVI[. Enkelte andre, mer spesifiser-
te direktiver er i store trekk allerede dekket av
gjeldende norsk rett, men det er behov for en-
kelte konkretiseringer av bestemmelsene.

Utuilclíng au regeluerlcet i EF
Viktige deler av EFs skipsfartspolitikk er

fremdeles i stlpeskjeen.
Forslag om ytterligere tiltak drpftes nå i de

forskjellige EF-organene. Viktigst er spørs-
måIet om EF-landenes gjensidige adgang til
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hverandres kystfart (kabotasje). EFs-råd plik-
ter å vedta slike ordninger lgr det indre mar-
ked etableres 1. januar 1993. Siden det her fo-
relgpig ikke er noen etablert EF-politikk, in-
neholder ikke EØS-avtalen noe om kystfart.
Det er imidlertid norsk oppfatning at en even-
tuell liberalisering av kabotasjereglene innen
EF må bli gjort gjeldende for hele EØS-områ-
det. Kommisjonen la i 1989 frem et omfatten-
de forslag til "positive tiltak" for å styrke EF-
flåtens konkurranseevne. Samtidig ble det
fremlagt en plan med henblikk på å harmoni-
sere driftsbetingelsene innen EF. Mestepar-
ten av denne pakken er fremdeles til behand-
ling i Rådet.

Kommisjonens forslag omfatter tiltak på en
rekke områder. De viktigste er: Opprettelse
av et felles EF-register, sosiale tiltak, teknisk
harmonisering og standardisering, skjerpet
hawrestatskontroll, transport av matvarer i
forbindelse med ngdhjelp, definisjon av EF-
reder, forskning og utvikling, regler for dan-
nelse av konsortia, flinansielle og fiskale til-
tak, statsst/tteregler.

Hovedelementet i Kommisjonens pakke er
opprettelsen av et EF-register ("EUROS")
som skal eksistere parallelt med de nasjonale
registre. Et skip skal oppfylle visse betingel-
ser for å kunne registreres i EUROS. Viktigst
er kravene om at det er opptatt i et nasjonalt
register og at alle offiserer og halvparten av
det Øvrige mannskap skal være EF-borgere.

Pakken har fått en lite positiv mottagelse i
medlemslandene. Det fremholdes bl.a. at har-
moniseringshensynet er blitt tillagt så stor
vekt at EFs konkurranseevne ikke blir merk-
bart forbedret, Fra rederihold etterlyses det
saerlig en mer liberal adgang til å forhyre bil-
lig mannskap fra tredjeland. Fra fagfor-
eningshold sies det derimot at pakken allere-
de går for langt på dette punktet.

Kommisjonens siste endringsforslag, for å
imltekomme noe âv kritikken, innebærer at
sjØfolk bosatt i EFland og ansatt på EUROS-
skip skal slippe inntektsskatt. Det gjenstår å
se om det i medlemslandene er oppslutning
om slike og andre tiltak som nå drØftes.

5.5.7 Innlands vannveger
Innledning

EØS-avtalens bestemmelser på dette områ-
det tar sikte på å skape et felles nett av inn-
lands vannveger i Europa. Viikårene for å dri-
ve ervervsmessig frakt av gods og passas.jerer
skal harmoniseres.

SpØrsmålet om adgangen til dette store fel-
les markedet blir særlig viktig etter at kana-
len mellom Rhinen og Donau åpnes hØsten
1992. Adgangen til bruk av Rhinen som vann-

veg avgjØres av uCentral Rhine Commission,,
etablert i henhold til Mannheimkonvensjo-
nen, og ikke av EF.

EFs regeluerk
Rfo 2919/85 (83) er den sentrale rettsakt når

det gjelder adgangen til Rhinen, I forordnin-
gen er Tilleggsprotokoli nr. 2 av 17.10.79 til
den reviderte Mannheimkonvensjonen innar-
beidet. Denne tilleggsprotokollen (og forord-
ningen) gir regler for skip som går i fart på
Rhinen. Det fastslås at det bare er skip som
tilhØrer Rhinskipsfarten som kan utf/re gods-
og passasjerbefordring mellom to punkter på
Rhinen. Slike skip skal være fra de kontrahe-
rende parter (Belgia, Frankrike, Nederland,
Storbritannia, TVskland og Sveits), og fra de
Øvrige EF-land, som likestilles.

Forordningene Rfo 110f/89 (84) og Kfo 1102/
89 (85) omhandler visse tiltak Kommisjonen
er bef6yet til å iverksette for å hindre overka-
pasitet i Rhin-flåten. Systemet forutsetter
ko¡t fortalt at det betales en inngangsbillett
dersom det settes et nytt fartþy i drift, med
mindre et eldre samtidig blir kondemnert.

Rdir 87/540 (86) fastsetter kvalifikasjons-
krav for yrkesutØvelse som transportlr på na-
sjonale og internasjona-le vannveier, mens
Rdir 82/7f4 (87) gjelder kravene til teknisk
standard på de fartpy som benyttes på de inn-
lands vannveger.

Rdir 76/135 (88) og Kvedtak 771527 (89) fast-
setter henholdsvis regler for gjensidig god-
kj ennelse av sj @dyktighetssertifikater for ka-
nal- og elvefart/yer og en liste over indre
vannveier av maritim karakter hvor sertifika-
tene gielder,

S entr o,lc sp Ør sm &l i forhandling ene

Det sentrale sp/rsmål i forhandlingene på
dette punkt var adgangen til å drive skipsfart
på Rhinen. Av EFTA-landene har Sveits alle-
rede slik adgang som medlem av Rhin-kom-
misjonen, mens Østerrike ikke har det. I og
med at kanalen mellom Donau og Rhinen vil
bli åpnet, lnsket Østerrike via EØS å oppnå
rettigheter til frakt av varer mellom punkter
på Rhinen. EF har på sin side ikke kompetan-
se til å avgiøre dette siden slik adgang er regu-
lert av Mannheim-konvensj onen.

De nordiske land var opptatt av at Avtalen
ikke skulle inneholde diskriminerende be-
stemmelser til fordel for to EFTA-land, men i
prinsippet gi alle disse landene de samme
muligheter.

F o rh øndling s r esult q,t et
Forhandlingsresultatet går frem av pkt, 43-

49 i Avtalens Vedlegg XVIII (S.v. 1 s. 353-354)
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og av Protokoll20 (S.v, I s. 160), I Protokoll20
forplikter partene seg til å arbeide for at gjen-
sidig adgang for EØS-landene til de innlands
vannveger tillates av de respektive internasjo-
nale organisasjoner innen 1. januar 1996. Det
dreier seg her - foruten oCentral Rhine Com-
misiono - om den tilsvarende kommisjon for
Donau.

Beh,ou for endringer i norslcLwgianing
Det er ikke aktuelt for Norge å overta noen

av EFs regler på området innlands vannveger
fra EØS-avtalens ikrafttredelse. I henhold til
ovennermte Protokoll 20 skal de enkelte EF-
TA-land sette i kraft de relevante rettsregler
fØrst fra det tidspunkt gjensidig adgang til de
innlands vannveger faktisk er etablert. Det vil
således ikke bli foreslått noen endringer i nor-
ske lover eller forskrifter som en fglge av
EØS-avtalen på dette området.

Qvrige lconsekuenser au Autalen
Norsk territorium vil ikke bli ber/rt av de

EF-reglene som regulerer transport på inn-
lands vannveger, Ärsaken er at det i Nòrge ik-
ke finnes slike vannveger, slik de defineres i
EFs regelverk.

Norges interesser ligger i mulighetene til å
yte skipsfartstjenester i dette markedet uten-
lands, Når denne adgang åpnes, vil norske re-
derier og skip måtte fØIge de regler som vil
gjelde.

Når norske rederier kan få delta i fart på det
nye, store nett av europeiske, innlands vann-
veger, er uklart. Det vil ventelig ta noen år.
Det er ikke EF som sitter med avgiprelses-
myndigheten, Den tilligger som nevnt parte-
ne til de respektive konvensjoner om farten
på Rhinen og Donau. I Avtalen forplikter man
seg til å arbeide innenfor de to internasjonale
organisasjonene for at gjensidig markedsad-
gang skal oppnås innen 1. januar 1996, jf. Pro-
tokoll 20.

5.6 ÎELEKOMMUNIKASJONEROG
FJERNSYN

5.6.1 Innledning
Moderne informasjonsteknikk har fått stor

betydning for utviklingen innen viktige sek-
torer av samfunnet. Spesielt har kombinasjo-
ner av telekommunikasjon og datatjenester
ført til effektivisering av produksjon og han-
del og dermed bidratt til å bedre vekstvilkåre-
ne i næringslivet. Effektive teletjenester og en
godt utbygd tele-infrastruktur er da også in-
nen EF sett på som et vesentlig strategisk ele-
ment for å styrke EF-Iandenes konkurranse-
etme, spesielt overfor USA og Japan. Det er

en fordel for norsk næringsliv og norske hus-
holdninger å ta de1 i utviklingen på telesekto-
ren giennom det felles rammeverk som også
på dette området etableres giennom EØS-av-
talen.

Gjennom EØS-avtalen etableres det felles
regler for konkurranse og monopol innen te-
lesektoren. Bestemmelsene på disse område-
ne må ses ut fra den generelle utvikling med
salnmensmeltning av tele- og datateknologi
og den betydning dette har for tilbudet av uli-
ke teletjenester, Denne sammensmeltningen
av teknologi giØr det etterhvert vanskelig å
opprettholde formelle skiller mellom de ulike
teletjenestene. Denne utviklingen fgrer også
til at forholdet mellom konkurranse og mono-
pol er i stadig bevegelse mot lkt konkurranse
og mindre monopol.

Reglene om teleutstyr utgjlr en del av re-
gelverket for handel med varer. tr'or en nær-
mere omtâIe av dette vises det til proposisjo-
nens kapittel 4.

FJernsyn utgjØr en del av hva som i videre
forstand betegnes som audiovisuelle tjenes-
ter. Foreløpig er det innen EF på dette områ-
det ikke utarbeidet annet regelverk enn et di-
rektiv om fiernsyn. EØS-reglene baserer seg
på dette direktivet som i hovedtrekk er i sam-
svar med Europarådets konvensjon om fiern-
syn over landegrensene. Denne konvensjo-
nen er undertegnet, men ennå ikke ratifisert
av Norge,

I tillegg til flernsynsdirektivet har EF etab-
lert et program for å fremme utviklingen av
den europeiske audiovisuelle industri (ME-
DIA -95), Som f/lge av EØS-avtalen kan EF-
TA-Iandene slutte seg til dette programmet.
For en nærmere omtale av MEDIA-95 vises
det til proposisjonens kapittel 7.

For informasjonstjenester er det forelppig
ikke utviklet noe regelverk i EF. Det er imid-
lertid etablert to programmer, SPRINT og
IMPACT, som EFTAJandene gjennom Avta-
len får adgang til. Det vises til omtale i propo-
sisjonens kapittel 7. Kommisjonen har bl.a.
lagt frem forslag til direktiv om vern av per-
sondata.

5.6.2 îelekommunikasjoner
EFs rege\seilc

Rdir 90/387 (90) er et rammedirektiv om
opprettelse av et indre marked for teletjenes-
ter gjennom iverksettelsen av bestemmelser
om åpne nettverk ("Open Network Provisions
- ONP>). Dette direktivet slår fast hvilke vil-
kår som skal gjelde overfor nettoperatØrer
som har monopol eller andre særrettigheter
som medfØrer begrenset konkurranse, For-
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uten de nasjonale televerkene kan det være
private leverand/rer som har slike rettigheter.

For å sikre en harmonisert utvikling i EF
mot et åpent telenett, må det ifllge direktivet
stilles krav til nettoperatlrene (televerkene)
når det gjelder:

* tekniske grensesnitt, dvs. tilpasning av
plugger og signaler;

- tilknytningsvilkår for brukere;
- felles prinsipper for prissetting av tjenester

som skal åpnes for konkurranse,

Fplgende prinsipper skal legges til grunn
ved tildeling av særrettigheter og utforming
av ONP-vilkår:

- tildelingen må være basert på objektive
kriterier;

- vilkårene må gi¿res $ent for alle;
- de må garantere at adgang til nettet skjer

på like og ikke-diskriminerende betingel-
ser.

Awik fra disse grunnleggende prinsippene
vil kunne aksepteres av Kommisjonen der
dette er begrunnet i såkalte essensielle krav,
dvs. nasjonale krav til helse, sikkerhet eller
miljø.

Videre skal reguleringsvirksomhet innen-
for hele området (myndighetsoppgaver) være
adskilt fra operatØrvirksomhet.

Rdir 90/388 (91) påtegger medlemslandene å
innfpre konkurranse på teletjenester. Unntak
er giort for den vanlige telefontjeneste, hvor
det giennom det offentlige telenettet fortsatt
skal kunne etableres og opprettholdes eks-
klusive rettigheter (monopol). Tjenestene te-
leks, mobiltelefon, personslking og satelittje-
nester er ikke behandlet i direktivet.

Med offentlig telenett hvor det i fllge direk-
tivet fortsatt skal kunne være monopol, for-
stås den infrastruktur som gir muligheter for
overf/ring av signaler mellom bestemte ende-
punkter ved hjelp av trådforbindelser, radio-
bplger, optiske medier eller andre elektro-
magnetiske medier (kabler, radiolinjer, tele-
fonsentraler), I henhold til direktivet skal det
foretas en ny gjennomgang av bestemmelse-
ne i 1992.

Siden televerkene fortsatt skal kunne ha
monopol på infrastrukturen, ser Kommisjo-
nen tjenestedirektivet i sammenheng med de
krav som må stilles til televerkene om leve-
ringsbetingelser for nettressurser bla. til de
som konkurrerer med Televerket som f.eks.
leverand¿rer av såkalte verdiøkende tjenes-
ter.

I tillegg til de to direktivene nevnt ovenfor
er det utferdiget direk.uir¡er som regulerer re-

¡lj

servering av frekvensbånd for mobiltelefon-
tjenesten, personsøking og annen digital,
trådlØs kommunikasjon.

SentrøIe spþrsm&L i J'orhøndlingene
Det har ikke v¿ert spesielle problemer i for-

handlingene om telekommunikasjoner.

F orlwnd.Ling sr e suLt øtet
EØS-reglene motsvarer EFs regler om tele-

tjenester og inngår i Avtalens Vedlegg XI
(S.v, 1 s. 341).

Island har en overgangsperiode på 2 år for å
innfpre konkurranse på dataoverfpringstje-
nester etter retningslinjer i ONP-direktivet.
Dette har bl.a. sammenheng med Islands spe-
sielle befolknings- og bosettingsstruktur.

Behw for endringer i norskl,ougivntng
En vesenUig endring av Televerkets mono-

pol ble foretatt i 1988 da myndighetsoppgave-
ne ble overfgrt fra Televerket til et nytt organ,
Statens teleforvaltning. Ytterligere endringer
ble foretatt ved innføring av konkurranse på
såkalte verdipkende tjenester.

Samferdselsdepartementet har i St.meld.
nr. I (1991-92) (Telemeldingen) foreslått at mo-
nopolet begrenses til telenettet og den offent-
lige telefontjenesten. Stortinget har sluttet
seg til dette ved behandlingen av Innst. S.nr.
115 (1991-92). Norge er etter dette på linje med
rammene for den vedtatte telepolitikk innen
EF som giennom EØS-avtalen utvides til å
omfatte også EFTA-landene.

Lov av 29. april 1989 om Eneret for Staten til
Befordring av Meddelelse ved l{iælp af Tele-
graflinjer og lignende Anlæg, er bygd opp
med monopol som utgangspunkt. Kongen
kan bestemme at private skal slippe til på
enerettsområdet (delegert til Samferdselsde-
partementet ved kgl.res. av 5. juni 1987). Lo-
ven er en fullmaktslov. De endringer som nå
er foreslått, kan i prinsippet gjennomfpres
uten at loven endres. I telemeldingen er det
imidlertid foreslått at loven revideres med
sikte på en utforming som er bedre i samsvar
med de gjennomfprte og foreslåtte endringer i
konkurransereguleringen, herunder hvilke
områder som fortsatt skal være underlagt mo-
nopol.

Utviklingen innenfor telesektoren med Økt
grad av konkur¡anse medfprer et þkt behov
for forskrifter for å regulere denne konkur-
ransen. Forhold som idag er utformet som
abonnementsbestemmelser ved kj/p av tje-
nester fra Televerket, vil som fplge av EØS-av-
talen måtte reguleres i forskrifter som gir
rammebetingelser både for kjgper og selger
av tjenester (inklusive Televerket), jf. ovenfor.
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En rekke forskrifter er allerede utarbeidet.
men det vil være behov for å utarbeide flere.
Siktemålet for revisjoner av eksisterende for-
skrifter og utarbeiding av nye vil være:

- endring og klargipring av grenser for mo-
nopolet;

- utforming av rammevilkår for nettoperatl-
rer og tjenesteoperatØrer både av hensyn
til konkurrenter og telebrukere (uOpen
Network Provisionsu);

- krav til at utstyret skal kunne samvirke bå-
de nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidet med disse spØrsmålene vil foregå i
samsvar med Avtalens bestemmelser.

Videre utuilcling w regeluerlcet i EF
ONP-direktivet er, som nevnt ovenfor, et

rammedirektiv. Det vil bli utfylt av en rekke
planlagte særdirektiver, bl.a. om leide lir¡ier,
dataoverføringstjenester, det tjenesteinteg-
rerte nett ("Integrated System of Digital Net-
works" - ISDN), telefontjenester, teleks og
mobilradio. Flere av disse direktiver er under
utarbeiding.

På grunnlag av en "grønnbok" om satellit-
tjenester har EF-kommisjonen under utarbei-
ding et direktiv om satellittjenester, EFTA-
landene ha¡ uttalt seg positivt til hovedlinjene
om /kt konkurranse også på dette området.

5.6.3 FJernsyn
EFs regeluerk.

Rdir 89/552 (92) om samordning av lover og
administrative bestemmelser for fjernsyn i
medlemslandene, inneholder bestemmelser
som pålegger medlemslandene å sikre uend-
ret videresending i kabel av fjernsynspro-
grammer som innholdsmessig er i samsvar
med direktivets bestemmelser. Det er angitt i
direktivet at det enkelte medlemsland kan ha
mer detaljerte eller strengere bestemmelser
enn det som fplger av direktivet.

De viktigste bestemmelsene i direktivet er
for /vrig:

- kvotebestemmelser for å sikre produksjon
og distribusjon av europeiske program-
mer. Disse bestemmelsene innebærer at
minst õ0% av den sendetid som avsettes til
visse kategorier programmer, skal være
europeiske produksjoner. Det er også krav
om at fjernsynsstasjonene skal sette av
minst 10 pst. av programbuds¡ettet innen
visse programkategorier til innkiøp av ma-
teriale fra produsenter som er uavhengige
av fjernsynsselskapet. Det er en forutset-
ning at innfpringen av kvotebestemmelse-
ne skal kunne skje gradvis;

- reklameregler som bl,a. gir bestemmelser
om plassering av reklameinnslag, innhold i
reklameinnslag, forbud mot reklame for
visse produkter, m.v, Direktivet setter et
generelt forbud mot reklame for sigaretter
og tobakksprodukter. Det er også forbud
mot reklame for reseptpliktige legemidler.
Direktivet tillater videresending av kana-
ler som sender reklame for alkoholholdige
drikkevarer. På dette punktet er det ikke
samsvar mellom EFs fiernsynsdirektiv og
Europarådets konvensjon om fjernsyn
over landegrensene, Europarådskonvens-
jonen tillater medlemslandene å nekte vi-
deresending av fjernsynskanaler som sen-
der reklame for alkoholdige drikkevarer;

- regler om sponsing av fjernsynsprogram
som bl.a. pålegger fiernsynsselskapene å
identifisere sponsede fjernsynsprogram.
Direktivet understreker at sponsor ikke
skal kunne påvirke programmenes inn-
hold eller fjernsynsselskapenes redaksjo-
nelle selvstendighet, Det er forbudt for to-
bakks- eller medisinprodusenter å sponse
fiernsynsprogram. Nyhets- og aktualitets-
programmer kan ikke sponses;

- regler om beskyttelse av mindreårige, som
bl.a. setter forbud mot å sende program-
rner som inneholder pornografi eller vold.
Bestemmelsen omfatter også andre pro-
grammer som kan vaere egnet til å skade
barns og unges fysiske, mentale eller mo-
ralske utvikling. På dette punktet er det
giort unntak fra direktivets hovedbestem-
melser om fri videresending, idet med-
lemslandene etter en fastlagt prosedyre
kan nekte videresending av kanaler som
sender denne typen programmer.

Sentra.le spØrsm&l i forhøndling ene

Det vanskeligste forhandlingssp/rsmålet
vedrprende fiernsynsdirektivet dreide seg om
alkoholreklame.

F or høndlin g sr e sult at et
EØS-reglene motsvarer EFs fjernsynsdirek-

tiv slik det fremgår av Avtalens Vedlegg X
(S.v. 1 s. 340). Resultatet av spørsmålet om al-
koholreklame er at EFTA-landene kan nekte
videresending i kabelnett av reklameinnslag
for alkoþol. De kan ikke nekte videresending
av øvrig programinnhold. I 1995 vil dette unn-
taket bli tatt opp til fornyet behandling. Der-
som det ikke oppnås enighet på dette punk-
tet, vil nåværende bestemmelser løpe videre.

Sveits og Østerrike har begge avgitt ensidi-
ge erklæringer om at de vil forbeholde seg ret-
ten til å treffe egnede tiltak i de tilfeller fjern-
synsselskap etablerer seg utenfor landenes
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grenser for å omgå nasjonal lovgivning. De
lvrige EFTA-landene mener at EFs rettsprak-
sis ivaretar dette hensynet, bl.a. giennom to
dommer i EF-domstolen som forbyr selskap å
etablere seg i andre EF-land når hensikten
med etableringen er å omgå eget lands regl.er.

Behw for end,ringer t norsk lwgi,vníng
Lov av 10. juni 1988 nr. 46 om kabelsendin-

ger (kabelsendingsloven), gir Nærkringkas-
tingsnemda hjemmel til å forby kabelspred-
ning av kanaler som sender reklame i strid
med norsk lov. Bestemmelsen må oppheves
for så vidt gjelder sendinger fra EF- og EFTA-
land.

Bestemmelsene om programkvoter inne-
bærer at det må innfpres regler som pålegger
fjernsynsselskapene å sende europeiske pro-
gram i samsvar med direktivets bestemmel-
ser.

Øurige konselssenser 0,v Auta,len
Etter Europarådets konvensjon kan parte-

ne kreve at en fiernsynssending som er spesi-
elt rettet mot en annen part, fllger mottaker-
Iandets regler. EFs fi ernsynsdirektiv innehol-
der ikke slike bestemmelser. Det legges til
grunn at bestemmelsen i Europarådets kon-
vensjon vil gjelde når EFs fjernsynsdirketiv
ikke regulerer forholdet.

Videre uhsikling øu regelverket i EF
EF-kommisjonen arbeider med et direktiv

om standarder for satelittkringkasting av
fjernsyn, se omtalen under avsnitt 5.6.2 om te-
lekommunikasjoner ovenfor. Det arbeides og-
så med et direktiv om opphavsrett i satelitt-
kringkasting.

5.7 OPPSUMMERING
Autølens regler

Avtalens Artikler 31-35 inneholder bestem-
melsene om etablering. Det slås fast at det ik-
ke skal være noen hindringer for fysiske eller
juridiske personer fra et land innenfor EØS til
å etablere seg og drive næringsvirksomhet jn-
nenfor et annet land i området. Etableringen
skal skje på de betingelser som gjelder i det
landet hvor etableringen skjer. Den frie etab-
leringsretten må ses i nær sammenheng med
prinsippet om frie kapitalbevegelser og også
fri bevegelighet av personer. Sammen med
bestemmelsene om tjenesteyting, slår etable-
ringslrestemmelsene fast prinsippet om at tje-
nesteyting innenfor EØS ikke bare skal kun-
ne skje uhind¡et på tvers av landegrensene,
men tjenester skal også kunne ytes lokalt uav-
hengig av yterens nasjonalitet,

De alminneljge reglene for tjenester frem-
går av Artiklene 36-39 og Artiklene 4l-52 for
transportfi enestenes vedkommende. Med tje-
nester forstås det i Avtalen fienester av indu-
striell eller handelsmessig natur eller tjenes-
ter som ytes i forbindelse med håndverk-
svirksomhet eller ved ut/velse av de frie yr-
ker. Tjenestebegrepet er videre begrenset til
tjenester som normalt ytes mot betaling. Det-
te betyr at en rekke offentlige tjenester faller
utenom Avtalen.

Artiklene om tjenester er så vidt generelt
utformet at en giennomf6ring av fri tjenes-
teutveksling på ulike områder i praksis kre-
ver et mer detaljert regelverk. Slike regler er i
EF hovedsakelig gitt gjennom direktiver og
forordninger. EØS-avtalens regler motsva¡er
disse EF-reglene på f/lgende fire tjenesteom-
råder:

- fïnansielle tjenester i Avtalens Vedlegg IX;
- audiovisuelle tjenester i Avtalens Vedlegg

X;
- telekommunikasjonstjenester i Avtalens

VedleggXI;
- Transporttjenester i Avtalens Vedlegg

XIII.

Avtalen inneholder ikke spesifikke regler
for andre tjenesteområder.

Artiklene 40-45 og Vedlegg XII slår fast
prinsippet om frie kapitalbevegelser, Fri be-
vegelighet av kapital betyr at det ikke skal
vaere nasjonale regler som hindrer kapitalbe-
vegelser over landegrensene. Det er også i Ar-
tikkel 4 et generelt forbud mot å forslljellsbe-
handle på grunnlag av nasjonalitet. Det betyr
bl.a. at det ikke skal være nasjonale regler
som fors$ellsbehandler innlendinger i for-
hold til borgere i andre EØS-land ved kj@p av
fast eiendom, etablering av næringsvirksom-
het eller kjØp av eierandeler i eksisterende
selskaper. I slike tilfelle skal borgere fra andre
EØS-land gis samme behandling som borgere
fra eget land.

Hindre for kapitalbevegelser er i fprste rek-
ke knyttet til valutareguleringen og enkelte
bestemmelser i konsesjonslovgivningen. De
norske valutarestriksjonene ble i hovedsak
awiklet allerede 1. juli 1990. De deler av kon-
sesjonslovgivningen hvor utlendinger for-
skjellsbehandles i forhold til norske statsbor-
gere, er det gjort nærmere rede for i avsnitt
5.2.6.

Reglene om kapitalbevegelser gir mulighe-
ter for å gjeninnfpre restriksjoner på slike
transaksjoner dersom nærmere angitte vans-
keligheter oppstår, Forstyrrelser i kapitalmar-
kedets funksjon er et eksempel på slike vans-
keligheter. Problemer med betalingsbalansen
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er et annet eksempel som kan gi mulighet for
å iverksette beskyttelsestiltak, I tillegg inne-
holder EØS-avtalen i Artikkel 112 en generell
beskyttelsesklausul som kan settes i verk der-
som det er i ferd med å oppstå alvorlige 6ko-
nomiske, samfunnsmessige eller miljpmessi-
ge vanskeligheter i en sektor eller i en region,
se omtalen i proposisjonens kapiUer 3 og 8.

Samarbeid på områdene /konomisk poli-
tikk og pengepolitikk reguleres av Avtalens
Artikkel 46. Denne artikkelen er ikke direkte
knyttet til regelverket for kapital og tjenester.
Det samarbeidet som skal etableres i fØlge
denne Artikkelen, og som forpvrig ikke skal
være av.birrdende natur, vil bl.a. bestå i ut-
veksling av Økonomisk informasjon om gjen-
nomfgring av Avtalen og om de økonomiske
virkningene av Avtalen.

Forhønd,Lingene
Et sentralt forhandlingstema var spørsmå-

let om EFTA-landenes overgangsordninger.
Overgangsordningene for tjenester og kapi-

tal går frem av de omtalte vedleggene til Avta-
len. De fleste overgangsperioder har en varig-
het på to år. Det betyr at EFTA-landene på de
fleste aktuelle overgangsområdene vil ha ti-
den frem til 1. januar 1995 for å gjennomføre
de n/dvendige regelendringer.

Norge har en overgangsperiode frem til 1.
januar 1995, til å awikle konsesjonsbestem-
melser som forskjellsbehandler uUendinger.
For finansielle tjenester har Norge to års over-
gangsperiode når det gjelder regnskapsregler
og tilpasning av reglene for enkelte spesielìe
forsikringsordninger, herunder lokale hus-
dyrtrygdelag. Norge har ikke noen overgangs-
ordninger på transportområdet. Det samme
er tilfellet for de andre nordiske landene.
Sveits og Østerrike, som parallelt med EØS-
forhandlingene fprte separate forhandlinger
med EF om transitt-trafikken giennom.Alpe-
ne, har imidlertid flere overgangsordninger
på transportområdet, Med unntak av Island
har hverken Norge eller de andre EF"IA-lan-
dene noen overgangsordninger vedr/rende
telekommunikasjoner.

Et annet sentralt forhandlingssp/rsmål in-
nenfor området tjenester og kapitalbevegel-
ser dreide seg om forholdet til tredjeland.
EØS er til forsldell fra EF ikke en tollunion,
og det er i EØS ikke en felles handelspolitikk
overfor tredj eland. E ØS-avtalens tredj elands-
bestemmelser for finanssektoren og for sjp-
transport, innebærer imidlertid at det legges
opp til et nært og pragmatisk samarbeid på
disse områdene samtidig som partenes auto-
nomi blir bevart.

Et ytterligere forhandlingsspørsmål var

knyttet til EFTA-landenes deltagelse i EFs
komiteer. For dette saksfeltet vises det i fØrste
rekke til de generelle bestemmelsene i Avta-
lens Artikkel 100 som er nærmere omtalt i
proposisjonens kapittel 8. For visse komiteer
på fienesteområdet er det funnet frem til spe-
sialordninger, jf. bl.a. Artikkel 101 og Proto-
koll37,

Regelendringer
Konsesjonsregler som forskjellsbehandler

utlendinger fra EF- og EFTA.-land i forhold til
innlendinger må awikles innen l. januar 1995
som følge av EØS-avtalen. Regjeringen vil fo-
reslå at det innføres en ny oppkjøpskontrol-
Iordning, som kan erstatte slike konsesjons-
regler. De få gjenværende norske valutare-
striksjoner må awikles, Forþvrig vil meste-
parten av regelendringene være knyttet til fi-
nanslovgivningen og samferdselslovgivnin-
gen. Noen regelendringer vil det også være
behov for i telesektoren og i forbindelse med
fjernsyn.

Virlcninger
EØS-avtalen vil sikre at norske tjenestepro-

duserende næringer vil kunne yte tjenester
innenfor hele EØS-området på samme vilkår
som sine europeiske konkurrenter. På samme
måte vil tjenesteprodusenter i andre EØS-
land kunne yte sine tjenester i Norge. Likear-
tede regler for tjenesteytere i hele EØS-områ-
det vil gi oversiktlige og forutsigbare ramme-
betingelser for næringslivet.

Gjennom Økt tjenestehandel vil en legge
grunnlag for økt effektivitet og s\jerpet kon-
kurranse, Dette vil komme både forbrukere
og næringsliv til gode. Gjennom Økte mulig-
heter for tjenesteeksport skjerpes konkurran-
seevnen på eksportmarkedene. Økt konkur-
ranse på hjemmemarkedet stiller produsenter
som har vært sfiermet, overfor Økte utford-
ringer, men bidrar samtidig til å styrke kon-
kurranseevnen ti.l den delen av næringslivet
som er ljenestebrukere. Ikke minst er det
grunn til å vente at etableringen av et enhetlig
transportmarked vil være av stor betydning.
Tïansportnæringen er med visse unntak en av
de mest regulerte næringer i alle land, med li-
te innslag av internasjonal konkurranse.

Fjerni4g av hindre for kapitalbevegelser er
langt på vei allerede gjennomfprt i Norge ved
awiklingen av de fl,este valutarestriksjoner.
Awikling eller endring av resterende hindrin-
ger, inklusive diskriminerende konsesj onsbe-
stemrnelser, vil gi utenlandske investorer fra
EF- og EFTA-land de samme rettigheter på
det norske markedet som norske investorer.
Samtidig vil norske bedrifter som investerer i
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utlandet, få de samme rettigheter som inves-
torer fra andre EØS-land,

Awiklingen av restriksjoner på kapitalbe-
vegelser vil, sammen med awiklingen av hin- (3)
dre for finansiell tjenesteutveksling, bidra til
at investorer vil kunne plassere sine midler
der de gir stþrst forventet avkastninþ og lån-
takere vil kunne låne der kreditten er billigst.
Kapitalressursene vil dermed kunne utnyttes
bedre og finansielle tjenester formidles mer
effektivt. Videre vil en awikling av diskrimi-
nerende konsesjonsbestemmelser, og ikke (4)
minst inngåelsen av EØS-avtalen i seg selv,
styrke grunnlaget for kapitaltilgangen til
norsk næringsliv.

Om <ie @konomiske virkningene av EØS-av- (5)
talen og om virkningene på den Økonomiske
politikken, vises det til proposisjonens kapit-
tel 10.
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virksomhet innen direkte forsikring
med unntak av livsforsikring,
S.v. I s. 331 S.v. 2, Bind 10
Rådsdirektiv 84164L av 10. desember
1984 om endring, særlig angående turis-
tassistanse, av l. direktiv (73/239) om
samordning av lover og forskrifter om
adgang til å starte og utþve virksomhet
innen direkte forsikring med unntak av
livsforsikring.
S.v. I s. 331 S.v. 2, Bind l0
Rådsdirektiv 781473 av 30. mai 1978 om
samordning av lover og forskrifter om
koassuransevirksomhet i Fellesskapet.
S.v. 1 s. 333 S,v. 2, Bind 10
Rådsdirektiv 871343 av 22. juni 1987 om
endring, angående kredittforsikring og
kausjonsforsikring, av fprste direktiv
73t239.
S.v. 1 s.331 S.v. 2, Bind 10
Rådsdirektiv 871344 av 22. juni 198? om
samordning av lover og forskrifter om
rettshj elp sforsikring,
S.v. I s. 333 S.v. 2, Bind 10
2. rådsdirektiv 88/35? av 22. juni 1988 om
samordning av lover og forskrifter om
direkte forsikring med unntak av livs-
forsikring, om fastsettelse av bestem-
melser for å lette den faktiske utØvelse
av adgang til å yte tjenester, og om en-
dring av direktiv 731235.
S,v. I s. 333 S.v. 2, Bind 10
Rådsdirektiv 77 192 av 13. desember 1976
om tiltak for å lette den faktiske utøvel-
se av etableringsadgang og adgang til å
yte tjenester innen forsikringsagenters
og forsikringsmegleres virksomhet (ex
næringshovedgruppe 630 ISIC), særlig
om overgangstiltak for disse former for
virksomhet.
S.v. 1 s. 335 S.v. 2, Bind 10
Rådsdirektiv 721166 av 24. april lg?2 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgiv-
ning om ansvarsforsikring for motor-
vogn og kontroll med at forsikringsplik-
ten overholdes.
S.v. 1 s. 333 S.v. 2, Bind l0
Kommisjonsvedtak 91/323 av 30. mai
1991 om anvendelse av rådsdirekliv 721
166.
S.v, 1 s.333. S.v.2, Bind 10
2. rådsdirektiv 84/5 av 30, desember 1983
om tilnærming av medlemsstatenes lov-
givning om ansvarsforsikring for motor-
vogner.
S.v. I s, 333 S.v. 2, Bind 10
3. rådsdirektiv 901232 av 14. mai 1990 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgiv.
ning om ansvarsforsikring for motor-
vogn.
S.v. 1 s, 333 S.v. 2, Bind 10

Utrsiklingen franouer
Utviklingen av EFs regelverk har kommet

langt på områdene finansielle tjenester og ka-
pitalbevegelser. For kapitalbevegelser er den
vesentlige delen av regelverket allerede ved-
tatt og iverksatt. For finansielle tjenester gjen-
står vedtak av noen viktige direktivforslag fgr
et indre marked for finansielle tjenester er
etablert. På områdene transport og telekom-
munikasjon er man i EF kommet noe kortere
med gjennomflringen av det indre marked.
Dette gielder f.eks, kabotasje, dvs. adgang for
utenlansk transportlr til å ta innenlandske
transporter.

EØS-avtalen inneholder den del av EFs re-
levante regelverk vedrgrende kapital og tje-
nester som var vedtatt og offisielt kunngiort
pr. 31. juli 199f. De regler som er vedtatt og
kunngjort i EF etter denne dato, samt nye be-
stemmelser på de angitte områdene, vil bli
behandlet etter de bestemmelser om beslut-
ningsprosessen i EØS som Avtalen fastsetter
jf. omiale i proposisjonens kapittel 8. En even]
tuell tilleggsprotokoll til EØS-avtalen, jf. om-
talen i proposisjonens kapittel 8, vil kunne in-
neholde en del rettsakter på tjenesteområdet.

5.8 REFERANSER TIL RETTSAKTER
Kapitalbetsegelser
(1) Rådsdirektiv 88/361 av 24, juni 1988 om

gjennomfpring av traktatens artikkel
67'
S.v. I s. 342 S,v, 2, Bind 10

Finansielle tjenster
(2) Fprste rådsdirektiv 731239 av 24. juli

1973 om samordning av lover og for-
skrifter om adgang til å starte og utøve

(6)

(?)

(8)

(e)

(ro)

(1 1)

(r2)
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(13) Rådsdirektiv 90/618 av B. november 1990
om endring, særlig med hensyn til an-
svarsforsikring for motorvogn, direktiv
731239 og direktiv 88/357 om samord-
ning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring.
S.v. 1 s. 333 S.v. 2, Bind 10

(14) 1. rådsdirektiv791267 av 5. mars 19?9 om
samordning av lover og forskrifter om
adgang til å starte og utøve virksomhet
innen direkte livsforsikring.
S.v. 1 s. 333 S.v. 2, Bind 10

(15) Rådsdirektiv 90/619 av 8. november 1990
om samordning av lover og forskrifter
om direkte livsforsikring, om fastsettel-
se av bestemmelser for å lette den fak-
tiske utpvelse av adgang til å yte denes-
ter og om endring av direktiv 791267.
S.v. 1 s. 333 S.v. 2, Bind 10

(16) l. rådsdirektiv 771780 av 12. desember
1977 om samordning av lover og for-
skrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusj on,
S.v. 1 s. 336 S.v, 2, Bind l0

(17) 2. rådsdirektiv 89/646 av 15. desember
1989 om samordning av lover og for-
skrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon og
om endring av direktiv 771780.
S.v. 1 s. 336 S.v, 2, Bind 10

(18) Rådsdirektiv 83/350 av 13. juni 1983 om
tilsyn med kredittinstitusjoner på kon-
solidert grunnlag.
S.v. I s.337 S.v. 2, Bind 10

(19) Rådsdirektiv 89/299 av 17. april 1989 om
kredittinstitusjoners ansvarlige kapital,
S.v. I s. 337 S.v. 2, Bind 10

(20) Rådsdirektiv 89/647 av 18. desember
1989 om kredittinstitusjoners kapital-
dekning.
S.v. I s.337 S,v. 2, Bind l0

(21) Rådsdirektiv 86/635 av 8. desember 1986
om bankers og andre finansinstitusjo-
ners årsregnskaper og konsoliderte
regnskaper.
S.v. I s. 337 S.v. 2, Bind 10

(22) Rådsdirektiv 89/117 av 13. februar 1989
om plikt til å offentligglØte regnskaps-
dokumenter for filialer av kredittinsti-
tusjoner og finansinstitusjoner etablert
i en medlemsstat når hovedkontoret lig-
ger utenfor denne medlemsstaten.
S.v. 1 s.338 S.v, 2, Bind 10

(23) Rådsdirektiv 91/308 av 10. juni 1991 om
tiltak for å hindre at det finansielle sy-
stem brukes til hvitvasking av penger.
S.v. I s. 338 S.v. 2, Bind 10

(24) Rådsdirektiv 791279 av 5. rnars 1979 om
samordning av vilkårene for opptak av
verdipapirer til offisiell notering på en
fondsbØrs.
S.v. 1 s.338 S.v, 2, Bind 10

(2õ) Rådsdirektiv 80/390 av 17. mars 1980 om
samordning av kravene til utforming,
kontroll og spredning av prospektér
som skal offentliggjØres i forbindelse
med opptak av verdipapirer til offisiell
notering på en fondbprs.
S.v. I s. 338 S.v. 2, Bind 10

(26) Rådsdirektiv 82lI2I av 15. februar 1982
om regelmessig informasjon som skal
offentliggjlres av selskaper hvis aksjer
er opptatt til offisiell notering på en
fondsbprs.
S.v. 1 s. 338 S.v. 2, Bind 10

(27) Rådsdirektiv 881627 av 12. desember
1988 om opplysninger som skal offent-
liggi/res ved erverv eller avhendelse av
en betydelig eierandel i et bgrsnotert
selskap.
S.v, I s. 338 S.v. 2, Bind 10

(28) Rådsdirektiv 89/298 av l?, april lg89 om
samordning av kravene til utforming,
kontroll og spredning av det prospekt
som skal offentliggjpres når verdipapi-
rer legges ut til offentlig tegning.
S.v. 1 s. 339 S.v. 2, Bind 10

(29) RådsdÍrektiv 89/592 av 13. november
1989 om samordning av bestemmelsene
om innsidehandel.
S.r'. I s. 339 S.v. 2, Bind I0

(30) Rådsdirektiv 85/611 av 20. desember
1985 om samordning av lover og for-
skrifter om visse foretak for kollektiv
investering i verdipapirer (investerings-
foretak),
S.v. 1 s. 339. S.v, 2, Bind 10

Trønsport
(31) Rådsforordning 1108/?0 av 4. juni 1970

om innføring av et regnskapssystem for
infrastrukt.urkostnader i forbindelse
med transport med jernbane, på vei og
innlands vannvei.
S.v. 1 s, 344 S.v. 2, Bind 10

(32) Komnrisjonsforordning 2õ98170 av 18.
desember 1970 om fastsettelse av inn-
holdet av de ulike poster i regnskaps-
s$emaene i vedlegg I til rådsforordning
nr. 1108/?0 av 4. juni 1970,
S.v 1 s. 346 S.v. 2, Bind 10

(33) Rådsvedtak 781174 av 20. februar 19?8
orn innfpring av en konsultasjonsord-
ning og nedsettelse av en komité for
transportinfrastruktur.
S.v. 1 s. 346 S.v. 2, Bind 10

(34) Rådsforordning nr. 11/60 om avskaffelse
av forskjellsbehandling med hensyn til
transportpriser og transportvilkår i hen-
hold til artikkel 79 paragrafS i traktaten
cm opprettelse av Det europeiske øko-
nomiske fellesskap.
S.v. I s.346 S,v. 2, Bind 10 '1.
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(35) Rådsforordning nr. 1017/68 av 19. juli
1968 om anvendelse av konkurransereg-
lene innen transport med jernbane, på
vei og innlands vannvei.
S.v. I s. 347 S,v. 2, Bind 10

(361 Rådsforordning nr. 1191/69 av,26. juni
1969 om medlemsstaters tiltak i forbin-
delse med forpliktelser som har sam-
menheng med begrepet offentlig tjenes-
teytelse innen transport med jernbane,
på vei og innlands vannvei.
S,v. 1 s. 346 S.v. 2, Bind 10

(3?) Rådsforordning nr. ll07l70 av 4. juni
1970 om stØtte til transport med jernba-
ne, på vei og innlands vannvei.
S.v. 1 s. 34? S.v. 2, Bind 10

(38) Rådsforordning nr. 1473175 av 20. mai
1975.
S.v. 1 s. 347 S.v. 2, Bind 10

(39) Rådsforordning nr. 4060/89 av 21. de-
sember 1989 om avskaffelse av med-
lemsstatenes grensekontroll i forbindel-
se med transport på vei og innlands
vannvei.
S.v. 1 s. 347 S.v. 2, Bind 10

(40) Rådsdirektiv 751130 av 17. februar 1975
om innføring av felles regler for visse
former for kombinert jernbane-ivei-
transport av gods mellom medlemssta-
tene.
S.v. I s. 348 S.v, 2, Bind 10

(41) Rådsdirektiv 85/3 av 19. desember 1984
om vekt, dimensjoner og visse andre
tekniske data for visse veigående kj/re-
t/yer.
S.v. I s.348 S.v. 2, Bind 10

(42) Rådsdirektiv 86/364 av 24. juli 1986 om
bevis for kj@ret/yers samsvar med di-
rektiv 85i3 om vekt, dimensjoner og vis-
se andre tekniske data for visse veigåen-
de kjØretØyer.
S.v. 1 s.348 S.v. 2, Bind 10

(43) Rådsdirektiv 89/459 av 19. juli 1989 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgiv-
ning om m/nsterdybden på dekk for
visse kategorier motorvogner og deres
tilhengere.
S.v. 1 s. 349 S.v. 2, Bind 10

(44) Rådsdirektiv 771143 av 29. desember
19?6 om tilnaerming av medlemsstate-
nes lovgi',rning om teknisk kontroll av
motorvogner og deres tilhengere.
S.v. 1 s. 349 S.v, 2, Bind 10

(4õ) Rådsdirektiv 681297 av 19. juli 1968 om
samordning av bestemmelsene om av-
giftsfri innfØrsel av brennstoff som rom-
mes i brenstofftankene til motoriserte
nyttekj/ret/yer.
S.v, 1 s. 349 S.v. 2, Bind l0

(46) Rådsdirektiv 771796 av 12. desember

1977 om gjensidig godkjennelse av di-
plomer, eksamenbevis og andre kvalifi-
kasjonsbevis for transportØrer av gods
og personer på vei, herunder tiÌtak med
sikte på å lette disse transportØrers fak-
tiske utøvelse av etableringsadgangen,
S.v. 1 s. 349 S.v. 2, Bind 10

(47) Rådsforordniag nr. 3820/85 av 20. de-
sember 1985 om harmonisering av visse
bestemmelser på det sosiale område in-
nen veitransPort.
S.v. 1 s. 349 S.v, 2, Bind 10

(48) Rådsforordning nr, 3821/85 av 20, de-
sember 1985 om bruk av fartsskriver in-
nen veitransport,
S.v. 1 s.349 S.v.2, Bind 10

(49) Rådsdirektiv 761914 av 16. desember
1976 om minstekrav til opplaering av
visse flrere av veitransportkj ØretØyer.
S.v. 1 s. 349 S.v. 2, Bind 10

(50) Rådsdirektiv 89/684 av 21. desember
1989 om yrkesopplæring for visse fØrere
av lqjgretpyer for veitransport av farlig
gods.
S.v, 1 s, 350 S.v. 2, Bind 10

(51) Rådsforordning nr. 3164/76 av 16. de-
sember 1976 om adgang til markedet i
den internasjonale godstransport på vei.
S.v. 1 s. 350 S.v, 2, Bind 10

(52) Rådsforordning nr. 1841/88 av 21. juni
1988.
S.v. I s. 350' S.v. 2, Bind 10

(53) Rådsdirektiv 741õ6L av 12. november
1974 om adgang til yrket som godstrans-
port/r på vei i innenlandsk og interna-
sj onal transportvirksomhet.
S.v. 1 s, 350 S.v. 2, Bind 10

(54) Rådsdirektiv 741562 av 12, november
1974 om adgang til yrket som passasjer-
transportØr på vei i innenlandsk og in-
ternasj onal transportvirks omhet.
S.v. 1 s. 351 S.v. 2, Bind 10

(5õ) Rådsforordning nr. 117/66 av 28. juli
1966 om innf6ring av felles regler for in-
ternasjonal persontransport med tur-
vogn og buss.
S.v. I s. 351 S.v. 2, Bind 10

(56) Rådsforordning nr, 516172 av 28, februar
1972 om innfgring av felles regler for
pendeltransport med tuwogn og buss
mellom medlemsstatene.
S.v. 1 s. 351 S.v. 2, Bind 10

(57) Rådsforordning nr. 5I7172 av 28. februar
1972 om innf/ring av felles regler for ru-
tetransport og spesiell rutetransport
med turvogn og buss mellom medlems-
statene.
S.v. 1 s.351 S.v, 2, Bind l0

(58) Rådsvedtak 7õ1327 av 20. mai 19?õ om
sanering av jernbaneforetaks situasjon
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og harmonisering av reglene som styrer
de økonomiske forbindelser mellom
disse foretak og statene,
S.v. 1 s. 351 S.v. 2, Bind 10

(59) Rådsvedtak 83/418 av 25. juli 1983 om
forretningsmessig selvstendighet for
jernbanene i driften av deres internasjo-
nale passasjer- og reisegodstrafikk.
S.v. 1 s. 352 S.v. 2, Bind 10

(60) Rådsforordning nr. 1192/69 av 26. juni
1969 om felles regler for standardisering
av jernbaneforetaks regnskaper.
S.v. 1 s, 352 S.v. 2, Bind 10

(61) Rådsforordning nr. 2830177 av 12. de-
sember 197? om tiltak som er n/dven-
dig for å gjpre jernbaneforetaks regn-
skapsordninger og årsregnskaper sam-
menlignbare,
S.v. I s. 352 S.v. 2, Bind 10

(62) Rådsforordning nr. 2L83178 av 19. sep-
tember 1978 om fastsettelse av ensarte-
de prinsipper for jernbaneforetaks kost-
nadsberegning.
S.v, 1 s, 352 S.v. 2, Bind 10

(63) Rådsvedtak 821õ29 av 19. juli 1982 om
fastsettelse av priser for internasjonal
godstransport med j ernbane.
S.v. I s. 352 S,v. 2, Bind 10

(64) Rådsforordning nr. 3975187 av 14, de-
sember 1987 om fastsettelse av frem-
gangsmåten ved anvendelse av konkur-
ransereglene på foretak innen lufttrans-
port.
S,v. 1 s. 355 S.v. 2, Bind 10

(65) Rådsforordning nr. 2343190 av 24. juli
1990 om luftfartsselskapers adgang til
ruteflyging innenfor Fellesskapet og om
deling av setekapasiteten mellom luft-
fartsselskaper på rutefLyginger mellom
medlemsstatene.
S.v. 1 s. 355 S.v. 2, Bind 10

(66) Rådsforordning 2299/89 av 24. juli 1989
om regler for bruk av edb-baserte reser-
vasjonssystemer.
S.v. I s. 355 S.v. 2, Bind 10

(67) Rådsforordning nr. 294191 av 4, februar
1991 om fraktflyging mellom medlems-
statene.
S.v. I s. 355 S.v. 2, Bind 10

(68) Rådsforordning nr. 2342190 av 24. juli
1990 om takster for ruteflyging.
S.v. 1 s. 355 S.v. 2, Bind 10

(69) Rådsdirektiv 80/1266 av 15. desember
1980 om fremtidig samarbeid og gjensi-
dig bistand mellom medlemsstatene
ved unders/kelser av luftfartsulykker.
S,v. 1 s. 355 S.v, 2, Bind 10

(70) Rådsvedtak 80/50 av 20. desember 19?9
om innføring av en konsultasjonsord-
ning for forbindelse mellom medlems-
stater og tredjestater på lufttranspor-

tområdet og for tiltak på dette område i
internasj onale organisasj oner,
S.v. 1 s. 355 S.v. 2, Bind 10

(?1) Rådsforordning nr. 295/91 av 4. februar
1991 om fastsettelse av felles regler for
en erstatningsordning ved nektet om-
bordstigning i regelbundet luftfart,
S,v. 1 s. 356 S.v, 2, Bind 10

(72) Rådsforordning nr. 4056/86 av 22. de-
sember 1986 om fastsettelse av nærmere
regler for anvendelse av traktatens ar-
tikkel 85 og 86 på sj/transport.
S.v, 1 s. 354 S.v. 2, Bind l0

(?3) Kommisjonsforordning nr. 4260/88 av
16. desember 1988.
S.v. I s, 354 S.v. 2, Bind 10

(74) Rådsforordning nr. 954179 av 15. mai
1979 om medlemsstatenes ratifikasjon
av eller tiltredelse til De forente nasjo-
ners konvensjon om et regelverk for lin-
jekonferansers virksomhet.
S,v. 1 s. 354 S.v. 2, Bind 10

(75) Rådsforordning nr. 4055/86 av 22. de-
sember 1986 om anvendelse av prinsip-
pet om adgang til å yte tjenester på sjø-
transport mellom medlemsstater og
mellom medlemsstater og tredjestater.
S.v. 1 s. 354 S.v. 2, Bind 10

(?6) Rådsforordning nr. 3573/90 av 4. desem-
ber 1990 om endring av forordning nr.
4055/86 om anvendelse av prinsippet om
adgang til å yte tjenester på sjptransport
mellom medlemsstater og mellom med-
lemsstater og tredjestater som fplge av
Tlsklands gjenforening.
S.v, 1s,354 S.v.2, Bind 10

(77) Rådsdirektiv 79/1f5 av 2L. desember
1978 om losing av skip utf/rt av sjgloser
i Nordsj/en og Den engelske kanal.
S.v. 1 s. 355 S.v. 2, Bind 10

Oa; Rådsdirektiv 79/116 av 2L. desember
1978 om minimumskrav til tankskip
som anlpper eller forlater Fellesskapets
havner.
S.v. I s. 355 S.v. 2, Bind 10

(79) Rådsforordning nr. 613/91 av 4. mars
1991 om overfgring av skip fra ett regis-
ter til et annet inne Fellesskapet.
S.v. 1 s. 355 S.v. 2, Bind 10

(80) Rådsforordning nr. 4057186 av 22. de-
sember 1986 om illojal prispraksis in-
ne4 sjgtransport,
S.v. 1 s. 355 S.v, 2, Bind 10

(81) Rådsforordning nr. 4058/86 av 22. de-
sember 1986 om samordnet handling for
å sikre fri adgang til oversjpisk fart.
S.v. 1 s. 3ô5 S.v. 2, Bind 10

(82) Rådsvedtak 83/573 av 26. oktober lg83
om mottilt¿k på den internasjonale han-
delsfarüens område.
S.v.1 s.3õ5 S.v.2, Bind 10
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(83) Rådsforordning nr. 2919/85 av 17. okto-
ber 1985 om fastsettelse av vilkårene for
adgang til den ordning som ved den re-
viderte konvensjon for skipsfart på Rhi-
nen er forbeholdt fartØyer som hØrer til
Rhin-skipsfarten.
S,v. I s. 353 S.v. 2, Bind 10

(84) Rådsforordning nr. 1f0U89 av 27. april
1989 om strukturelle forbedringer innen
transport på innlands vannvei.
S.v, I s. 353 S.v. 2, Bind 10

(85) Kommisjonsforordning nr. 1102/89 av
2?. april 1989,
S,v. 1 s. 353 S.v. 2, Bind 10

(86) Rådsdirektiv 871540 av 9. november 1987

om adgang til yrket som godstranspor-
tØr på vannvei i innenlandsk og interna-
sjonal transportvirksomhet, og om gjen-
sidig godkjennelse av diplomer, eksa-
mensbevis og andre kvalifikasjonsbevis
for dette yrket.
S.v. 1 s. 3õ3 S.v. 2, Bind 10

(87) Rådsdirektiv 821714 av 4. oktober 1982
om fastsettelse av tekniske krav for far-
t/yer på innlands vannveier,
S,v. 1 s. 353 S.v. 2, Bind l0

(88) Rådsdirektiv ?6/135 av 20. januar 1976
om gjensidig godkjenning av sjødyktig-
hetsbevis for fartØyer på innlands vann-
veier,
S.v. 1 s. 354 S.v. 2, Bind 10

(89) Kommisjonsvedtak 771527 av 29. juti
1977 som fastsetter listen over maritime
skipsleder for giennomfpringen av Rdir
76tL35.
S.v. 1 s. 354 S.v. 2, Bind 10

T elekornmunikasj oner o g fi er n sY n
(90) Rådsdirektiv 90/387 av 28. juni 1990 om

opprettelse av et indre marked for tele-
tjenester ved gjennomf@ring av tilgang
til åpne telenett (ONP),
S.v. 1 s. 341 S.v. 2, Bind 10

(91) Kommisjonsdirektiv 90i388 av 28. juni
1990 om konkurranse på markedene for
teletjenester.
S.v. 1 s. 341 S.v, 2, Bind 10

(92) Rådsdirektiv 89/5õ2 av 3. oktober 1989

om samordning av visse bestemmelser
om ut@velse av fiernsynsvirksomhet
fastsatt ved lov eller forskrift i med-
lemsstatene.
S.v. 1 s. 340 S.v, 2, Bind 10





250 St.prp. nr. L00 teel-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske pkonomiske samarbeidsområde (EØS)

KAPITTEL 6

Personer

6.I INNLDDNING
Fri bevegelighet for personer mellom EØS-

landene innebærer at en borger av ett land
fritt kan flytte til et annet land for å s/ke ar-
beid. Får vedkommende arbeid, kan han eller
hun bli boende. En borger av et annet EØS-
land kan også etablere seg som selvstendig
næringsdrivende eller - dersom vedkommen-
de har egne midler - studere eller oppholde
seg der, uten på forhånd å være innvilget opp-
holds- og arbeidstillatelse. En arbeidstaker eI-
ler næringsdrivende fra et annet EØSland
skal ikke forskjellsbehandles i forhold til lan-
dets egne borgere når vedkommende opphol-
der seg i landet på lovlig vis.

Det er en forutsetning at vedkommende
kan forslrge seg selv enten ved arbeidsinn-
tekt, inntekt fra selvstendig næringsvirksom-
het eller ved egne midler av annen art.

Målene for norsk deltakelse i EØS, kan be-
skrives som fØlger:

- å sikre nordmenn rett til å ta arbeid i andre
EØSJand med de samme rettigheter som
borgerne av det land de s/ker til.

- å sikre godkjennelse av norske arbeidssg-
keres utdanning og yrkeserfaring når de
slker arbeid i et annet EØS-ia¡rd.

- å sikre at norske arbeidstakere får de sam-
me sosiale og trygdemessige rettigheter
som borgerne i det land de tar arbeid, samt
at trygderettigheter opparbeidet i ett EØS-
land, opprettholdes ved flytting til et annet
land.

Fri bevegelighet for personer mellom EØS-
land forutsetter at rettighetene er gjensidige.

Det finnes brede erfaringer både i Norden
og i EF når det gjelder fri bevegelighet for
personer. I Norden har vi hatt fri bevegelighet
for personer gjennom lang tid, jfr, Overens-
komst om felles arbeidsmarked fra mai 1954
og den nye Overenskomst om felles nordisk
arbeidsmarked fra mars 1982.

Erfaringene med et felles arbeidsmarked i
Norden viser at det har vært liten mobilitet
mellom de nordiske land. Statsborgere fra
andre nordiske land utglØr ikke mer enn ca. I
pst. av folketallet i Norge.

Den klart største flyttestrlmmen har gått
fra Finland til Sverige. Av den totale nordiske
emigrasjonen til Sverige etter 1954 står Fin-
Iand for neer 70 pst. Det nest stlrste emigrant-
landet er Danmark.

Mobiliteten mellom Norge ogresten avNor-
den siden 1954 har vaert liten og balansert.
Den nordiske innvandringen til Norge 1å sær-
lig hpyt i 1986, da Norge mottok 26 pst. av den
samlede flyttestr/mmen i Norden. Det var da
bl.a. en stor innvandring av svensker og dans-
ker til bygg- og anleggsnaeringen. På slutten
av 1980-tallet Økte imidlertid utvandringen
fra Norge til Sverige betydelig.

Mobilitetsmønsteret innen Norden synes i
grove trekk å ha avspeilet ulikheter i kon-
junktursituasjonen i de nordiske lkonomie-
ne. Arbeidsledighet i et land har skapt et ut-
flyttingspress som har blitt utlØst av knapp-
het på arbeidskraft i et annet land. En stor an-
del av emigrasjonen i Norden ser ut til å være
midlertidig. Utflytting etterfplges av tilbake-
flytting når mulighetene i hjemlandet er blitt
bedre. I 1973 besto f.eks. nær 50 pst. av den to-
tale emigrasjon i Norden av finner som flyttet
hjem igjen fra Sverige.

I 198õ bodde det i de nordiske landene
(utenom Island) om lag 250 000 statsborgere
fra andre nordiske land. Dette tilsvarer 1,1
pst. av befolkningen i disse landene. I Norge
var det pr. 1. juli 1991 om lag 34 000 statsbor-
gere fra andre nordiske land, eller 0,9 pst. av
befolkningen i Norge.

Til tross for relativt sett små kulturelle og
språklige forskjeller og få institusjonelle be-
skrankninger, synes dermed mer enn 35 år
med et felles nordisk arbeidsmarked ikke å
ha ledet til noen betydelige permanente skift i
arbeidskraftmigrasjonen mellom landene.

I EF er praktiseringen av reglene om fri be-
vegelighet for personer gradvis utviklet ved at
hindringer etterhvert er blitt fjernet etter at
EF-domstolen har kommet med retningsgi-
vende avgiørelser. Dette til tross har mobilite-
ten mellom EF-lanciene hittil vært av meget
beskjedent omfang. For tiden oppholder mel-
lom 1,5 pst. og 2 pst. av EF-borgerne seg i and-
re EF-land enn hjemlandet.

Fri bevegelse av arbeidskraft metlom de
seks opprinnelige EF-landene Vest-þskland,
Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Lux-
embourg ble gjennomfprt gradvis. I 1968 ble
det felles arbeidsmarked formelt innf6rt.
Denne formaliseringen medfprte ikke økt
fiytting mellom de seks.

Hellas ble medlem av EF i 1981, Spania og
Portugal i 1986. Hellas bte i 1988 med i det fel-
les arbeidsmarked, mens Spania og Portugal
fØrst blir med fra 1993.



:.

leerjez St.prp.nr. 100 25r
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske lkonomiske samarbeidsområde (EØS)

Tall kan tyde på at det etter 1988 har skjedd
en þkt utvandring fra Hellas til Vest-TVsk-
land, men det er for tidtig å fastslå om dette
bare er uttrykk for et oppdemmet behov for
familiegjenforening eller om det er nye ar-
beidssØkere som flytter.

Den utvidede adgangen til å fiyttè og søke
arbeid innen EF er såLledes ikke blitt benyttet
i særlig grad, Den forholdsvis sterke inntekts-
veksten i lavinntektslandene i EF - understlt-
tet av Økte overføringer fra fellesskapet - har
sannsynligvis bidratt til dette.

Det er sannsynlig at de fremste utfordringe-
ne vedr/rende arbeidsmigrasjon i Europa i
årene fremover vil være knyttet til forholdet
til Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.
Mens levekårene i EØS-området er relativt Ii-
keartede, er inntektsnivået i Øst-Europa og
det tidligere Sovjetunionen lavt og fremtids-
utsiktene usikre. EØS-avtalen omfatter imid-
lertid ikke et felles regime overfor tredjeland.
Forholdet til borgere utenfor EØS vil som før
være et norsk anliggende.

Antallet bosatte utenlandske statsborgere
med opphold i Norge utgjØr i overkant av 3
pst, av totalbefolkningen, totalt 146.000 uten-
Iandske statsborgere. Av disse utgjØr EF-bor-
gere 41.000, hvorav ca. 30.000 fra Storbritan-
nia og Danmark.

Det vises for@vrig til ytterligere omtale om
dette i kapittel 10.6.

Ut fra dette er det ikke grunn til å anta at
det vil skje sterke endringer på arbeidsmar-
kedene i de enkelte EØS-land som fplge av at
EØS-avtalen innfprer fri bevegelighet for per-
soner mellom EØS-landene.

EØS-avtalens bestemmelser på personom-
rådet gir enkeltindividene en rekke nye rettig-
heter. De rettighetene norske borgere oppnår
i andre EØS-land, motsvares av tilsvarende
rettigheter EØS-borgere oppnår i Norge.

Nedenfor fØlger en naermere beskrivelse av
EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelig-
het for personer. Det skilles mellom fllgende
hovedelementer:

- arbeidsmarked, innvandring, utvandring
og grensekontroll

- utdanning og kvalifikasjoner
- sosiale rettigheter

6,2 ARBEIDSMARIiED, INNVAN-
DRING, UTVANDRING OG GREN-
SEKONTROLL

6.2.1 EFs regelverk
I EF er arbeidsmarkedspolitikk det enkelte

medlemslands ansvarsområde. Det foreligger
derfor ikke noen felles bindende rettsakter i
EF s om gj elder arbeidsmarkedspolitikken.

Retten til fri bevegelighet for personer er re-
gulert i Romatraktatens artikler 48, 49 og 54
samt i en rekke rettsakter som er vedtatt med
hjemmel i disse bestemmelsene og i trakta-
tens art. 235. De viktigste rettsaktene er Rfo
1612/68 (1) og Rdir 68/360 (2), Rdir 90/364 (3),

Rdir 90/365 (4) og Rdir 90/366 (5).
Hovedprinsippet i dette regelverket er at en

borger av et EF-land fritt kan reise til et annet
EF-Iand for ä søke og ta arbeid, etablere seg
som selvstendig næringsdrivende, studere el-
ler av annen grunn oppholde seg der, uten på
forhånd å være innvilget oppholds- og ar-
beidstillatelse. I samsvar med det generelle
prinsippet om forbud mot forskjellsbehand-
ling på grunnlag av nasjonalitet, skal borgere
fra andre EF-land ikke fors$ellsbehandles i
forhold til medlemslandenes egne borgere.

Retten tii fri bevegelighet gjelder alle borge-
re i EF-land; Arbeidstakere, selvstendig næ-
ringsdrivende, personer som midlertidig opp-
holder seg i et annet medlemsland enn hjem-
landet for å yte eller motta tjenester (f,eks. tu-
rister), studenter, pensjonister eller andre ik-
ke-yrkesaktive; Reglene for de ulike gruppe-
ne er noe forskjellige. For fritt å kunne ta opp-
hold i et annet EF-Iand enn hjemlandet, er det
en forutsetning at vedkommende kan fors/r-
ge seg selv, enten ved arbeidsinntekt, inntekt
fra selvstendig næringsvirksomhet, eller ved
egne midler av annen art. Det er oppholdslan-
det som avgj/r hva som skal til for at vedkom-
mende kan sies å forsørge seg selv. ForsØrgel-
sesnivået må være det samme som det som
gielder for landets egne borgere.

I oppholdslandet skal arbeidstakere og
selvstendig næringsdrivende og deres famili-
emedlemmer ha de samme rettigheter som
landets egne borgere når det gjeider sosiale
ytelser. Dette innebærer blant annet at de
opparbeider trygderettigheter i henhold til
oppholdslandets lovgivning. Ikke-yrkesakti-
ve grupper oppnår ingen slike rettigheter i
kraft av fellesskapsretten. Disse gruppene må
ha egne midler og være sykeforsikret, slik at
de ikke ligger oppholdslandet Økonomisk til
byrde, jf. Rdir 90/364 (3), Rdir 90/365 (4) og
Rdir 90/366 (5).

Reglene om fri bevegelighet for personer in-
nebærer at enhver borger i et EF-land fritt
kan sØke og ta arbeid i et annet EF-land, samt
å oppholde seg i dette landet i inntil 3 måne-
der mens vedkommende sØker arbeid. Det er
en forutsetning at vedkommende denne sp-
kerperioden kan forsprge seg selv. Etter EF-
reglene om trygd jf. Romatraktatens artikkel
51 og Rfo I408l7I (6), har arbeidssØkende rett
til i sØkerlandet å få utbetalt arbeidsledighets-
trygd fra et annet EF-land hvor trygderetten
er opptjent. Denne retten gielderi inntil 3 må-
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neder. Retten til å få utbetalt opparbeidet Ie-
dighetstrygd kan bare benyttes én gang mel-
lom to arbeidsaktive perioder. Hvis vedkom-
mende får arbeid i s/kerlandet, har vedkom-
mende rett til opphold. Dersom vedkommen-
de har gitt opp å søke arbeid, eller av andre
grunner ikke har utsikt til å få arbeid, kan
hun eller han bli bedt om å forlate landet. Det-
te gjelder medmindre de på annet lovlig vis
selv fullt ut kan dekke utgiftene til sitt opp-
hold i s/kerlandet. Eventuelle rettigheter
vedkommende måtte ha til fortsatt trygd i
hjemlandet, bortfaller dersom vedkommende
i så fall ikke vender hjem.

På tilsvarende måte er det adgang til å etab-
lere seg som selvstendig næringsdrivende i
alle EF-Iand. Slik etablering skjer på basis av
etableringslandets regler,

Har vedkommende fått fast arbeid eller kan
dokumentere at hun eller han kan fors/rge
seg selv, skal oppholdstillatelse gis for 5 år så
fremt det ikke s/kes for et kortere tidsrom.
Etter disse fem år vil vedkommende ha rett til
fornyet oppholdstillatelse. De som omfattes
av retten til fri bevegelighet har også rett til å
ta med seg sin familie ved etablering i et an-
net EF-land jf. Rfo 1612/68 (1), artikkel 10 nr.
l. Fami-liemedlemmene som på dette grunn-
ìag har rett til opphold, vil også kunne ha en
selustend,ig oppholdsrett dersom de selv er
EF-borgere og faller inn under en av de grup-
pene som er nevnt ovenfor. Barna skal ha rett
til skolegang på lik liqje med oppholdslan-
dets barn. De har etter EF-reglene ingen ube-
tinget rett til morsmålsundervisning, Dette
avhenger av oppholdslandets regler på områ-
det.

Etter EF-reglene har a¡beidstakere og selv-
stendig næringsdrivende fra EF-land, og de-
res familiemedlemmer, rett til å bli boende i
et EF-Iand etter at de har avsluttet sin virk-
somhet der, jf. Kfo 12ö1/70 (7) og Rdir 75/34
(8). I alminnelighet forutsettes det at vedkom-
mende har hatt fast opphold i landet i minst
tre år for at en slik rett skal gis, Botidskravet
avkortes imidlertid i de tilfeller der den yrkes-
aktives vi¡ksomhet ble avsluttet som fglge av
arbeidsulykke eller annen arbeidsufprhet.

Ovennevnte rettigheter kan settes til side
dersom hensynet til den offentlige orden og
sikkerhet, eller folkehelsen, skulle tilsi det, jf,
Romatraktatens artikler 48.3 og 56.1 og Rdir
64l2zL (9), Rdir 721194 (10) og Rdir 75/35 (11).
Hvorvidt begrensninger i rettighetene kan an-
ses begrunnet ut fra hensynet til offentlig or-
den eller sikkerhet, må vurderes på individu-
elt grunnlag av oppholdslandets myndighe.
ter. Tidligere dom for kriminelle handlinger
kan være tilstrekkelig grunn til å nekte å gi en
oppholdstillatelse. Straffbare handlinger be-
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gått i oppholdslandet kan danne grunnlag for
utvisning.

6.2.2 Sentrale spørsmål i forhandlingene
EFTAlandene fremmet i forhandlingene

krav om en generell beskyttelsesklausul som
kunne gi adgang til å iverksette beskyttelses-
tiltak dersom det som følge av Avtalens for-
pliktelser skulle oppstå alvorlige vanskelig-
heter i en sektor eller region. For Norge var
det i forhandlingene av sentral betydning å
sikre at nasjonale myndigheter skulle kunne
gripe inn dersom reglene om fri bevegelighet
for personer innenfor EØS-området skulle f6-
re til en alvorlig utvikling i deler av det norske
arbeidsmarkedet. En beskyttelsesklausul vit-
le imØtekomme dette behovet.

Etter Romatraktatens artikkel 48, fjerde
ledd, omfatter adgangen til fritt å ta arbeid i et
annet EF-land ikke ansettelse i offentlig sek-
tor. Omfanget av dette unntaket har stått sen-
tralt i forhandlingene. EF-domstolen har i fle-
re saker, som for eksempel i sak l4gi?g, Kom-
misjonen rnot Belgia, fastslått at unntaket ba-
re gir adgang til å utelukke arbeidstakere fra
andre EF-la¡rd dersom den aktuelle stilling
medfører direkte eller indirekte utpvelse av
offentlig myndighet. Det sentrale er hvilke
funksjoner som tilligger den aktuelle stilling,
og ikke hvorvidt stillingen som sådan er in-
nenfor offentlig sektor.

Det har også vært et viktig spprsmål å få av-
klart hvilke llnns- og arbeidsbetingelser som
skal gjelde ved entrepriser av kortere varig-
het, Også i EFs egen lovgivning har dette vært
et uklart sp/rsmåI. EF-domstolen avsa imid-
lertid en dom i 1990 i forbindelse med den så-
kalte Rush-Portuguesa-saken (Sak 113/S9)
som slår fast to prinsipper:

1. Firmaer i et EF-Iand som utf/rer tjenester i
et annet medlemsland, har anledning til å
bringe med seg egne arbeidstakere.

2. Medlemslandene har anledning til å gjØre
sin lovgivning om arbeidsvilkår, samt kol-
lektive avtaler om lønns- og arbeidsfor-
hold, gieldende for all form for lpnnet ar-
beid som foregår innenfor deres territo-
rium.

6.2.3 Forhandlingsresultatet
EØS-avtalens regler om retten til fri bevege-

lighet for personer er i hovedsak sammenfal-
lende med EFs regelverk på området. EØS-
reglene gir borgere i EFTA- og EF-landene
rett til å ta opphold i et annet EØS-tand. For å

retten, kreves det ingen
m opphold til oppholds-
Reglene fremgår av Av-
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talens Artikler 28, 31, 32 og 33 samt av Avta-
lens Vedlegg V og VIII (S.v. 1, s.272 o9329).

Personkretsen av familiemedlemmer som
gis rett til å føIge med ved opphold i et annet
Iand, er etter EØS-avtalens bestemmelser noe
videre enn i Utlendingsloven. Etter EØS-avta-
len omfatter denne retten ektefelle,'barn opp
til 21 år, uavhengig av om de fors/rges av ar-
beidstageren, og barn uansett alder dersom
de forsørges. Utlendingsloven gir, foruten ek-
tefelle, bare forsØrgede barn under 18 år en
slik rett. Etter EØS-avtalens bestemmelser
omfattes også arbeidstakerens og ektefellens
forel.dre, dersom de forsØrges, av oppholds-
retten. I Utlendingsloven omfattes foreldre ik-
ke av denne retten.

Gjennomgangen av E@S-reglene på dette
området har vist at det for Norge i liten grad
har vært behov for overgangsordninger eller
andre spesielle lpsninger. Avtalens generelle
beskyttelsesklausul ivaretar behovet for ensi-
dig å iverksette beskyttelsestiltak dersom al-
vorlige þkonomiske, samfunnsmessige eller
miljlmessige vanskeligheter som kan vedva-
re, er i ferd med å oppstå i en region eller sek-
tor som følge av avtalen.

Generelle bestentnvelser om. fri beueg elíghet
for personer

Etter Utlendingsloven med forskrifter må
en utenlandsk borger, med visse få unntak,
sØke om og få innvilget arbeidstillateì.se fpr
innreise for å kunne ta arbeid eller drive selv-
stendig næringsvirksomhet i Norge. Nordis-
ke borgere er unntatt fra dette kravet. For
utenlandske statsborgere utenfor Norden er
tilsagn om arbeid ikke tilstrekkelig grunn til å
få innvilget arbeids- og oppholdstillatelse i
Norge. De som Ønsker å ta opphold i Norge
for å studere eller drive Økonomisk a]<tivitet,
må også spke og få innvilget oppholdstillatel-
se på forhånd.

Det vil imidlertid også etter at EØS-avtalen
trer ikraft være adgang til å opprettholde kon-
troll med innflytting fra de /vrige EØS-land.
Oppholdslandets myndigheter kan kreve at
EØS-borgere som /nsker å ta opphold i lan-
det, melder fra om dette, og oppgir på hvilket
grunnlag de tar opphold. Innflyttere til Norge
fra andre EØS-land vil således fortsatt måtte
melde seg for norske myndigheter etter an-
komsttil landet, og oppgi på hvilket grunnlag
de ønsker å ta opphold i Norge, Dersom de
lnsker å ta opphold utover tre måneder, må
de ha oppholdstillatelse.

Ovennevnte rettigheter gielder bare for
statsborgere i land som omfattes av EØS-avta-
len. Tredjelandsborgere får ingen rettigheter
etter Avtalen, selv om de har midlertidig eller
fast oppholdstillatelse i et EØS-1and. Unntak

er familiemedlemmene, hvor statsborgerskap
ikke har betydning.

E t felles ørb ei dsrn q.rke d
Erfaringene med et felles arbeidsmarked,

både i Norden og i EF, viser at flytting f/rst og
fremst foregår til land som ligger geografisk,
språklig og kulturelt nær ens eget, og hvor det
allerede finnes en viss konsentrasjon av per-
soner av sarnme nasjonalitet. Dette tyder på
at det ikke bare er Økonomiske forhold som
avgjØr hvorvidt, og i tilfelle hvor, folk flytter,
Sosiale og kulturelle forhold spiller en viktig
rolle. Innen Norden er språk og kultur ikke
noe uoverstigelig hinder for flertallet av de
nordiske arbeidstakere. Mobiliteten mellom
de nordiske land er likevel forholdsvis lav, i
Iikhet med situasjonen innen EF. I et felles ar-
beidsmarked i EØS vil manglende språk-
kunnskaper kunne utgiØre en hindring for å
ta arbeid i andre EØSJand og ytterligere
svekke mobiliteten.

Sammensetningen av de EF-borgere som
tar opphold i et annet EF-land enn hjemlan-
det, har endret seg i løpet av de siste årene.
Mens det på 1970-tallet i flrste rekke var ufag-
lært arbeidskraft som tok opphold i et annet
EF-Iand for et lengre tidsrom, har det i de se-
nere år vært en /kning i bevegeligheten av
kvalifisert arbeidskraft som flytter for kortere
tidsrom. En mer omfattende gjensidig god-
lqjennelse av yrkeskompetanse vil kunne gi
en viss økning i mobiliteten innenfor EF-om-
rådet,

Også tilbud og ettersplrsel på arbeidsmar-
kedet vil virke inn på arbeidskraftens mobili-
tet. Retten til å få utbetalt arbeidsledighets-
trygd i et annet land enn opptjeningslandet
gjelder bare i inntil tre måneder. Utover den-
ne perioden må den arbeidssØkende enten
reise hjem eller selv dekke sine oppholdsut-
gifter og sykeforsikring i oppholdslandet.
Dette tilsier at flytting over grensene i vesent-
lig grad vil være avhengig av at vedkommen-
de har utsikter til å få arbeid.

Utenom akademiske yrker har det vært an-
tatt at EØS-reglene kan få st/rst virkning i pe-
troleums- og bygge- og anleggsbransjen. Bl.a.
har det vært antatt at bygge- og anleggsbran-
sjen kunne bli utsatt for Økt lØnnskonkurran-
se fra EF-land med lavt llnnsnivå. I EØS vil et
firma som utfØrer tjenester i et annet land, ha
anledning til å bringe med seg sine egne ar-
beidstakere. Betydningen av dette begrenses
imidlertid av at alle EØS-land kan gipre sin
lovgivning om arbeidsvilkår og avtaler om
l6nns- og arbeidsforhold gjeldende for all
form for lønnet arbeid i sitt land, uavhengig
av arbeidstakerens nasjonalitet. Anvendelsen
av dette prinsippet for arbeidsoppdrag av kor-
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tere varighet enn 3 måneder er ikke endelig
avklart. Jf. også proposisjonens kapittel 7,

Erfaringer hittil tyder heller ikke på at an-
tall studenter og/eller ufpre- og alderspensjo-
nister fra EF-landene som @nsker opphold i
Norge, vil Øke. Norske klimatiske forhold og
det norske kostnadsnivået tilsìer ikke en slik
utvikling.

EØS-avtalens virkninger når det gielder ut-
vandring, vil i fprste rekke kunne dreie seg
om hpyere kvalifisert arbeid skra ft, pensj onis -
ter og om studenter som tar midlertidig opp-
hold i et annet land. Det er ut fra erfaringene
hittil liten grunn til å tro at omfanget vil bli
vesentlig anderledes enn erfaringene så langt
i Norden og i EF.

Beskl¿ttelsestiltøk
EØS-avtalen inneholder i Artikkel 112.en

generell beskyttelsesklausul som gir en avta-
lepart adgang til ensidig å sette til side deter
av Avtalens forpliktelser dersom alvorlige
@konomiske, samfunnsmessige eller milj/-
messige vanskeligheter som kan vedvare, er i
ferd med å oppstå i en sektor eller region. Det-
te vil også gjelde for arbeidsmarkedet. Det er
imidlertid anledning til å iverksette en rekke
forebyggende tiltak fpr situasjonen er av en
slik karakter at bruk av beskyttelsestiltak er
påkrevet.

Personer som þnsker opphold i et EØS-land
for å spke arbeid, vil etter ankomst måtte mel-
de seg for nasjonaìe myndigheter og oppgi på
hvilket grunnlag de @nsker å ta opphotd i lan-
det. Myndighetene vil da gi informasjon om
sittrasjonen på arbeidsmarkedet. Dersom si-
tuasjonen på arbeidsmarkedet er vanskelig i
spesielle områder, kan arbeidss/keren bli fra-
rådet å sØke arbeid i disse områdene. Lignen-
de inforrnasjon vil av dette land bli sendt til
de andre EØS-Iands arbeidsmarkedsmyndig-
heter, og gvrige aktuelle offentlige instanser.
Det vil ikke bli gitt noen form for arbeidsfor-
midlingsbistand til E@S-borgere som likevel
skulle pnske å s/ke seg til slike områder. Er-
faringene tilsier forpwig at de færreste pnsker
å flytte til områder med hgy arbeidsled,ighet.

Dersom det til tross for slike forebyggende
tiltak skulle finne sted en alvorlig utvikling i
disse områdene som føIge av tilflytting av
EØS-borgere, vil vedkommende avtalepart
kunne innlede konsultasjoner med de lvrige
parter i EØS-komiteen for om mulig å finne
frem til tiltak som kan l/se problemet. Der-
som det ikke lykkes å oppnå enighet om slike
tiltak, vil vedkommende avtalepart selv kun-
ne iverksette nldvendige tittak. Dersom ensi-
dige beskyttelsestiltak iverksettes, vil de /vri-
ge avtalepartene kunne treffe rnottiltak. Slike
mottiltak skal stå i rimeüg forhold til beskyt-

telsestiltaket og ikke være av en annen karak-
ter enn det som er strengt n@dvendig for å
gjenopprette likevekten mellom rettigheter
og plikter i Avtalen, Avtalen forutsetter nor-
malt dr@ftelser om problemene og de aktuelle
tittak i EØS-komiteen, f/r slike tiltak iverk-
settes. Det vises forlvrig til omtalen av Avta-
Iens Artikler 112-114 i proposisjonens kapittel
3.

I tillegg til dette vil det bli lagt opp til et ad-
ministrativt samarbeid mellom arbeidsmar-
kedsmyndighetene i E@S-landene. Dette
samarbeidet vil fØrst og fremst omfatte ut-
veksling av opplysninger om arbeidsmar-
kedssituasjonen og ledige stillinger. På denne
måten vil en arbeidssØker kunne informere
seg om arbeidsmuligheter i andre EØSJand
fpr hun eller han reiser fra hjemlandet for å
s/ke jobb. Dette vil kunne bidra til å motvirke
at det oppstår situasjoner som nldvendiggJgr
bruk av beskyttelsestiltak.

Ansettelse i stillinger i offentlig sektor
Ansettelse i stillinger som innebærer ut-

Øvelse av offentlig myndighet, vil etter EØS-
avtalens bestemmelser være unntatt fra ad-
gangen til fritt å ta arbeid i andre EØSland.
Kriteriet for hva som er utØvelse av offentlig
myndighet, er generelt og kan gi rom for ulike
tolkninger, Den praksis som på dette området
f/lges i Norge, innebærer færre restriksjoner
for utlendingers adgang til ansettelse i slike
stillinger enn hva som er tilfelle i de /vrige
landene i EØS-området, Norsk praksis på det-
te området vil ikke måtte endres som fplge av
EØS-avtalen.

LQnns- og ørbeidsoilk&r
Som omtalt i punkt 2.2. ovenfor har EF-

domstolen slått fast (sak 113/89 Rush-Portu-
guesa) at oppholdslandet har rett til å sikre
seg at oppholdslandets lønns- og arbeidsvil-
kår skal gjelde, også ved entrepriser av korte-
re varighet. Dette vil også gjelde i henhold til
EØS-avtalen. For Norges vedkommende in-
nebærer dette at vi kan sikre at norske llnns-
og arbeidsbetingelser blir gjort gjeldende for
alt arbeid som utfØres i Norge, uavhengig av
arbeidstakerens nasjonalitet.

Begrepet <l6nns- og arbeidsvilkår, omfat-
ter en rekke ulike forhold nedfelt både i lov og
tariffavtalgr. Regler om arbeidstid og verne-
bestemmelser i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmilj/ m.v, (Arbeids-
milj/loven) vil, som idag, gjelde for alt arbeid
som utf/res i Norge. Hvorvidt norske regler i
tilknytning til oppsigelser, permisjoner, ferie
osv. kommer til anvendelse overfor utenland-
ske arbeidstakere, avgiþres på bakgrunn av
norske regler for valg mellom norsk og uten-
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landsk lov (lowalgsregler). Norsk rett har
idag, med unntak for såkalt industrielt hjem-
mearbeid, ingen bindende bestemmelser som
uttrykkelig regulerer arbeidstakerens lønn,
Dette reguleres gjennom avtaler mellom par-
tene i arbeidslivet (tariffavtaler). Slike avtaler
binder imidlertid bare partene og d€res med-
lemmer. Det kan således i en del tilfelte by på
vanskeligheter å fastslå hva som er unorske,
lpnnsvilkår innenfor en bransje, dersom det
reguleres i en eller flere tariffavtaler som ikke
binder alle arbeidsgivere og arbeidstakere i
bransjen. Kommunaldepartementet arbeider
med å finne den beste fremgangsmåten for å
sikre at norske lpnnsvilkår fglges av uten-
landske selskaper som med egne arbeidstake-
re utf/rer arbeid i Norge.

EF-kommisjonen har fremlagt et forslag til
direktiv (COM (91) 230, fremlagt 20. juni 1991)
som slår fast at vertslandets lØnns- og arbeids-
vilkår gi@res gjeldende for al.t arbeid som ut-
føres i landet. Direktivforslaget unntar ar-
beidsoppdrag av kortere varighet enn 3 måne-
der fra oppholdslandets regler om lgnn og fe-
rie. Etter Regjeringens oppfatning er 3 måne-
der for lang tid i denne sammenhengen. Det
er imidlertid også uenighet innen EF om
hvordan denne delen av forslaget skal fortol-
kes. Forslaget er ikke vedtatt i EE, og det en-
delige resultat er derfor usikkert. Vedtak vil
etter alt å dømme ikke fattes flrtidligst i mid-
ten av 1992. Eventuelle nye EF-regler på dette
området vil måtte bli gjenstand for drlftelser
i EØS-Komiteen, For at nye EF-regler skal bli
EØS-regler, må de vedtas med enstemmighet
i EØS-organene, jr. omtalen av beslutnings-
prosessen i proposisjonens kapittel 8.

AsUL- o g fl,Uktnt n g e sp þr sm &L

Asyl- og fLyktningesp/rsmål omfattes ikke
av EØS-avtalen. Norge kan fortsatt utforme
sin asyl- og flyktningepolitikk på selvstendig
grunnlag. I EF er asyl- og flyktningesplrsmåI
ikke regulert gjennom fellskapslovgivning.
Som fllge av Maastricht-avtalen mellom EFs
medlemsland kan det likevel forventes /kt
samordning mellom medlemslandene på det-
te området.

Grensekontroll
Personkontroll ved grensene innenfor EØS-

området vil fortsatt være et nasjonalt anlig-
gende. EØS-avtalen inneholder ingen regler
på dette området. Dette er imidlertid ikke til
hinder for at avtalepartene kan drgfte tiltak
med sikte på å forenkle kontrollprosedyrene
innenfor EØS-området.

I en særskilt felleserklæring (S.v. 1 s. 418) si-
er EFTA- og EF-landenes regjeringer seg be-

redt til å inngå i et samarbeid med sikte på ä
lette kontrollen av hverandres statsborgere og
deres familiemedlemmer på grensene mellom
deres territorie¡, SLik forenkling skal ikke
svekke bekjempelsen av bl.a. narkotikasmug-
ling, internasjonaÌ terrorisme og illegal inn-
vandring,

EF-landene sluttfØrer nå arbeidet med en
grensekontrollkonvensjon om passering ved
medlemslandenes ytre grenser. Forholdet
mellom denne konvensjonen og den nordiske
passkontrolloverenskomsten av 12. juli 1957
måtte avklares i forhandlingene, fordi Dan-
mark er part i begge avtaler. Etter EF-lande-
nes grensekontrollkonvensjon skal grense-
kontrollen ved EFs ytre grenser styrkes. Det-
te gjelder også grensene mellom Danmark og
de lvrige nordiske land. Etter den nordiske
passkontrolloverenskomst skal det ikke fore-
tas regelmessig personkontroll ved passering
av grenser mellom de nordiske land. Kontrol-
len skal finne sted ved grensene til land uten-
for Norden.

Forholdet mellom Den nordiske passkon-
trolloverenskomst og EF-landenes grense-
kontrollkonvensjon er dermed avklart og
Danmark har avgitt en erklæring som legges
ved EF-konvensjonen. Erklæringen innebæ-
rer at det ikke vii skje endringer i de regler
som er en f@lge av passkontrolloverenskom-
sten.

6.3 GJENSIDIG GODIUENNELSE AV
UTDANNING OG KVALIFIKASJO -
NER

6.3.1 EFS REGELVERK
Gjensidig godldennelse av yrkeskompe-

tanse er av stor betydning for retten til fri be-
vegelighet for personer og for fri etab).ering.
EF har utviklet et regelverk for giensidig god-
kjennelse av autorisasjoner, bevillinger og
andre beviser for kvalifikâsjoner til å utlve et
yrke som er regulert ved lov, forskrift eller
bransjebestemmelser. Reglene omfatter i ho-
vedsak yrker som krever offentlig godkjen-
nelse, autorisasjon eller bevilling, og som gis
til de som har gjennomgått en hlyere utdan-
ning av minst tre års varighet, og i mange til-
feller også en praksisperiode.

Reglene om gjensidig godkjennelse av yr-
keskompetanse fastsetter de krav til utdan-
ningens varighet, nivå (videregående, hlg-
skole eller universitet) og innhold som må
være oppfylt som grunnlag for å få godkjen-
nelse til å utØve et yrke.

Regelverket regulerer videre saksgangen
ved sØknad tìl myndighetene i et EF-land om
godkjennelse av bevillinger og andre kvalifi-
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kasjonsbeviser som er gitt av myndighetene i
et annet EF-land.

Den gjensidige god$ennelse av yrkeskom-
petanse er regulert på to ulike måter. Gjensi-
dig godkjennelse av visse yrker innenfor hel-
sesektoren, samt veterinærer og arkitekter, er
regulert av særlige bestemmelser for hvert yr-
ke, Øwige yrker som krever godlqjennelse og
en hpyere utdannelse av minst 3 års varighet,
er regulert i et generelt EF-direktiv, Rdir 89/48
(12). Det generelle direktiv om giensidig god-
\iennelse av bevis for hpyere yrkeskompetan-
segivende utdannelse av minst tre års varig-
het, dekker de yrker som ikke er regulert av
sektordirektiver. Direktivet omfatter følgen-
de yrkesgrupper i Norge:

- helsesektoren: Psykologer, fysioterapeu-
ter, ortopedi-ingeniprer, ergoterpeuter, ra-
diografer, vernepleiere, bioingeniører, op-
tikere og kiropraktorer,

- andre: Advokater, revisorer, førskolelære-
re, l€erere, prester og translatører

Reglene for disse yrkene fastsetter de mins-
tekrav til teori og praksis som den aktuelle ut-
danning i det enkelte EF-land må oppfylle for
at det skal gis adgang til det relevante yrket
også i de @vrige EFland.

Direktivets bestemmelser innebærer at
godkjennelse i et EF-land for ut/velse av et av
de yrker som omfattes, skal gi tilsvarende
godkjennelse, etter s/knad, i de øvrige EF-
landene, uten at det stilles krav om tillegg-
skunnskaper.

Unntatt fra denne regelen er tilfeller hvor
det landene i mellom er vesentlige fors$eller
i utdanningens lengde eller innhold. Ved for-
skjeller i utdannelsens lengde kan det stilles
krav om yrkeserfaring. Ved fors$eller i ut-
dannelsens innhold kan oppholdslandet kre-
ve at den som s/ker god$ennelse, enten av-
legger en prlve eller giennomflrer en praksis-
periode. Praksisperioden skal ikke være len-
ger enn det dobbelte av forskjellen i utdan-
ningens lengde. Den som sØker godkjennelse,
kan selv velge mellom pr/ve eller praksis. For
yrker som fordrer særskilt $ennskap til opp-
holdslandets lov- og regelverk, som for ek-
sempel advokater og revisorer, kan oppholds-
landet bestemme om det skal avlegges prøve
eller om sØkeren må ha praksis hos godkjent
yrkesutØver for å få god$ennelse.

Dersom et yrke ikke krever godkjennelse i
hiemlandet, men i oppholdslandet, er det til-
strekkelig som grunnlag for å kreve godkjen-
nelse i oppholdslandet, at en sØker har en re-
levant hpgre utdanning av minst tre års varig-
het og har utØvet yrket i hjemlandet i to år i lø-
pet av de siste ti år. Også her kan imidlertid

oppholdslandet kreve at slkeren gjennomgår
en praksisperiode eller avlegger en prøve,
dersom utdanningen sØkeren innehar er ve-
sentlig kortere eller forskjellig i innhold fra
den utdanningen som kreves for godkjennel-
se i oppholdslandet.

For å ivareta nasjonal samordning ved an-
vendelsen av direktivets bestemmelser, skal
det i hvert medlemsland utpekes en myndig-
hetsrepresentant, Vedkommende er også na-
sjonal representant i en egen samordningds-
gruppe mellom medlemslandene, Slknad om
godkjennelse av kvalifikasj onsbeviser sendes
til den nasjonale myndighetsrepresentant,
som så videreformidler slknaden til den
myndighet som har kompetanse tit å gi god-
kjennelse for det aktuelle yrket.

Sektordirektiuene,
Visse yrkesgrupper omfattes av særlige

sektordirektiver. Dette gjelder fllgende grup-
per:

- helsesektoren: Leger, tannleger, sykepleie-
re, jordmØdre og farmasøyter.

- andre: Advokater, arkitekter og veterinæ-
rer

Godkjennelsen av advokatbevilling med
tanke på mer permanent utpvelse av yrket, er
regulert av det generelle direktiv. For advoka-
ter regulerer sektordirektivet bare adgang til å
ut@ve tjenesteri andre land enn det de er etab-
lert i, Det omfatter såIedes ikke splrsmål om
rett til å få regulær advokatbevilling i andre
EØS-land. Direktivene om gjensidig godkjen-
nelse av eksamensbevis eller andre kvalifika-
sjonsbevis for de pvrige ovenne'ønte yrkes-
grupper, fastsetter de minstekrav til utdan-
ningens varighet, nivå (universitet, hØyskole,
videregående) og innhold som må være opp-
fylt i det enkelte EF-Iand som grunnlag for
godhjennelse i de lvrige EF-Ìand.

Autorisasjon eller godlçjennelse i øwige EF-
land gis av de kompetente myndigheter i det
aktuelle land etter sØknad.

Det finnes også êt eget direktiv om en sær-
skilt opplæring for almenpraktiserende leger,
som stiller k¡av om en tilleggsopplaering for å
kunne utØve selvstendig virksomhet som al-
menpraktiserende lege. Dette direktiv vil
først tre i kraft fullt ut fra 1. januar 1995,

Yrlcer huor d.et iklce lvases godlcjennelse

For visse yrker hvor det ikke stilles krav om
bestemt utdannelse eller godkjennelse, er det
i EF visse retningslinjer for retten til å etable-
re seg og å yte fienester. Hovedprinsippet i
retningslinjene er at enkeltpersoner som har
ut/vet et bestemt yrke i et EF-land, og som på
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tilfredsstillende vis kan dokumentere clenne
yrkesut@velsen, har rett til å etablere seg som
yrkesutpver i de andre EFJandene. Tilfreds-
stillende dokumentasjon vil i de fleste tilfeller
kreve en erkleering fra notarius publicus eller
annen offentlig instans.

Det stilles videre visse minstekrav til kon-
trakts- og avtalcrettslige forhold mellom par-
tene i forbindelse med tjenesteytelser innen
visse næringer.

6.3.2 Sentrale spørsmål i forhandlingene
Det viktigste arbeidet i forhandlingene på

utdanningsområdet, har vært å klargipre inn-
holdet av og virkeområdet for de relevante
EF-direktiver, Dette regelverket omfatter
godkjennelse av kvalifikasjonsbevis til å ut-
/ve et yrke og ikke splrsmålet om å godkjen-
ne utdannelsen i seg selv.

Det er viktig å skille mellom godkjennelses-
myndighet og arbeidsgiver. Forhandlingene
avklarte at arbeidsgiver kan stille særlige
krav ved ansettelse i en stilling, utover de
krav myndighetene stiller for å gi godkjennel-
se. Dette kan blant annet gjelde krav til språk-
kunnskap og kjennskap til særlige nasjonale
regler. En EØS-borger som etter reglene har
krav på å få godkjennelse i Norge, har ikke
noe krav på å bli ansatt. En arbeidsgiver har
derfor anledning til å foretrekke en s/ker med
norsk utdanning, dersom denne utdanningen
vurderes som mer kvalifiserende for stillin-
gen enn utdanningen fra et annet EØS-land,

6.3.3 Forhandlingsresultatet
EØS-avtalens regler om gjensidig god-

kjennelse av eksamensbevis eller andre kvali-
fikasjonsbevis er fastsatt i Artikkel 30 samt i
Avtalens Vedlegg VII (S.v. 1 s. 305). Reglene
motsvarer EFs regler på dette området. Gjen-
nomgangen av dette har vist at det ikke har
væft behov for presiseringer eller endringer i
innholdet.

Gj ensidig g o d,kj ennelse øu eksamensbw is
eller andre lanlifilcasj onsbeu i s

I Norge omfattes f/lgende yrkesgrupper av
EØS-avtalens regler:

Helsesektoren: Psykologer, fysioterapeuter,
ortopedi-ingeniprer, ergoterapeuter, radio gra-
fer, vernepleiere, bioingeniprer, optikere, ki-
ropraktorer, leger, tannleger, sykepleiere,
jordm/dre, farmaslyter.

Andre: Advokater, arkitekter, veterinærer,
revisorer, fþrskolelærere, lærere, prester og
translatØrer.

Håndverksyrker og titler som i henhold til
lov, forskrift eller bransjebestemmelser kre-
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ver offentlig autorisasjon, omfattes ikke av
EØS-avtalens regler om gjensidig godkjen-
nelse av kvalifikasjonsbevis. Slike håndverk-
syrker og titler omfattes imidlertid av et di-
rektivforslag som er under behandling i EF
(KOM (90) 3Bg endelig utgave/SYN 209), Dette
vil bli gjenstand for senere behandling i EØS
etter de regler for beslutningsprosessen Avta-
len fastsetter. Inntil et tilsvarende regelverk
for slike yrker vedtas i EØS, vil ikke autoriser-
te håndverkere i et land ha krav på å få god-
kjent sine autorisasjonsbevis som grunnlag
for å få autorisasjon til yrket i andre EØS-
land.

EØS-avtalen omfatter også regler som sik-
rer retten til fri etablering innen yrker hvor
det ikke kreves spesiell utdanning eller god-
kjennelse for yrkesutlvelsen. Disse reglene
omfatter selvstendig næringsdrivende og i
visse tilfelle tjenesteytere innen handel, indu-
stri, håndverk og transport. Hovedprinsippet
i reglene er at man fritt kan etablere seg som
yrkesutlver på de områdene reglene gjelder,
dersom det kan dokumenteres at en har ut-
/vet yrket i sitt hjemland og ellers er ustraffet
og solvent.

For yrker som verken er regulert, det vil si
som krever offentlig godkjennelse/bevilling
eller er gjenstand for særJ.ige bransjebestem-
melser, eller omfattes av reglene nevnt i forri-
ge avsnitt, har EØS-avtalen ingen regler om
gjensidig god$ennelse av kvalifikasjonsbe-
vis,

Hovedprinsippet i EØS-reglene er at der-
som man innehar en bevilling, godkjennelse
eller annet bevis for retten til å ut@ve et regu-
lert yrke i hjemlandet, skal man uten å avkre-
ves dokumentasjon for ytterligere kunnskap
kunne få et tilsvarende bevis i de øvrige land
som omfattes av Avtalen. Forutsetningen er
at den opprinnelige godgennelse er gitt på
grunnlag av en nærmere definert utdanning
av en viss varighet.

I de fleste tilfeller kan mottakerlandet ikke
stille krav om at de som sþker godl{ennelse
skal ha kjennskap til språk eller nasjonale
regler på området. Arbeidsgiver kan derimot
stille slike krav. Yrkesutþvere fra andre EØS-
land er underlagt oppholdslandets lov- og re-
gelverk på lik liaje med andre yrkesutþvere,

Den som oppfyller kravene til godkjennelse
eller bevilling har rett til å benytte yrkestitte-
Ien i oppholdslandet. Vedkommende har rett
til å benytte sin akademiske tittel fra den in-
stitusjon hvor vedkommende er utdannet og
på dette landets språk. Oppholdslandet kan
kreve at det legges til hvor tittelen er tildelt.

For å ivareta nasjonal samordning ved an-
vendelsen av Avtalens bestemmelser om
gjensidig god$ennelse av eksamensbevis el-
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Ler andre kvalifikasjonsbevis, skal det utpe-
kes en myndighetsrepresentant i hvert land.
EFTA-Iandenes myndighetsrepresentanter
vil fra EØS-avtalens ikrafttredelse delta i en
samordningsgruppe mellom EF-landene som
er etablert for samordning mellom landene,

De ìover og forskrifter som fastsetter krave-
ne for å få god$ennelse til å utØve visse yrker,
må endres slik at også tilsvarende utdannin-
ger fra de /vrige EØS-land gir rett til godkjen-
nelse,

Ouergøngsperioder
Tidspunktet for EØS-avtalens regler om

giensidig godgennelse av utdanning og kva-
lifikasjoner, er 1. januar 1993. Norge har en
overgangsperiode på to år når det gjelder sær-
skilt opplæring for almenpraktiserende leger.
Avtalen stiller krav om en toårig særskilt opp-
læring for å kunne drive egen praksis som al-
menpraktiserende lege. I Norge er det idag ik-
ke krav om dette. Man trenger derfor noe tid
til å etablere en slik ordning.

Andre EFTA-land, spesielt Sveits oB Øster-
rike, har i stprre grad hatt behov for over-
gangsperioder. Dette berprer også Norge, idet
rettighetene etter EØS-avtalen ikke kan påbe-
ropes overfor disse land fpr disse overgangs-
periodene er utl/pt. Sveits har fått en over-
gangsperiode frem til 1. januar 1997 for gocl-
ld ennelse av kvalifikasj onsbevis er for utdan-
nelser innen helsesektoren, bortsett fra far-
masflyter. Rettighetene og forpliktelsene etter
Avtalens generelle regler om glensidig god-
gennelse, vil heller ikke gjelde for Sveits før
fra 1, januar 1995. For Østerrike in,rtrer ikke
forpliktelsen til å godkjenne tannleger med
kvalifikasjonsbeviser fra andre EØSJand før
de selv har fått et¿blert den utdanningen som
kreves, dog senest pr, 1, januar 1999.

6.4 îRYGDERETTIGHETER
6.4.1 EFs regelverk

EFs regelverk på trygdeområdet har som
siktemåI å koordinere trygderettigheter i et
felles arbeidsmarked. EF-borgere som tar ar-
beid i et annet EF-land enn hjemlandet, skal
ha de samme vilkår og samme sosiale rettig-
heter som borgerne i det land hvor de tar ar-
beid.

EF-reglene om trygderettigheter er nedfelt i
Romatraktatens artikkel 51 og to sentrale Etr'-
forordninger med senere endringsforordin-
ger. Rfo I408l7L (6) angir hvilke typer ytelser
som omfattes av koordineringsreglene og
hvordan koordineringen skal skje. Rfo 574172
(13) regulerer i detalj den praktiske gjennom-
fpringen, som for eksempel hvordan ytelser

skal utbetales og til hvilke myndigheter sØk-
nader skal fremsettes.

EFs regler forutsetter ikke at medlemslan-
denes nasj onale stØnads- og finansieringsord-
ninger skal harmoniseres til en felles norm.
Medlemslandene har sine egne nasjonale
trygdeordninger der ytelser og stpnadsnivåer
er bestemt i nasjonal lovgivning. Bestemmel-
ser i nasjonal lovgivning som ikke er i over-
ensstemmelse med de felles koordinerings-
regler må imidlertid fravikes for å sikre at per-
soner som /nsker å arbeide i et annet EF-
land, ikke hindres i å flytte fordi de taper tryg-
derettigheter eller utsettes for forskjellsbe-
handling.

Opptjente kontantytelser skal utbetales
uavhengig av hvilket EF-la¡d vedkommende
er bosatt i eller tar opphold i senere. Den tid
en person har vært trygdet i andre EF-land,
skal medregnes på linje med trygdetid i opp-
holdslandet ved beregning av hvorvidt ved-
kommende oppfyller nasj onale minstekrav til
trygdetid i oppholdslandet.

Arbeidstakere og selvstendig næringsdri-
vende som flytter fra ett EF-land til et annet,
skal godskrives de trygderettigheter som er
opparbeidet i de EF-Iand vedkommende har
arbeidet. Pensjonsytelser opptjenes og bereg-
nes på grunnlag av varigheten av trygdetil-
knytningen i det enkelte land. De land der
vedkommende har opptjent pensjonsrettig-
heter, betaler hver sin forholdsmessige del i
form av en delpensjon. Det er i prinsippet li-
kegyldig hvor i EF-området vedkommende
oppholder seg eller er trygdet når pensjonen
skal utbetales.

Ttygdereglene dekker yrkesaktive, det vil si
arbeidstakere og selvstendig næringsdriven-
de, og deres familiemedlemmer. Studenter,
pensjonister og andre ikke-yrkesaktive har
også rett tii å ta opphold i andre EF-Iand. Det
er imidlertid en forutsetning at disse grupper
har tilstrekkelig syketrygddekning i det land
de kommer fra. Etter EFs trygderegler har de
derfor ingen krav på trygciedekning eller sosi-
alhjelp i oppholdslandet. Personer som om-
fattes av trygdefbrordningen, vil imidlertid ha
rett til sykehjelp i oppholds- eÌler bostedslan-
det, i samsvar med lovgivningen der. Utgifte-
ne til slik hjelp skal imidlertid dekkes av ved-
kommendes hjemland. Dette gjelder blant
annet pensjonister som bosetter seg i et annet
EF-iand enn det eller de land som de mottar
pensjon fra.

Generelt kre-ves det statsborgerskap i et EF-
land for at trygdeordningen skal komme til
anvendelse, men det er unntak for flyktninger
og statslØse.

For familiemedlemmer og etterlatte stilles
det ikke krav om statsborgerskap i et EF-land
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for å være omfattet av trygdereglene, dersom
forsØ¡geren oppfylìer vilkåret. Dette gjelder
også etterlatte etter en ikke-EF-borger, der-
som sistnevnte var omfattet av et EF-lands
lovgivning. Betingelsen er da at de etterlatte
selv er EF-borgere.

Reglene fastsetter at en person sÈal være
trygdet i det land der hun eller han arbeider,
uansett om vedkommende eller familiemed-
Iemmene er bosatt i et annet EF-land.

Fra disse generelle reglene er det visse unn-
tak. Viktigst i denne forbindelse er bestem-
melser som omfatter tilfeller der en arbeidsta-
ker midlertidig er utsendt av sin arbeidsgiver
for å utfØre arbeid for denne i et annet land,
Bestemmelsene gjpr det mulig å opprettholde
trygdedekningen i hjemlandet i en periode på
12 måneder, med mulighet for forlengelse i yt-
terligere L2 måneder,

6.4, 1.2 Videreutuikling ut regleuerket
EF-kommisjonen har fremlagt forslag for

Rådet til forordninger som utvider anvendel-
sesområdet for forordning 1408/71 (6). Forsla-
gene forventes ferdigbehandlet av Rådet i lø-
pet av 1992. Forslagene gjeldel for det fprste
en utvidelse av forordningen til å gjelde ikke-
avgiftspliktige ytelser. Disse skal imidlertid
være unntatt fra eksport. For det annet fore-
slås ovennevnte forordning utvidet til også å
omfatte alle trygdede statsborgere i EF-land,
herunder offentlige tjenestemenn og likestilte
personer, studenter og ikke-yrkesaktive. For-
ordningen gjelder idag for offentlige tjeneste-
menn dersom de er omfattet av en alminnelig
trygdeordning. Forslaget innebærer imidler-
tid at den også skal gielde for særlige ordnin-
ger for tjenestemenn, For det tredje er det fo-
reslått visse endringer i beregningsreglene for
pensJoner.

Det er viktig å sikre at de samme regler fol
koordinering av trygdeytelser gjelder i hele
EØS. Det vil derfor være aktuelt å forhandle
med sikte på å innlemme ovennevnte forslag i
EøS. I eventuelle forhandlinger vil man fra
norsk side ta sikte på å innalbeide de justerin-
ger som er nldvendig i forhold til norske tryg-
deregler,

6.4.2 Sentrale spørsmå,I i forhandlingene
EFs regelverk på trygdeområdet innehol-

der regler for koordinering av de trygderettig-
heter som er fastlagt i medlemslandenes na-
sjonale lovgivning. Det var derfor allerede i
utgangspunktet klart at EFTA-landenes na-
sjonale trygdeordninger ville kunne opprett-
holdes i EøS. Forhandlingene dreide seg såle-
des i hovedsak om å avklare hvilke deler av
norske ordninger som omfattes av koordine-

ringsreglene og den nærmere tilpasning til
disse.

6.4.3 Forhandlingsresultatet
EØS-avtalens regler på trygdeområdet er

fastsatt i Artikkel 29 og i Avtalens Vedlegg VI
(S.v, 1, s.274), Bestemmelsene samsvarer fullt
ut med det tilsva¡ende regelverket i EF.

G enerelle b estemrn elser om try g derettiglwter
EØS-avtalens regler fastsetter at en stats-

borger i et EØSJand som tar arbeid i andre
E@S-tand, oppnår samme vilkår og samme
sosiale rettigheter som borgerne i det land
hvor de tar arbeid. Borgere i andre EØS-land,
som får arbeid i Norge, vil etter dette få sosia-
le rettigheter på linje med det norske og nor-
diske borgere har i dag.

Nasjonale trygdeordninger kan oppretthol-
des uendret, med de ytelser og stØnadsnivåer
som er bestemt i nasjonal lovgivning. EØS-
avtalen forutsetter ingen harmonisering til en
felles norm. Gjeldende bestemmelser i norsk
lovgivning som er i strid med koordinerings-
reglene, må imidlertid fravikes for å motvirke
forskjellsbehandling. Dette kan skje ved å be-
nytte den adgang folketrygdlovens $ 18-12 og
barnetrygdlovens $ 23 gir Kongen til å gjøre
unntak fra lovenes bestemmelser nå¡ gjensi-
dighetsavtaler inngås med andre land.

EØS-avtalens regler på trygdeområdet vil
bli innarbeidet i norsk rettsorden. FØlgende
lover berØres; Lov av'17. juni 1966 nr, 12 om
folketrygd, lov av 24. okt. 1946 nr.2 om barne-
trygd, lov av 19. juni 1969 nr. 61 om særtillegg
til ytelser fra folketrygden, lov av 28. juni 1957
nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere, lov av 3.
desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for
skogsarbeidere, 1ov av 3. desember 1948 nr, 7
om pensjonstrygd for sjømenn, lov av 22. juni
1962 nr, 12 om pensjonsordning for sykeplei-
er, lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m,v.,
lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helse-
vern og lov av 19. nov. 1982 nr. 66 om helsetje-
nesten i kommunene.

EØS-avtalens regler på trygdeområdet sik-
ter mot å ivareta de samme hensyn som ligger
til grunn for de trygdeavtaler som Norge har
inngått med en rekke land. For norske borge-
re i Norge innebærer dette ingen endringer i
forhold til dagens system.

Trygdeytelser skal gis etter f/lgende fire ho-
vedprinsipper:

- trygdeordninger må ikke diskriminere et-
ter nasjonalitet (likebehandlingsprinsip-
pet)

- trygderettigheter som er opparbeidet i ett
EØS-land, skal kunne fþlge en person ut av
landet (eksportabilitetsprinsippet)
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- rettigheter som er opparbeidet i forskjelli-
ge land, skal kunne legges sammen for å

' fylle minstekravene for rett til pensjon
(sammenleggingsprinsippet)

- pensjoner som tilstås på grunnlag av sam-
menlegging, beregnes forholdsmessig et-
ter den faktiske opptjeningstid i de enkelte
land (pro rata temporis-prinsippet).

Avtalens trygdebestemmelser omfatter kun
statsborgere i EØSland og deres familiemed-
lemmer, samt flyktninger og statsløse, De to
sistnevnte grupper omfattes imidlertid ikke
av retten til fri bevegelse for personer. Om de
skal få opphold i et EØSland, for eksempel
Norge, må dette skje ut fra gjeldende norsk
uUendingslovgivning. Statsborgere fra tredj e-
land eller EØS-borgere som er bosatt i land
utenfor EØS, vil ikke omfattes av Avtalens
trygderegler, bortsett fra EØS-borgeres fami-
liemedlemmer, men de vil fortsatt kunne om-
fattes av tidligere inngåtte trygdeavtaler mel-
lom landene.

EØS-avtalen vil i sto¡ grad erstatte eksiste-
rende bilaterale og multiìaterale avtaler på
trygdeområdet. Det er likevel adgang til å
opprettholde deler av inngåtte avtaler som gir
bedre ytelser enn EØS-avtalen, eller som dek-
ker en videre personkrets, for eksempel ikke-
yrkesaktive, tredjelands borgere og egne bor-
gere som bor i tredjeland. Landene kan dess-
uten bli enige om å gi avkall på refusjon av ut-
gifter til medisinsk behandling m.v.

Prinsippet for lowalg er basert på at ar-
beidstakeren eller den selvstendige nærings-
drivende skal være omfattet av lovgivningen i
arbeidslandet. Det er visse unntak fra denne
hovedregelen, blant annet utsendingsbestem-
melser som glpr det mulig å opprettholde
trygdedekning i hjemlandet ved kortvarig ar-
beid i utlandet. Utsendingsperioden er be-
grenset til ett år, men med mulighet til forlen-
gelse i ytterligere ett år etter samtykke fra ar-
beidslandet.

EØS-avtalen omfatter all trygdelovgivning
for fplgende stØnadsformer: medisinsk be-
handling ved sykdom og fpdsel, sykepenger,
fødselspenger, ytelser ved ufgrhet og yrkes-
messig attfØring, barnetrygd m.v., ytelser til
etterlatte og ved oppnådd pensjonsalder, yr-
kesskade/yrkessykdom, gravferdshjelp og ar-
beidsl/shetstrygd. Lovgivning om sosial om-
sorg og særlige ordninger for offentlige tje-
nestemenn omfattes ikke av Avtalen.

Avtalebaserte ordninger i a¡beidslivet - som
Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTF)
og Avtalefestet pensjon (AFP) - er heller ikke
omfattet av EØS-avtalens bestemmelser om
koordinering av trygderettigheter. Andre
Iand har imidlertid slike avtaleordninger som

kan virke konkurransevridende, og som det
fra norsk side vil være aktuelt å se nærmere
på.

På norsk initiativ er det gjennom Avtalens
Vedlegg VI oppnådd en presisering for Nor-
ges del av visse begrensninger for sammen-
Iegging av trygdetid for beregning av tilleggs-
pensjon til personer fØdl fçfr 1937 (overkom-
pensasjons-reglene). Det er også oppnådd be-
grensninger for Norge for opptjening av til-
leggspensjon i utlandet for omsorgsperioder
som blant annet knytter opptjeningen til pe-
rioder med fpdselspermisjon etter norsk ar-
beidsrettslovgivning, og ellers forutsetter at
både omsorgspersonen og den pleietrengen-
de eldre, syke elìer funksjonshemmede er
trygdet i folketrygden. EngangsstØnad ved
fødsel blir unntatt fra eksport.

Folketrygdlovens kapittel 12 om stØnad til
enslige, skilte og separerte forsþrgere må an-
ses å ligge utenfor Avtalens materielle virke-
område. I de fleste andre land i EØS er slike
ytelser en del av sosialhjelpsordninger og ik-
ke trygdeordninger, Heller ikke st/nad etter
folketrygdlovens $ 5-8 til bedring av den al-
minnelige funksjonsevnen vil være omfattet
av Avtalen. Det samme gjelder ordningen
med forskuttering av underholdsbidrag for
barn.

Folketrygden bygger på prinsippet om at
det ikke skal forskjellsbehandles på grunnlag
av nasjonalitet, og er således i hovedsak i
overensstemmelse med EØS-avtalens gene-
relle forbud i Artikkel 4 mot slik forskjellsbe-
handling. På enkelte områder må imidle¡tid
bestemmelser i norsk lovgivning fravikes i
forhold til borgere i andre EØSland, for å sik-
re likebehandling og for å oppfylle de pvrige
kravene som avtalen inneb¿erer.

Try g dedekning for sj øfoLk
Utenlandske sjØfolk på norske skip er i dag

ikke dekket for annet enn stØnad ved yrkess-
kade og gravferdshjelp, jf. folketrygdloven
$ 1-2 nr. 2, medmindre de er bosatt i Norge el-
Ier er omfattet av den nordiske konvensjon
om sosial trygghet eller trygdeavtalen mellom
Norge og Portugal.

EØS-reglene innebærer at sjgfolk som er
statsborgere i EØS-land, skal ha full trygde-
dekning i det landet skipet er registrert, dvs.
flaggstaten, For Norge gielder det både skip i
Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og
Norsk skipsregister (NOR), F\rll dekning vil si
alle trygdeordninger fastsatt i lov, inkludert
Pensjonstrygden for sjpmenn. Avtalen betyr
en forbedring også i forhold til sjpmenn fra de
andre nordiske land, son-r i dag ikke er omfat-
tet av Pensjonstrygden med mindre de er bo-
satt i Norge.
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Avtalens lowalgsregler vil også ha konse-
kvenser for selvstendig næringsdrivende bo-
satt i utlandet. Etter reglene i EØS-avtalen
skal en person som utfgrer selvstendig næ-
ringsvirksomhet i et avtaleland, i utgangs-
punktet være trygdet i dette landet, selv om
vedkommende er bosatt i et annet aWaleland.
Norsk lovgivning har vilkår om at en selv-
stendig næringsdrivende med virksomhet i
Norge må være bosatt i riket for å være pliktig
trygdet i folketrygden, jf. folketrygdlovens
$ 1-2 nr. 1. Denne bestemmelsen må derfor
fravikes som f6lge av Avtalen.

Barnetrggd
Hovedvilkåret for rett til barnetrygd etter

norsk lov, er at barnet er bosatt i riket. Etter
EØS-avtalen skal det ytes barnetrygd for barn
som bor i et annet EØS-land dersom fors@rge-
ren arbeider i Norge. I slike tilfelle må bos-
tedsvilkåret i barnetrygdioven fravikes. I til-
felle fors/rgeren er yrkesaktiv i et annet EØS-
land enn Norge, og barnet er l¡osatt her, vil
barnetrygd bli utbetalt fra fprstnevnte land.
Dersom barnetrygd fra dette landet er lavere
enn norsk barnetrygd, kan det utbetales et
mellomlegg, slik at barnetrygden samlet blir
lik nivået på den norske barnetrygden.

Dersom begge fors@rgere er yrkesaktive i
hvert sitt EØS-land, og det foreligger rett til
barnetrygd fra begge disse landene basert på
yrkesaktivitet, er barnet sikret den hlyeste av
ytelsene. I slike tilfeller skal ytelsene fra det
Iand hvor barnet er bosatt utbetales fØrst, I
den grad ytelsene fra det andre land er h¿yere,
skal overskytende bel6p utbetales fra dette
landet.

Disse reglene gjelder også for småbarnstil-
legget til ba¡nefamilier (kr 4380 pr år for hvert
barn under tre år), da tillegget er en del av bar-
netrygden.

Sykehj elp I me d.i sinsk stØn o.d

Forsørget ektefelle og barn som er bosatt
utenfor Norge, får etter folketrygdloven i dag
i alminnelighet ikke dekket utgifter til syke-
hjelp fra folketrygden selv om fors/rgeren ar-
beider i Norge.

Etter EØS-avtalen er det som hovedregel
trygden i det land forslrgeren arbeider son:
skal dekke utgiftene ved sykdom og fpdsel,
både for vedkommende selv og fors/rgede fa-
miliemedlemmer, selv om disse er bosatt i et
annet land. Ytelsene dekkes etter reglene på
bostedet, slik at bostedslandets lovgivning
også definerer hvem som er familiemedlem-
mer. Vedkommende land kan kreve utgiftene
refundert fra det land der forslrgeren arbei-
der,

Pensjonister som omfattes av avtalens tryg-
debestemmelser har rett til sykehjelp etter
Iovgivningen i bosteds- eller oppholdslandet.
Utgiftene til slik hjelp skal dekkes av det eller
ett av de land som har ansvar for å utbetale
pensjon til vedkommende pensjonist.

For å redusere den administrative merbe-
lastning, tas det fra norsk side sikte på å inngå
bilaterale avtaler om gjensidig avkall på refu-
sjon for medisinsk behandling med land som
er villige til det. Det samme gjelder dekning
for medisinsk behandling som blir gitt til ut-
sendte arbeidstakere, turister o.l. i de tilfeller
hvor behandling ikke er formålet med reisen.
Også for slike midlertidige opphold er utgifts-
refusj on landene mellom hovedregelen.

Pensjoner
Retten til alderspensjon utl@ses ved nådd

pensjonsalder i henhold til kravene som er
fastsatt i det enkelte lands nasjonaLe lovgiv-
ning. Det vil derfor kunne skje at pensjonsret-
tigheter opptjent i ulike land utlØses på ulike
alde¡strinn.

For alderspensjon og uf6repensjon titstått
på basis av norsk poengopptjening, ser det ik-
ke ut til at resultatet blir særlig fors$ellig fra
avtalens beregningsregler. Norske pensjoner
ytes også i dag pro rata. EØS-avtalen vil like-
vel innebære Økt utbetaling av ytelser i uUan-
det fordi det etter Avtalen er plikt til å utbeta-
le etterlatte- og uførepensjonsytelser til perso-
ner som ikke lenger er omfattet av norsk lov-
givning på det tidspunkt stØnadstilfellet inn-
treffer. Tïygdetid i to eller flere EØS-land skal
likestilles og eventuelt legges sammen for å
avglpre om det foreligger rett til ytelser etter
det enkelte lands nasjonale lovgir¡ning.

Dette medflrer at norsk delpensjon må til-
stås for personer som har vært trygdet i Norge
i en periode helt ned til ett år. I dag kreves ge-
nerelt minst 3 års opptjeningstid for å få rett
til slike pensjoner. Uten avtale tilstås ikke
pensjoner til ufpre og etterlatte som ikke len-
ger er trygdet når stØnadstilfellet inntrer. Et-
ter EØS-avtalen får imidlertid også disse rett
til pensjon. Sammenlegging av trygdetid fra
flere EØS-ìand vil etter EØS-avtalen kunne
begrenses til perioder som regnes som pen-
sjonsopptjening i det land hvor disse periode-
ne er tilbakelagt. Dette innebærer blant annet
også et vilkår om at vedkommende ved dØds-
fallet eller uflretidspunktet, må være trygdet
som arbeidstaker eller selvstendig nærings-
drivende i et EØS-Iand. Koordineringsreglene
vil gi samme resultater som ved anvendelsen
av flere av våre nåværende bilaterale avtaler.
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Korttidsgtelser
For korttidsytelser som sykepenger og ar-

beidslØshetstrygd, skal trygdetid fra andre
EØSland legges sammen ved beregning av
hvontidt vedkommende oppfyller kravene til
å motta slike ytelser. Beregningen av ytelse-
nes stØrrelse skal imidlertid skje på grunnlag
av inntekten personen har hatt i vedkommen-
de land, For arbeidsledighetstrygd er det et
unntak dersom seneste arbeidsforhold har
vart mindre enn 4 uker. Det skal da tas ut-
gangspunkt i det arbeid vedkommende had-
de i et annet EØS-land, og grunnlaget for tryg-
deberegningen blir den lønn samme type ar-
beid vanligvis betales med i oppholdslandet.

EØS-avtalen innebærer at arbeidsløshets-
trygd kan utbetales i andre EØS-land i inntil
tre måneder til arbeidslØse som sØker arbeid
der. Det forutsettes at vedkommende har
opptjent dagpengerettigheter og har vært dis-
ponibel for arbeidsformidlingen i fire uker før
avreisen uten å få arbeid. Denne muligheten
kan kun benyttes én gang mellom to arbeids-
perioder. Dersom vedkommende innen fris-
ten på tre måneder ikke har skaffet seg ar-
beid, eller på annen måte er i stand til å dekke
utgiftene ved sitt opphold selv, må vedkom-
mende vende hjem. I motsatt tall bortfaller
eventuelle rettigheter en måtte ha til fortsatt
arbeidsledighetstrygd i hjemlandet.

EØS-avtaien medfgrer videre at forsørger-
tillegget for barn under 18 år må tilstås for for-
sørgede barn bosatt i et annet EØS-land.

Arbeidsledighetstrygden i Norge bygger
som hovedregel på at den enkelte har vært ar-
beidstaker og har hatt lØnn (minst 3/4 G) siste
kalenderår. Lengden på trygdeperioder, ar-
beidsperioder eller siste inntektsforhold som
EØS-avtalens regler bygger på, nyttes ikke
for beregning av arbeidsledighetstrygd i Nor-
ge. Arbeids- og administrasjons-departemen-
tet vil derfor utarbeide de nØdvendige for-
skrifter slik at arbeidsledighetstrygd i Norge
kan utbetales i samsvar med Avtalens regler.

For så vidt gielder sykepenger, fomtser en
ikke vesentlige endringer. Sammenlegging er
bare aktuelt i forhold til en ventetid på 14 da-
ger.

Den nordiske konuensjon om sosial
trggghet

Nåværende koordineringsregler for trygde-
ytelser i Norden vil måtte endres vesentìig.
Den nordiske konvensjon om sosial trygghet
av 5. mars 1981 vil, på samme måte som de bi-
Iaterale trygdeavtaler Norge i dag har med
andre EØS-Iand, bli erstattet av EØS-reglene
når det gielder den personkrets (arbeidstake-
re, selvstendig næringsdrivende - som i den
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utstrekning det kreves oppfyller vilkäret om ã
være statsborger i et EØS-land - og deres fa-
miliemedlemmer) og de trygdeytelser disse
omfatter, Utkast til ny konvensjon er utarbei-
det og forutsettes å tre i kraft samtidig med
EØS-avtalen. Den nye konvensjonen vil få an-
vendelse for dem som ikke vil bli omfattet av
EØS-avtalen, det vil si ikkeyrkesaktive og
statsborgere fra tredjeland, Den vil også inne-
holde bestemmelser som sikrer at l/pende
pensjonsytelser ikke blir redusert ved over-
gangen til EØS-reglene. Det er forutsatt en
ordning mellom de nordiske land for å unngå
refusjonskrav blant annet for medisinsk be-
handling. Det samme gjelder ytelser til ar-
beidslpse mens de s/ker arbeid i et annet nor-
disk land, i de tre månedene de etter EØS-av-
talens regler vil ha krav på stØnad.

6.5 OPPSUMMERING
EØS-avtalen gir norske borgere en rekke

nye rettigheter:

- rett til fritt å søke arbeid i alle EØSland,
med visse begrensninger for Sveits og Li-
echtenstein i en overgangsperiode.

- rett til fritt å bosette seg som pensjonist i
alle EØSJand uten å måtte s@ke om opp-
holdstillatelse på forhånd og stadig fornye
denne. Dette vil ikke være en selvfplge i
årene som kommer for borgere i land som
stâr utenlorEØ5.

- rett til fritt å s6ke opptak ved EØS-lande-
nes universiteter og hØyskoler, uten risiko
for at det innføres begrensninger på retten
til å få oppholdstillatelse dersom man får
studieplass. Dette vil heller ikke være en
selvfølge i årene som kommer for borgere
av land som står utenfor en slik avtale,
EØS-avtalen medfprer ikke opphevelse av
gjeldende nasjonal praksis om særskilt
studieavgift i enkelte land for utenlandske
statsborgere.

- rett til å få godkjent sin kompetanse på yr-
kesområder hvor offentlig autorisasjon el-
ler godkjennelse er nldvendig for å prakti-
sere et yrke, uten at det vil bli stilt krav om
tilleggsutdanning eller eksamener.

- rett til de samme sosiale rettigheter som
landets egne innbyggere dersom en tar ar-
beid i et annet EØS-land, Denne rettighe-
ten må som hovedregel tjenes opp etter na-
sjonale regler på lik linje med landets egne
innbyggerc. Tilgang til slike sosiale rettig-
heter forutsetter at man arbeider i ved-
kommende land eller har en fors@rger som
gjlr det. Pensjonister, studenter og andre
ikke-yrkesaktive må selv dekke utgifter til
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opphold, inklusive helsetjenester, med eg-
ne midler.

EØS-avtalen forplikter Norge til å gi de
samme rettigheter til EØS-borgere som kom-
mer til Norge.

Erfaringene med et felles nordisk arbeids-
marked viser at det i gjennomsnitt bare er ca.
1 pst. borgere fra andre nordiske land i hvert
av disse landene, I)e tilsvarende tal] innenfor
EF - som også har et åpent arbeidsmarked
mellom landene - er om lag 1,5 - 2 pst,.

Levestandarden i de lvrige EØS-landene er
sammenlignbar med levestandarden i Norge.
Norsk kjppekraft er ikke blant de hpyeste i
Europa. De norske sosiale og velferdsmessige
ordninger er gode, men det samme kan sies
om ordningene i de fLeste andre EØSJand. På
flere områder er de norske ordningene bedre,
på andre områder er de dårligere.

Dette tilsier at et felles arbeidsmarked in-
nenfor EØS-området neppe vil innebære stor
bevegelse over landegrensene. På den annen
side vil et felles arbeidsmarked bety en mulig-
het for dem som pnsker å ta utfordringen ved
å søke arbeid i et annet EØS-land. Likeledes
gir det arbeidsgivere en mulighet til å rekrut-
tere arbeidskraft med spesiell kompetanse.
Norske l/nns- og arbeidsvilkår vil kunne gjp-
res gjeldende for alle som utfprer lønnet ar-
beid i Norge.

Grensekontrollen i Norge vil bli oppret-
tholdt for å sikre kontroll med innvandringen.
Den nordiske passkontrolloverenskomsten
vil bli opprettholdt.

Borgere fra land utenfor EØS vil fortsatt
omfattes av gjeldende innvandringsregler. De
vil ikke få rettigheter etter EØS-avtalen, selv-
om de skulle være bosatt i et annet EØS-land.

EØS-avtalen gir de rettighetene Norge har
Ønsket å oppnå for norske borgere og norske
næringsdrivende, Samtidig har vi trygghet
for å kunne bevare og videreutvikle vårt ut-
danningssystem og vårt trygde- og sosialsys-
tem slik vi /nsker det. EØS-avtalen gir oss vi-
dere adgang til å gripe inn dersom det skulte
oppstå problemer eller inntreffe en utvikling
som kan fØre til dramatiske vanskeligheter på
arbeidsmarkedet,

Det er Regjeringens oppfatning at de mål
som har tigget til grunn for forhandlingene
om fri bevegelighet for personer, jf. innled-
ningen i dette kapitlet, i all hovedsak er nådd.

6.6 REFERANSER TIL RETTSAKTER
Arbet dsmørked, innuandring, utuøndring og
grensekontrolL
(1) Rådsforordning 1612/68 av 15. oktober

1968 om fri bevegelighet for arbeidsta-
kere innen Fellesskapet.
S.v. I s. 272 S.v. 2, Bind 11

(2) Rådsdirektiv 68/360 av 15. oktober 1968
om opphevelse av reise- og oppholds-
restriksjoner innen Fellesskapet for ar-
beidstakere fra medlemsstatene og de-
res familie,
S,v. 1 s. 272 S.v. 2, Bind 11

(3) Rådsdirektiv 90/364 av 28. juni 1990 om
oppholdsrett.
S.v. I s. 330 S.v. 2, Bind 11

(4) Rådsdirektiv 90/365 av 28. juni 1990 om
oppholdsrett for lønnsmottakere og
selvstendig næringsdrivende som har
avsluttet sin yrkesvirksomhet.
S.v, I s. 330 S.v. 2, Bind 11

(5) Rådsdirektiv 90/366 av 28. juni 1990 om
studenters oppholdsrett.
S.v. 1 s. 330 S.v. 2, Bind 11

(6) Rådsforordning 1408/71 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere,
selvstendig næringsdrivende og deres
familiemedlemmer som flytter innenfor
Fellesskapet.
S.v. 1 s. 274 S.v. 2, Bind 11

(7) Kommisjonsforordning l25ll70 av 29.
juni 1970 om arbeidstakeres rett til å bli
boende på en medlemsstats territorium
etter å ha hatt arbeid der.
S.v. I s. 273 S,v. 2, Bind 11

(8) Rådsdirektiv 75134 av 17, desember 19?4
om den rett statsborgere i en medlems-
stat har til å bli boende på en annen
medlemsstats territorium etter å ha ut-
Øvd selvstendig naeringsvirksomhet
der.
S.v. 1 s. 329 S.v. 2, Bind 11

(9) Rådsdirektiv 64122L av 25.februar 1964
om samordning av de særbestemmelser
om innreise og opphold for utenlandske
statsborgere som er begrunnet med
hensynet til offentlig orden og sikkerhet
samt folkehelsen.
S.v. 1 s. 272 S.v. 2, Bind 11

(10) Rådsdirektiv 721194 av 18. mai 1972 om
utvidelse av virkeområdet for rådsdi-
rektiv 64122L til også å omfatte arbeids-
takere som ut/ver retten til å bli boende
på en medlemsstats territorium etter å
ha hatt arbeid der,
S.v. I s.273 S.v.2, Bind 11

(11) Rådsdirektiv 7513õ av 17. desember 1974
om utvidelse av virkeområdet for direk-
tiv 641221 om samordning av særbes-
temmelsene om innreise og opphold for
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KAPITTEL 7

Andre samfunnspolitiske spørsmål

7.I ANDRE SAMFUNNSPOLITISKE
SPøRSMÁ.L

7.1.1 fnnledning
Samarbeid om andre samfunnspolitiske

spØrsmål omfatter samarbeid på f'elter som
ikke direkte er knyttet til gjennomfpringen av
det frie varebytte og fri bevegelighet for kapi-
tal, tjenester og personer. I EF omfatter dette
samarbeidet blant annet miljpvern, sp/rsmål
vedrlrende arbeidsmiljlet og andre arbeids-
Iivssp/rsmåI, forskning og utvikling, utdan-
ning, forbrukervern, selskapsrett, statistikk,
små og mellomstore bedrifter, mediesp/rs-
måI, turisme og katastrofeberedskap.

På disse områdene er det et Økende behov
for internasjonalt samarbeid. Særlig tydelig
er dette når det gielder milj6vern, der de stØr-
ste problemene bare kan lpses gjennom et for-
pliktende samarbeid over landegrensene. Fel-
les tiltak innenfor utdanning, forskning og ut-
vikling, små og mellomstore bedrifter, turis-
me og statistikk kan bidra til å styrke kunn-
skapsgrunnlaget og bedre næringslivets kon-
kurranseevne, Sterkere Økonomisk integra-
sjon Øker også behovet for et utvidet samar-
beid over landegrensene om arbeidsmiljpt. sg
arheidslivsspØrsmål og forbrukerpolitikk, for
å sikre en fornuftig aweining mellom Økono-
miske interesser og samfunnsmessige hen-
syn.

Den sosiale dimensjon er EFs samlebeteg-
nelse for alle tiltak som sikter mot å utvide ar-
beidstakernes og enkelte andre gruppers ret-
tigheter innenfor Fellesskapet. Den omfatier
bl.a. tiltak på områdene arbeidsmarked, ar-
beidsmilj/, medbestemmelse i arbeidsLivet,
likestilling mellom hønnene, utdanning samt
tiltak for vanskeligstilte samfunnsgrupper.

Etter at EFs stats- og regjeringssjefer i de-
sember 1989 vedtok EFs sosiale charter, er
den sosiale dimensjon blitt en viktigere del av
samarbeidet. Charteret er en prinsipperklæ-
ring som definerer politiske mål for de for-
hold som omfattes av den sosiale dimensjon.
Siden det sosiale charter ble vedtatt, har
Kommisjonen som ledd i et eget sosialt hand-
lingsprogram fremlagt fbrslag til 47 konkrete
tiltuk for å realisere charterets målsettinger.
Alle forslagene skaì etter planen være vedtatt
innen utlØpet av 1992.

Innen EF gjØr det seg gjeldende ulike syn
på hvilket omfang den sosial dimensjon skal
ha i samarbeidet. Den dominerende oppfat-

ningen er imidlertid at den sosiale dimensjon
er en nldvendig del av integrasjonsproses-
sen, for å sikre en rimelig balanse mellom
Økonomisk og sosial utvikling.

For EFTA-landene har det vært et viktig
siktemål at Avtalen skulle sikre bredest muìig
deltakelse i det eksisterende samarbeidet i EF
om samfunnspolitiske spprsmåI. Videre lns-
ket EFTA-landene at Avtalen skulle fastlegge
effektive samarbeidsformer som kunne gi på-
virkningsmuligheter og medinnflytelse i ut-
formingen av tiltak på de disse områdene. Ho-
vedprinsippet for samarbeidet skulle være
full og likeverdig deltakelse for EFTA-lande-
ne, med tilsvarende rettigheter som EF-lande-
ne.

EØS-avtalen skaper et rammeverk og en
forpliktelse for partene til å utvikle et samar-
beid om samfunnspolitiske spprsmål.

Avtalens Del V (S.v. I s, 20) omhandìer all-
menne regler som gjelder for de fire friheter
mens Avtálens oefvI (s.v. I s. 22) regulerei
samarbeidet utenfor de fire friheter. Samar-
beidet som omfatter arbeidsmilj/ og andre ar-
beidslivssp/rsmåI, forbrukervern og milj6
har betydning for beþge områder og er derfor
regulert både i Avtalens Del V og Del VI.

Avtalens flotokoll3l (S.v. 1 s. 175) innehol-
der de nærmere målsettinger for samarbeidet
på områder utenfor de frre friheter.

7.2 MILJøVERN
7.2.1 Innledning

De st/rste utfordringene i milj/politikken
kan bare l/ses gjennom forpliktende samar-
beid over landegrensene, Omlag 90 pst. av
luftforurensningene i Norge kommer fra and-
re land. Et utvidet miljØsamarbeid mellom
EFTA-landene og EF vil gi nye muligheter til
å be$empe de grenseoverskridende milj6-
problemene.

Samarbeid for å lpse slike problemer skjer i
dag gjennom regionalt og globalt samarbeid.
EFTA- og EF-landene samarbeider under inn-
gåtte internasjonale konvensjoner og avtaler,
samt i pågående forhandlingsprosesser som
forhandlingene om globale konvensjoner om
henholdsvis klima og bevaring av det biol.o-
giske mangfold, i FNs miljlprogram (UNEP),
i FNs lkonomiske kommisjon for Europa og
Nord-Amerika (ECE) og i Organisasjonen for
Økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).
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Det er i de senere år også innledet et omfat-
tende miljpsamarbeid med land i Øst-Europa.

EFTA-landene har i begrenset omfang hatt
miljgvernsamarbeid med EF siden tidlig på
19?O-tallet. To felles ministermþter mellom
EFTA og EF, henholdsvis i Luxembourg i
1984 og i Noordwijk i Nederland i 198?, la
grunnlaget for en styr.king av miljgsamarbei-
det, Samarbeidet har i hovedsak hatt karakter
av informasj onsutveksling,

EØS-avtalen innebærer at det nå innledes
et mer forpliktende miljpvernsamarbeid mel-
lom EFTA-landene og Etr'. Avtalen er trolig
den mest omfattende miljøavtale Norge har
inngått.

St/rst direkte betydning får EØS-avtalen
når det gielder forurensning, der den får inn-
virkning både på regelverk, virkemiddetbruk
og forvaltning. Men ikke bare den delen av
Avtalen som særskilt omhandler miljgvern,
vil være av betydning for milj/et, Avtalen gir
for flrste gang Norge muligheter til å drøfte
miljgproblemer i fora der også pkonomiske
og handelspolitiske problemstillinger drlftes,
og hvor mif@spgrsmål kan sees i en videre
sammenheng. Erfaringene fra internasjonalt
samarbeid viser at også små land, gjennom
god saksforberedelse, kan få betydelig innfly-
telse over resultatene. Gjennom EØS-samar-
beidet kan miljppolitiske tiltak treffes for en
så stor region at vesentÌige resultater kan opp-
nås.

?.2.2 EFs miljøvernpolitikk og regelverk
EFs miljgvernpolitikk er en sum av med-

lemslandenes nasjonale politikk og den felles
miljlvernpolitikk som utformes av Fellesska-
pet. Grunnleggende retningslinjer for EFs
miljppolitikk legges gjennom flerårige hand-
lingsprogrammer og årlige arbeidsprogram-
mer, Den felles miljgvernpolitikken utformes
gje
les
tils
EF
og har giennomgått en betydelig utvikling.

M ilj økr a,u til p r o dukt er
Fritt varebytte mellom landene forutsetter

mest mulig ensartede krav til produktene. Sli-
ke produktkrav, som i EF utgjpr en omfatten-
de del av regelverket, har oftest til formål å
ivareta særlige hensyn som f.eks mi\jp, helse,
sikkerhet, forbrukerinteresser m,v. Brede
produktområder er omfattet av sLike krav.

I EFs arbeid for å awikle og forebygge tek-
niske handelshindre, legges de! også stor vekt
på å fastsette regler som sikrer et h@yt nivå for
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helse, sikkerhet, milj / og forbrukerbeskyttel-
se. I Romatraktatens art. 100a, 3. ledd, forut-
settes det at Kommisjonens forslag til regel-
verk skal bygge på et høyt beskyttelsesnivå.
Videre er det i de fleste dìrektiver innarbeidet
sikkerhetsklausuler som innebeerer at prin-
sippet om fritt varebytte kan tilsidesettes der-
som hensynet til sikkerhet, helse og miljØ til-
sier det.

På miljpområdet er kjemikalier det st/rste
og viktigste feltet som er fullt harmonisert.
Også områder som krav til l<1fietþy (avgasser
o,l), ozonnedbrytende stoffer, bioteknologis-
ke produkter, sikkerheten ved leketly, plan-
tevernmidler og kadmiuminnholdet i kunst-
giødsel reguleres av slike bestemmelser. Et
felt som i stØrre grad enn hittil vil bli regulert
av direktiver med \emmel i artikkel 100 a er
avfallspolitikken.

EØS-avtalen fastslår en målsetting om at
det skal legges til grunn etl¡Øyt beskyttelses-
nivå for helse, sikkerhet og mi[6 i den videre
utvikling av felles regler. For nærmere omtale
av de harmoniserte produktkrav i E4 og
EØS-avtalens bestemmelser om dette, vises
det til proposisjonens kapittel 4.

Prod,uktområ"der som iklce deklces øu felles
prod,uktlcrøu

For de områder som ikke dekkes av felles
regler om produktkrav, er utgangspunktet i
EF at produkter som er tillatt omsatt i ett
land, også skaÌ være fritt omsettelige i andre
medlemsland.

EØS-al'talens Artikkel 11 setter forbud mot
mengdemessige importrestriksjoner og alle
tiltak med tilsvarende virkning. Artikkelen
har samme ordlyd som Romatraktatens art.
30 og må derfor i henhold til Avtalens Artik-
kel 6 forstås i samsvar med EF-domstolens
avgjgrelser vedrØrende bestemmelsens inn-
hold.

Det foreligger i EF en omfattende rettsprak-
sis som kan sammenfattes med at forbudet i
Artikkel 11 vil omfatte alle handelshindringer
som direkte eller indirekte hindrer samhan-
delen mellom avtalepartene, Artikkelen får
imidlertid bare anvendelse for de områder
som ikke er dekket av felles regler om pro-
duktkrav. I de avgjprelser hvor EF-domstolen
har måttet foreta en aweining mellom prin-
sippet or4 fritt varebytte og andre interesser
som kommer i konflikt med prinsippet, har
den slått fast at et produkt som kan omsettes
lovlig i ett medlemsland, også skal kunne om-
settes i de andre. Den har likevel slått fast at
regler som rent faktisk virker handelshin-
drende, ikke n@dvendigvis behøver å være i
strid med Artikkel 11 så fremt de tilgodeser
viktige samfunnsmessige hensyn og ikke går
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lenger enn strengt nldvendig fbr å ivareta
dem. Det er dette som gjerne kalles "Cassis
de Dijon"-prinsippet. Tiltak begrunnet ut fra
forbrukerhensyn, miljøvern, hensynet til ar-
beidsmi[Øet og effektiv skatte/avgiftskon-
troll, har f,eks. vært akseptert av EF-domsto-
len. Dessuten vil de hensyn som er fbrmulert i
Avtalens Artikkel 13, kunne gjØres gjeldende.
Disse omfatter hensynet til offentlig moral,
orden og sikkerhet, vern om menneskers og
dyrs helse, plantelivet, nasjonale skatter av
kunsterisk, historisk eller arkeologisk verdi
eller den industrielle eller kommersielle opp-
havsrett.

Belcjempelse au forurensninger m.u.
EFs milj/regelverk omfatter også bestem-

melser for bl.a. å bekjempe forurensninger,
redusere utslipp og forebygge müø-ødeleg-
gelser. Gjennom Enhetsakten av 1987 er for-
bedring av miljpet blitt en traktaktfestet for-
pliktelse. I dag er arbeidet for å begrense for-
urensning, å forebygge miljø-ødeleggelser og
forringelse av naturgrunnlaget samt å motvir-
ke .miliØdumpingo gjennom industriflukt
sentrale saker på EFs dagsorden.

Målene for Fellesskapets miljØpolitikk er
nedfelt i Romatraktatens artikkel 130 r, der
det fastsettes at Fellesskapets virke skal ha
som formål å bevare, beskytte og forbedre
milj/et, å beskytte menneskers helse samt å
sikre en forsvarlig og rasjonell utnyttelse av
naturressursene, Romatraktaten fastlegger
også prinsipper for hvordan miìjpproblemene
skal angripes. Det skal satses på forebyggen-
de tiltak. Det innebærer at problemene for-
trinnsvis skal hindres i å oppstå snarere enn å
repareres. Milj@skader skal i st/rst mulig grad
utbedres ved kilden og forurenseren skal be-
tale. Videre skal miljØhensyn være en viktig
del av all annen EF-politikk.

De siste årene har det skjedd en bred opp-
trapping av det konkrete milj/vernarbeidet i
EF. Det er vedtatt nytt regelverk på en rekke
områder, og mange forslag til nye regler er un-
der forberedelse.

Det er så langt vedtatt ca. 1?0 direktiver på
miljlvernområdet. De fleste er vedtatt på
grunnlag av Romatraktatens artikkel 130 r.
Reglene fastsetter krav til miljlbeskyttelse
som alle medlemslandene må oppfylle. Det
enkelte medlemsland står imidlertid fritt til å
innføre strengere bestemmelser nasjonalt.

Viktige miljpvernområder som er regulert
av slike bestemmelser er avfall, bioteknologi i
industri og forskning, rensing av kommunale
avl6p og utslipp fra industrianlegg.

I likhet med Norge prioriterer EF avfallspo-
Iitikken. Rådet har vedtatt en resolus.ion med
generelle retningslinjer for EFs avfallspoli-
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tikk. Disse er fulgt opp i nytt tillegg til EFs
rammedirektiv for avfall, Rdir 751442 (L) og
Rdir 91/156 (2), og giennom Kommisjonens ar-
beid med utkast til utdypende direktiver på
en rekke områder.

Hovedprinsippet i EFs politikk er at hvert
medlemsland skal ha kapasitet til å ta forsvar-
lig hånd om eget avfall. Dessuten stimuleres
det til stor grad av gjenvinning.

Rdir 90/219 (3) om innesluttet bruk av gene-
tisk modifiserte organismer (GMO) og Rdir
501220 (4) om utsetting av GMO i naturen eller
landbruket, fastsetter bl.a, retningslinjer for
medlemslandenes behandling av s@knader
om enkeltutsettinger av GMO i forskningsly-
emed og gir regler om behandling av GMO-
produkter som handelsvare.

Våren 1991 vedtok EFs råd et nytt direktiv,
Rdir 91/271 (5) om krav til rensing av kommu-
nalt avlØpsvann. Kravene er relativt konkrete
med angivelse av rensegrad og rensemetode
for de ulike typer resipienter (innenlands-
vassdrag, kystområder, utsatte områder m.v.)
og tidsfrister som varierer med resipienttype-
ne og graden av befolkningskonsentrasjone.
Direktivet gjelder også industri med samme
type utslipp.

Rdir 82/501 (6), det såkalte Seveso-direkti-
vet, inneholder regler om industriulykker og
beredskap. Krav til utslipp av ulike foruren-
sende stoffer, som f.eks titandioksidindustri,
er regulert i Rdir 78/i76 (7) og Rdir 82/883 (8).

Grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for ut-
slipp av hexaklorcyklohexan er regulert i
Rdir 84/91 (9). Rdir 88/609 (10) regulerer ut-
slippskrav til store forbrenningsanlegg og
varmekraftverk over 50 MW.

Reguleringer med hjemmel i artikkel 130 r
skjer også gjennom milj/kvalitetsnormer
som bl.a. omfatter krav til vannkvalitet (drik-
kevann og badevann), og luftkvalitetsstandar-
der med grenseverdier for innholdet av svo-
veldioksid, svevestpv, nitrogendioksid og bly.

Qu rí g e milj Øtt Ltuk nx.ú.

Produktrelaterte miUøbestemmelser på
grunnlag av artikkel 100 a har så langt vært
vedtatt med flertallbeslutninger, mens de /v-
rige miljØbestemmelsene er blitt vedtatt med
enstemmighet. Etter traktatkonferansen i
Maastricht i desember 1991 vil imidlertid mu-
lighetene for å få vedtatt milj/bestemmelser
med flertallsbeslutninger bli betydelig utvi-
det, dersom traktaten bli ratifisert av EFs
medlemsland. Likevel vil enstemmighet fort-
satt kreves på områder som berører Økono-
miske virkemidler, arealplanlegging, energi-
forsyning og vannressurser,

Øvfige miljØtiltak i Fcllesskapets regi er
blant annet satsingen på mi[Øforskning, sær-
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lig EFs særprogram for miJj/forskning, Sci-
ence and Technology for Environmental Pro-
tection (STEP), og opprettelse av et sentralt
byrå for datainnsamling med sikte på å bedre
beslutningsgrunnlag for Fellesskapets miljø-
politikk, Det europeiske miljØvernbyrå
(EEA). Det er dessuten iverksatt flere ordnin-
ger for finansiering av miljltiltak innenfor uli-
ke sektorer og regioner, Disse o¡dningene ble
i 1991 vedtatt samlet i milj@tilskuddsordnin-
gen "LIFE".

I EFs vurdering av hvorvidt det er hensikts-
messig å innfpre fellesskapstiltak på et områ-
de, har EÞkommisjonen veiet den traktatfes-
tede forpliktelse om å heve medlemslandenes
nasjonale miljpinnsats opp mot nærhetsprin-
sippet, dvs. at vedtak skal treffes så nær dem
det angår som mulig. Vurderingen av EFs di-
rektiver på miljpområdet viser at Fellesskapet
legger stor vekt på å sikre et felles minimums-
nivå for miljpinnsats på de fleste sektorer. En
viktig begrunnelse for dette er å motvirke
miljldumping ved at forurensende industri
flytter til de land som har minst kostnadskre-
vende milj6krav.

7.2.3 Sentrale spørsmål i forhandlingene
Hovedmålet i forhandlingene har vært at vi

gjennom EØS-avtalen skal stå bedre rustet til
å lØse miljØproblemene.

Regjeringens miljØpolitiske mål i EØS-for-
handlingene har derfor vært å sette hlye fel-
les miljlmåI, å forplikte partene til stadig å
forbedre miljflet, samt å fastlegge effektive
samarbeidsmetoder på milj6området.

I forhandlingene har Norge dessuten lagt
vekt på å få innarbeidet i Avtalen internasjo-
nalt anerkjente milj/prinsipper som flre-var-
prinsippet og at mitjØhensyn skal ivaretas in-
nenfor alle områder. I dette ligger en forplik-
telse til å fremme en bærekraftig samfunnsut-
vikling.

Det har også vært et viktig forhandlingsmål
å opprettholde norsk beskyttelsesnìvå når det
gielder helse, sikkerhet og milj/. Norge har
også hatt som mål å benytte forhandlingspro-
sessen til å påvirke EFs arbeid i skjerpende
retning der Norge har strengere regler og å
styrke den norske innsatsen på områder der
EF har strengere regler.

Det har dessuten vært viktig å sikre at par-
tene beholder retten til å videreutvikle regel-
verket på nasjonalt grunnlag dersom vesentli-
ge milj6hensyn tilsier det og det ikke er mulig
å oppnå enighet mellom Avtalens parter. Fra
norsk side har man lagt stor vekt på utformin-
gen av Avtalens alminnelige beskyttelses-
klausul.

Konlcrete miljþmå,l
E@S-prosessen ble innledet med en kartleg-

ging av EFs miljøpolitikk, herunder virke-
middelbruk og regelverk. Kartleggingen viste
at det var stor grad av samsvar mellom EFs
politikk og norsk politikk.

Målsettingen om å opprettholde norsk be-
skyttelsesnivå når det gjelder helse, sikkerhet
og miljø ved etablering av felles regler i EØS,
har medf¿rt at man fra norsk side har for-
handlet om spesielle lpsninger på områder
der norsk regelverk gir bedre beskyttelse.

Som bidrag til å skjerpe den norske miljp-
innsatsen har Regjeringen gått inn for at
EØS-avtalen skulle legge til grunn EFs regel-
verk på de områdene der dette er strengere
enn norske regler.

tr'or å vurdere hvilke regler og milj/områder
som skulle omfattes av Avtalen, ble det av-
holdt en rekke mlter mellom representanter
fra EF TA-landene og Kommisjonen. Dette ble
gjort i egne ekspertm¿ter. blant annet om av-
fall, bioteknologi, rensekrav til kommunale
avlpp og bruk av gkonomiske virkemidler.
Mltene har gitt viktige avklaringer med hen-
syn til EFs politikk på disse områdene.

Når det gjelder miljgregelverket, var det to
saksfelt på det ikke-produktrelaterte miljø-
området som pekte seg ut som sentrale for
Norge i forhandlingene: avfallspolitikken og
sikkerhet ved bruk av bioteknologi.

Målet med forhandlingene om avfa,tl var å
bringe klarhet i hva EØS-reglene på dette om-
rådet ville innebære i forhold til norske regler
og målsettinger samt å oppnå en overgangs-
periode for å utvikle norske regler i samsvar
med EØS-reglene. I denne sammenheng har
det vært viktig å avklare EØS-avtalens konse-
kvenser for planene om bygging av anlegg for
behandling av spesialavfall.

På bioteknologiområdet lnsket Norge en
l/sning som kunne sikre tilfredsstillende
kontroll med utsetting av genmodifiserte or-
ganismer samt medinnflytelse ved utforming
av regler om utsetting av slike produkter på
det åpne marked. Norge krevet også her over-
gangsperiode for å ha tid til å utforme ny lov
om bruk av genteknologi fØr EØS-avtalen trer
i kraft på dette området.

7.2.4 Forhandlingsresultatet
G ener eLLe' milj 6b e stemmelser

EØS-avtalens Artikkel 73 fastsetter miljg-
måI og rni[lprinsipper som skal virke rettle-
dende på alle samarbeidsområder under Av-
talen. Den felles miljØvernpolitikk skal bidra
til å bevare, beskytte og forbedre miljlet, be-
skytte menneskers helse og sikre en forsvar-
Iig og rasjonell utnyttelse av naturressursene.
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Avtalen fastlegger også prinsipper for hvor-
dan milj/problemene skal angripes. Det skal
satses på forebyggende tiltak, som innebærer
at problemene fortrinnsvis skal hindres i å
oppstå snarere enn å repareres. Miljlskader
skal i stprst mulig grad utbedres ved kilden
og forurenseren skal betale. Det atbeides in-
ternasjonalt med å omsette sistnevnte prin-
sipp i praksis, det vil si at miljØkostnadene f/-
res over på produsent og bruker av en for-
urensende vare eller tjeneste.

Avtalens Artikkel 73 fastsetter at miljlhen-
syn skal være en integrert del av avtaleparte-
nes politikk på andre områder.

Dette prinsippet står i nær sammenheng
også med prinsippet om en bærekraftig utvik-
ling og fpre-var-prinsippet, som er nedfelt i
Avtalens innledning og som innebærer at en
ikke skal awente endelige vitenskapelige be-
vis f/r en setter i verk tiltak, når det er fare for
at alvorlige miljlmessige problemer kan opp-
stå. Prinsippene vil ha betydning for tolkning
av Avtalen og vil være viktige for de aweinin-
ger som skai foretas mellom ulike hensym i
samarbeidet.

Fpre-var-prinsippet og målsettingen om
bærekraftig utvi-kling, representerer en viktig
videreutvikling i internasjonalt miljgvernar-
beid. EF har tiltrådt prinsippene på interna-
sjonale mi\j lkonferanser. På traktatkonferan-
sen i Maastricht i desember 1991 ble det opp-
'nådd enighet om at blant annet fgre-var-prin-
sippet skal innarbeides i Romatraktatens ar-
tikkel 130 r.

Avtalens Artikkel 74 viser til Vedlegg XX
(S.v. 1 s. 386) som fastsetter minimumskrav til
hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre
miljØet. Regelverket omfatter bestemmelser
som bl.a. retter seg mot forurensning av vann
og luft, regler for industriell og bioteknolo-
gisk virksomhet, unngåelse av store indu-
striulykker og avfallsbehandling,

Tiltakene skal ikke hindre noen avtalepart i
å opprettholde eller innføre strengere krav,
når disse ikke er i motstrid til Avtalen. Dette
innebære¡ at den enkelte avtalepart har frihet
til å utvikle sin nasjonale lovgivning utover
Avtalens bestemmelser, så lenge denne lov-
givning ikke kommer i konflikt med andre
bestemmelser i Avta-len.

For omtale av Avtalens alminnelige beskyt-
telsesklausul vises det til omtalen av Avtalens
Artikler ll2-ll4 i proposisjonens kapittel 3 og
til omtale i proposisjonens kapittel 8. Om for-
holdet mellom handelshensyn og milj/hen-
syn visès til omtale i proposisjonens kapittel
4.

Re g lcr om m,ilj þ s ømarb eidet
Avtalens Artikkel 78 fastsetter at partene

skal styrke og utvide samarbeidet på miljØ-

vernområdet. Samarbeidet skal skje innenfor
rammene av Fellesskapets virksomhet, De
nærmere bestemmelser om samarbeidets
form og innhold er gitt i Avtalens Artikler 79-
88.

Samarbeidet kan omfatte utvikling av nye
felles regler, EFTA-deltakelse i EFs mifØpro-
grammer og prosjekter, etablering av nye fel-
les prosjekter eller samordning av eksisteren-
de aktiviteter på et spesielt område og eventu-
elt samarbeid i forbindelse med internasjona-
le forhandlinger.

Avtalen fastsetter at partene med alle pas-
sende midler skal styrke dialogen seg imel-
lom med sikte på å identifisere områder og
virksomhet der et nærmere samarbeid vil
kunne bidra til å nå de mål Avtalen setter.
Denne dialog skal fprst og fremst utvikles
gjennom de organer Avtalen oppretter. Delta-
kelse i ekspertm/ter med EF vil i tillegg være
viktige for å utvikle en kontinuerlig dialog om
nye initiativer på mi[lområdet,

Partene har plikt til å informere hverandre
om planer og politiske initiativer på miljØom-
rådet, Alle parter kan be om konsultasjoner i
EØS-komitéen om slike saker. Slike konsul-
tasjoner kan også ha form av ekspertm¿ter.
Konsultasjonene vil umiddelbart kunne dan-
ne grunnlag for konkrete vedtak om felles til-
tak.

Dersom slike tiltak innebærer utvikling av
felles regelverk, vil en bruke de fremgangs-
måter som er fastsatt i Avtalens Del VII om
organene og beslutningsprosessen, jf. omtale
i proposisjonens kapitler 3 og 8. Disse omfat-
ter blant annet informasjons- og rådslag-
ningsprosedyrer og drØftelser i EØS-komité-
en. Saken kan bringes opp for EØS-rådet der-
som en ikke kommer til enighet i komitéen.

Når samarbeidet t¿r form av formell og
uformell informasjonsutveksling mellom of-
fentlige myndigheter, skal EFTA-landene ha
de samme rettigheter og plikter som EFs
medlemsland til å Si og motta informasjon.

lnnhold,et i det fremtidige miljþsamørbeid
Avtalens Protokoll 31 (S.v. 1 s, 1?5) innehol-

der bestemmelser om hvilke felt som skal
prioriteres i en fremtidig utvidelse av samar-
beidet mellom EtrllA-landene og EF. Proto-
kollen forplikter partene til å styrke samar-
beidet, blant annet gjennom faste m/ter, og til
å integrere milj/hensyn i alle områder under
Avtalen.

Blant de spesielle satsingsområder som pe-
kes ut i Protokollen, er miljgproblemer av
grenseoverskridende karakter. Avtalen vil
derved være av betydning for arbeidet med å
utvikle en ny generasjon miflforpliktelser
der partene innen visse rammer kan gå sam-
men om å iverksette felles miljpmålsettinger.
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Spesielt gjelder dette arbeidet med å begren-
se utslippet av klimagasser og å bekjempe
andre grenseoverskridende milj 6problemer,

Partene skal også samarbeide om utvikling
av strategi- og tiltaksprogrammer på miljø-
området og om utvikling og bruk av Økono-
miske virkemidler. Samarbeidet kan dess-
uten styrkes i forbindelse med deltakelse i in-
ternasjonale miljlforhandlinger. Dette vit gi
Norge bedre mulighet til å arbeide for gjen-
nomslag for norske holdninger overfor de
andre EFTA-landene og EF, og det vil gi EØS-
landene st@rre mulighet for gjennomslag in-
ternasjonalt.

S amqrb ei d om milj þue rnfor sknøn g

I 1989 forhandlet Norge seg frem til en avta-
le med EF om norsk deltakelse i EFs særpro-
gram formiljgforskning, Science and Techno-
logy for Environmental Protection (STEP),
under EFs 2. rammeprogram for forskning
(f989-92). Norge deltar i STEP på programni-
vå, som innebærer at de norske prosjektdelta-
kernes forskning finansieres dels av EF, dels
gjennom våre egne forskningsråd og dels ved
innsats av prosjektdeltakerne selv. Norge har
også vært representert i de styrende organer
under STEP.

EF er nå i ferd med å realisere sitt 3. ramme-
program for forskning. Programmet består av
ialt 15 delprogrammer, deriblant ett for milj/.
Det nye milj/forskningsprogrammet, oEnvi-
ronment>, vil være en viderefpring av STEP
og European Programme On Climatology and
Natural Hazards (EPOCH),

Ved EØS-avtalens ikraftredelse vil Norge
fullt ut bli medlem i det nye milj/forsknings-
programmet, jf. nærmere omtale om forsk-
ning under pkt. ?.5. i dette kapittel.

Deltø.lcelse i d,et europeiske mil,j þuernbg r å,
(EEA)

EF vedtok i 1990 å opprette Det europeiske
miljgvernbyrå, European Environment Agen-
cy, (EEA), Byråets hovedoppgave er å drive
datainnsamling og overvåking for å gi de poli-
tiske myndigheter i Europa et best mulig
kunnskapsgrunnlag for beslutninger på mil-
jøvernområdet. Videre skal EEA gjennom ut-
adrettet inforrnasjonsvirksomhet sikre at opi-
nionen er tilfredstillende informert om miljp-
tilstanden.

Det vil for de ulike miljlvernområdene bU
etablert temasentra som får ansvaret for å ko-
ordinere innsamlingen av data fra medlems-
landene. EEA skal fremskaffe hensiktsmessi.
ge indikatorer for miljpkvalitet og utviklings-
tendenser i natur og miljø samt legge frem
sammenlignbare data for å muligg¡/re effek-
tiv overvåking.

Detaljene omkring byråets oppgaver og

prioriteringer er fastsatt i EF-forordning 1210/
90 av 7 mai 1990. Forordningen åpner for at
europeiske land utenfor EF kan delta. Den er
imidlertid ikke iverksatt ennå på grunn av
uenighet om hvor byrået skal ligge.

Avtalens Protokoll 31 fastsetter at de nød-
vendige beslutninger om EFTA-landenes del-
takelse i EEA skal tas så raskt som mulig etter
Avtalens ikraftredelse, med mindre sp/rsmå-
let ikke allerede er avklart innen denne dato.

EF s nye milj Øtilskuddsordning ( Ll F E )
EFs råd vedtok i desember 1991 en ny til-

skuddsordning for milj/verntiltak. De eksi-
sterende tilskuddsordninger vil inngå i den
nye ordningen. Dette gielder bl.a. program-
met for rensing av Middelhavet (MEDSPA),
programmet for tiltak mot forurensninger i
Nordsj6en, lrskesj pen, Nord/st-Atlanteren og
Østersj/en (NORSPA) og programmet for til-
tak innen det tradisjonelle naturvernarbeidet
(ACNAT). 5 pst. av budsjettet for LIFE skal
brukes til fellesskapstiltak i Land utenfor EF.

EØS-samarbeidet vil åpne mulighetene for
norsk deltakelse i programmer under LIFE.
Eventuell deltakelse i slike programmer vil
imidlertid også innebære forpliktelser om å
dekke vår andel av kostnadene ved program-
mene. Generelt vil Norges bidrag ved delta-
kelse være ca. 1,9 pst, av totalkostnadene.

AtsføLlspolitikken
Hovedprinsippet i EFs avfallspolitikk er at

hvert medlemsland skal ha kapasitet til å ta
forsvarlig hånd om eget avfall. Dessuten sti-
muleres det til stor grad av gjenvinning.

Den raske utviklingen i EF har gjort det
n/dvendig i forhandlingene å vurdere også
forslagene til nytt EF-regelverk om avfall. Av
spesiell viktighet er et forslag til forordning
om transport av avfall innenfor EF og eksport
fra og import til EF-området. Fra norsk side
e¡ rekkevidden av definisjonen på avfall og
prinsippet om at avfall skai behandLes i nær-
heten av det sted det oppstår, av særlig inter-
esse.

Ut fra en samlet vurdering av utviklingen i
EF på dette området, ba Norge om en over-
gangsperiode. Forhandlingene ledet for Nor-
ges del til en slik toårig overgangsperiode,
rned forbehold for revisjon av EFs avfallsdi-
rektiv f6r.1. januar 1995.

Definisjonen på avfall er grunnleggende i
enhver avfallspolitikk. I fplge Kommisjonens
forslag skal avfall som kan gjenvinnes, innen-
for nye regler for tilsyn og kontroll, kunne be-
traktes som en råvare som skal sirkulere fritt
innenfor det indre marked.

For enkelte avfallskategorier vil det ikke
være grunnlag for en konkurransedyktig
gjenvinningsindustri basert utelukkende på

'l
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innenlands tilgang på råstoff, En kan forvente
at gjenvinningsvirksomheten i Norge i mange
tilfeller enten vil være avhengig av en del im-
portert avfallsråstoff eller at avsetning av inn-
samlet avfall må baseres på eksport til gjen-
vinningsbedrifter i andre land. Norge må like-
vel s/rge for at hensynet til en mil¡Øinessig til-
fredstillende behandling av alt avfall tillegges
tilstrekkelig vekt. Intensjonene i EFs politikk
om fri sirkulasjon av avfallsbasert råstoff er
imidlertid generelt i Norges interesse.

hinsippet om behandling av avfallet i nær-
heten av der det oppstår, betyr at avfall skal
kunne behandles i ett av anleggene som lig'
ger nærmest, men ikke nØdvendigvis det
nærmeste, Medlemslandene kan samarbeide
om etableringen av et integrert og tilpasset
nettverk av behandlingsanlegg under hensyn
til geografiske forhold og behovet for spesiali-
serte installasjoner for spesielle typer avfall.
Avhengig av hvordan forordningen om trans-
port av spesialavfall blir endelig utformet, vil
dette prinsippet kunne bli benyttet som et
kriterium for å begrense eksport av spesialav-
fall. Et annet kriterium er hensynet til det en-
kelte lands avfallsplaner, men avfallsplaner
alene er neppe nok til å forby eksport. Fra
norsk side er det lagt vekt på at vi kan bruke
de virkemidler som er nØdvendige for å sikre
at alle typer norsk spesialavfall og fra alle de-
ler av landet kan bli tatt hånd om på en milj¿-
messig tilfredstillende måte. Dette er også
nØdvendig for å følge opp intensjonene i Ba-
selkonvensjonen som Norge har ratifise¡t' Re-
gjeringen vil fastholde at norsk spesialavfall i
utgangspunktet skal behandles i Norge og vil
fortsatt legge opp til å føre en restriktiv linje
når det gjelder eksporttillatelser.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til konk-
retiseringen og praktiseringen av sentrale
prinsipper i den nye politikk EF utvikler på
avfallsområdet. Norge vil fØ]ge utviklingen i
EF n6ye for å kunne oppnå et konstruktir,'t
samarbeid på dette området.

Biotelcnol.ogi
EØS-avtalen inneholder regler om utvik-

ling og bruk av levende genmodifiserte orga-
nismer (GMO), og om innesluttet bruk av sli-
ke GMO i industri og forskning. Reglene
motsvarer i hovedsak bestemmelsene i Rdir
901219 og Rdir 901220. Hensikten med regel-
verket er å sikre et akseptabelt risikonivå for
helse- og miljþfare ved bruk av GMO.

I Norge foreligger det retningslinjer i
St.meld. nr. I (1990-91) uOm bioteknologi,,
St.meld. nr.36 (1990-91) uTilleggsmelding om
bioteknologi, og Innst. S. nr. 155 (1990-91). På
grunnlag av disse retningslinjene arbeider
Regieringen med å utforme en lov om frem-
stilling og bruk av GMO.
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Rdir 90/220 om utsetting av genetisk modi-
fiserte organismer i naturen eller landbruket
har flere formåI, Det fastsetter på den ene side
retningslinjer for landenes behandling av
sØknader om enkeltutsettinger av GMO i
forskningsØyemed, I praksis overlates den en-
delige avgiørelse om tillatelse til nasjonale
myndigheter. På den annen side gis regler om
behandling av GMO-produkter som handels-
vare. Under visse betingelser kan slike orga-
nismer omsettes fritt i fellesmarkedet. Dette
har fra norsk side aktualisert spØrsmålet om å
være sikret innflytelse over eventuell innfØr-
sel og bruk av slike GMO-produkter i Norge'

MiljØrisikoen forbundet med bruk av slike
produkter vil kunne variere med lokale natur-
gitte forhold. Hvorvidt pkologiske forhold er
avgjØrende, avhenger av hva slags organisme
det dreier seg om, f.eks. en plante, vaksine eI-
ler gjær i ost. I og med at direktivet nettopp er
trådt i kraft i EF-landene, kjenner vi hverken
aktuelle produkttyper eller hvordan mar-
kedsfpringsbestemmelsene vil bli praktisert i
forhold til at det også innen Fellesskapet er
store Økologiske variasj oner.

Utsettingsdirektivet omfatter bare hensy-
net til miljØ og helse. Fra norsk side har man
lagt vekt på at også andre hensyn kan gj@re

seg gieldende ved bruk av ny teknologi. Vår
lovgivning vil presisere at målet er å sikre en
samfunnsmessig og etisk forsva¡lig bruk av
genteknologi.

I Avtalen har EFTA-landene forbeholdt seg
retten til å bruke nasjonal lovgivning for
eventuelt å ivareta andre hensyn enn helse og
miljØ, så fremt dette er i overensstemmelse
med Avtalen forØvrig. Dette kan i visse tilfelle
innebære et utvidet nektingsgrunnlag for
norske myndigheter i spprsmål om det skal
gis tillatelse til forsøk med utsetting eller salg
avGMO.

Direktivet inneholder en sikkerhetsklausul
som utfra helse- etler miljphensyn kan gi mu-
lighet til å forby et produkt som er lovlig mar-
kedsført. Vedtaket skal kunne utlØse dr/ftel-
ser i EØS-komitéen. Dersom drØftelsene ikke
fører frem til enighet, vil Norge kunne opp-
rettholde forbudet, men kan da risikere mot-
tiltak fra andre avtaleparter, jf. proposisjo-
nens kapittel 8.

Rensing q,u kommunqle q.DLØp

EFs nye direktiv om krav til rensing av
kommunalt avlgpsvann, Rdir 91/271, innehol-
der krav til angivelse av rensegrad og rense-
metode for de ulike typer resipienter (inn-
landsvassdrag, kystområder, utsatte områder
m.v.) og tidsfrister som varierer med resipi-
enttypene og graden av befolkningskonsen-
trasjon. Direktivet gjelder også industri med
samme type utslipp.



272

Fra norsk side har en spesielt vært opptatt
av definisjonene av uprimær behandling",
<utsatte områder" og av kravene til nitrogen-
rensrng.

På grunn av klima, topografi, utstrekning,
resipientforhold og befolkningstetthet, har
Norge et annet og mer begrenset behov for
rensing av slike utslipp enn store deler av EF-
området. I Norge bygges stort sett gemiske
renseanlegg, mens biologiske anlegg er det
vanlige i Mellom-Europa.

Ekspertdr@ftelser mellom Norge og EF vis-
te at direktivet må fortolkes fleksibelt og at
det må tas hensyn til de spesielle foruren-
singsmessige forhold i land som Norge, Fra
Kommisjonens side ble det imidlertid giort
klart at nitrogenrensning for alle utslipp over
l0 000 p.e. (personekvivalenter) til utsatte om-
råder er et absolutt krav som gielder i alle
land. Norske rensekrav til kommunale avlpp
og planene for gjennomføring av disse krave-
ne er i hovedsak i samsvar med EFs nye be-
stemmelser. Unntaket er kravet til nitrogen-
rensing i utsatte områder. I EF omfatter dette
kravet bl.a også ferskvannsresipienter i til-
legg til marine områder. Etter EØS-avtalens
forpliktelser, må Norge innen utgangen av
1993 ha definert sine utsatte områder og ha
gjennomf/rt tiltakene innen utl/pet av 1998.
Forellpige vurderinger indikerer tilleggsin-
vesteringer i forhold til foreliggende planer
for oppfplging av Nordsj/deklarasjonen. En-
delige tall vil ikke foreligge før i 1993.

7.2.5 lfunsekvenser for norsk lovgivning og
forskrifter

EØS-avtalen medfører ikke behov for nye
eller endrede lover på forurensningsområdet.
De fleste av Avtalens milj/bestemmelser
medfører heller ikke behov for å utarbeide
nye eller endre eksisterende forskrifter.

EØS-bestemmelser på generelle områder,
som retten til informasjon om miljØet og vur-
deringer av virksomheters virkning på miljø-
et, er i Norge ivaretatt gjennom tilsvarende
bestemmelser i henholdsvis lov av 10. februar
196? nr, om behandlingsmåten i forvaltnings-
saker (forvaÌtningsloven), i lov av 14. juni 1985
nr. 7? plan- og bygningslov og i lov av 13. mars
1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om
avfall (forurensningsloven). På tilsvarende
måte er også mange EØS-bestemmelser av
mer spesifikk karakter i samsvar med det nor-
ske regelverk.

En del EØS-bestemmelser gjØr det nødven-
dig å utarbeide nye eller endre eksisterende
forskrifter.

Reglene om industriulykker, og beredskap
som motsvarer Rdir 82i501, stiller krav som
ikke dekkes gjennom eksisterende norsk re-
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gelverk, og det arbeides med å bringe regel-
verket i overenstemmelse med disse. Direkti-
vet omfatter forhold som i Norge reguleres
gjennom fLere lover og det vil bli utarbeidet
en fellesforskrift for de myndigheter som har
ansvar innenfor området.

De norske forskriftene for svovelinnhold i
fyringso$e gjelder tungolje og må utvides
med regler for lett fyringsolje og diesel. MiljØ-
verndepartementet foretar endring i forskrif-
ten med hjemmel i forurensningsloven.

EØS-avtalens bestemmelser om tuftkvali-
tetsstandarder angir både bindende og veile-
dende grenseverdier for de aktuelle stoffene,
mens det norske regelverk er basert på veile-
dende grenseverdier som blant annet benyt-
tes i konsesjonsbehandlingen. Disse grense-
verdiene er strengere enn Avtalens bindende
minimumskrav. EØS-avtalen innebærer like-
vel at det må utarbeides en forskrift med bin-
dende normer for de aktuelle stoffene. Nivået
på normene vil bli nærmere vurdert. ForskriÊ
ter med hjemmel i forurensningsloven utar-
beides av Milj pverndepartementet.

EØS-avtalens besternmelser stiller krav til
støy fra ulike produkter som ikke blir regulert
i Norge idag. Dette gjelder bl.a. husholdnings-
maskiner og diverse bygg- og anleggsutstyr.
De n/dvendige forskrifter vil bli utarbeidet.

I tillegg til de omtalte områdene hvor det er
behov for forskriftsendringer, finnes det på
industriutslippsområdet EØS-bestemmelser
som ikke dekkes av tilsvarende regelverk i
Norge, men hvor det av spesielle grunner like-
vel ikke er nødvendig å utarbeide nye elier en-
dre eksisterende forskrifter.

Enkelte av EØS-reglene stiller krav til ut-
slipp av ulike forurensende stoffer som i Nor-
ge i praksis oppfylles ved konsesjonsbehand-
ling. Det kan dreie seg om regulering av en-
keltstoffer lia typer virksomhet som det fin-
nes meget få av i Norge, helt ned til en bedrift.
Eksempel på dette er bestemmelsene om ut-
slipp fra titandioksidindustri, som kun gjel-
der en bedrift i Norge. I disse tilfeller anses
det derfor ikke npdvendig å utarbeide egne
forskrifter for å oppfylle EØS-avtalens be-
stemmelser. Statens forurensingstilsyn (SFT)
konsesjonsbehandler virksomhetene slik at
det er enkelt å påse at EØS-reglene blir opp-
fylt og å gi inforrnasjon til eksisterende og nye
bedrifter qm kravene.

Enkelte bestemmelser i EØS-avtalen stiller
krav til type industri/virksomhet som ikke
finnes i Norge. Eksempler på dette er bestem-
melsene om grenseverdier og kvalitetsmålset-
tinger for utslipp til vann av hexaklorcyklo-
hexan fra plantevernmiddelindustrien, som
det ikke finnes norsk produksjon av eller som
ingen norske bedrifter har utslipp av. og be-
stemmelsene om utslippskrav til store for-
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brenningsaniegg og varmekraftverk over 50
MW. Det finnes enkelte fyrkjeler i Norge over
50 MW men disse er kombinert med elektro-
kjeler, Dersom den type anìegg som direkti-
vet regulerer blir aktuelle i Norge, vil kravene
bli gjort gleldende via forskrifter eller konse-
sjonsbehandling.

7.2.6 Yurdering av forhandlingsresultatet
G enerelle kons eku ens er

EØS.avtalen åpner for et langt mer forplik-
tende miljØvernsamarbeid melloryr EFTAlan-
dene og EF. Stlrst betydning får Avtalen når
det gjeìder bekjempelse av forurensninger,
der den får innvirkning både på regelverk,
virkemiddelbruk og forvaltning. Den får også
konsekvenser for omfanget av miljøsamarbei-
det mellom europeiske land. Avtalen hjemler
på den ene side samarbeid for å 6ke slagkraf-
ten mot felles miljpproblemer. På den annen
side fordrer Avtalens formål om å opprette et
europeisk lkonomisk samarbeidsområde en
økning også i miljøsamarbeidet. EFTA- og
EF-land arbeider idag parallelt med å finne
lpsninger på mange av de samme milj/pro-
blemene. EØS-avtalen vil innebære at innsat-
sen mot miljlproblemene i stlrre grad sam-
ordnes.

Felles miljlregelverk i EØS legger fØringer
på måten et miljØproblem angripes, Reglene
er likevel ikke til hinder for at Norge kan ha
strengere regler nasjonalt så lenge disse ikke
strider imot andre deler av Avtalen. Eksem-
pler på slike områder er miljØtiltak i landbru-
ket, i kommunene og forurensende utslipp fra
stasjonære kilder.

Avtalens regler om den felles beslutnings-
prosess i EØS, vil gi økt mulighet til å påvirke
utviklingen på et tidlig tidspunkt.

Avtalens Protokoll 31 fastsetter innholdet i
det fremtidige miljpsamarbeidet i EØS. Re-
gjeringen vil legge vekt på aktivt å ta i bruk de
muligheter som ligger i dette. Utfordringen er
å 6ke gjennomslagskraften for norske mi\j/-
politiske mål i EØS-samarbeidet ved å frem-
me samarbeidsinitiativer, ta opp regionale og
internasjonale milj/problemer og ved å legge
frem gjennomarbeidede og realistiske forslag
til lpsninger for de Øvrige parter.

Hvorvidt EFTA-pilaren blir en aktiv inita-
tivtager og premissleverandØr i miljlsamar-
beidet, er i stor grad et spØrsmål om politisk
prioritet og ressursinnsats fra EFTA-Iandenes
egen side.

Innuirkning pâ nasjonal miljøpolitikk og
pirkemiddelbruk

Den beste måten å være rustet til milj/sam-
arbeidet og forpliktelsene ultder EØS-avta-
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len, er å videreutvikle en god nasjonal miÌjØ-
politikk. På enkelte områder vil miljlsamar-
beidet kunne representere en utfordring for
vår egen nasjonale innsats, blant annet fordi
forurensningsproblemene er mer prekære på
kontinentet enn hos oss, Dette kan fØre til
vedtak som er strengere enn dem man fra
norsk side har sett det nødvendig å treffe. En
vil derfor kunne oppleve at både EF og de Øv-
rige EFTA-land kan komme inn som pådriver
i forhold til norsk nasjonal miljØinnsats. Nor-
ge kan på sin side på en tilsvarende måte væ-
re pådriver på områder der norsk miljØpoli-
tikk står sterkt. Med fri omsettelighet av pro-
dukter innen EØS vil s¿ernorske produktrela-
terte mibØkrav vanskelig kunne håndheves
innenfor nasjonale grenser. Norsk milj/inn-
sats på disse områdene må fortrinnsvis kon-
sentreres om å påvirke nivået i de felles pro-
duktkrav, heller enn å videreutvikLe rent na-
sjonale virkemidler. I EØS vil det også være
mange andre land som har etlrØyt ambisjons-
nivå i miljØpolitikken. En tilfredsstillende ut-
vikling av produktrelatert miljpregelverk vil
ha sammenheng med disse landenes evne til å
samordne sine standpunkter og å få innflytel-
se over utviklingen av miljlpolitikken i EØS.

Avtalen kan få innvirkning på valg av virke-
midler i milj/potitikken, både direkte regule-
ringer og lkonomiske virkemidler. Norge må
på enkelte områder etablere bindende miljØ-
kvalitetsnormer.. Når norske myndigheter så
langt ikke har funnet dette nØdvendig, er det
blant annet fordi en har kunnet oppnå det
samme gjennom veiledende grenseverdier.
Det har imidlertid en tid vært arbeidet med
denne type normer i forbirrdelse med iverk-
settelsen av forurensningsloven på samferd-
selsområdet.

EØS-reglene for bruk av statsstØtte til mil-
jpvernformåI innebærer forbud mot drifts-
stØtte og /we grenser for investeringsstptte til
ulike formåI. Bruk av miljpavgifter omfattes
ikke direkte av EØS-avtalen, EFs 5. hand-
lingsprogram for miljØvernsarbeid stimulerer
imidlertid til utvidet bruk av slike avgifter.

EØS-avtalens miljpbestemmelser er på vis-
se områder utviklet for tettbefolkede mellom-
europeiske forhold. Anvendt på lite belastede
områder i Norge, kan noen av kravene virke
strengere enn nØdvendig. Norsk forvaltnings-
praksis og konsesjonslovgirming muliggipr
noe mer lokalt tilpassede virkemidler.

Innuirkning på, den nøsjonøLe mtljþsituasjon
Etableringen av det indre marked f<¡rventes

å bidra til å forsterke den Økonomiske vekst i
regionen. I EF la en ekspertgruppe i novem-
ber 1989 frem en rapport om milj/konsekven-
ser av denne vekst. Rapporten viste blant an-
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net at utslippene av NO*, SO2 og CO, ville Øke
betydelig i EF-regionen dersom det ikke
iverksettes ytterligere tiltak utover de som da
var vedtatt. Det arbeides imidlertid med slike
tiltak både internt i EF i tilknytning til et nytt
handlingsprogram for miljlvern, og gjennom
de kommende reforhandlingene av protokol-
lene om No* og svovelutslipp under ECE-
konvensjonen om langtransporterte Luftfor-
urensninger,

Økonomisk vekst kan flre til /kte milj/pro-
blemer gjennom blant annet st/rre forbruk av
energi og transporttjenester. På den annen si-
de kan pkonomisk vekst f/re til hurtigere ut-
skiftning av gammelt kapitalutstyr og utvik-
ling av renere og mer mi\j/vennlig teknologi.
Et eksempel her er at Japan, som er blant de
land i verden som har hatt den sterkeste lko-
nomiske vekst, idag har verdens laveste ener-
giforbruk pr. produsert enhet.

EFs indre marked etableres uavhengig av
EØS-avtalen. Det indre marked vil uansett
påvirke Økonomien i Norge. Omfanget av de
Iangtransporterte luftforurensninger vil i ut-
gangspunktet bli det samme. Hvilke miljØ-
messige virkninger det kan få at Norge slutter
seg til EØS-avtalen avhenger av hvilke sekto-
rer i Norge som vil vokse og om denne vek-
sten i så fall blir st/rre og annerledes enn den
ville ha blitt uten en EØS-avtale.

Regjeringen legger stor vekt på å sikre en
bærekraftig lkonomisk utvikling. Gjennom
en aktiv forurensningspolitikk og ved bruk av
/konomiske virkemidler, vil Regjeringen bi-
dra til at den Økonomiske veksten får et om-
fang og en sammensetning som er miìj/venn-
lig.

I motsetning til situasjonen uten en EØS-
avtale, vil Avtalen gi påvirkningsmuligheter
overfor de andre landene i EØS-samarbeidet.
Avtalen gir for f/rste gang Norge muligheter
til å drøfte mi[pproblemer i fora hvor også
/konomiske og handelspolitiske problemstil-
linger dr/ftes, og hvor miljlspprsmål således
kan ses i en videre sammenheng. Under Avta-
len vil felles miljppolitiske tiltak treffes for en
så stor region at vesentlige resultater kan opp-
nås raskere. Avtalen fastlegger også klare reg-
ler for beslutningsprosessen og for tvistelps-
ning.

EØS-avtalen sikrer at også EFTA-landene
kommer inn med st/rre innflytelse i utfor-
mingen av den europeiske miljppolitikk. Selv
om EFTA-landene og EF beholder sin respek-
tive beslutningsautonomi under EØS-avta-
len, kan det i miljppolitisk sammenheng bli
av avgiørende betydning at et samlet Norden
og de nord-europeiske EF-land, som har sam-
me ambisjonsnivå i miljgpolitikken, kan st@t-
te hverandres planer og forslag i de mange fel-
les fora mellom EFTA og EF.

Mulighetene til ù LØse grenseouerskridende
miljþproblemer

Regjeringen mener at grenseoverskridende
miljgproblemer må lpses gjennom et konkret
og forpliktende internasjonalt samarbeid.
Som kjent kommer omlag g0 pst, av luftfor-
urensningene i Norge fra andre land. Samar-
beidet på politisk og faglig plan mellom EF-
TA og EF vil bli av sentral betydning for mu-
ligheten til å påvirke politikken som ligger til
grunn for de grenseoverskridende forurens-
ninger. Regieringen legger i denne sammen-
heng vekt på at EFTA og EF utvikler et mest
mulig omfattende milj/samarbeid med Øst-
Europa.

Det foregår et meget omfattende internasjo-
nalt samarbeid for å lpse grenseoverskriden-
de miljØproblemer innenfor forskjellige fora
hvor Norge og de andre EFTA-landene deltar
på linje med EF-landene, Uavhengig av EØS-
avtalen slder det og vil fortsatt skje en stor
grad av internasjonal samordning av for-
urensningspolitikken. Dette arbeidet pågår
giennom utarbeiding av en rekke konvensjo-
ner, protokoller og deklarasjoner. EØS-avta-
len forplikter forlvrig EFTA-landene og EF til
å styrke samarbeidet forut for internasjonale
forhandlingsprosesser.

Dersom en forhandlingsprosess leder frem
til nasjonale tiltak på områder sorn omfattes
av fellesskapsregler, har EF-kommisjonen
kompetanse til å føre forhandtinger på vegne
av medlemslandene. EFTA-landene overlater
ikke forhandlingskompetansen til EFTA- el-
ler EØS-organer,

Avtalen forplikter partene til å notifisere
planer om nye lover og forskrifter. Planlagte
forskrifter som notifiseres vil utlØse drøftel-
ser om forholdet til de felles E@S-regler og
behovet for å videreutvikle disse. I dette lig-
ger også en mulighet til å tilhjennegi overfor
avtalepartene hvilken retning Norge pnsker
regelutviklingen skal gå. Reg¡eringen vil på
grunn av notifisieringsordningen kunne fllge
regelutviklingen hos de lvrige avtaleparter og
vil fØlge opp på områder som innvirker på
grenseoverskridende luftforurensninger.

Også gjennom de organer Avtalen oppret-
ter, kan partene drpfte spØrsmål og fremme
politiske initiativ. EØS-rådet, som skal være
sammensatt av et regieringsmedlem fra hvert
EFTA-land, medlemmer av EFs råd og EF-
kommisjonen, fastsetter selv sin forretnings-
orden. Dette innebærer at Rådet også kan tre
sammen på fagministernivå. Rådets oppgaver
er å gi politiske impulser for gjennomfØring
av Avtalen og å styre utviklingen av samarbei-
det. Regieringen vil bruke de muligheter det-
te åpner for å intensivere samarbeidet for å 16-
se grenseoverskridende milj /problemer.
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7.3 SPøRSMÄL YEDRøRENDE FOR-
HOLDENE I ARBEIDSLIVET - DEN
SOSIALE DIMENSJON

7.3.1 Innledning
Den sosiale dimensjon omfatter tiltak in-

nenfor et bredt spekter av samfunnsemråder.
Den omfatter såvel målet om full sysselset-
ting som forbedring av arbeidsmiljøet, ar-
beidsrettslige spØrsmål, medbestemmelse i
arbeidslivet, forbrukerbeskyttelse, Iikestil-
ling, yrkesopplæring og fordeling og utjev-
ning mellom grupper og regioner.

Dialogen med og mellom partene i arbeids-
livet er et viktig element i denne sammen-
heng. Samarbeidet tar sikte på å sikre en for-
nuftig avveining mellom Økonomiske interes-
ser og samfunnspolitiske målsettinger.

Gjennomfpringen av det indre marked for-
utsetter også et omfattende og forpliktende
samarbeid over landegrensene om spØrsmål
av betydning for forholdene i arbeidslivet, for
ytterligere å sikre en slik aweining.

For Norge og de øvrige EFTA-Iandene har
det vært en forutsetning at EØS-avtalen skul-
le legge grunnlaget for et bredt og forplikten-
de samarbeid om utviklingen av den sosiale
dimensjon, for å sikre at fordelene ved den
pkonomiske integrasjonen skal tjene bredere
samfunnspolitiske målsettinger.

7.3.2 EFs regelverk og øvrige tiltak
Det sosiøLe charter

Romatraktaten inneholder bestemmelser
blant annet om sysselsetting og levekår, tryg-
derettigheter, arbeidsrett og arbeidsvilkår, or-
ganisasjonsrett og retten til kollektive for-
handlinger, forholdet mellom arbeidslivets
parter, beskyttelse mot arbeidsulykker og
helse og sikkerhet på arbeidsplassen, lik lØnn
for likt arbeid og om et sosialfond for syssel-
settingstiltak, jf. Romatraktatens artikler I l7
118, 119 og 123.

Som f¿lge av Enhetsakten ble det i 1987
innlemmet en ny artikkel 118 a i Rornatrakta-
ten. Artikkelen fastsetter at direktiver om for-
bedring av arbeidsmiljØet kan vedtas med
kvalifisert flertall. En ny artikkel 118 b fâst-
setter at Kommisjonen skal bestrebe seg på å
utvikle dialogen med partene i arbeidslivet.

I 1988 tok Kommisjonen initiativ til utarbei-
delsen av et sosialt charter. Hensikten var å
etablere et rammeverk med minimumsregler
for å sikre Felìesskapets innbyggere sosial og
materiell trygghet. Arbeidet med å utforme
charterets innhold ble utviklet i samarbeid
med partene i arbeidslivet, blant annet gjen-
nom den såkalte "Val-Duchesse-samtaìen".

På EF-toppm/tet i Strasbourg i desember
1989 undertegnet 11 av medle¡nslandenes

stats- og regj eringssj efer prinsipperklæringen
om arbeidstakernes grunnleggende arbeids-
markedsrettigheter og sosiale rettigheter, Det
sosiale charter. Storbritannia avstod. Charte-
ret er ikke juridisk bindende for medlemslan-
dene, men fastsetter politiske prinsipper for
den videre utvikling av den sosiale dimens-
jon. Målsettingen med charteret er å gi Kom-
misjonen et politisk grunnlag for å fremme
forslag til bindende vedtak på nærmere be-
stemte områder. Charteret fastsetter en rekke
grunnleggende rettigheter for arbeidstaker-
ne, så som retten til:

- fri bevegelighet for personer
- bedrede arbeids- og levekår
- trygderettigheter
- foreningsfrihet og kollektive avtaler
- retten til fagutdannelse
- likestilling mellom kjgnnene
- informasjon og uttalerett på arbeidsplas-

sen
- helse og sikkerhetsbeskyttelse på arbeids-

plassen

- beskyttelse av barn og unge
- bedrede rettigheter for eldre og funksjons-

hemmede

E F -kommisj onens handling spr o gr øm for
oppfØIging q.u Det sosiøLe chqrter

EF-kommisjonen Ia i november samme år
frem et handlingsprogram for iverksettelsen
av Det sosiale charter. Handlingprogrammet
inneholder 47 tiltak som etter planen skal væ-
re vedtatt innen ljanuar 1993. De fleste for-
slag er allerede fremmet av Kommisjonen,
men bare et fåtall er vedtatt av EFs råd.

Forslagene gjelder blant annet tiltak for å
fremme sysselsetting og å gjøre arbeidsmar-
kedet mer oversiktlig. Andre forslag omhand-
ler organisering av arbeidstiden.

Oppfølgingen av handlingsprogrammet har
også resultert i en rekke forslag til bedring av
arbeidsmiljlet og til fordel for eldre og funk-
sjonshemmede. På likestillingsområdet er
det fremmet forslag vedrØrende svanger-
skapspermisjon og barneomsorg. Det tas vi-
dere sikte på å gjøre sosiale tilleggsytelser
overførbare mellom medlemslandene og å
sikre alle visse sosiale minimumsytelser.

Det er videre fremmet forslag til forordning
om en ny selskapsform, såkalt Europeiske
selskap. Formålet med forslaget er å skape en
selskapsform som kan fungere uavhengig av
rettslige og praktiske hindringer for samar-
beid mellom landene. Selskapsformen skal
supplere de eksisterende nasjonale selskaps-
former. Et direktivforslag inneholder regler
om arbeidstakernes representasjonsrett i sli-
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ke selskap. Det foreligger dessuten en anbefa-
ìing fra EFs råd om overskuddsdeling og an-
sattes rett til å hiøpe aksjer i foretak.

Den sosíaLe d,ialog
Den sosiale dialog mellom arbeidslivets

parter er sentral i arbeidet med å styrke og ut-
vikle den sosiale dimensjon. Dialogen omfat-
ter kontakt mellom arbeidslivets parter og
mellom dem og EF-kommisjonen, I)e tre or-
ganisasjonene DEFS (Den europeiske faglige
samorganisasjon - Euro-LO), UNICE (Den eu-
ropeiske industri- og arbeidsgiverorganisa-
sjon for privat sektor) og CEEP (arbeidsgiver-
organisasjonen for offentlige bedrifter i EF) er
de tre representative sosiale parter i EF. De
deltar aktivt i forarbeidet til lovgivning og re-
gelutvikling. Norsk LO og NHO er medlem av
henholdsvis DEFS og UNICE.

Hovedformålet med den sosiale dialog er å
dr/fte sp/rsmål og tiltak som er av betydning
for å utvikle den sosiale dimensjon. Det gjel-
der tiltak for å fremme sysselsettingen, spørs-
mål knyttet til bedring av de generelle leve-
og arbeidsvilkår, tiltak for å sikre god sosial
beskyttelse og for å utdype dialogen mellom
ledelse og ansatte i arbeidslivet.

Vid.ereutuilcling au den sosiale dim,ensjon
EFs toppmpte i Maastricht i desember 1991

innebærer at 11 av de 12 medlemslandene ak-
tivt vil f/lge opp Det sosiale charter,

De 11 landene er seg i mellom enige om å
åpne for Økt bruk av flertallsavgjl,relser i sa-
ker som er knyttet til oppfølging av charteret
og som skal gjpres gjeldende for disse 11 lan-
dene.

De 11 landene sier i et forslag til en ny artik-
kel, som ikke lenger er begrenset til arbeids-
takere, at Fellesskapet og medlemslandene
har som målsetting:

- å fremme sysselsettingen
- å bedre de generelle leve- og arbeidsvilkå-

rene,
- å sikre en god sosial beskyttelse,
- å utdype dialogen mellom ledelse og de an-

satte,
- å utvikle de mennskelige ressurser med

sikte på varig høy sysselsetting og unngå
utelukkelse fra arbeidsmarkedet.

For å innfri målsettingene kan en gjøre
bruk av flertallsavgjØrelser for å fastsette
minstekrav innenfor f/Igende områder:

- forbedring av arbeidsmifØet for å beskytte
de ansattes helse og sikkerhet,

- arbeidsvilkårene,

- informasjon til og konsultasjon med ar-
beidstakerne,

- likebehandling av kvinner og menn på ar-
beidsmarkedet og deres muligheter for å få
arbeid,

- integrasjon av personer som er utelukket
fra arbeidsmarkedet,

Enstemmighetsprinsippet beholdes for:

- sosial sikkerhet og sosial beskyttelse av ar-
beidstakere (trygder/stØnader),

- beskyttelse av arbeidstakere hvor deres
ansettelseskontrakt utl6per (oppsigelses-
vern),

- representasjon og kollektiv beskyttelse av
arbeidstakeres og arbeidsgiveres interes-
ser, herunder medbestemmelsesrett.

- ansettelsesvilkår for tredjelands borgere
som rettmessig oppholder seg innenfor
Fellesskapet,

- finansielle bidrag til fremme av sysselset-
ting og etablering av nye arbeidsplasser,
uten å påvirke de regler som knytter seg til
sosialfondet.

Det åpnes videre for at partene i arbeidsli-
vet i et medlemsland, dersom de ber om det,
kan gjennomfØre direktiver ved kollektive av-
taler. Fellesskapsreglene kommer ikke til an-
vendelse på spgrsmål som berprer lpnn, orga-
nisasjonsfriheten, streike- og konfliktretten,
inkludert lock-out, Medlemslandene har an-
ledning til å iverksette strengere beskyttelses-
tiltak.

Dialogen mellom partene i arbeidslivet og
mellom disse og Kommisjonen skal også styr-
kes. Partene skal trekkes mer aktivt inn i re-
gelutformingen fra et tidlig stadium. Kommi-
sjonen skal, før den fremmer noe forslag til
tiltak, forhØre seg med partene om Ønskelig-
heten av et tiltak. Dersom Komrnisjonen etter
slik konsultasjon med partene finner det rik-
tig å fremme et konkret forslag til tiltak, skal
partene konsulteres om innholdet og avgi en
uttalelse, eller der hvor det anses nødvendig,
en eventuell anbefaJing.

Partene kan selv påta seg ansvaret for å l6se
saker og får da en ni måneders frist for å for-
handle frem en avtale eller forståelse mellom
partene, Fristen kan forlenges dersom såvel
partene,som Kommisjonen er enige om dette,
Dersom partene Ønsker det, kan den sosiale
dialogen resultere i "kontraktmessige" for-
bindelser, inkludert avtaler som kan iverkset-
tes i henhold til sedvane og tradisjon mellom
partene i vedkommende medlemsland, eller
vedtas av EFs råd når det gjelder saker som
ligger under Fellesskapets myndighet.

Det gjØr seg gjeldende ulike syn i EF på
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hvilket omfang den sosiale dimensjon skal ha
i samarbeidet. Den dominerende oppfatning
er imidlertid at den sosiale dimensjon er en
nþdvendig del av integrasjonsprosessen, for å
sikre en rimelig balanse mellom þkonomisk
og sosial utvikling. Dersom det nye traktatut-
kastet blir ratifisert av medlemslandene, vil
samarbeidet om den sosiale dimensjon få
Økende betydning i EF,

Særslcllte regler
Helse og siklcerhet på, ørbeidsplassen

Med hjemmel i Romatraktatens art. 118 a
vedtok EF i 1989 et rammedirektiv, Rdir 89/
391 (11), om iverksettelse av tiltak for å bedre
arbeidstakernes sikkerhet og helse under ar-
beidet. Direktivet, som også omtales som EFs
arbeidsmi[ølov, fastsetter minimumsregler
som skal giennomfpres innen ljanuar 1993.
Reglene er ikke til hinder for at de enkelte
medlemsland opprettholder eller innfører
strengere vernetiltak, så lenge de er forenlige
med Romatraktaten. Medlemslandene må
imidlertid oppfylle reglene i minimumsdirek-
tivet.

Direktivet inneholder bestemmelser om ar-
beidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og
plikter, beskyttelsestiltak og forebyggende
tiltak (verneorganisasjon) samt arbeidstaker-
nes medvirkning, opplæring, tilsyn og kon-
troLl. Direktivets formål tilsvarer i hovedsak
formålet i lov av 4.februar 1977 nr. 4 om arbei-
delvern og arbeidsmiljØ m.v. (arbeidsmiljØlo-
ven). ArbeidsmiljØloven innehol.der imidler-
tid en rekke bestemmelser som ikke er omtalt
i direktivet. Dette gjelder blant annet reglene
om kontraktsvern, arbeidstid og permisjoner.

Under rammedirektivet skal det fastsettes
en rekke særdirektiver, blant annet på områ-
der som er nærmere fastsatt i vedlegg til di-
rektivet. 7 særdirektiver er til nå vedtatt med
hjemmel i rammedirektivet. Også disse fast-
setter minimumskrav. De viktigste særdirek-
tiver er omtalt nedenfor.

Særdirektivet om sikkerhet og helse på ar-
beidsstedet, Rdir 89i654 (12), fastsetter at ar-
beidsgiver er forpliktet til å informere ar-
beidstakerne og/eller deres representanter
med hensyn til alle de tiltak som skal treffes
vedrørende helse og sikkerhet i forbindelse
med arbeidsstedet. I direktivets vedlegg stil-
les det videre særskilte krav til elektriske in-
stallasjoner, nØdutganger, brannvern, ventila-
sjon og temperatur, belysning, oppholdsrom,
sanitære forhold, utendØrsarbeidspiasser,
vedlikehold m,v. Særdirektivet om bruk av
arbeidsutstyr, Rdir 89/655 (13), fastsetter mini-
mumsregler for bruk av maskiner,apparater
og installasjoner. Direktivet må sees i sam-
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menheng med det såkalte nmaskindirekti-
ys[", Rdir 89/392 (14), som fastsetter kon-
struksjonskrav til maskiner, jf. omtale i pro-
posisjonens kapittel 4.

Særdirektivet om bruk av arbeidsutstyr
fastsetter at arbeidsgiver skal ta saerlig hen-
syn til farer for arbeidstakernes sikkerhet og
helse, Arbeidsgiver skal forvisse seg om at ar-
beidsutstyr er sikkert i bruk, samt ha ansvar
for vedlikehold, reparasjon og endringer som
kan få betydning for sikkerheten. Arbeidsta-
kerne skal disponere forståelig bruksanvis-
ning, og de skal hpres hva angår de helse- og
sikkerhetsmessige aspektene. Arbeidstaker-
ne kan videre kreve besØk fra tilsynsmyndig-
hetene.

Rdir 89/656 (15) om minimumsforskrifter
for sikkerhet og helse ved bruk av personlig
verneutstyr, har som formål å beskytte ar-
beidstakerne i tilfeller hvor farer ikke kan
unngås eller tilstrekkelig begrenses ved tek-
niske vernetiltak, metoder eller prosedyrer
for organiseringen av arbeidet. Arbeidsgiver
plikter å vurdere en rekke angitte forhold ved
valg av personlig verneutstyr. Arbeidstakerne
skal h¿res, blant annet ved valg av personlig
verneutstyr, og skal ha underretning om alle
helse- og sikkerhetsforhold vedrlrende slikt
utstyr.

Andre vedtatte særdirektiver gielder helse
og sikkerhet i forbindelse med bruk av
skjermterminal, Rdir90i270 (16), ogved tunge
løft, Rdir 90/269 (17). I tillegg til ergonomiske
krav, har direktivene bestemmelser om opp-
læring, synsundersøkelser m.v. Direktivene
er svært deta[erte, og vi har ingen tilsvarende
bestemmelser i Norge,

Nylig er det også vedtatt direktiver om be-
skyttelse av arbeidstakere mot eksponering
av kreftframkallende stoffer, Rdir 90/394 (18),
og mot farene ved å være utsatt for biologiske
agenser under arbeidet, Rdir 90/679 (19).

Li,kcstilli,ng rnellom kj {nnene
Romatraktatens artikkel 119 fastsetter at

medlemslandene skal gjennomf/re prinsip-
pet om lik lønn for kvinner og menn for sam-
me arbeid. L/nn omfatter alminnelig lønn og
andre ytelser som gis av arbeidsgiver,

Romatraktatens grunnbestemmelse er vi-
deref6rt i Rdir 75lll7 (20), som omhandler
gjennomfpringen av prinsippet om lik l/nn
for arbeid av lik verdi. Direktivet bestemmer
blant annet at det skal være rtruligheter til å
reise saker om likestilling, og at arbeidstakere
skal være beskyttet mot oppsigelse dersom
de tar opp og forf¿lger en slik sak. Medlems-
Iandene påIegges å sikre at både individrrelle
avtaler og tariffavtaler som bryter med like-
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stillingsprinsippet, skal kunne erkleeres ugyl-
dige.

Likebehandlingsdirektivet, Rdir 7 61207 (2L),
omhandler gjennomf/ringen av prinsippet
om likebehandling av kvinner og menn når
det gjelder adgang til arbeid, yrkesutdanning,
forfremmelse og arbeidsvilkår. Forskj ellsbe-
handling skal ikke finne sted på disse områ-
dene, heller ikke på en indirekte måte. Perso-
ner som mener seg utsatt for fors$ellsbe-
handling skal ha mulighet til å reise sak.

Selv om likebehandlingsdirektivet fastset-
ter prinsippet om likebehandling, gilres det
enkelte unntak. Medlemslandene hindres ik-
ke i å praktisere særbehandling for å bedre
kvinners stilling, Medlemslandene hindres
heller ikke i å oppprettholde bestemmelser
om særskilt vern for kvinner i arbeidslivet. På
dette området er imidlertid landene pålagt
jevnlig å vurdere berettigelsen av å beholde
regler om slikt særskilt vern. EF-domstolen
vil kunne sette unntak til side som uberettige-
de. Når det gielder oppheving av forskjellsbe-
handling innenfor utdanning, unntas visse
private utdanningsinstitusj oner.

I tillegg til likellnnsdirektivet og likebe-
handlingsdirektivet, er det ytterligere tre di-
rektiver på likestillingsområdet. Dette er di-
rektiver som pålegger medlemslandene å på-
se at de sosiale rettigheter som den yrkesakti-
ve del av befolkningen har, i utgangspunktet
baseres på likestilling mellom kjpnnene.
Kvinnelige og mannlige arbeidstakere, kvin-
ner og menn i selvstendige erverv samt de
som midlertidig er ute av arbeid på grunn av
sykdom m.v., skal sikres samme rettigheter,
Rdfu 79/7 (22) regulerer de offentlige ytelser og
Rdir 86/378 (23) fastsetter at likestilling skal
gi ennomf/res i kollektive tj enestepensj oner.
Rdir 86/613 (24) omhandler prinsippet om li-
kebehandling av menn og kvinner i selvsten-
dige erverw, herunder landbrukserverv, samt
beskyttelse av kvinner i selvstendige erverv i
forbindelse med graviditet og barsel. Direkti-
vene krever at medlemslandene opphever
regler som representerer forskjellsbehand-
ling, også indirekte. Man anerkjenner imidler-
tid behovet for å ha særskilte rettigheter for
kvinner i forbindelse med fØdsler, og aksepte-
rer at det vedtas særskilte regler til fordel for
kvinner for å bgte på faktiske ulikheter mel-
lom kjpnnene. Direktivene hindrer ikke med-
lemslandene i å opprettholde bestemmelser
om å yte forsþrgertillegg bare til hustru.

Likestillingsdirektivene er minimumsdi-
rektiver som ikke hindrer landene i å ha mer
vidtgående bestemmelser.

EF-kommisjonen vedtok i 1990 det 3. hand-
lingsprogrammet for Likestilling for perioden
1991-95. Dette programmet etterfplger like-
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stillingsprogrammene for periodene 1982-85
og 1986-90.

Hovedmålet med det 3. handlingsprogram-
met er å bidra ti] full deltakelse ì arbeidslivet
for kvinner og å oppgradere verdien av kvin-
ners bidrag til samfunnsutviklingen såvel
þkonomisk som sosialt. Programmet innehol-
der fPlgende hovedelementer:

- integrering av likestilling i all annen poli-
tikk

- stØtte til kvinner innen yrkesopplæring og
sysselsetting

- styrking av samarbeidet mellom Kommi-
sjonen, medlemslandene og partene i ar-
beidslivet på likestillingsområdet

I rådsresolusjon 2115 1991 oppfordres de 12
medlemslandene til å iverksette de program-
mene som er foreslått i handlingsprogram-
met. Dette omfatter blant annet innfpring el-
ler eventuelt forbedring av de lovmessige si-
dene ved kvinners deltakelse i yrkeslivet,
iverksetting av tiltak for å legge til rette for en
bedre fordeling av byrder mellom kvinner og
menn i hjemmene og i arbeidslivet og tiltak
for å øke kvinners deltakelse i beslutnings-
prosessene i offentlig, økonomisk og sosial
sammenheng, Rådet ber også om at det etter
behov utarbeides nasjonale, regionale og lo-
kale likestillingsplaner for å oppnå de nasjo-
nale målsettingene.

Arb ei dsr ettsli g e spþr smó,L

På arbeidsrettsområdet er det vedtatt tre di-
rektiver: Direktivet om arbeidstakernes ret-
tigheter i forbindelse med overdragelse av
virksomhet, bedrifier eller deler av bedrifter
Rdir ?7/187 (25), d,irektivet om beskyttelse av
arbeidstakerne i tilfelle av arbeidsgivers in-
solvens, Rdir 80/98? (26), og direktivet om
masseoppsigelser, Rdir 7 51 129 (27 ),

Direktivet om overdragelse av virksomhet
fastsetter at når en virksomhet overdras, skal
den tidligere innehavers rettigheter og plikter
overfor arbeidstakerne overflres til den nye
innehaveren. Dette gielder også de individu-
elle arbeidsvilkår som fØlget av tariffavtaler
som den tidligere eier var bundet av. Direkti-
vet åpner adgang til å fastsette at tidligere og
ny innehaver skal være solidarisk ansvarlig
for krav.på lpnn og feriepenger som er opp-
tjent hoS den tidligere innehaver. Direktivet
regulerer også tidligere og ny innehavers in-
formasjonsplikt overfor arbeidstakerne.

Direktivet er ikke til hinder for at det enkel-
te ìand fastsetter regler som gir arbeidstaker-
ne bedre rettigheter.

Direktivet om beskyttelse av arbeidstaker-
ne i tilfelle av arbeidsgivers insolvens, påIeg-
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ger medlemslandene å etablere garantiinsti-
tusjoner som er ansvarlige for lpnnskrav m,v.
som arbeidstakerne har opptjent i forhold til
insolvent arbeidsgiver i henhold til arbeidsav-
tale eller ansettelsesforhold. Medlemslandene
har mulighet til å begrense garantiansvaret
ved å unnta fra dekning krav fra arbeidstake-
re som har særlige arbeidsavtaler eller anset-
telsesforhold.

Garantiinstitusjonenes ansvar er begrenset
til de tilfelle hvor det er åpnet konkurs i ar-
beidsgivers bo. Direktivet forplikter derfor ik-
ke medlemslandene til å dekke krav i insol-
venstilfeller utenom konkurs. Garantiordnin-
gene skal dekke lønn for en bestemt periode
inntil en gitt dato (fristdag). Medlemslandene
gis tre alternativer for valg av fristdag, og det
gis adgang til å begrense dekningsperioden til
I uker.

Direktivet om masseoppsigelser gir regler
for fremgangsmåten ved slike oppsigelser, og
for tiltak som kan redusere virkningene av
oppsigelsene, Formålet er å styrke arbeidsta-
kernes vern ved masseoppsigelser (oppsigel-
ser av minst 10 arbeidstakere) ved at arbeids-
giver pålegges å drØfte planlagte oppsigelser
med arbeidstakernes tillitsvalgte. tr'orrnålet
med drgftelsene er først og fremst å få til en
avtale om å unngå oppsigelser. Dersom det
ikke er mulig å forhindre oppsigelser, skal
man forsØke å redusere antall oppsagte, lette
følgene av oppsigelsene m.v.

Arbeidsgiver skal i tillegg informere ansvar-
Iig myndighet om planlagte oppsigelser, om
bakgrunnen for disse og om forhandlingene
mecl arbeidstakerne. Oppsigelsene får virk-
ning 30, eventuelt 60 dager, etter at ansvarlig
myndighet har fått melding om oppsigelsen.
Den ansvarlige myndighet skal i oppsigelses-
tiden forsþke å finne l/sninger på de proble-
mer som oppsigelsene reiser. Individuelt
rettsvern i forbindelse med oppsigelser berg-
res ikke av EF-direktivet, og det er ikke tit
hinder for at medlemslandene har eller vedtar
regler som gir bedre rettigheter for arbeidsta-
kerne,

EF har dessuten fra begynnelsen av 1960-
årene vedtatt rekommendasjoner om be-
driftshelsetjeneste, om godkjennelse av en
europeisk liste over yrkessykdommer, oni
helsekontroller av arbeidstakere utsatt for
særlig risiko i arbeid og om erstatningsvilkår
for yrkessykdommer.

For r¡¿ermere omtale av regler vedrØrende
fri bevegelighet for personer og arbeidsmar-
kedssplrsmål vises det til proposisjonens ka-
pittel 6,

FellesslcapstíLtalc p& ø)rig e omr&der
Det sosiale charter har som ett av sine sikte-

mål å bedre livssituasjonen for eldre og funk-

sjonshemmede. Som fplge av dette har Kom-
misjonen iverksatt ulike handlingsprogram-
mer.

ELdre
EFs råd vedtok i 1990 et handlingsprogram

for eldre for perioden 1990-93. Planen omfat-
ter blant annet opprettelse av nettverk for in-
formasjons- og erfaringsutveksling mellom
medlemslandene, etablering av en databank,
opprettelse av en rådgivende komite for Kom-
misjonen i eldresp@rsmål samt oppbygging
av kontakt med og mellom grupper som re-
presenterer de eldre.

Som ledd i behandlingen av handlingspro-
grammet, er det også r'edtatt at 1993 skal være
Det europeiske år for eldre og solidaritet mel-
lom generasjonene.

Norge deltok i september 1991 i den konfe-
ransen som ble arrangert for å lansere iverk-
settelsen av EFs handlingsprogram (1991-93)
for eldre.

Funlcsjonshetnmede
EFs råd vedtok i 1988 et handlingsprogram

for å fremme integrasjon av og et selvstendig
liv for funksjonshemmede (HELIOS 1). Pro-
grammet er en oppfglging av tidligere pro-
gram som var spesielt rettet mot funksjons-
hemmede barn med det formåI å fremme de-
res sosiale integrasjon. Formålet med HE-
LrcS I er å fremme funksjonshemmedes yr-
kesutdannelse og yrkesmessige rehabilite-
ring, pkonomisk og sosial integrasjon, utvikle
utvekslings- og informasjonsaktiviteter innen
disse områder samt å videreføre tr'ellesska-
pets stltte til ikke-statlige organisasjoner. En
rekke av handlingsprogrammets tiltak kom-
mer i tillegg til de tiltak vedrþrende yrkesut-
danning og attfØring for funksjonshemmede
som er berettiget til st/tte fra Det europeiske
sosialfond.

HEllOS-programmet er senere fulgt opp
av et informasjonsutvekslingsprogram for
tekniske hjelpemidler, HANDYNET, som har
som formål å sikre at alle har tilstrekkelig in-
formasjon om tilgangen til og bruken av aktu-
elle tekniske hjelpemidler samt å utveksle in-
formasjon om arbeidet med å standardisere
hjelpemidler. Siktemålet er dessuten å kunne
senke prisene på produktene.

Det vedtatte HELIOS-program gialdt ut
1991, men EF-kommisjonen har foreslått å vi-
derefpre arbeidet gjennom et nytt pro.gram
for perioden 1992-96.

HeLseornråd,et

Generell helse- og sosialpolitikk i norsk be-
tydning av ordet, er medlemslandenes an-
svarsområder. Fellesskapet har imidlertid
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iverksatt enkelte tiltak og programmer av ge-
nerell helsepolitisk art. Dette gjelder blant an-
net Europa-mot-kreft programmet, forsk-
ningsprogrammet om HIV/AIDS og forsk-
ningsprogrammet for avansert informatikk i
helsevesenet.

EFs regler knyttet til det frie varebytte og
fri bevegelighet for personer har dessuten
helse- og sosialpolitiske sider. Det vises til
proposisjonens kapittel 4 vedr/rende næ-
ringsmidler, legemidler og medisinsk utstyr
og proposisjonens kapittel 6 vedr/rende fri
bevegelighet for personer.

Under EFs traktatkonferanse i Maastricht i
desember 1991 ble det oppnådd enighet om at
en ny artikkel om helse som skal innarbeides
i Romatraktaten. I forslaget til artikkel slås
det fast at Fellesskapet skai bidra til å sikre et
hgyt nivå for helsevern. Dette skal sge ved
/kt samarbeid mellom medlemslandene, sær-
lig når det gjelder forskning, informasjonsut-
veksling og utdanningssplrsmåI.

7.3.3 Sentrale spørsmål i forhandlingene
EFTA-Iandenes forhandlingsmål var at

EØS-avtalen skulle skape et rettslig ramme-
verk for et utvidet samarbeid mellom EFTA
og EF om samfunnspolitiske splrsmål og
splrsmål av betydning for forholdene i ar-
beidslivet.

Avtalen burde videre legge grunnlaget for
fremtidig samarbeid om utvikling av den so-
siale dimensjon i EØS samt sikre partene i ar-
beidslivet en aktiv rolle i EØS. Det sosiale
charter og det tilhprende handtingsprogram
er sentrale tiltak innenfor dette samarbeid.
Handlingsprogrammet vil gi opphav til nye
regler som også vil bli drøftet i EØS-organe-
ne.

For EFTAJandene var det derfor et sentralt
forhandlingsmåI å bli med i dctte samarbei-
det, særlig for å kunne delta i utformingen av
den fremtidige politikk i EØS, Oppgaven var
å skape et grunnlag i Avtalen for en kontinu-
erlig dialog, faglig og politisk, om samfunn-
spolitiske sp/rsmåI, og å åpne ulike samar-
beidsaktiviteter i EF for delt¿kelse fra EFTA-
landenes side.

7.3.4 Forhandlingsresultatet
EtrTfA-landenes /nske om at EØS-samar-

beidet skal fremme samfunnspolitiske mål-
settinger, er blant annet nedfelt i Avtalens
innledning (S.v, I s. 9). Avtalepartene vil ar-
beide for å fremme en harmonisk utvikling av
Det europeiske lkonomiske samarbeidsonr-
rådet og er overbevist om n@dvendigheten av
å bidra til /konomisk og sosial utjevning. Par-
tene tar videre til orde for å styrke utviklingen

St.prp. nr. 100 leel-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske lkonomiske sama¡beidsområde (EØS)

av den sosiale dimensjon i EØS, innbefattet
lik behandling av menn og kvinner, De Øns-
ker med denne å sikre lkonomisk og sosialt
fremskritt og å fremme betingelsene for full
sysseìsetting, bedret levestandard og bedrede
arbeidsvilkår innen EØS.

I en særskilt erklæring til Avtalen (S.v, 1 s,
431) uttrykker Etr'TA-landene et lnske om å
bidra aktivt til utviklingen av den sosiale di-
mensjon i E@S og gir sin stØtte til de prinsip-
per og grunnleggende rettigheter for arbeids-
takere som er nedfelt i Det sosiale charter. Er-
klæringen er ensidig, siden det nevnte charter
ikke har tilslutning fra alle medlemsland i EF,

Avtalens Artikler 66 til 71 fastsetter grunn-
laget for samarbeidet innenfor områdene ar-
beidsmilj@, arbeidsrettslige spþrsmåI, likestil-
ling og samarbeid med partene i arbeidslivet.
Hovedformåletmed samarbeidet på disse om-
rådene er i henhold til Artikkel 66 å bedre ar-
beidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

Dette skal i fllge Artikkel 67 skje ved å tryg-
ge arbeidstakernes heìse og sikkerhet, særlig
ved å innf/re minimumsbestemmelser om ar-
beidsmiljp. De nærmere bestemmelser som
skal gjennomfgres på dette området er fast-
satt i Avtalens Vedlegg XVIII (S.v. I s. BB1),

Minimumsbestemmelsene er ikke til hin-
der for at hver avtalepart kan opprettholde eI-
ler innfpre strengere lovgivning til vern for ar-
beidstakerne. Felles regler eller tiltak skal ba-
re iverksettes når det er nfldvendig, Nærhets-
prinsippet, som er grunnleggende på dette
området, innebærer at beslutninger skal fat-
tes på et forvaltningsnivå som ligger så nær
den beslutningen angår, som mulig.

Den andre hovedgruppe av tiltak som skal
iverksettes omhandler arbeidsrettslige for-
hold. De nærmere bestemmelser er fastsatt i
Avtalens Vedlegg XVIIL

A¡tikkel 69 fastsetter at prirrsippet om at
menn og kvinner skal motta lik l/nn for sam-
me arbeid skal gjennomføres av avtaleparte-
ne. Avtalens Vedlegg XVIII fastsetter de sær-
lige bestemmelser for gjennomfpring av det-
te.

Det foreligger en rel.ativt rikhoÌdig retts-
praksis, hvor Etr'-domstolen har fastlagt krite-
rier for hva som er rettsstridig forskjellsbe-
handling på grunnlag av kj¿nn. Denne prak-
sis er knyttet til Romatraktatens artikkel 119.
Artikkel 69 må i samsvar med Avtalens Artik-
kel 6 fortolkes i henhold til denne praksis
frem til undertegning av Avtalen. EF-domsto-
lens avgj/relser kan bl.a, sammenfattes med
at forskjellsbehandling er avtalestridig, med-
mindre det kan godtgj/res at den er grunnlagt
på objektive forhold som ikke har utspring i
ulikt kj/nn.

Artikkel 70 påIegger avtalepartene å frem-
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me prinsippet om Ìik behandling for menn og
kvinner ved å iverksette tiltak som er fastsatt
i Avtalens Vedlegg XVIil.

Partene i ørbeidsliuet
I henhold til Avtalens Artikkel 71,skal avta-

lepartene bestrebe seg på å fremme dialogen
mellom partene i arbeidslivet. Tilsvarende be-
stemmelse finnes i Romatraktaten artikkel
118 b. Som fllge av traktatkonferansen i Maa-
stricht vil Romatraktaten kunne bli utbygget
på en måte som gir partene i arbeidslivet en
stØrre rolle i regelutviklingen i EF.

Avtalens Artikkel 96 inneholder også be-
stemmelser for samarbeidet mellom arbeids-
Iivets parter. Det vil bli opprettet en rådgiven-
de komité for EØS som skal bestå av et likt
antall representanter fra henholdsvis EFTAs
konsultative komité og EFs lkonomiske og
sosiale komité. Komitéen kan uttrykke sitt
syn gjennom rapporter og resolusjoner og
skal ha en rådgivende rolle. Den rådgivende
komité skal selv vedta sin forretningsorden.

Qurig sømarbeid
EF-kommisjonens handlingsprogram for

oppfølging av Det sosiale charter har resulte¡t
i en rekke nye forslag til regler på områder av
betydning for forholdene i arbeidslivet. Fra
norsk side vurderes forsìagene som positive.
For å bli EØS-forpliktelser, må disse behand-
les i samsvar med Avtalens regler om den fel-
les beslutningsprosess i EøS.

Avtalens Del VI om samarbeid på områder
utenfor de fire friheter vil være av stor betyd-
ning for det fremtidige samarbeid mellom
partene. Artikkel 78 forplikter partene til å
styrke samarbeidet på disse områdene,

Etter Avtalens Protokoll 31, artikkel 5 (S.v.
1 s. 176), er utgangspunktet for dette samar-
beid fastlagt. Partene skal utvikle en dialog
som bl.a. vil omfatte m/ter, ekspertkontakter,
dr/ftelse av saker av felles interesse, utveks-
ling av opplysninger om virksomheten i de
enkelte land og felles tiltak som seminarer og
konferanser.

Videre forutsettes det informasjonsutveks-
ling og konsultasjoner slik at EØS-komitéen
kan treffe de n/dvendige beslutninger for å
tilrettelegge samarbeid innen rammen av Fel-
Iesskapets fremtidige programmer og virk-
somhet på området, Samarbeid kan også skje
ved at det utvikles felles tiltak.

I henhold til Protokoll 31 skal samarbeidet
særlig styrkes innenfor ratnmen av fllgende
retningsgivende EF-vedtak:

- Rådsresolusjon av 1987 om sikkerhet, hy-
giene og hels.e på arbeidsplassen.

- Rådsresohlsjon av 1991 om det tredje
handlingsprogram på mellomlang sikt for
like muligheter for kvinner og menn,

- Rådsresolusjon av 1990 om tiltak til stØtte
for langtidsarbeidsledige,

- Rådsrekommendasjon av 1986 om syssel-
setting av funksjonshemmende,

- Rådsbeslutning av 1989 om opprettelse av
et handlingsprogram for integrasjon av de
Økonomiske og sosialt minst priviligerte
grupper i samfunnet.

Avtalen pålegger dessuten avtalepartene å
fremme samarbeid mellom kompetente orga-
nisasjoner, institusjoner og andre organer på
sine territorier der dette vil bidra til å styrke
og utvide samarbeidet. Dette skal særlig gjel-
de saker som omfattes av virksomheten til
Den europeiske stifteLse for bedring av leve-
og arbeidsvilkår (Dublin-stiftelsen). Hensik-
ten er at EFTAlandene skal bli invitert til å
delta i dette selvstendige trepartsorgan.

Fra Avtalens ikrafttredelse vil EFTA-lande-
ne delta i EFs program for eldre og bidra fr-
nansielt i samsvar med Artikkel 82. De skal
delta fullt ut i de komitéer som bistår EF-
kommisjonen i forvaltningen og utviklingen
av dette programmet.

7.3.5 lionsekvenser for norsk lovgivning
og lorskrifter

EØS-avtalens regle¡ vedrØrende forholdene
i arbeidslivet vil ikke medfpre st@rre endrin-
ger i norsk regelverk. I all hovedsak er intens-
jonene i AWalens regler på dette området i
samsvar med norske regler.

Arbeidsmiljø
EØS-avtalens regler vedrØrende helse og

sikkerhet i forbindelse med bruk av skjerm-
terminal og ved tunge løft, har ingen parallell
i norsk lovgivning. Bestemmelsene må derfor
innarbeides ved forskrift. EØS-avtalens regler
vedrØrende medbestemmelse i forhold til
egen arbeidssituasjon, anses oppfylt i ar-
beidsmilj@lovens generelle bestemmelser.

Avtalens regler om beskyttelse mot ekspo-
nering fra biologiske agenser må innarbeides
i ny forskrift til arbeidsmiljploven. Arbeidstil-
synet arbeider med en slik forskrift, som skal
fremme arbeidet for å beskytte arbeidstakere
mot fare for helse og sikkerhet, herunder å fo-
rebygge slike skader som oppstår eller kan
oppstå ved at arbeidstakerne utsettes for bi-
olo giske faktorer i a¡beidsmilj Øet.

Likebehøndlíng øu nxenn og lcuinner
De norske reglene om likelØnn er nedfelt i

Iov av 9. juni 1978 nr, 45 om likestilling mel-
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lom kj6nnene (likestillingsloven), Likestil-
lingsloven fastsetter prinsippet om lik lØnn
for arbeid av 1ik verdi og forbyr forskjellsbe-
handling, herunder også handlinger som

"faktisk virker slik at det ene hjØnn på urime-
lig måte stilles dårligere enn det annet" (indi-
rekte diskriminering). L/nn defineres som
<det alminnelige arbeidsvederlag samt alle
andre tillegg eller fordeler i penger eller andre
goder som ytes av arbeidsgiverenu. Definisjo-
nen er sammenfallende med EØS-avtalens
regler.

Likestillingslovens likelgnnsprinsipp har et
noe begrenset nedslagsfelt fordi den i praksis
er blitt fortolket slik at det ikke kan foretas
l/nnssammenligninger annet enn hos samme
arbeidsgiver. EØS-avtalens regler har ingen
tilsvarende uttalt begrensning. Det må imid-
lertid antas at trlØS-reglene, på samme måte
som norsk lov, er begrenset til samme ar-
beidsgiver.

Likestillingsloven har regler som tilsvarer
Al'talens regler om likebehandling mellom
kj pnnene. EØS-reglene tillater imidlertid fle-
re unntak og stlrre grad av særskilt vern til
fordel for kvinner enn det likestillingsloven
inneholder.

Avtalens regler på likestillingsområdet vil
således ikke kreve endringer i norsk lov,

Arb e id sr ett sli g e s p þ r srn &l
EØS-avtalens regler om arbeidstakeres ret-

tigheter i forbindelse med overdragelse av
virksomheter, bedrifter eller deler av bedrif-
ter, fastsetter at tidligere innehavers rettighe-
ter og plikter overfor arbeidstakerne skal
overføres til ny innehaver når en virksomhet
overdras, Det vil bli fremmet forslag om å lov-
feste disse rettighetene.

Den norske lpnnsgarantiordningen anses å
oppfyLle de minstekrav Avtalens regler om
beskyttelse av arbeidstakerne i tilfelle av ar-
beidsgivers insolvens fastsetter. Ot.prp. nr 27
(1991-92) Om endringer i l6nnsgarantiordnin-
gen innebærer ingen endringer i så måte.

Avtalens regler vedrlrende arbeidstakernes
vern ved masseoppsigelser pålegger blant an-
net arbeidsgiver å drØfte planlagte oppsigel-
ser med arbeidstakernes tillitsvalgte. Norsk
lovgivning inneholder ingen tilsvarende be-
stemmelse, I henhold til li 14 i lov av 27. juni
194? nr, 9 om tiltak til å fremme sysselsetting
(sysselsettingsloven), er imidlertid arbeidsgi-
vere pålagt å melde oppsigelser av minst 10
arbeidstakere til Arbeidsformidlingen. Avta-
lens regler for lvrig på dette området må inn-
arbeides i norsk lov. Forslag til nye bestem-
melser i arbeidsmilj/loven om masseoppsi-
gelser samt en endring i sysselsettingslovens
$ 14 blir fremmet ilovproposidjon av Kommu-
naldepartementet.

St.prp. nr. 100 reel-e2
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N ærmere oT rL't)a¡ierende lØnns- og arbeidsuíL-
k&r

Opprettelsen av et enheilig arbeidsmarked
innenfor EØS-området har aktualisert sp/rs-
målet om såkalt usosial dumpingr. Med sosial
dumping menes i denne sammenheng at
utenlandske arbeidstakere utfØrer arbeid på
l6nns- og arbeidsvilkår som er vesentlig dårli-
gere enn vertslandets.

Landene som omfattes av EØS-avtalen har
anledning til å utvide sin egen lovgivning om
a¡beidsvilkår, samt kollektive avtaler om
lønns- og arbeidsvilkår, til å omfatte all form
for l¿nnet arbeid som foregår innenfor deres
eget land.

Det foreligger et forslag til El¡-direktiv om
dette sp/rsmåI. Utgangspunktet i forslaget er
at medlemslandene, på visse vilkår, skal se til
at lØnns- og arbeidsvilkår som gielder i en
bransje giØres gJeldende for alt arbeid som ut-
føres innen bransjen i vedkommende land.
Imidlertid er det foreslått at vertslandets reg-
1er om lønn og feriepenger ikke skal gjelde for
arbeidsoppdrag på under tre måneder. Innen
EF er det ulike oppfatninger om hvor omfat-
tende et slikt direktiv bør v¿ere og hvilke ele-
menter det bp,r omfatte.

Regleringen vil forhindre at EØS-avtalen
fØrer til at utenlandske arbeidstakere kan
komme til Norge og utflre arbeid på lpnns- og
arbeidsbetingelser som er vesentlig dårligere
enn de norske. Kommunaldepartementet
samarbeider nå med LO og NHO for å finne
den beste måte å sikre dette på.

Når det gjelder valg av metode kan det ten-
kes flere ulike løsninger, Det vises i denne
forbindelse kort til regler som andre europeis-
ke land har på dette området:

- en del europeiske land har regler som sik-
rer en viss minstelØnn.

- i Sverige er det foretatt en lovendring som
sikrer svenske fagforeninger mulighet for
å gripe inn overfor utenlandske virksom-
heter som utfører arbeid med egne ar-
beidstakere.

- Finland har en regel i Arbeidsavtalslagen
som på visse vilkår gir en riksomfattende
kollektivavtale almengyldighet innenfor
bransjen.

- Ilskland har regler som innebærer at par-
tene i arbeidslivet kan s/ke et offentlig or-
gan oin at en tariffavtale gis almengyldig-
het. Slik almengyldighet kan gis dersom
visse vilkår er oppfylt.

Regjeringen tar sikte på å fremme forslag til
regler på dette området i god tid f6r 1. januar
1993.

Når det gielder spØrsmål knyttet til entre-
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priser av kortere varighet, vises det til omtale
i proposisjonens kapittel 6.

Qurige J'orhold
Det vil fortsatt være nasjonale myndigheter

som fastsetter hovedprinsippene for norsk
helse- og sosiallovgivning. De tjenestene som
kommuner og fylkeskommuner har ansvaret
for vil bli organisert og drevet slik de blir idag.
Prinsippet om fri bevegelighet for personer
og kapital vil i henhold til Avtalens Artikkel
31 innebære en rett for personer og selskaper
til å etablere virksomhet i Norge. Dette vil og-
så i utgangspunktet innebære en rett til å
etablere private helseinstitusjoner. Utenland-
ske interesser må imidlertid sØke godkjen-
ning i henhold til de nasjonale regler som giel-
der. Det vises her særlig til godkjenningsord-
ningen i sykehuslovens $ 3,

7.3.6 Vurdering og fremtidig samarbeid
EØS-avtalen legger grunnlaget for et bredt

og forpliktende samarbeid om utviklingen av
den sosiale dimensjon, for å sikre at fordelene
ved den Økonomiske integrasjonen skal tjene
bredere samfunnspolitiske måIsettinger.

Forpliktelsen til å utvikle en sosial dimens-
jon i EØS, på linje med må-lsettingen i Avta-
lens innledning, herunder målsettingen om
full sysselsetting, sammen med EFTA-la¡rde-
nes oppslutning om innholdet i Det sosiale
charter, legger politiske føringer for det vide-
re samarbeid. Avtalen legger et samarbeids-
grunnlag som gjpr Norge og de lvrige EFIIA-
land delaktig i utviklingen av den sosiale di-
mensjon i EØS.

Avtalens DeI V fastsetter felles regler for
viktige områder som vedr@rer arbeidsmiljlet
og øwige arbeidslivssplrsmåI, Avtalens reg-
ler på områdene arbeidsmiljø, Iikestilling og
arbeidsrett adskiller seg ikke i vesentlig grad
fra norske regler, Der norske rettsregler gir
bedre rettigheter, kan de opprettholdes. Avta-
lens hovedregel er at avtalepartene på disse
områder står fritt til å opprettholde eller inn-
fpre mer vidtrekkende bestemmelser.

Samarbeidet i EF om den sosiale dimens-
jon er i utvikling. Vedtakene fra Maastricht
legger et nytt og mer forpliktende grunnlag
for Fellesskapets videre arbeid. Selv om ett av
EFs medlemsland ikke sluttet seg til trakta-
tendringene, vil vedtakene bidra til at utvik-
lingen går raskere i en retning som er i tråd
med norske samfunnspolitiske målsettinger.

Forhandlingene om EØS-avtalen fant sted
på et tidspunkt da EF var i ferd med å gi den
sosiale dimensjon en konkret form og en fas-
tere traktatsrettslig forankring. Gjennom
EØS-avtalen får Norge og de øvrige EFTA-
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landene muligheter til å delta i denne proses-
sen, som ennå ikke er fullfØrt, Avt¿len blir
dermed også et viktig redskap i arbeidet for å
fremme /konomisk og sosial utjevning og full
sysselsetting.

Avtalens Del VI skaper i tillegg et forplik-
tende grunnlag for samarbeid på områder
utenfor de fire friheter. Den dialog Avtalen
pålegger partene å utvikle, blir viktig for
modning av nye idéer og initiativer som sene-
re vil kunne gi seg utslag i nye felles regler og
samarbeidstiltak. Det bør imidlertid under-
strekes at Avt¿ùens verdi på dette punkt er av-
hengig av at EFTAJandene aktivt utnytter de
muligheter den rommer.

Avtalen åpner samtidig muligheter for EF-
'IA-landene til å delta i praktiske samarbeids-
tiltak som bl.a. vil omfatte programmer som
vil komme arbeidsledige, eldre, funksjons-
hemmede, barn og ungdom til gode. Også på
helseområdet vil slike samarbeidsmuligheter
åpne seg. Dette er alle tiltak som vil komplet-
tere utviklingen av den sosiale dimensjon i
EøS.

Partene i arbeidslivet får giennom Avtalen
en rolle i samarbeidet. Avtalens Artikkel 71 er
mindre spesifikk enn bestemmelsene om den
sosiale dialog i Romatraktaten, særligetter de
betydelige utbygninger Maastricht-konferan-
sen vedtok. Arbeidslivspartene i EFTA-lande-
ne er allerede involvert i den sosiale dialog i
EF gjennom sin deltakelse i de europeiske or-
ganisasjoner. Artikkelen er derfor mest et på-
legg til EFTA-landene om å styrke dialogen
mellom partene i arbeidslivet i EØS. Regje-
ringen ser det som en særlig oppgave å bidra
til dette.

7.4 FORBRUKEBVERN
7.4.1 Innledning

EØS-avtalen legger grunnlaget for et enhet-
lig marked med om lag 370 millioner mennes-
ker, med fritt bytte av varer og qienester over
landegrensene. For forbrukerne vil det indre
marked medføre et langt stØrre tilbud og stØr-
re valgfrihet i forhold til varer og tjenester.

Gjennomf/ringen av et enhetlig marked i
EØS-området med fri bevegelighet for varer
og tjenester, forutsetter at forbrukerne har til-
lit til nye produkter på markedet. Dette for-
drer hgye og ensartede krav til produktenes
sikkerhet. Ved kj/p av varer og tjenester over
landegrensene kreves det videre informasjon
om produkttilbudet og trygghet for at forbru-
kernes rettigheter ivaretas dersom problemer
oppstår.

Den overveiende del av forbrukerlovgivnin-
gen regulerer krav til produkter og forhold
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som må være oppfylt for at varer og tjenester
kan omsettes. Etablering av felles regler og et
felles basisnivå for forbrukerbeskyttelse er
derfor viktig for å nå målsettingen om fri om-
settelighet av varer og tjenester og st@rre valg-
frihet for forbrukerne.

7.4.2 EFs regelverk
Forbrukervern var opprinnelig ikke omtalt

i Romatraktaten. Da Enhetsakten bte vedtatt i
1986, ble det i artikkel 100 a tatt inn en be-
stemmelse om at forbrukervern basert på et
hØyt beskyttelsesnivå, skal gjenspeiles i
Kommisjonens forslag til tiltak for å gjen-
nomfpre det indre marked. EF hadde likevel
helt siden 19?5 lansert forbrukerpolitiske
handlingsprogrammer,

Som fplge av traktatkonferansen i Maa-
stricht i desember 1991, er det enighet om for-
slag til en egen bestemmelse i Romatraktaten
om forbrukerbeskyttelse. Forslaget fastsetter
at Fellesskapet skal bidra til å oppnå et h@yt
nivå for forbrukerbeskyttelse gjennom tiltak
som med þjemmel i artikkel 100 a blir iverk-
satt for å gjennomflre det indre marked. Ro-
matraktaten har hatt tilsvarende bestemmel-
se om arbeidsmiljl og miljpvern siden 1987.

Etter det nye forslaget skal EF kunne iverk-
sette spesielle tiltak som understptter og ut-
fyller medlemslandenes tiltak, med henblikk
på å beskytte forbrukernes helse, sikkerhet
og økonomiske interesser samt å slrge for
npdvendig informasjon til forbrukerne. EFs
råd skal kunne ta beslutninger om tiltak som
her er omtalt. Slike beslutninger skal ikke
være til hinder for at medlemslandene opp-
rettholder eller vedtar strengere beskyttelses-
tiltak. Slike tiltak må i så fall vðere forenli'g
med Romatraktaten, og de skâI notifiseres til
Kommisjonen.

F orb r ulcerp olitiske p ro g r &Tnrter
EFs fgrste forbrukerprogram ble lansert i

1975. Programmet besto for en stor del av ge-
nerelle erklæringer og ga få konkrete resulta-
ter. Det andre forbrukerprogram kom i 1981.
Enkelte saker i programmet ble senere fulgt
opp i direktiver og beslutninger, så som di-
rektivet om villedende reklame og etablering
av et system for skaderapportering. Det f/rste
forbrukerministermlte i EF ble avholdt i
1983.

Hvitboken om det indre marked som ble
fremlagt i 1985, inneholder en rekke initiativ
med forbrukerpolitiske aspekter, særlig knyt-
tet til målsettingen om å fierne tekniske han-
delshindre, blant annet i forbindelse med le-

ketØysikkerhet, flammesikring og prismer-
king. Av þvrige områder kan nevnes forsik-
ringsavtaler, reklame i radiollV og regler for
betalingskort,

I et rådsvedtak i 1986 ble det som mål fast-
slått at en akseptabel standard på produkters
sikkerhets- og helseegenskaper skulle sikres,
at det felles marked skulle komme forbruker-
ne til gode, og at forbrukerinteresser måtte få
stlrre giennomslag i andre politikkområder.
Som en oppfølging av dette vedtok EFs for-
brukerministre i 1988 at forbrukerpolitikk
skulle integreres i ¿vrige politikkområder.
EFs råd vedtok i november 1989 en resolusjon
om fremtidige prioriteringer i arbeidet for å
beskytte og fremme forbrukerinteressene.
Denne resolusjonen representerer det til nå
viktigste prinsipprogram for forbrukersekto-
ren, og det har i EØS-forhandlingene fra EF-
TA-Iandenes side vært lagt vekt på at resolu-
sjonen skal være et grunnlag for det fremtidi-
ge samarbeidet.

I april 1990 vedtok Kommisjonen et tre-årig
forbrukerpoÌitisk program for perioden 1990-
92, Programmet skisserer prioriterte tittak på
fire områder: forbrukerrepresentasjon, for-
brukeropplysning, forbrukernes sikkerhet og
forbrukerkjPp.

Som result¿t av virksomheten på området
er en rekke direktiver om forbrukerbeskyttel-
se blitt vedtatt, og flere nye er under forbere-
delse, Regelverket er av generell art og er ut-
formet som minimumsbestemmelser som gir
medlemslandene adgang til å ha mer vidtgå-
ende regler.

EF har dessuten etablert et informasjonssy-
stem for hjem- og fritidsulykker knyttet til
forbrukerprodukter. Det er også vedtatt en re-
solusjon om forbrukerdeltakelse i standardi-
seringsarbeidet.

Kommisjonen har opprettet et konsultativt
forbrukerråd (Consumers Consultative Com-
mittee), sammensatt av representanter for eu-
ropeiske forbrukerorganisasjoner, nasjonale
forbrukerorganer og uavhengige eksperter.

Prismerking
EF har vedtatt direktiver for prismerking av

henholdsvis matvarer, Rdir 79/581 (28), og for
andre varer enn matvarer, Rdir 88Æ1a (29) og
Rdir 88/315 (30). Direktivene fastsetter en
plikt til å oppgi to priser ved deta[salg: va-
rens salgspris og pris pr. måleenhet (enhets-
pris). Videre angis nærmere hvilke typer va-
rer/pakninger som skal omfattes av bestem-
melsene. For varer som faller inn under mer-
kingsplikten, gjelder kravet til enhetspris og-
så når salgsprisen oppgis i reklame for pro-
duktet.
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lmítøsjonsprodukter
Rdir 87/357 (31) forbyr produkter som repre-

senterer en fare, særlig for barn og andre, ved
at de er etterligninger av matvarer og kan for-
veksles med slike, Direktivet pålegger med-
lemslandene å treffe npdvendige tiltak for å

fierne slike produkter fra markedet,

Forbrukedcreditter
Rdir 8?/102 (32) stiller krav til blant annet

forbrukerkredittavtalers utforming og inn-
hold, den informasjon som skal gis forbruker-
en, og visse rettigheter forbrukeren skal ha. I
et tilleggsdirektiv, Rdir 90/88 (33), fastslås ho-
vedsakelig en felles metode for å angi effektiv
rente, med sikte på at forbrukeren skal kunne
sammenligne tilbud også over landegrensene.

Vill¿dende relclame
Rdir 84/450 (34) fastsetter et generelt forbud

mot villedende reklame, men omhandler ikke
andre sider ved reklame.

AutøLer inng &tt utenfor fast forr etning ssted"

Rdir 85/5?? (35) etablerer en angrefrist på 7
dager ved avtaler som inngås når selger uopp-
fordret har oppslkt forbrukeren i dennes eller
andres þjem eller arbeidsssted, eller når avta-
le om levering av varer og tjenester er inngått
på spesielle utflukter arrangert av selger.

Selslcopsreis er ( paklceturer )
Rdir 90/3f4 (36) definerer forbrukernes ret-

tigheter, selskapenes informasjonsplikt og en
del andre forhold mellom kjØper og selger i
slike avtaleforhold.

El,ektr onislc b etøLing sþrmi dh.ng
EF-kommisjonen har vedtatt en rekom-

mandasjon om elektronisk betalingsformid-
ling, Krek 88/590 (3?), som særlig gjelder for-
holdet mellom kortinnehaveren og utstede-
ren. Hensikten med Kommisjonens henstil-
ling er å gi forbrukeren finansiell beskyttelse i
forbindelse med betalingssystemer og visse
andre former for tjenesteytelse som står til rå-
dighet for forbrukeren.

7.4.3 Sentrale spørsmål i forhandlingene
F'or EFTAJandene har det i forhandlingene

vært et mål å få inn i EØS-avtalen generelle
prinsipper og målsettinger for å ivareta for-
brukerpolitiske hensyn i EØS.

7.4.4 Forhandlingsresultatet
EØS-avtalens bestemmelser om samarbei-

det om forbrukervern er fastsatt i Avtalens
Artikler 72 og78.

I Avtalens innledning uttrykker dessuten
partene en felles målsetting om å fremme for-
brukernes interesser og styrke deres stilling,
med sikte på et hØyt nivå for forbrukerbeskyt-
telse.

Videre pålegger Avtalens Protokoll 31, ar-
tikkel 6, (S.v. I s, 177) partene å styrke samar-
beidet, særlig for å sikre forbrukerinnflytelse
og forbrukerdeltakelse i tiltak som vil følge av
rådsresolusjonen av 1989 om fremtidige prio-
riteringer i forbrukerpolitikken og den tilhØ-
rende handlingsplan som Kommisjonen
fremla i 1990. Et annet grunnlag for samarbei-
det er rådsresolusjonen av 1988 om bedring
av forbrukernes medvirkning i standardise-
ringsarbeidet.

Avtalens Vedlegg XIX (S.v, I s. 385) inne-
holder de nærmere bestemmelser om forbru-
kervern. Disse motsvarer de EF^regler som er
omtalt under punkt 7.4.2. Reglene er såkalte
minimumsregler som gir avtalepartene ad-
gang til å opprettholde og vedta mer vidtgå-
ende regler. Avtalens regler vedrgrende krav
til produkters utforming og standarder, er
nærmere omtalt i proposisjonens kapittel 4.

7.4.5 l(onsekvenser for norsk lovgivning og
forskrifter

Avtalens bestemmelser om forbrukervern
vil bare medføre. begrensede endringer i
norsk regelverk. De endringer som må gjlres,
vil gi forbrukerne bedre rettigheter enn det
dagens regler gir.

EØS-reglene om forbrukerkreditt gjelder
forbrukerkredittavtaler i sin alminnelighet.
De er dermed ikke, som i lov av 21. juni 1985
nr. 82 om kreditt$øp m,m. (kredittkjØplo-
ven), begrenset til å gjelde kreditt som ytes i
sammenheng med kjØp eller leie av løsøre.
E@S-reglene inneholder også bestemmelser
om kreditt som ytes i sammenheng med tje-
nesteytelser. Justisdepartementet vil fremme
en Ot.prp. om utvidelse av kredittld/ploven,
slìk at den forbrukerbeskyttelse som er knyt-
tet til kredittkjØpene også får gyldighet for
andre typer kreditter som omfattes av EØS-
reglene,

Avtalens regler om villedende reklame er
mer detaljerte enn det tilsvarende forbudet i $

2 i lov av 16, juni 1972, nr. 4? om kontroll med
markedsføring og avtaleviikår (markedsfø-
ringsloven). De /vrige bestemmelsene i mar-
kedsføringsloven har ikke noen parallell i
EFs regler. EF-domstolen har i flere avgjørel-
ser lagt til grunn at nasjonale regler som be-
grenser markedsføring kan aksepteres, når de
er gitt for å ivareta forbrukerhensyn og/eller
sunn konkurranse og ikke virker diskrimine-
rende. Dette er blant annet tilfelle for det ne-
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derlandske forbud mot tiJleggsytelser (tilgift)
i forbindelse med salg av varer og tjenester.
Tilsvarende forbud er fastsatt i markedsfø-
ringslovens $ 4.

Også når det gjelder Avtalens minimums-
bestemmelser om forbrukerkreditt, salg uten-
for fast forretningssted og selskapsreiser, gir
norske bestemmelser på en rekke punkter vi-
dere beskyttelse. Lov av 24. mars 1972 nr. 11
om angrefrist ved visse avtaler om forbruker-
kjøp mm (angrefristloven) går lenger enn
EØS-avtalens bestemmelser m.h,t. typer
salgssteder, frist for å angre, og plikt til å in-
formere om forbrukernes rettigheter.

EØS-avtalens bestemmelser om avtaler inn-
gått utenfor fast forretningssted omfatter bå-
de varer og tjenester. Angrefristloven omfat-
ter bare varer. Barne- og familiedepartemen-
tet vil i vårsesjonen fremme en Ot.prp. om ut-
videlse av loven til også å omfatte omsetning
av tjenester, med visse unntak.

Avtalens bestemmelser vedr/rende pris-
merking av forbruksvarer går lenger og er
mer detaferte enn tilsvarende norske bestem-
melser, særlig m.h.t, såkalte enhetspriser (pri-
sangivelse pr. kilo, pr. liter etc.), Dette kan
ivaretas giennom forskrifter i medhold av lov
av 26, juni 1953 nr, 4 om kontroll og regulering
av priser, utbytte og konkurranseforhold
(prisloven).

Lov av 1ljuni 1976, nr.79 om produktkon-
troll (produktkontrolloven) anses å inneholde
de nldvendige hjemler for inngrep mot farli-
ge næringsmiddelimitasjoner. Det tas likevel
sikte på å innarbeide EØS-avtalens bestem-
melser på dette punkt i en egen forskrift.

7.4.6 Fremtidig samarbeid
Spprsmålet om EFTA-landenes deltakeì.se i

det Konsultative forbrukerrådet vil bli nær-
mere drØftet mellom partene i det videre sam-
arbeid.

Nytt regelverk er under utvikling i EF på
flere viktige forbrukerområder og vil etter
hvert bli drpftet innenfor rammen av partenes
fremtidige samarbeid med sikte på at reglene
også blir EØS-regler.

Disse forslagene gjelder f6lgende områder:

Elektr onisk b etøIing sþrmt dling
Som nevnt ovenfor, vedtok Kommisjonen i

november 1988 en rekommendasjon om elek-
tronisk betalingsformidling, som særlig gjel-
der forholdet mellom kortinnehaveren og ut-
stederen. Forutsetningen var at Kommisjo-
nen kunne ta initiativ til mer bindende regel-
verk dersom rekommendasjonen ikke ble
fulgt i tilstrekkelig grad av medlemslandene.
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Kommisjonen vurderer nå å fremme forslag
til mer bindende regelverk på dette området.

S ømmenlig nende r elclclm.e.

Kommisjonen Ia høsten 1990 frem et forslag
om å utvide reklamedirektivet, slik at sam-
menlignende reklame skal være tillatt så len-
ge den ikke er uriktig, krenkende e.l. Bak-
grunnen for dette er at det i flere medlems-
land er et generelt forbud mot sammenlignen-
de reklame. I Norge gielder ikke spesielle res-
triksjoner eller særregler for slik reklame,
som derved er underlagt markedsfgringslo-
vens generelle bestemmelser. Den norske
rettstilstanden tilsvarer den som eventuelt vil
bli etablert i EF giennom direktivet,

U r ím eli g e ao t aL eu ilkår.
Et forslag til direktiv om urimelige avtale-

vilkår i forbrukerkontrakter ble lagt frem av
Kommisjonen i september 1990. Gjennom di-
rektivforslaget tas det sikte på å definere kri-
terier for at et vilkår skal bli vurdert som uri-
melig. Dette er en annen reguleringsform enn
den modellen som f/lges i de nordiske land
der både markedsf¿ringsloven og avtaleloven
opererer med et generelt urimelighetskrite-
rium.

I behandlingen har flere av medlemslande-
ne vært skeptiske til forslaget. Dels har dette
gått på utformingen, dels er det også kommet
til uttrykk ved en prinsipiell motforestilling
mot å harmonisere reglene på dette området.
Europaparlamentet avga sin uttalelse med en
rekke endringsforslag til direktivforslaget i
november 1991. Kommisjonen vil nå utarbei-
de et revidert forslag. Det synes på det nåvæ-
rende tidspunkt uklart når og i hvilken ende-
lig form direktivet vil bli vedtatt.

Fjernsølg
Kommisjonen har igangsatt arbeid med et

direktivforslag om såkait fjernsatg, det vil si
salg som foregår over lengre avstander og
uten direkte fysisk kontakt mellom kjpper og
selger. Slike salgsformer kan være postordre,
telefonsalg, salg via TV og andre elektroniske
media etc. I Norge er slike salgsformer gjen-
nomgående lagt inn under angrefristloven,
mens Kommisjonen synes å /nske atskilte re-
gelverk for h.h.v. nærsalg og fiernsalg utenfor
fast forretningssted. Forelppige utkast stiller
krav som også går lenger enn norsk lovgiv-
ning på dette området. Blant annet vurderes
forbud mot reklame via telex/telefax/telefon
uten samtykke fra forbruker, utstrakt adgang
for forbruker til å f¡abe seg reklame i andre
sammenhenger, garantifond til sikring av for-
brukerens utlegg ved forhåndsbetaling samt
14 dagers angrefrist,
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T ime shøring -lcontr økter.
Kommisjonen har også tatt opp arbeidet

med spesielt regelverk for salg av timesha-
ring-kontrakter. Det typiske eksemplet på sli-
ke kontrakter er andel og leierett i feriehus i
et bestemt antall uker pr. år. En rekke norske
forbrukere har kommet opp i problemer etter
å ha inngått slike leiekontrakter, blant annet i
EF-land. Et felÌes regelverk i EF for beskyttel-
se av forbrukerne vil kunne motvirke slike
forhold.

7.4.7 Samlet vurtlering
Et enheUig marked i EØS-området kan gi

forbrukerne fordeler i form av st@rre vare- og
tjenestetilbud og /kt konkurranse om pris og
kvalitet. Et forpliktende samarbeid om for-
brukervern og forbrukerpolitikk vil bidra til
at forbrukerne kan dra nytte av det utvidede
tilbudet.

EØS-avtalens bestemmelser om forbruker-
vern er i stor grad i samsvar med det norske
regelverket, Det fllger av Avtalens bestem-
melser at der vi har, eller Ønsker å etablere et
mer vidtgående vern, står vi fritt til å giøre
dette.

Avtalens regler som er omtalt under dette
punkt regulerer forbrukersp/rsmål av mer
generell art, som i hovedsak er knyttet til salg
og markedsfpring av varer og tjenester' I til-
legg inneholder Avtalen regler som har betyd-
ning for forbrukernes interesser og sikkerhet
på vare- og tjenesteområdet. Det vises til nær-
mere omtale av dette i proposisjonens kapit-
Ier 4 og 5.

Gjennom det samarbeid om forbrukervern
som er skissert i Protokoll 31 og gjennom Av-
talens regler om informasjons- og rådslag-
ningsprosedyren og den felles bes).utnings-
prosess, vil EFTA-iandene få muligheter til å
Øve innflytelse på tempo og innhold i utvik-
lingen på det forbrukerpolitiske området.

Norge og øvrige EFTA-land har lange og
sterke tradisjoner for en aktiv forbrukerpoli-
tikk og vil således kunne bidra betydelig i
samarbeidet i EØS på dette feltet.

7,I FORSKNING, TEKNOLOGISI( UT-
VIKLING OG INFORMASJONS-
TJENESTER

7.5.1 Innledning
Internasjonalt forskningssamarbeid er av

stor betydning for å løse forskningsoppgaver
og problemer som krever felles innsats og gar
på tvers av nasjonale grenser, Enkelte oppga-
ver er for kostnadskrevende til at hvert enkelt
land kan finansiere disse alene, andre er av en
slik art at internasjonalt samarbeid er naturlig
eller n@dvendig. Det gjelder f.eks. forskning

¿ót

innen milj6, medisin, naturvitenskap og ut-
nyttelse av havressursene. Videre gir samar-
beid innen næringsrettet forskning mulighe-
ter for en styrking av bedriftenes teknologis-
ke basis og internasjonale konkurransevne.

EFs forskningssamarbeid ble vesentlig
styrket i 1980-årene. En viktig bakgrunn var
den raske teknologiske og økonomiske utvik-
ling i USA og Japan. H@ye kostnader og stor
¡isiko kombinert med knappe ressurser fi-
nansielt og menneskelig gjorde det vanskelig
for det enkelte medlemsland å mØte konkur-
ransen alene. Det ble en sentral målsetting å
styrke det vitenskapelige og teknologiske
grunnlaget i europeisk næringsliv gjennom
felles utnyttelse av ressursene. Samarbeidet
har senere fått et noe videre siktemåI, jf. ne-
denfor.

Innenfor EF er forskning i flrste rekke defi-
nert som et nasjonalt ansvar. Samtidig er det
et samarbeidsområde i Fellesskapet. Generelt
gjelder EFs forskningssamarbeid områder
der kostnader og særskilte oppgaver gjØr det
naturlig at flere land samles om en fellesinn-
sats, Det er et viktig prinsipp at fellesforsk-
ningen ikke skal erstatte nasjonal innsats,
men utfylle denne, EFs felles forskningsinn-
sats utgjØr i dag ca. 4 pst. av de offentlige ut-
gifter til FoU i de 12 medlemslandene.

7.5.2 EFs rammeprogram for forskning
Enhetsakten av 198? gjorde forskningssam-

arbeid til et av EFs formelle samarbeidsområ-
der og innfprte et nytt avsnitt om forskning
og utvikling (FoU) i Romatraktaten. Det blir
her bI.a. slått fast at EF skal etablere flerårige
rammeprogram for forskning.

Rammeprogrammet gjelder stprstedelen av
EFs felles forskningsinnsats, og er nå organi-
sert som fire- eller femårige rullerende pro-
grammer. EFs l. rammeprogram for forsk-
ning l/p fra 1984 til 1987. Det 2. rammepro-
gram gjaldt perioden 1987-91, men enkelte
prosjekter l6per fortsatt. Det 3. rammepro-
gram er planlagt for perioden 1990-94, og er i
innkjpringsfasen. Næringsrelevante FoU-om-
råder utgjpr hoveddelen av forskningsaktivi-
tetene, og det legges vekt på deltakelse fra
små og mellomstore bedrifter. Delprogram-
mer for miljØforskning, helseforskning og for-
skerrekruttering har siden slutten av 1980-
årene fått stadig stØrre plass i rammepro-
grammet. I tillegg til et eget program for mil-
jlforskning er det lagt til grunn at milj/per-
spektivet skal ivaretas i de enkelte delpro-
grammer. Grunnforskningselementer søkes
også integrert i flere av programmene. Det
samme gielder samfunnsvitenskapelig forsk-
ning, Rammeprogrammets Økonomiske om-
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fang er Økende. Det 3, rammeprogram har en
Økonomisk r¿unme på 5.700 milliarder ECU
(tilsvarende ca. 46 mrd. kroner). Det er delt
inn i 15 delprogrammer innen 6 programom-
råder. Tabell 7.5 viser områder og relativ for-
deling mellom disse områdene. Informasjons-
og kommunikasjonsteknologi utgpr nær 40
pst. av innsatsen. Andre delprogrammer om-
fatter industri- og materialteknologi, miljp,
biovitenskap og bioteknologi, landbruks-
forskning og forskning for utviklingsland,
energi og forskerrekruttering og -utveksling.
I tiltegg er to programmer på det $ernefysis-
ke område vedtatt i henhold til EURATOM-
avtalen, det ene vedrører strålevern og det
andre kontrollert fusjon.

I EF foreligger det et forslag om å utvide det

St.prp. nr. 100 1ee1-ez
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske Økonomiske samarbeidsområde (EØS)

3. rammeprogram fra 1993. Splrsmålet er
imidlertid ikke avklart, og det er svært usik-
kert om forslaget vil bli vedtatt, og hviJ.ket
omfang en eventuell utvidelse vil få. En ende-
lig avklaring ventes fØrst i lgpet av høsten
1992.

Det 4. rammeprogram forventes vedtatt i
1993. Innhold og @konomiske ramme er ennå
ikke kjent, men det er ventet at hovedlinjene i
det 3. rammeprogram vil viderefpres. En an-
tar at miljgperspektivet fortsatt vil bli gjen-
nomgående i alle delprogrammer, og det er
også mulig at samfunnsvitenskapene og til-
tak for å 6ke mobiliteten vil få stprre plass.
Det pågår samtidig en diskusjon om å innret-
te den næringsrettede forskningen mot mer
markedsn¿ere prosjekter.

TøbeIL 7.5 EFs 3. rømmeprogrøm for forslcntng 1990-1994

Mill. ECu

Andel av
samlet

budsjett (pst.)

I. BASISTEKNOLOGIER
1. IT og komm. teknologi

- Informasjonsteknologi.....
- Kommunikasjonsteknologi
- Telematikksystem

2. Industri- og materialteknologi . .

- Industri- og materialteknologi
- Måling og prØving

II. FORVAI-JTNING. AV NATURRE S SURSER
3. Miljø

- Miljø
- Marin vitenskap & teknologi

4. Biovitenskap og teknologi
- Bioteknologi ...,..
- Landbruk
- Biomedisin & helse
- Biovitenskap & teknologi for U-land

5. Energi
- Ikke-nukleær energi
- Sikkerhetved kjernekraftl) ......
- Kontrollert termonukleær fusjont)

III. UTVIKLING AV INTELLEKTUELLE RESSURSER
6. Menneskelige ressurser og mobilitet , . . .

- Menneskelige ressurser og mobilitet . . ,

I 352
489
380

r57
199
4õ8

38,9

15,6

9,1

13,0

14,3

9,1

748
140

4t4
104

164
333
133
111

518

Sum 7 700 100,0

t) Vedtatt i henhold til EURATOM-avtalen. Disse programmene falle¡ utenfor EØS-avtalen.
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7.5.3 Samarbeid mellom EFTA- og EF-
landene

Luxembourgerklæringen fra 1984 la et poli-
tisk grunnlag for utvidet forskningssamar-
beid mellom EFTAlandene og EF. Enhetsak-
ten fra 1987 åpner for deltakelse i EFs forsk-
nings- og utviklingsvirksomheter for land
utenfor Fellesskapet. EFTAJandene har her
stått i en særstilling.

I 1986 ble det inngått bilaterale rammeavta-
ler om vitenskapelig og teknologisk samar-
beid mellom EF og Norge, Sverige, Finland,
Sveits oB Østerrike. En tilsvarende avtale
mellom EF og Island ble undertegnet i 1989,
Rammeavtalene er fulgt opp med stadig
pkende samarbeid med samtlige EFTA-Iand.
Rammeavtalen åpner for enten full deltakelse
i programmer eller samarbeid på prosjektba-
sis. Ved deltakelse på programnivå må det
inngås en egen avtale for hvert programområ-
de.

N orges nå,uærende forskning ssømorbeid nted
EF

Under det 2. rammeprogrammet deltar nor-
ske miljper på prosjektbasis i syv av de næ-
ringsrettede delprogrammene: informasjons-
teknologi, telekommunikasj onsteknologi, in-
dustri- og materialteknologi, bioteknologi,
matvareteknologi, ikke-nukÌeær energi og
marin vitenskap og teknologi. Norge har vært
fullt medler¡ av fplgende programmer: Medi-
sin- og helseforskning, SCIENCE (utveks-
lingssprogram for forskere innen naturviten-
skap og teknologi), miJjpforskning (STEP) og
pkonomi (SPES), I 1991 brukte Norge ca. 50
mill. kroner til dette samarbeidet. Noen av
programmene under det 2. rammeprogram-
met løper fortsatt, men aktiviteten vil avslut-
tes i lØpet av 1992. Samtidig har prosjektsam-
arbeidet under det 3. rammeprogram startet
opp,

Begrensni,nger i døgens sømqrbeid
Enkelte delprogrammer under det 2. ram-

meprogram har vært lukket for EFTA-delta-
kelse. De store næringsrettede programmene
er kun åpne for prosjektsamarbeid. EFTA-
landene har sett denne samarbeidsform som
uheldig siden den ikke gir tilgang til styrings-
komiteer og resultater fra hele forskningspro-
grammet. En del programmer har vært åpne
for full deltakelse, f.eks, miljØforskning, hel-
seforskning og mobilitetsprogrammet for for-
skere innen naturvitenskap og teknologi.
Denne tilknytningsformen gir informasjon
fra hele programmet, og en begrenset adgang
til forvaltningen av programmene. Kravet om
at en EFTA-partner må ha minst to forsk-
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ningspartnere fra EF-Iand har vært en annen
begrensning i samarbeidet. Videre har EFTA-
landene liten innflytelse på den forskningspo-
litiske planleggingen.

Samarbeidsformene er svært tidkrevende,
blant annet fordi hver enkelt programavtale
behandles som en internasjonal avtale og der-
med forutsetter omstendelige godkjennings-
prosedyrer. Det har i enkelte tilfeller tatt flere
år fØr avtaler mellom EF og EFTA-land er
blitt formelt undertegnet.

7.5,4 Mål for forskningssamarbeidet
Ønsket om et omfattende forskningssamar-

beid uten dagens begrensninger var bakgrun-
nen for EFTA-landenes målsetting under
EØS-forhandlingene om full deltakelse i EFs
rammeprogram for forskning og deltakelse i
komitéstruktur og forskningspolitiske orga-
ner.

Økt deltakelse i internasjonalt forsknings-
samarbeid er et sentralt virkemiddel i norsk
forskningspolitikk. En viktig forutsetning i
vårt internasjonale FoU-samarbeid er at sat-
singen skjer på områder som samsvarer med
norske prioriteringer. Gjennom behandlin-
gen av den siste forskningsmeldingen
(St.meld.nr. 28. 1988-89) ble dette understre-
ket av Stortinget.

Vekt på naeringsrettet FoU står sentralt i
norsk forskningspolitikk. Det er reflektert i
norske innsatsområder som informasjonstek-
nologi, materialteknologi, bioteknologi, olje
og gass og havbfuk. På denne bakgrunn er
EFs næringsrettede programmer wært sen-
trale. Dette gjelder infbrmasjons- og kommu-
nikasjonsteknologi, telematikk, industri- og
materialteknologi, måling og prØving, biote-
knologi, ikke-nukleær energi, havforskning,
landbruks- og agroindustriell forskning. Av
EFs kjernekraftprogrammer er den delen
som omhandler strålevern av interesse for
Norge. Kjernekraftprogrammene inngår ikke
i EØS-avta-len, men Norge har sØkt om bilate-
ral deltakelse i strålevernprogrammet. tr\¡-
sjonsprogrammet er av mindre interesse for
Norge.

Grunnleggende forskning og forskerrekrut-
tering tillegges i dag stor vekt i Norge. Gjen-
nom et eget program gir forskningssamarbei-
det med EF mulighet for å styrke kompetan-
sebygging på viktige områder innenfor natur-
vitenskap og teknologi, og åpner for forske-
rutveksling og forskerutdanning under flere
av rammeprogrammets delprogrammer.

Rammeprogrammene åpner for forsknings-
samarbeid på sentrale områder som krever
omfattende fellesinnsats, f.eks. miljp og helse.

Videre åpner rammeprogrammene for in-
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ternasjonalt samarbeid innen forskning i til-
knytning til utviklingsland. Dette er et felt
som omfattes med stor interesse i Norge, jf.
St.meld.nr. 42 (1987-88) Om u-landsrelatert ut-
viklingsforskning.

Rammeprogramdeltakelse gir også mulig-
het til å påvirke forskningspolitiske priorite-
ringer innenfor EØS-samarbeidet.

Regieringen legger også vekt på at Øvrige
nordiske EFTA-land går sterkt inn for full
rammeprogramdeltakelse, Videre har Regje-
ringen lagt vekt på at EF trolig vil få et utvidet
forskningssamarbeid også med land som
USA og Japan.

På denne bakgrunn vurderte Regjeringen
det som viktig å gå inn for full rammepro-
gramdeltakelse,

7.5.5 Forhandlingsresultatet
EFs Runm,eprogra,nx

Avtalens bestemmelser om forskningssam-
arbeid er gitt i Avtalens Protokoll 31, artikkel
1 (S.v, 1 s. 175).

EØS-avtalen innebærer at EFTAs viktigste
krav er imØtekommet. EFTA-landene får del-
ta fullt ut i det 3. rammeprogram. Frem til Av-
talens ikrafttredelse vil EFTA,-landene kunne
delta på prosjektbasis i samtlige delprogram-
mer,

EuRATOM-programmene innen fusjon og
lqjernekraft omfattes imidlertid ikke av EØS-
avtalen, da denne ikke gjelder virksomhet re-
gulert under EURATOM-traktaten. EFTA-lan-
dene vil delta i den delen av EFs felles forsk-
ningssentre (JRC - Joint Research Centres)
som finansieres innenfor de Øvrige delene av
3. rammeprogram.

Delprogrammene forvaltes av Kommisjo-
nen med bistand fra komitéer sammensatt av
representanter fra EFs medlemsland. Proto-
koll 31, a¡tikkel 1, gir EFTA-landene rett til re-
presentasjon på lik linje med EFs medlems-
land i alle komitéer som bistår Kommisjonen
med forvaltning og utvikling av de enkelte
delprogrammer. EFTA-landene vil ikke delta
i eventuelle avstemninger i disse komitéene,
men kan i de tilfeller EFs medlemsland kan
forkaste Kommisjonens forslag, bringe saken
inn for EØS-komitéen.

I tillegg til delprogrammenes styringskomi-
téer er tre sentrale komitéer av stor interesse
for EFTA-landene. Disse er rådgivende i
forskningspolitiske spprsmål overfor både
EFs råd og Kommisjonen: CREST (Scientific
and Technical Research Committee), IRDAC
(Industrial Research and Development Advi-
sory Committee) og CODEST (Committee for
the Development of Science and Technology).

Avtalens Protokoll 31, artikkel 1, fastslår at

EFTA-Iandene skal tilknyttes arbeidet i disse
komitéer i den utstrekning det er npdvendig
for at samarbeidet skal fungere etter sin hen-
sikt. En breweksling mellom forhandlingsle-
derne (S.V. L s. 439) trekker opp nærmere ret-
ningslinjer for denne tilknytning i forhold til
CREST.

Avtalen fastsetter at de alminnelige regler
om den felles beslutningsprosess skal anven-
des der EFTAJandene deltar i EFs tiltak. Det-
te er av særlig betydning for forskningssam-
arbeidet. Dermed vil EFTAlandene bl.a. på
ekspertplan kunne delta i utformingen av
Kommisjonens forslag til nye aktiviteter.

Rettigheter i forskningssamarbeidet er i ho-
vedsal< fastlagt i Avtalens Artikkel 81. På pro-
sjektnivå skal institusjoner, bedrifter, organi-
sasjoner og enkeltforetak i EFTA-landene ha
de samme rettigheter og plikter som de tilsva-
rende i EF-landene, jf Artikkel 81 d.

EFTA-landene vil også ha samme rettighe-
ter som EF-landene til spredning, evaluering
og utnyttelse av resultatene nasjonalt.

Ifplge dagens hovedregel for samarbeid
mellom EFTA og EF må én prosjektdeltaker
fra EFTA samarbeide med minst to fra EF.
EFTA-landene har oppfattet dette krav som
urimelig. Avtalen er slik utformet at kravet
bortfaller.

Grunnbestemmelser for kostnader ved del-
takelse i EFs rammeprogram er fastlagt i Av-
talens Artikkel 82. Det er enighet om at EF-
TA-landenes bidrag til forskningssamarbei-
det skal baseres på en fordelingsn/kkel med
utgangspunkt i bruttonasjonalprodukt. Med
en slik nØkkel vil Norges bidrag utgjlre vel
l,? pst. av EFs kostnader. EFTA-landenes bi-
drag kommer i tillegg til de vedtatte rammer
fra EF,

Partene er videre enige om at perioden un-
der det 3. rammeprogram (1990-94) betraktes
som en overgangsperiode. Finansielt betyr
dette at full kontingentinnbetaling til EF fprst
vil påløpe ved iverksettelsen av det 4. ramme-
program. I overgangsperioden vil nasjonale
kostnader bestå av to komponenter, prosjekt-
kostnader og kontingent.

I perioden fra underskriving av Avtalen og
frem til denne trer i kraft, er alle programme-
ne åpne for EFTA-deltakelse på prosjektbasis.
Det er enighet om at EFTA-deltakelse i pro-
sjekter som innvilges f/r Avtalen trer i kraft,
skal finansieres nasjonalt for heìe prosjektets
varighet, og at det ikke gis stØtte fra EFs felles
forskningsbudsjett. EFTA-landene betaler ik-
ke kontingent i denne perioden.

Når Avtalen trer i kraft, skal EFTA-Iandene
betale ordinær kontingent. EFTAs bidrag vil
da beregnes ut fra de midler som gjenstår av
rammen for programmene, dvs. midler det ik-
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ke er gitt tilsagn om i perioden frem til ikraft-
tredelse. Deltakere fra EFT.{-land som får ti1-
sagn om prosjekter etter ljanuar 1993, vil få
dekning fra rammeprogrammets felles bud-
sjett av den del av prosjektkostnadene som
skal betales av offentlige midler. For bedrifter
og forskningsinstitutter som deltar i' prosjek-
ter, betyr dette at de får dekket inntil 50 pst.
av sine kostnader, Universiteter og høgskoler
kan få refundert inntil 100 pst. av særskilte
kostnader i forbindelse med prosjektdeltagel-
se.

Utgiftene knyttet til norsk deltakelse i det 3,
rarnmeprogrammet i 1993 og 1994 er usikre.
Usikkerheten skyldes dels at man ikke vet
hvor mange prosjekter med norsk deltakelse
som blir godkjent i perioden frem til EØS-av-
talen trer i kraft, dels at det er uklart hvor sto-
re deler av rammene som gjenstår til forde-
ling fra 1, januar 1993 og som blir grunnlag for
kontingentberegning for Norge. Iverksettel-
sen av det 3. rammeprogrammet er forsinket i
forhold til de opprinnelige planene. Dette in-
nebærer at store deler av de Økonomiske ram-
mene gjenstår til fordeling i 1993 og 1994, og
dermed danner grunnlag for beregning av
kontingenten. Forelppige tall fra EF-kommi-
sjonen i april 1992 tyder på at kontingentut-
giftene vil kunne være i stprrelsesorden 240
mill. kroner i 1993 og 160 mill. kroner i 1994. I
tillegg kommer utgifter til prosjekter innvil-
get fØr EØS-avtalen trer i kraft, EF-kommisjo-
nen vil legge frem mer deltaljerte kostnadsbe-
regninger i midten av mai 1992.

Dersom EF vedtar en utvidelse av det 3.

rammeprogram, kan dette for Norges del
medfØre en lkning i kontingentutgiftene på
opp til ca. 80 mill. kroner pr. år, Det er imid-
lertid usikkert om en utvidelse vil flrnne sted,
og hvor omfattende denne eventuelt vil bli.

Deltagelse i 3, rammeprogram vil ikke en-
dre det samarbeidet som i dag skjer under 2.

rammeprogram for forskning, eller det samar-
beidet som skjer bilateralt under de enkelte
EFTA-Iands rammeavtaler med EF, og som
ikke er omfattet av EØS-avtalen.

EØS-komitéen vil ta stilling til EFTA-lande-
nes deltagelse i fremtidige rammeprogram,
EF"TA-Iandene skal delta allerede i de forbere-
dende faser i utarbeidelsen av et nytt ramme-
program. EFTAJandene skal dessuten delta i
evaluering og større kursendringer i de pågå-
ende programmer, jf. Avtalens Artikkel 79.

Infonnasj onsti ene ster.
Programmene SPRINT (Strategic Pro-

gramme for Innovation and Technology
Tlansfer) og IMPACT II (Information Market
Policy Action) er ikke en del av rammepro-
grammet, men EFTA-landene har uttrykt stor

interesse for deltakelse i disse. Avlalens Pro-
tokoll 31, artikkel 2, åpner for full deltakelse
fra EFTA-landene i begge programmer.

SPRINT har som mål å styrke nyskapnin-
gen hos europeiske produsenter av varer og
tjenester, fremme hurtig utbredelse av ny tek-
nologi og utarbeide effektive tiltak for tekno-
logioverf¿ring. Målgruppen for programmet
er i hovedsak små og mellomstore bedrifter,
Gjennom deltagelse i SPRINT vil Norge få
adgang til et internasjonalt nett innen be-
driftsutvikling og teknologi- og kompetanse-
overfgring.

IMPACT har som mål å styrke Europas po-
sisjon på markedet for informasjonstjenester
gjennom å stimulere europeiske leverandØ-
rer, oppfordre til Økt bruk av avanserte infor-
masjonstjenester samt bringe mindre utvikle-
de områder opp på samme nivå som de tekno-
logisk avanserte regioner i Fellesskapet. In-
formasjonsmarkedet er i sterk vekst, også i
Norge, og representerer store muligheter for
bedrifter som arbeider med kommunika-
sjonstjenester. Deltagelse i IMPACT kan bi-
dra til at disse mulighetene blir utnyttet bed-
re,

7.5.6 Fremtidig samarbeid
Tilknytning til rammeprogrammet vil ut-

gjgre en forholdsvis liten del av norsk forsk-
ningsinnsats, ventelig ca. 4 pst. som i EF-lan-
dene. Gjennom EFs rammeprogram for forsk-
ning åpnes det imidlertid for internasjonalt
samarbeid på områder av strategisk betyd-
ning for nærings- og samfunnsutvikling.
Samarbeidet omfatter sentrale områder som
sarnsvarer med norske forskningspolitiske
prioriteringer. Det gjelder næringsrettet
forskning, miljØ- og helseforskning, forsk-
ning relatert til u-landenes problemer, forske-
rutveksling og grunnforskningsrettede områ-
der.

Det er en sentral målsetting i norsk forsk-
ningspolitikk å styrke forskernes internasjo-
nale kontakter. Innenfor rammeprogrammet
ivaretas grunnleggende kunnskapsutvikling
og kompetanseoppbygging på et bredt spek-
ter av fagområder. Sentralt står programmet

"Menneskelige ressurser og mobilitet>, men
også innenfor flere andre programmer legges
det til rette for forskerutveksling.

Kvalitetsvurdering og godkjennelse av pro-
sjektspknader på rammeprogrammets fagom-
råder vil bli foretatt av internasjonale ekspert-
grupper. Norske forskere vil delta i skarp
konkurranse om prosjektmidler. Etter Regie-
ringens vurdering er det nyttig at norske for-
skere får sine prosjekter vurdert i en interna-
sjonal sammenheng. Regjeringen regner med
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at dette vil virke kvalitetsfremmende fqr
norsk forskning.

Gjennom EØS-forhandlingene er det videre
slått fast at EFTA-landene kan utvide forsk-
ningssamarbeidet med EF på områder som
ikke er omfattet av EØS-avtalen, Avtalen er
ikke til hinder for å viderefpre og utvide Nor-
ges bilaterale forskningssamarbeid, f.eks,
med land som Frankrike og Ïlskland. Det
samme gielder også det regionale forsknirrgs-
sama¡beidet i Norden.

Regjeringen legger også vekt på at Avtalen
innebærer stor grad av likebehandling av EF-
TA-landene i forhold til EF-landene. Gjennom
deltakelse i programmenes styringskomitéer
får norske representanter tilfredsstillende
muligheter til å delta i utforming og iverkset-
telse av forskningsprogÌammene. Avtalen
sikrer også at vi kan delta i utformingen av
fremtidige rammeprogrammer og særpro-
grammer straks vi erklærer oss rede til å del-
ta. Norsk representasjon i CREST, IRDAC og
CODEST, gir likeledes gode muligheter til å
påvirke EFs forskningspolitiske prioriterin-
ger. Videre har man oppnådd stprre rettighe-
ter i forskningssamarbeidet ved at EF har fra-
falt kravet om at EFTA-Iand må ha minst to
samarbeidspartnere fra EF-land. Med EØS-
avtalen vil en også slippe tidkrevende for-
handlingsprosedyrer for å bli fullt medlem av
delprogrammer,

Fra norsk side må det legges stor vekt på å
finne gode samarbeidspartnere og frembrin-
ge interessante prosjekts/knader, Som et
ledd i dette arbeidet er det lagt vekt på å orga-
nisere forskningssamarbeidet med EF på en
effektiv måte. Det er etablert en stilling som
spesialrådgiver for forskningsspprsmål ved
Norges EF-delegasjon i Brussel. Videre er det
opprettet en informasjonsenhet i samarbeid
mellom forskningsrådene for å sikre omfat-
tende og aktuell informasjon og veiledning
om forskningssamarbeidet med EF til ulike
forskningsmiljper, næringsliv og forvaltning.
Forskningsrådene er tildelt koordinatoran-
svar for det enkelte delprogram under ram-
meprogrammet, Hvert delprogram har en na-
sjonal koordinator med ansvar for faglig in-
formasjon og oppføIging innen sitt område,
samt kontakt med fagansvarlig ved Kommi-
sjonen. Det er også opprettet en database ved
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste
med informasjon om utenlandske flrnansie-
ringskilder som er åpne for norske forskere.

7.5.7 Samlet vurdering
Gjennom Avtalen får norske forskningsmil-

jper og norsk næringsliv på en rekke fagområ-
der en bredere basis for samarbeid med tilsva-

rende mi[ger både i EF og i EFTA-landene.
Norske forskningsinstitusjoner vil få anled-
ning til å delta i europeiske nettverk. F\rll del-
takelse betyr videre at vi får adgang til alle
forskningsresultater. Våre bedrifter, institut-
ter og universiteter får samme rettigheter som
tilsvarende institusjoner i EF.

For norsk næringsliv er det viktig å delta i
det europeiske forskningssamarbeidet. Et
viktig utbytte er kompetanseheving på en
rekke sentrale fagområder. Gjennom delta-
gelse i felles forskningsprosjekter vil norsk
næringsliv også få stØrre kunnskap om poten-
sielle forretningspartnere og konkurrenter og
dermed legge grunnlaget for sine strategiske
allianser, Samarbeidet vil derfor på sikt kun-
ne styrke norsk næringslivs vekst og eksport-
muligheter. Mye av den forskning som gjen-
nomfpres vil også være med på å utforme
standarder innen industrien. For næringslivet
vil det være av stor betydning å delta i en fase
hvor grunnlaget blir lagt for senere produk-
sjons- og miljpstandarder.

Betaling av kontingent er en inngangsbil-
lett, ikke en garanti for deltagelse. Norske
milj/er må sØke om å få delta i prosjekter in-
nenfor programmene. En faglig vurdering av
ekspertkomitéer vi1 avgjøre om det enkelte
forskningsprosjekt får stØtte, Forskningssam-
arbeidet med EF forventes å gi god retur på
de midler som innbetales. Norske forsknings-
mifØer har fått godt utbytte av samarbeidet
under det 2. rammeprogrammet. For eksem-
pel har norske deLtakere fått tilbake ca. 15
mill. kroner for deltagelse i MiljØvernpro-
grammet i årene 1990-91, mens kontingentut-
giftene har vært 6,8 mill. kroner i samme pe-
riode. Erfaringene viser at det på flere fagom-
råder både under det 2, rammeprogrammet
og i startfasen av det 3. rammeprogrammet er
godt gjennomslag for prosjekts/knader med
norske deltakere. Under det påbegynte 3.
rammeprogrammet er en meget høy andel
prosjektslknader med norske deltagere, både
innenfor miljpforskning og telekommunika-
sjonsteknologi, blitt godkjent av de respekti-
ve fagkomitéer.

TiI nå er det særlig forskningsinstituttene
som har deltatt aktivt i samarbeidet. Universi-
teter, høgskoler og bedrifter har vært noe
mindre engasjert, men kommer etter hvert
sterkere,med.

Vi bør etter hvert kunne regne med bred
norsk deltakelse i prosjekter innen delpro-
grammene, Dette vil gi en økning i stØtten fra
rammeprogrammets midler og et betydelig
faglig utbytte for norske forskningsmiì¡per og
bedrifter.



1ee1-e2 St.prp. nr. 100 2e3

Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske Økonomiske samarbeidsområde (ÐØS)

7.6 UTDANNING, OPPLÆRING OG
UNGDOM.

7.6.I INNLEDNING
^Â. internasjonalisere utdanningen i form av

lkt elev- og studentutveksling har lenge vært
en sentral målsetting i norsk utdanningspoli-
tikk. Faglig og kulturell kontakt med andre
land gir elever og studenter verdifulle per-
spektiver på sin egen virksomhet. Til nå har
hovedregelen vært at norske studenter i ut-
landet har tatt hele sin utdanning ute. Bare i
liten grad har norske studenter et kortere stu-
dieopphold i utlandet som del av sitt hjemlige
studium. Behovet for stlrre internasjonalise-
ring tilsier at norske studenter i stØrre grad
enn i dag deltar i utvekslingsordninger der ut-
danning ved et studiested i utlandet inngår
som en godkjent del av den hjemlige utdan-
nrngen,

7.6.2 EFs samarbeid om utdanning, opp-
læring o g ungdomsutveksling

Utdanning er ikke omtalt i Romatraktaten,
med unntak av artikkel 128 om yrkesutdan-
ning. De enkelte medlemsland er ansvarlige
for utdanningssektoren. Samarbeid innen ut-
danning, opplæring og ungdomsutveksling
har likevel fått /kende betydning i EF.

Dette skyldes særlig behovet for å styrke
språkferdighetene og kunnskapen om kultur
og historie knyttet til det enkelte språkområ-
de. Det er likeledes et siktemål å styrke det
allmenne kunnskapsgrunnlaget ved å bedre
utnyttelsen av de menneskelige ressurser. Et
utvidet utdanningssamarbeid legger også et
grunnlag for bedre å dra nytte av nye industri-
elle og teknologiske muligheter,

På grunnlag av Romatraktatens artikkel
128 har EF i de siste år iverksatt en rekke sam-
arbeidstiltak. For tiden er det i gang en omfat-
tende reorganisering av en del av programme-
ne. Reorganiseringen består i hovedsak i at
programmer slås sammen i stlrre enheter,
blant annet med nye og endrede styringsko-
mitéer. Selve innholdet i aktivitetene berpres
ikke i avgjØrende grad av denne reorganise-
rrngen.

COMETT
COMETT står for "Community Action Pro-

gramme in Education and Training for Tech-
nologyo. Programmet trâdte i kraft 1. januar
1987. F/rste fase, COMETT I, gikk frem til ut-
gangen av 1989. Av årsrapportene for CO-
METT fremgår det at programmet har v¿ert en
betydelig suksess.

COMETT er i første rekke et program for
samarbeid mellom universiteter/h@yskoler o g
næringsliv om opplæring på teknologiområ-

det. Det dekker områdene teknologi og natur-
vitenskap i vid forstand, herunder biotekno-
Iogi, biomedisin og konsekvenser av teknolo-
gisk utvikling i samfunnet. Prioriterte oppga-
ver er:

- oppbygging av et europeisk nettverk av ut-
danningsprosjekter mellom universitet og
næringsliv;

- stØtte til utveksling av studenter, lærere og
administrasj onspersonale;

- stØtte til utdanning og kursvirksomhet
som universitet og industri står for i felles-
skap;

- stptte til utvikling av nye utdanningspak-
ker der en gjlr bruk av fLere typer moderne
hjelpemÍdler;

- informasjon, evaluering og resultatspred-
ning om samarbeidet.

COMETT Il-programmet er en fordypning
og utvidelse i forhold til COMETT L Fordyp-
ningen ligger i at innsatsen i sterkere grad ret-
tes mot de behov for avanserte kvalifikasjoner
og utdanning som er under utvikling i bedrif-
tene og på ulike samfunnssektorer. Videre
legges det opp til regionale stØtteprosjekter
for å øke deltakelsen fra Fellesskapets ytre re-
gioner. Mens budsjettrammen for COMETT I
var på 45 miU. ECU (ca. 360 mill. kroner) over
fire år, vil det totale budsjett for COMETT II
være minimum 200 mill. ECU (ca. 1,6 mrd.
kroner) for de fem årëne programmet varer.

ERASMUS
ERASMUS står for "The European Com-

munity Action Scheme for the Mobility of
University Students". Siktemålet med pro-
grammet er å skape et europeisk nettverk av
samarbeidsavtaler mellom to eller fLere uni-
versiteter innenfor EF. Gjennom slike avtaler
tas det sikte på å øke mobiliteten blant stu-
denter, lærere og administrasjonspersonale.
For 1992 er målet at 10 pst. av EFs studenter
skal oppholde seg i et annet EF-land i en del
av studietiden. ERASMUS skal gi stipend til
slik studentutveksling. Videre skal program-
met bidra til å fremme giensidig godkjennelse
av deleksamener og studieopphold ved læres-
teder i andre land.

Ca. 42.000 studenter har mottatt stipendier
innenfor ERAsMus-prograrnmets første 3-
års periode. Ca. 25.000 studenter benyttet seg
av ERASMUS-stipendier i 1989-90, Denfprste
årsrapporten slår imidlertid fast at program-
met ikke er like vellykket på alle områder,
ERASMUS er fortsatt langt fra målet om å gi
omkring 10 pst, av studentene lkonomisk as-
sistanse til utveksling i i@pet av 1992. Med de
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nåværende budsjetter vil man neppe komme
opp i mer enn ca. 30.000 studenter i 1992. Tar
man andre utvekslingsprogrammer med i be-
traktning, samt nye tiltak fra medlemslande-
ne selv, håper man i 1992 å være kommet opp
i 5-6 pst. av studentene. Interessen for ERAS-
MUS har vært ulik i medlemslandene. Net-
tverket er nå imidlertid i ferd med å bli konso-
lidert, og den geografiske balanse i program-
met er bedret, selv om stØrstedelen av stu-
dentmobiliteten fortsatt finner sted innenfor
trekanten Frankrike, Tlskland og Storbritan-
nia. Emner som oftest velges for disse utveks-
linger, er språk (18 pst.), ingeniørvitenskaper
(13 pst.) og ledelse (12 pst.).

Som et ledd i ERASMUS-programmet er
det etablert et såkalt "European Course Cre-
dit Tbansfer System" (ECTS) som et pilotpro-
sjekt som skal gå over seks studieár fra 1989-
90 til 1994-95. Systemet vil innebære at stu-
denter får godskrevet studieopphold og de-
leksamener ved et lærested i et annet med-
lemsland som elementer i utdanningen ved
eget lærested, tilsvarende det de ellers ville
fått godskrevet i samme periode. Fors/kspro-
sjektet skal være et desentralisert system,
som bygger på at omkring åtti læresteder for-
delt på alle medlemsLandene, frivillig er med.
Det blir gitt lkonomisk stltte til de læreste-
dene som er med i prosjektet, og stipend til
deltakende studenter.

YOUTII F.OB EUROPE (YOUTII EX-
CHANGE SCHEME)

Youth for Europe er et utveksLingsprogram
for unge mellom 16 og 25 år. Planen er at pro-
grammet skal gjgre det mulig for unge å ta
kortere opphold, dvs. en uke eller mer, i andre
medlemsland. Formålet er å gi innsikt i kul-
tur- og samfunnsliv i andre medlemsland. For
perioden 1988-9f er det avsatt 15 mill. ECU
(ca, 120 mill. kroner) til dette programmet.

LINGUA (ACTION SCHEME FOR THÉ
PN,OM(}TION OF TRAINING IN FORE.
IGNLANGUAGES)

Programmet tar sikte på å fremme språk-
kunnskapene i Fellesskapet på alle nivå, utvi-
de undervisningen i fremmedspråk med sær-
lig vekt på de mindre benyttede språkene i
Fellesskapet, lke mulighetene ved universite-
tene til å kombinere studier i språk med ho-
vedstudiene samt å heve nivået i læringen og
oppmuntre til opplæring i fremmedspråk i
neeringslivet. Programmet dekker de ni offisi-
elle EF-språk samt irsk (gælisk) og luxem-
burgsk ("letzeburgesch"). Det er nå vedtatt å
bruke 200 mill. ECU (ca. 1,6 mrd. kroner) i

femårsperioden 1990-94 til å bedre mulighete-
ne til læring av fremmedspråk.

PETRA (TRAINING AND PREPARATION
OF YOUNG PEOPLE FOR ADULT AND
WORKING LIFE)

PETRA er en forkortelse for den offisielle
tittel .Et handlingsprogram for yrkesopplæ-
ring for unge mennesker og forberedelse til
voksen- og arbeidsliv". Programmet ble ved-
tatt 1. desember 1987. Idag er det iverksatt
omkring 150 forskjellige prosjekter. Prosjek-
ter for ungdom i en vanskelig situasjon, i ho-
vedsak arbeidslØse, tar omkring en tredjedel
av ressursene. Budsjettrammen er fleksibel,
og er p.t. på ca. I mill. ECU (ca.72 mill. kro-
ner) pr. år.

Qurige progrqrn er for tiden:

- TEMPUS, (Trans-European Mobility Pro-
gramme for University Studies), et pro-
gram for utveksling av forskere og studen-
ter fra Øst-Europa. Programmet vil trekke
på allerede eksisterende programmer som
COMETT og ERASMUS. Programmet skal
ha en finansiell ramme på 107 millioner
ECU for f 990-92 (ca. 860 mill. kroner).

- "Young Workers' Exchange Programme".
Programmet yter Økonomisk stØtte til ar-
beidstakere mellom 18 og 28 år som tar et
opphold i utlandet for å utvide sin yrkes-
kompetanse. Oppholdet omfatter normalt
språkopplæring og utplassering i arbeids-
livet.

- EUROTECHNET, (Action Sceme for Voca-
tional TYaining Ín Field of Technology),
som har som formål å utnytte ny teknologi
i yrkesutdanningen.

- FORCE, (Formation Professionelle Conti-
nué), som er et program for livslang J.æring
med sikte på at alle skal få anledning til å
få opplæring, spesielt innenfor ny teknolo-
gi. Programmet oppfordrer myndigheter,
partene i arbeidslivet, bedrifter og kursar-
rangører tit å legge forholdene til rette for
dette.

Nettuerk og øndre alctitstteter
EFhar dessuten en rekke þvrige aktiviteter

som er av mindre Økonomisk omfang, og der
graden av deltakelse bestemmes av det enkel-
te medlemsland. Blant disse aktivitetene er:

- EURYDICE, som er et nettverk for infor-
masjon om utdanning, til politikere og for-
valtning. Lignende nettverk er opprettet
for innfpring av informasjonsteknologi i
utdanningssystemer.
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- ARION, som er et tiltak for korte gjensidi
ge studiebeslk, for .skoleadministratorer
og eksperter for å pke innsikten i de res-
pektive lands utdanningssystemer.

- EUROPEISK DIMENSJON I SKOLENE,
som er et nettverk mellom lærerutdan-
ningsstedene for å a.rrangere seminarer om
utvikling av lærebøker mv.

- CEDEFOR som er et europeisk senter med
sete i Berlin for utvikling av yrkesutdan-
ning, med spesiell vekt på sammenlignen-
de studier og utveksling av informasjon.
Det skal primært arbeide for å motvirke ar-
beidslpshet blant de unge.

- NARIC, som er et nettverk av sentra for in-
formasjon om nasjonal anerkjennelse av
akademisk utdannelse som er opprettet i
alle EF-land siden 1984.

7.6.3 Sentrale spørsmål i forhandlingene
EFTA-landenes forhandlingsmål var full-

verdig deltakelse i alle EF-programmer og pv-
rige samarbeidsaktiviteter innenfor utdan-
ning, opplæring og ungdomsutveksling fra
Avt¿lens krafttredelse.

Samtidig pnsket EFTA-landene å delta på
like fot med EFs medlemsland med hensyn til
forvaltning og utvikling av prograrrunene, og
å kunne bidra til utformingen av fremtidige
programmer som de skal delta i. På samme
måte som på forskningsområdet krevde EF-
TA.-landene også lik status for sine deltakere i
de ulike aktivitetene på utdanningsområdet.

EFTA-landene la til grunn at samarbeidet
på disse områdene skulle vaere av frivillig art.

EFs utgangspunkt i forhandlingene var et
bredt samarbeid. Av hensyn til at utdannings-
samarbeidet befant seg i en utviklings- og
omleggingsfase, var det administrative pro-
blemer forbundet med å gi EFTA-landene
umiddelbar adgang til alle programmer.

Hovedsp@rsmålene i forhandlingene b1e av
denne grunn derfor omfang, tidspunkt og vil-
kår for EFTA-landenes deltakelse i EFs pro-
grammer og Øvrige samarbeidstiltak på områ-
det.

7.6.4 Forhantllingsresultatet
EØS-avtalen innebærer at EFTA-landene

får delta i alle de aktiviteter EF har innenfor
utdanning, oppleering og ungdomsutveks-
ling, jf. pkt. 7.6.2 foran. For noen av aktivitete-
ne viì EFTA -landene kunne delta først fra l.
januar 1995, Frem til dette tidspunkt vil det
skje en gradvis innfasing av samarbeidet.

Når Avtalen trer i kraft, vil EFTA-landene få
adgang til utvekslingsprogrammet Youth for
Europe. Fra samrne tidspunkt vil EFTAJan-

dene også delta i nettverkene Eurydice, NA-
RIC, ECTS, ARION og de aktiviteter som om-
fattes av arbeidet i CEDEFOP. Det samme
gjelder for ulike arbeidsgrupper, ekspertko-
mitéer, seminarer og konferanser som er i
virksomhet i EF på utdanningsområdet.

EFTA-landene deltar allerede i de mest om-
t'attende EF-programmene, som er COMETT
og ERASMUS. Dette skjer innenfor rammen
av bilaterale avtaler som er blitt forhandlet på
grunnlag av Luxembourg-erklæringen av
1984. Norge ble med i COMETT II fra 1. janu-
ar 1990 og i ERASMUS fra l. januar 1992, Når
EØS-avtalen trer i kraft, vil den også regulere
samarbeidet i disse to programmene.

Deltakelse i de lvrige programmer vil skje
fra 1, januar 1995, Imidlertid vil planlegging
og utvikling av disse skje etter fremgangsmå-
tene i Avtalens Del VI allerede fra Avtalens
ikrafttredelse.

Hovedprinsippet i EØS vil v¿ere at utdan-
ningskravene stilles nasjonalt og at utdan-
ningspolitikk er nasjonale ansvarsområder.
Avtalens bestemmeìser for samarbeid på om-
rådet utdanning, opplæring og ungdom er
fastsatt i Protokoll 31, artikkel 4 (S.v. 1, s. 176).

Artikkel 4 i Protokoll 31 fastsetter at EFTA-
landene skal bidra finansielt i forhold til sitt
bruttonasjonalprodukt til de programmer de
deltar i, jf. Avtalens Artikhel 82. EF TAJande-
ne har fra samarbeidets begynnelse rett til å
delta fultt ut i de komitéer som bistår Kommi-
sjonen med forvaltning og utvikling av pro-
grammene som de bidrar flrnansielt til.

EØS-avtalen medfgrer ikke at gjetdende na-
sjonale krav om særskilt studieavgift for
utenlandske statsborgere oppheves. EØS-av-
talen innebærer videre at personer med yr-
keskompetanse skal sikres rett til å ut/ve sitt
yrke i et annet EØS-land. Hovedregelen er at
en autorisasjon gitt i ett av E@S-landene skal
godkjennes i de øvrige uten at det kan kreves
noen ekstra faglige eller andre prpver. Dette
berØrer i fØrste rekke ansatte i helsesektoren
og yrkesgrupper som arkitekter, advokater,
veterinærer, revisorer, fprskolelærere, lærere,
prester og translatører. For enkelte slike yrker
gjelder det visse minstekrav til utdannings-
lengde og praksis. Bestemmelsene vedrlren-
de oppholdsrett og gjensidig godkjennelse av
yrkeskompetanse er mer utfØrlig behandlet i
proposisjonens kapittel 6.

7.6.5 Konsekvenser for norsk lovgivning og
forskrifter

EØS-avtalen medfprer ikke endringer av
eksisterende norske lover eller forskrifter på
utdanningsområdet. Avtalen berlrer ikke ut-
danningspolitikken. Ansvaret for undervis-
ningens innhold og organiseringen av utdan-
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ningssystemet tilligger nasjonale myndighe-
ter.

EFTA-landene skal i henhold til Avtalens
Artikkel 82 yte fullt finansielt bidrag til de
programmene og aktivitetene landene deltar
i. Det årlige norske bidrag til ERASMUS og
COMETT er i ar på tilsammen ca. 20 mill. kro-
ner. For de lvrige programmer og tiltak fore-
ligger det ikke beregninger om fremtidige
kostnader, da flere av disse er under revisjon.
Ut fra dagens budsjetter for disse program-
mene og tiltakene, vil bidragene til disse til-
sammen for Norge utgjØre om lag samme be-
lgp som til ERASMUS og COMETT i dag,

Den nasjonale oppfllgingen av deltakelsen
i de ulike programmene vil være av stor be-
tydning. Forutsetningen for at norske elever,
studenter og lærere skal få noe igjen for de
kontingenter som betales for programmene,
er at det finnes effektive og hensiktsmessige
ordninger for nasjonal oppfplging.

Erfaringene fra deltakelse i bl,a. COMETT
og ERASMUS viser både at det er nldvendig
å bruke ressurser for å fh programdeJ.takelsen
best mulig og at det er en fordel at administra-
sjonen av programmene ligger relativt noer
brukerne.

Den norske COMETT-deltakelsen er koor-
dinert av Norges Teknisk-Naturvitenskapeli-
ge Forskningsråd (NTNF) med Komitéen for
teknisk utdanning som referansegruppe.
ERASMUS administreres i hovedsak av Det
norske universitetsråds sekretariat, med en
referansegruppe hvor de forskjellige universi-
tets- og h/gskoleslagene er representert.

Administrasjonen av de enkelte program-
mene vil måtte s$e i nært sámarbeid med
brukerne. Det vil bli opprettet ulike nettverk
for de enkelte programmene, hvor de aktuelle
departementer, organisasjoner og bruker-
grupper deltar i utviklingen og planleggingen
av den konkrete programdeltakelse, I de fles-
te tilfeller vil den praktiske driften av pro-
grammene bli lagt til organer utenfor departe-
mentene.

Driftsorganene vil være koordinatorer for
norsk deltakelse i de ulike programmene,
kontakt til den sentrale programledelse og bi-
stå norske deltakere i spknadsutforming, or-
ganisering og giennomfþring av programme-
ne. Behovet for slik bistand vil variere sterkt,
både mht. programmenes karakter og mht,
deltakerne. De stprste utdanningsinstitusjo-
nene vil selv raskt kunne utvikle ekspertise
og kunnskaper i forhold til programdeltaket-
se, mens andre vil kunne gjpre seg bruk av en
nasjonal koordinerende instans. Det vil her
være nØdvendig å avsette ressurser både av
personellmessig og Økonomisk art.
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7.6.6 Fremtiilig samarbeid
EØS-avtalens bestemmelser på utdannings-

området gir Norge muligheter til å delta i alle
EFs programmer og andre samarbeidstiltak
på felter som er igangsatt eller under ptanleg-
ging. Gjennom dette samarbeidet vil norske
elever og studenter i de fleste skoleslag få ad-
gang til utvekslingsordninger og deltaketse i
de prosjekter og forslk som finner sted på
området. Under EFs traktatkonferanse i Maa-
stricht i desember 1991 ble det oppnådd enig-
het om forslag til en ny artikkel om utdanning
i Romatraktaten, i titlegg til en revisjon av ar-
tikkel 128 om yrkesutdanning. I den nye ar-
tikkelen foreslås det at Fellesskapet skal bi-
dra til utviklingen av en kvalitativ utdanning
ved å oppmuntre til samarbeid mellom med-
Iemslandene, om nØdvendig med stØtte og
supplerende tiltak. Fellesskapets tiltak må
imidlertid utformes med full respekt for at an-
svaret for undervisningens innhold og organi-
seringen av utdanningssysternet ligger i det
enkelte medlemsland, Fellesskapet skal også
fullt ut respektere landenes kulturelle og
språklige mangfold.

Fellesskapets tiltak skal ha fplgende mål:

- utvikle den europeiske dimensjon i utdan-
ningen, særlÍg gjennom læring og utbre-
delse av medlemslandenes språk;

- økt mobilitet for lærere og studenter, blant
annet ved å oppmuntre til godkjenning av
vitnemål og studieopphold;

- fremme samarbeid mellom utdanningsin-
stitusjoner;

- utvikle utvekslÍng av informasjoner og er-
faringer på områder som er felles for med-
lemslandenes utdanningssystemer ;

- ìegge til rette for ungdomsutveksling og
utveksling av ungdomslede¡e,

- understØtte utviklingen av fjernundervis-
ning,

EFs råd vil etter dette, dersom traktaten
blir ratifisert i medlemslandene, få myndig-
het til med kvalifisert flertalt å vedta tiltak på
utdanningsområdet, men ikke slike som in-
nebærer harnronisering av medlemslandenes
Iover og bestemmelser.

7.6.7 Samlet vurdering
Målsettingen for forhandlingene fra norsk

side var full og likeverdig deltakelse i alle ak-
tivitetene på utdanningsområdet fra Avtalens
ikrafttredelse. Med unntak av de programmer
som åpnes fprst fra 1. januar 1995, er dette må-
let oppnådd. Av praktiske og administrative
grunner kan det være fordelaktig at full delta-
keise ikke skjer fra samme tidspunkt for alle
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program. Det vil gi bedre tid til forberedelse
slik at utbyttet av samarbeidet kan bti best
mulig.

Økt student- og elevutveksling med euro-
peiske land vurderes som positivt både for
den enkelte som får anledning til å oppholde
seg ved et europeisk lærested for en periode,
og for næringslivets utvikling og internasjo-
nalisering. Utvikling av en rekke europeiske
nettverk både mellom utdanningsinstitusjo-
nene, og mellom disse og næringslivet, gir
verdifulle kontakter og impulser for både ut-
danning og næringsliv. Et utvidet samarbeid
med EF innenfor utdannings- og opplærings-
området er derfor viktig.

Norsk deltakelse i EFs tiltak og aktiviteter
på utdanningsområdet skal være basert på
nasjonale utdanningspolitiske prioriteringer.
På dette grunnlag b6r Norge delta i EFs ut-
danningsprogrammer i så stor utstrekning
det er mulig.

7.7 STATISTIKI(
7.7,1 Innledning

Formålet med statistikksamarbeid innenfor
EØS er å kunne gi en sammenlignbar statis-
tisk beskrivelse av utviklingen på alle områ-
der som omfattes av EØS-al'talen. Det statis-
tiske system skal også kunne beskrive virk-
ningene av integrasjonsprosessen på de Øko-
nomiske, sosiale og miljgmessige forhold i
EØS-landene.

Den omfattende Økonomiske integrasjon
som EØS-avtalen vil medvirke til, krever et
tilsvarende statistikksamarbeid. Dette fordrer
et godt organisatorisk grunnì.ag for et effek-
tivt samarbeid som gir EFTA-landene en be-
tydelig grad av innflytelse på statistikkarbei-
det.

7.7.2 EFs regelverk
Statistikksamarbeid er ikke omtalt i Roma-

traktaten, men er regulert i en rekke EF-ved-
tak. Mellom de nasjonale statistikkorganisa-
sjoner i EF pågår det dessuten et omfattende
uformelt samarbeid,

Grunnlaget for statistikksamarbeidet i EØS
er relevante deler av EFs regler om statistikk.
Avtalens bestemmelser om statistikksamar-
beidet motsvarer EFs regler og er fastsatt i Ar-
tikkel 76 og i Avtalens Vedlegg XXI (S,v. 1 s.
391).

I dette avsnitt gis en omtale av de viktigste
bestemmelser som vil gjelde for dette samar-
beidet i EØS. Innholdet i de enkelte bestem-
melser er vurdert i forhold til den statistikk
som utarbeides av Statistisk Sentralbyrå
(SSB). Der ingen merknader er gitt, er dagens
statistikkproduksjon i SSB i hovedsak dek-
kende i forhold til Avtalens bestemmelser.
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Strulctur- og konjunktursto,tistilclc

'Lrlig e stiulcturund,er søkelser for industri
tn,u.

Rdir 64/475 (38) pålegger landene å utarbei-
de årtig regnskaps-/ strukturstatistikk for fo-
retak med 100 eller flere ansatte i næringene
bergverk, industri, bygge- og anleggsvirk-
somhet, elektrisitet, gass og vannforsyning.
For f<¡retak med 20-99 ansatte skal den år1ige
strukturstatistikk vaere uten detaljerte regn-
skapsoppgaver. Hvert 5. år skal det også inn-
hentes oppgaver fra små foretak.

SSB utarbeider både regnskaps- og pro-
duksjonsstatistikk for disse områder, men di-
rektivets bestemmelser betyr en samordning
av statistikken og utvidelse til flere næringer.
Pågående arbeid med revisjon av dette direk-
tiv er omtalt i avsnitt 7.?.6.

Pudir 72122I (39) pålegger medlemslandene
at de for alle foretak med 20 eller flere ansatte
utarbeider årlig statistikk for investeringer i
industri m.v. Dette innebærer en utvidelse av
SSBs investeringsstatistikk med spesifika-
sjon av \iØp av eksisterende bygninger og
land og til å dekke flere næringer.

Statistikk utarbeidet etter disse reglene vil
gi et bedre grunnlag enn eksisterende stati-
stikk for å vurdere utviklingen for næringsli-
vet i Norge sett i forhold til utviklingen innen-
for EØS-området.

Et fellestrekk ved EFs regler på dette områ-
det er at den statistiske enhet er foretaket og
at oppgavene skal gis etter 4-siffer nivå i EFs
nye næringsstandard (NACE Rev,l nivå). Et-
ter EØS-avtalen er det for EFTAlandene til-
strekkelig å gi oppgaver etter 3-siffer NACE
Rev.1 nivå.

Kor tti, d s st q,tist ikkl Ko nj uriktur støt i s ti.lck
IfØIge Rdir 72l2Il (40) og Rdir 78tL66 (4I)

skal det utarbeides dels månedlig, dels kvar-
talsvis konjunkturstatistikk for foretak eller
bransjeenhet i bergverk, industri og bygge-
og anleggsvirksomhet. Månedsstatistikken
omfatter beregnede produksjonsindekser og
oppgaver over omsetning og ordrestatistikk.
Kvartalsst¿tistikken omfatter oppgaver over
sysselsetting, timeverk og lønnssummer, Sta-
tistikk utarbeidet etter disse reglene vil bidra
til et mer helheUig bilde av aktiviteten i disse
næringene og vil være et viktig supplement
til eksisterende korttidsstatistikk.

SSB utarbeider produksjonsindeks for må-
nedlig produksjon innen oljeutvinning, berg-
verksdrift, industri og kraftforyning, Stati-
stikken er under omlegging og vil når dette
arbeidet er avsluttet i 1993, tilfredsstille Avta-
lens bestemmelser på dette området,

Ordrestatistikken i SSB er en kvartalsvis
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underspkelse som kartlegger ordretilgang og
beholdning - fordelt på þemmemarkeder og
eksportmarkeder - blant bedrifter innen ut-
valgte næringsområder i industri og engros-
handel. Innholdsmessig titfredsstiller denne
underslkelsen langt på vei Avtalens bestem-
melser, men det vil kreves en overgang til må-
nedlig statistikk og en utvidet næringsdek-
ning. Dette vil innebære en betydelig utvidel-
se av undersØkelsens omfang. En revidert or-
drestatistikk er planlagt samordnet med en
ny omsetningsstatistikk for industrien,

Utover dette omfatter SSBs kor¡junkturtil-
bud for oljeutvinning, bergverksdrift, indu-
stri og kraftforsyning også en produsentpri-
sindeks (i dag månedlig), et konjunkturbaro-
meter (kvartalsvis) og en investeringsstati-
stikk (kvartalsvis). SSBs produsentprisin-
deks kartlegger månedlig prisutviklingen i
produsentleddet innenfor disse næringer.
Denne type statistikk utarbeides også av EF-
landene uten at den er regulert av EF-regler,
men EUROSTAT planlegger et fremtidig di-
rektiv på dette området. Kvartalsvis investe-
ringsstatistikk i SSB kartlegger utflrte og an-
tatte investeringer samlet og fordelt på kapi-
talart, men dette omfattes ikke av EØS-avta-
lens bestemmelser.

KULI o g st å,Lstatistiklc
Den Europeiske Kull og Stålunion krever

en omfattende datainnsamling fra foret¿k
med t{emmel i kull og ståltraktaten (EKSF).
Disse bestemmelser inngår ikke i EØS-avta-
len. For å kunne imøtekomme statistikkbeho-
vet på dette området, fastsetter EØS-avtalen
at EFTA-landene skal gjlre sitt beste for å
fremskaffe opplysninger for de relevante næ-
ringer. Dette skal skje i tilknytning til den år-
lige strukturstatistikk og investeringsstati-
stikk for bergverk og industri, jf. Avtalens
Protokol.l 14, artikkel6 (S.v. 1 s. 155).

Transportstøtistilck
Godstrwtsport p&uet

EFs bestemmelser for dels årlige, dels kvar-
talsvise transportundersØkelser for lastebiler,
er gitt i Rdir 78/546 (42) oe Rdir 89/462 (43).

f,'ormålet med disse reglene er primært å
måle varestrømmene mellom og i EF-landene
ved at det skal utarbeides årlig statistikk over
transportunders/kelser og transportmønster,
Dessuten skal det gis kvartalsvise detaljerte
oppgaver over lastebilenes transporter innen
EF-land (cabotage) og mellom tredje-tand
(cross trade). tansportene skal fordeles på
leie- og egentransport, og det skal gis både
tonnmengde og tonnkilometer.Det skal også
gis hovedtall for innenlandske transporter.

SSB kartleggger lastebilenes transporter
gjennom femårlige undersØkelser. Innholdet
i disse unders@kelsene tilfredstiller stort sett
de omtalte regler. Den viktigste endring i sta-
tistikken på dette området vil bli overgang til
kvartalsvis og årtig statistikk som vil kreve en
betydelig utvidelse av undersøkelsene. Sær-
lig for de internasjonale transportene må un-
dersØkelsene legges opp med betydelig stlrre
utvalg og detaìjeringsgrad enn i dagens sy-
stem.

Go d str ønsp ort me d, j ernb øne
Ifllge Rdir 80lll77 (44) skal det utarbeides

statistikk over godstransport med jernbane
på den delen av hovedjernbanenettet som er
innenfor EFs territorium og som brukes til of-
fentlig transport. Det skal utarbeides stati-
stikk fordelt etter EFs varegruppering over
godsets vekt, type forsendelse og strekning i
kilometer som tilbakelegges på det nasjonale
hovedjernbanenettet. Rappcrteringen er år-
Iig, men det kreves også månedsoppgaver
over nasjonal transport i tonn fordelt etter va-
regrupper. Oppgavene skal leveres senest 4
måneder etter rapporteringsperioden.

Jernbanestatistikken utarbeides av Norges
Statsbaner. NSBs driftstatistikk inneholder
de opplysninger EØS-reglene fastsetter. På
dette området vil det bare bli nldvendig med
mindre endringer i rapportuttakene for å til-
fredsstille de informasjonskrav reglene fast-
setter.

S tøti stikk w er utenrikshqndel.
På området statistikk over utenrikshandel

motsvarer EØS-avtalen en rekke EF-regler.
(Rfo 1736/75 med endringer (45), Kfo 546177
(46), Kfo 518/79 med senere endring (47), Rfo
1224180 (48), Kfo 3345i80 (49), Rfo 200/BB (50),
Kfo 3367/87 (51), Kfo 3522187 (52), Kfo 3678/87
(53) og Kfo 455/88 (54) ).

EØS-avtalen innebærer at norsk utenriks-
handelsstatistikk må være i samsvar med be-
stemmelsene for handel mellom EF-land og
land utenfor EF-området. Dette vil bety en
viss utvidelse av SSBs utenrikshandelsstati-
stikk og vil også kunne f/re til kvalitetsfor-
bedring. En mer detaljert behandling av vare-
str/mmer vil gi ny statistikk over innlegg og
uttak på.tollager og frilager (generalhandeU
spesialhandel), samt ny statistikk over varer
til bearbeiding og reparasjon. Samordning av
standarder og nomenklaturer vil gjpre det let-
tere å innhente og sammenligne utenrikshan-
delsstatistikk mellom landene innenfor EØS-
området, En regelmessig avtalefestet levering
av statistikk vil også kunne nyttes til kontroll
av samhandelstall, det vil si tall for import fra
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et land sammenholdt med de motsvarende
eksportall fra et annet land.

Konfi d,erwr,elle stati stilclcopplg sning er
Rfo 1588/90 (55) regulerer utlevering av kon-

fidensielle statistiske opplysninger fra de en-
kelte lands statistiske sentratbyråèr til EFs
statistikkontor (EUROSTAT). Informasjonen
skal gis i en slik form at ingen statistisk enhet
skal kunne identifiseres direkte ved navn og
adresse, eller ved offisielt tildelt og publisert
identifikasjonsnummer. I EØS får reglene an-
vendelse i forhold til avtalepartenes statistis-
ke organisasjoner og til EFTAs statistiske råd-
giver i Luxembourg (OSA EFTA). Dette ivare-
tar EFTA-landenes krav om ikke å utlevere
konfidiensielle data som er direkte identifi-
serbare.

Demografish og sos¿o.¿ statistikh
S t a.tistíklc, utenla,ndske arb eidere

Rfo 311/76 (56) gir regler for utarbeiding av
statistikk over utenlandsk arbeidskraft, SSB
har allerede fra 1992 satt i gang utarbeiding av
statistikk som qmfatter de data som er spesi-
fisert i EØS-avtalen.

Arb e i d skr øft wnder sØlcel s er
Et forslag i EF til ny forordning om organi-

sering av årlige, harmoniserte arbeidskraftun-
dersØkelser vil være relevant for EØS-samar-
beidet. Utkast til denne forordning er meget
detaljert også når det gielder utforming av
spØrreskjema og formuleringer. Siktemålet er
å gi en bred og harmonisert beskrivelse av
strukturelle trekk ved arbeidsmarkedet en
gang pr. år.

Norge har, som de fleste OECD-land uten-
om EF-landene, satset på at arbeidskraftsun-
dersØkelsene skal være det viktigste instru-
ment for måling av konjunkturutviklingen på
arbeidsmarkedet. Arbeidskraftsunderslkel-
sene i SSB er basert på intervjuer med få, pre-
sise splrsmåI, og statistikken publiseres
kva¡talsvis,

EØS-avtalen innebærer at det må foretas en
endring i splrreskjemaet som brukes gjen-
nom hele året og at det i undersØkelsen i 2.

kvartal hvert år legges til et st/rre antall til-
leggsp/rsmåÌ. Husholdning skal være under-
spkelsesenhet. SSB kan fortsatt bruke per-
son, men må i tillegg innhente opplysninger
om hushoidningen en gang pr. år. EØS-avta-
Len stiller heller ikke krav om regionalfordelt
statistikk. Dette reduserer kravet til utvalgs-
stØrrelse. Kostnader kan også reduseres ved
at data kan hentes inn fra administrative regi-
stre.

NasjonøLregnskap
Ifllge Rdir 89/130 (57) skat det gjennomffl-

res beregninger av bruttonasjonalprodukt -
<<gross domestic product at market prices" -
etter definisjoner gitt i EFs nasjonalregn-
skapssystem (ESA). Det kreves også doku-
mentasjon av beregningene, For Norge, med
et godt utbygget nasjonalregnskapssystem,
vil det ikke by på problemer.

Súq.ú'¿súislc no'menkløtur (N øce Rat 1 )
Rfo 3037/90 (58) gjelder EFs nye nærings-

standard NACE Rev,l, som er kompatibel
med FNs næringsstandard ISIC Rev.3, NACE
Rev. 1 er obligatorisk som innsamlings- og be*
arbeidingsnomenklatur for EF-landene. Om-
legging til NACE Rev. 1 er allerede under ar-
beid i Norge og de andre EFTA-landene.

Lqndbrukssto"tistikk
EFs landbruksstatistikk er svært omfatten-

de, Dette er begrunnet med behovet for opp-
lysninger til bruk for utvikling og administra-
sjon av den felles landbrukspolitikken (CAP).

Selv om EØS-avtalen ikke omfatter land-
brukspolitikk, er partene enige om å utveksle
generell næringsstatistikk, herunder en del
landbruksstatistikk. EØS-avtalens regler for
statistikk på dette området motsvarer EFs til-
svarende regler.

Ifølge Rfo 571/88 (59) skal det gjennomfpres
en strukturunders/kelse for jordbrukseien-
dommer mellom 1994 og 1996. For SSB vil
dette bety en tilpasning av den årlige utvalgs-
undersØkelse for land bruket.

Kvedtak 721356 (60) innebærer en omfatten-
de rapportering om produksjonen av melk og
melkeprodukter, både på uke-, måneds- og
årsbasis. Ifølge EØS-avtalen skal ikke EFTA-
landene levere ukesoppgaver.

Rfo 83?/90 (61) bestemmer at det skal gis år-
lige oppgaver over dyrkbar jord, spesifisert
etter type kornprodukter, gjennomsnittlig av-
kastning (100 kg/ha) og produksjon i tonn.

Fiskeristøttstikk
Rfo 1382i91 (62) innebærer at det utarbeides

månedlig statistikk over ilandføring av fiske-
produkter med opplysninger om mengde og
verdi,

Energistøtistikk
Rdir 90/377 (63) fastsetter at det skal utar-

beides halvårlige rapporter innen 2 måneder
etter rapporteringsperioden over utviklingen
i elektrisitets- og gasspriser betalt av sluttbru-
kere.
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7,7.3 Sentrale spørsmål i forhandlingene
Utgangspunktet for forhandlingene var et

omfattende teknisk arbeid for å identifisere
en omforent liste over relevante EF-regler
som skulle inngå i EØS-avtalen og å finne
praktiske l¿sninger og overgangsordninger.

Fra EFTA-landenes side ble det lagtvekt på
at omlegging av eksisterende statistikkruti-
ner og utbygging av ny statistikk, vil kreve tid
til planlegging og kontakt med dataleveran-
dlrer og statistikkbrukere.

EFTA-landene gnsket visse generelle unn-
tak når det gjaldt tekniske l@sninger knyttet
til datainnsamling og statistikkproduksjon.
Dette gjaldt spesielt for en rekke regler der
det i detalj bestemmes hvilke retningslinjer
som skal brukes ved statistikkens tilretteleg-
ging og bearbeiding.

Sp6rsmålet om hvordan statistikksamar-
beidet skulle organiseres var omstridt under
forhandlingene. På faglig plan ville man helst
ha en felles statistikkinstitusjon med ansvar
for å produsere og utgi E@S-statistikk, En slik
institusjon skulle underlegges en statistikk-
komité sammensatt av representanter for de
19 EØSlandenes statistiske sentralbyråer, si-
den en stor del av statistikksamarbeidet i EF
hviler på et uformelt samarbeid mellom med-
lemslandene.

På EFs side hadde en formelle innvendin-
ger både mot en selvstendig institusjon og et
formalisert 1 9-landsSamarbeid.

7.7.4 Forhandlingsresultatet
Bestemmelsene vedr/rende statistikksam-

arbeidet i EØS er fastsatt i Avtalens Artikkel
76 og i Avtalens Vedlegg XXI (S.v, I s. 391).

De praktiske problemene med omlegging
av rutiner og utbygging av ny statistikk er lØst
ved at EFTA-landene skal ha en overgangspe-
riode på 2 år, Dette betyr at datainnsamling
og utarbeiding av statistikk etter EØS-avta-
lens bestemmelser fgrst skal være gjennom-
føúfra og med 1995.

Nar det gjaldt EFTA-landenes behov for
tekniske tilpasninger til de enkelte bestem-
melser, er disse innbygget i de relevante artik-
ler i de enkelte bestemmelser. Et viktig unn-
tak er at EFTAlandene kan gi statistikk spe-
sifisert etter 3-siffer nivå i EFs nye naerings-
standard (NACE Rev.1) og ikke etter 4-siffer
nivå som kreves i flere av EFs regler.

Avtalens Protokoll 30 (S.v. I s. 174) fastset-
ter at statistikksamarbeidet i EØS skal ha
som utgangspunkt EFs statistikkontor (EU-
ROSTAT) og kontoret til EFTAs statistiske
rådgiver i Luxembourg (OSA EFTA).

Statistikksamarbeidet i EØS vil bli ledet av
en konferanse av representanter fra ar,'talepar-

om samtykke tit ratirikasjon 
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tenes statistiske organisasjoner, EUROSTAT
og OSA EFTA, Konferansen vil blant annet
utvikle programmer og fremgangsmåter for
statistikksamarbeidet og etterse gjennomfp-
ringen av disse,

Statistisk informasjon fra EFTA-Iandene
skal samordnes av OSA EFTA som videresen-
der den til EUROSTAL Sistnevnte skal fore-
stå lagring og bearbeidelse av denne informa-
sjonen, EUROSTAT og OSA EFTA er ansvar-
lig for spredning av EØS-statistikk til offent-
ligheten og brukerne. EFTA-landene skal re-
fundere EUROSTATs utgifter i forbindelse
med dette arbeid med bellp som skal fastset-
tes periodevis av EØS-komitéen.

EFTA-landene skal fra Avtalens ikrafttre-
delse delta i EFs fremtidige statistikkpro-
gram og bidra finansielt til dette. For dette
formål vil de kunne delta fultt ut i de komitéer
som bistår Kommisjonen i forvaltning og ut-
vikling av slike tiltak. Omforent m/tereferat
fra forhandlingene i tilknytning til Avtalens
Protokoll 30, identifiserer fem komitéer som i
dag har slike oppgaver (S.v. I s. 425).

EFTA-landene vil delta på ekspertmlter i
komitéer som utarbeider forslag til fremtidige
EF-regler på statistikkområdet. For omtale av
reglene for beslutningsprosessen i EØS, vises
det til proposisjonens kapittel 8.

7.7.5 l(onsekvenser for norsk lovgivning og
forskrifter

Lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell stati-
stikk og Statistisk sentralbyrå (statistikklo-
ven) med forskrifter trådte i kraft 16. februar
1990. EØS-avtalens bestemmelser vedrlrende
statistikk og statistikkloven er langt på vei
sammenfallende, Det vil på denne bakgrunn
ikke være behov for å endre statistikkloven
eller forskriftene til denne.

EØS-avtalen forplikter Statistisk Sentral-
byrå (SSB) til â bygge ut eller legge om stati-
stikker på en rekke områder innenfor Økono-
misk statistikk. Spesielt konjunkturstatistikk
og transportstatistikk må utarbeides med
stØrre hyppighet og i stØrre detalj. På flere
områder innebærer Avtalen endringer som
det er aktuelt å innarbeide uavhengig av en
EØS-avtale.

7.7.6 Frerhtidig samarbeid
Flere av EFs regler vedrØrende statistikk er

under omlegging for å tilpasse statistikken til
EFs indre marked. EUROST.{I arbeider også
med forslag til nye regler på flere områder
hvor det tidligere bare har vært anbefalinger.
N¡,-e direktivei' og forordninger for statistikk
som anses å være relevante for EØS-samar-



1ee1!-e2 St.prp. nr. 100 301

Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

beidet, vil i EØS bli behandlet etter de samar-
beidsprosedyrer Avtalen fastsetter.

En ny viktig forordning gjelder produk-
sjonsoppgaver fra vareproduserende nærin-
ger utenom primærnæringene etter ny vare-
gruppering (Prodcom) som spesifiserer i alt
10.000 varer.

Ifglge utkast til denne forordning vil det
kreves årlige produksjonsrapporter med en
detaljert varegruppering (PRODCOM) et
halvt år etter oppgaveåret. Statistikk etter sli-
ke regler vil dermed gi langt mer aktuelle
oppgaver enn det som kan utarbeides etter
SSBs nåværende produksjonsopplegg. Dette
vil Øke nytten av statistikken også for nasjo-
nale brukere.

Det er også under planlegging et nytt opp-
legg for struktur- og aktivitetsstatistikk for in-
dustri mv. Formålet med denne revisjonen er
blant annet å redusere problemer knyttet til
den nåværende statistikken når det gjelder
u-likheter i statistiske enheter og problemen
med å framskaffe data for enkelte variabler.
Det legges også vekt på integrering av nye sta-
tistikkområder, som næringslivets utgifter til
forskning og utvikling og milj/utgifter. Den-
ne reviderte forordning vil gi bedre interna-
sjonal sammenlignbar statistikk, og et grunn-
lag for strukturstatistikk og analyse som mer
fullstendig dekker næringslivets virksomhet,
Statistikk på dette området omfatter en pro-
duksjonsindeks (månedlig), en ordrestatis-
tikk (kvartalsvis) og en investeringsstatistikk
(kvartalsvis).

7.8 SELSI{.APSRETT
7.811 Innlerlning

Etter EØS-avtalen omfatter selskapsrett det
vi i Norge tradisjonelt kaller selskapsrett, fo-
retaksregistreringsrett, regnskaps- og revi-
sjonsrett, samt deler av vår verdipapir- og
bØrslovgivning.

Harmoniseringen av selskapsretten i EF ses
som et ledd i giennomf@ringen av etablerings-
retten. Da EF ble gitt kompetanse til å gi reg-
ler om selskapsrett, var dette fgrst og fremst
for å sikre selskap i ulike medlemsland like
vilkår på markedet. Senere har også industri-
politiske hensyn kommet inn som et aspekt
ved utformingen av selskapsrettsreglene, for
på den måten å legge til rette lor þkt samar-
beid innen næringslivet, Man har dessuten
Ønsket å bruke selskapsretten til å fremme so-
siale hensyn. Et eksempel på dette er arbeidet
med å innf/re medbestemmelsesrett for an-
satte.

7.8.2 EFs regelverk
Generelle regler

I utgangspunktet er lovgivning på det sel-
skapsrettslige området medlemslandenes an-
svarsområde. Romatraktaten forutsetter like-
vel at den nasjonale lovgivningen på dette
området skal harmoniseres. Den sentrale be-
stemmelsen er Romatraktatens artikkel 54, 3.
ledd.

Romatraktatens artikkel 58 definerer hva
som menes med et .selskap> i EF-retten. Ar-
tikkelen innebærer at selskapenes nasjonali-
tet er uavhengig av eiernes nasjonalitet. Det
avgjgrende er om det vedtektsmessige \jem-
sted, hovedkontor eller hovedvirksomhet lig-
ger innenfor Fellesskapet. EF-landene har og-
så seg imellom inngått en konvensjon om an-
erkjennelse av selskaper 29. februar 1968,

Et viktig trekk ved EFs selskapsrett er at
det er trukket et prinsipielt skille mellom små
og store aksjeselskaper. Et slikt skille finnes
også i samtlige medlemslands rett. I tysk rett
skiller man således mellom "Aktiengesell-
schafto (AG) og .Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH). I Storbritannia skilles
det mellom <public limited companieS, og

"private limited companieso, og i Danmark
sondres det mellom "Aktieselskabero og "An-tpartsselskaber". EF-retten definerer ikke
nærmere hva som menes med "små, og nsto-
re" aksjeselskaper. Dette er overlatt til nasjo-
nal lovgivning. Et karakteristisk trekk ved
EFs lovgivning, og også medlemslandenes
lovgivning, er imidlertid at reglene for de

"små> aksjeselskapene er utformet med tan-
ke på selskaper med få deltakere, mens regle-
ne for de "store> aksjeselskapene er utformet
med tanke på selskaper med mange deltakere
og med stor spredning av aksjene.

Særskilte regler
EF har med hjemmel i Romatraktatens ar-

tikkel 54, 3, ledd, vedtatt 9 direktiver. Det er
også vedtatt en forordning på grunnlag av Ro-
matraktatens artikkel 235,

Av hensyn til det offentliges og privates
innsyn, er det særlig viktig at visse opplysnin-
ger om de etablerte selskaper er tilgiengelig i
et offentlig register. Slike opplysninger kan
for eksempel gjelde selskapenes vedtekter og
hvem som har ¡ett til å forplikte selskapet ut-
ad. Reglene er fastsatt i 1. selskapsdirektiv,
Rdir 68/151 (64), som gjelder for såvel <<store>)

som .småo aksjeselskaper. I det 11. selskaps-
direktiv, Rdir 89/666 (65), har man i stor grad
tiisvarende krav til registrering av oppiysnin-
ger om filial av utenlandske foretak,

EF har videre regler som tar sikte på å sam-
ordne medlemslandenes nasjonale bestem-
melser om stiftelse av selskaper, om sikring
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av selskapenes kapital og om forhpyelse og
nedsettelse av denne, Slike regler er omhand-
let i 2, selskapsdirektiv, Rdir ?7/91 (66). Direk-
tivet gjelder bare "store" aksjeselskaper.

For det fprste stilles det krav til hvilke opp-
lysninger som skal gis i stiftelsesdokumentet
eller vedtektene. Kravet til minste tillatte ak-
sjekapital i den nasjonale lovgivning skal
minst svare til 25 000 ECU regnet etter 19?6-
verdi (ca, 150 000 kroner). Sett i sammenheng
med at regelen bare gjelder "store> aksjesel-
skaper, kan kravet ikke karakteriseres som
saerlig strengt.

EF har forholdsvis strenge regler når det
gjelder vurdering og kontroll av aksjeinn-
skudd i annet enn penger. Kravet er at slike
innskudd skal vurderes av .uavhengige sak-
kyndigen som er oppnevnt eller godkjent av
det offentlige, f@r stiftelsen av selskapet. Ved
kapitalforhØyel.se skal vurderingen finne sted
f6r gjennomfpringen av kapitalforhgyelsen,
De uavhengige sakkyndige skal utarbeide en
redegj@relse som skal offentliggjgres.

Direktivet har en regel om at bestemmelse-
ne om uavhengig vurdering av tingsinnskudd
gjelder tilsvarende for formuesgoder selska-
pet erverver fra stifterne innen en periode på
to år etter stiftelsen. Forutsetningen er at ve-
derlaget er over en viss stØrrelse og at erver-
vet ikke ligger innenfor rammene av selska-
pets llpende disposisj oner.

2. selskapsdirektiv har også regler om ut-
bytte, lån til erverv av selskapets aksjer, er-
very av egne aksjer, kapitalforhpyelser og ka-
pitalnedsettelser.

Det 3. selskapsdirektiv, Rdir 78/855 (67), in-
neholder regler om fusjon mellom selskaper
av sâmme nasjonalitet. Også dette direktivet
gjelder <store> aksjeselskaper. Formålet med
direktivet er å sikre at fusjonsinstituttet fin-
nes i alle medlemsland. Videre s/ker direkti-
vet å samordne reglene om fusjon for å sikre
visse minstekrav til vern av aksjeeiere og kre-
ditorer, og for å hindre omgåelser av fuJjons-
reglene.

3. direktiv inneholder videre enkelte regler
om informasjonsplikt i forbindelse med fusjo-
nen. For det f@rste pålegges ledelsen i de fu-
sjonerende selskaper å utarbeide en fusjons-
plan, og det oppstilles minstekrav til hvilke
opplysninger som skal gis i fusjonsplanen.
Videre kreves det at fusjonsplanen skal of-
fentligglpres. F\rsjonsplaner skal vurderes av
uavhengige sakkyndige. Direktivet har videre
regler om bl.a. fusjonsvedtaket og om beskyt-
telse av kreditorene.

6. selskapsdirektiv, Rdir 82/891 (68), har
som formål å harmonisere medlemslandenes
lovgivning om fisjon. Reglene.er blant annet
gitt for å hindre omgåelser av fusjonsreglene

og for å beskytte selskapsdeltakernes og tred-
jepersoners interesser. Reglene gjelder bare
..store" aksjeselskaper.

Direktivet pålegger ikke medlemslandene å
ha særregler om fisjon, men etablerer ulike
modeller til regelverk for medlemsland som
har slike særregler.

Direktivet gir regler om informasjonsplikt i
forbindelse med fisjonen, offentligg¡øñng,
saksbehandlingsregler, regler til beskyttelse
av kreditorene og fisjonens ikrafttredelse m,v.

Regler om enpersonsaksjeselskaper er fast-
satt i 12, selskapsdirektiv, Rdir 89/667 (69). Di-
rektivet pålegger medlemslandene å tillate
aksjeselskaper med bare én aksjeeier. Direk-
tivet gjelder i utgangspunktet bare osmå"
aksjeselskaper, men reglene får anvendelse
også i de tilfeller hvor medlemslandene tilla-
ter at "store" aksjeselskaper eies av én delta-
ker.

Direktivet krever videre at medlemslande-
ne skal gi enkelte særregler for enpersonsak-
sjeselskaper. Det fastsetter at selskapsdelta-
keren skal utØve de beføyelser som tilkom-
mer generalforsamlingen. Videre kreves det
at avtaler som inngås mellom selskapsdelta-
keren og selskapet, skal innfgres i en proto-
koll eller nedfelles skriftlig.

Regler som stiller krav til medlemslande-
nes lovgivning om regnskap er fastsatt i 4. og
7. selskapsdirektiv, Rdir ?8/660 (70) og Rdir
83/349 (71). Reglene bygger i vesentlig utstrek-
ning på regnskapsprinsipper som er kjent fra
gieldende norsk lov og praksis.

Det 8. selskapsdirektiv, Rdir 84/253 (72), in-
neholder bestemmelser om godkjennelse av
personer med ansvar for lovfestet revisjon av
regnskaper. Direktivet har bare i liten grad
bestemmelser om hvordan revisjonen skaì ut-
f/res. Bestemmelsene tar først og fremst sikte
på en harmonisering av godkjenningsreglene
for personer som skal utfØre lovbestemt revj-
sjon, slik at regelverket sikrer deres uavhengi-
ge stilling.

Rådsforordning Rfo 2137185 (?3) gir hjem-
mel til å etablere en ny juridisk person kalt
"Europeisk Økonomisk foretaksgruppe". For-
målet med forordningen er å skape et enklere
alternativ for foretak til å samarbeide om en-
kelte oppgaver over landegrensene i Felles-
skapet. En foretaksgruppe er et samarbeids-
organ der, deltakerne er solidarisk ansvarlige
for foretaksgruppens forplikelser overfor
tredjeperson. Foretaksgruppen har selvsten-
dig rettshandleevne, og opptrer selvstendig
overfor tredjemann.

Foretaksgrupper kan etableres for alle slags
lkonomiske aktiviteter, men gruppens for-
mål kan ikke være å oppnå gkonomisk ge-
vinst for gruppen som egen jurdisk person.
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Forordningen har for @vrig regler om hvem
som kan være medlem av en foretaksgruppe,
registrering og offentlighet når det gjelder
opplysninger om foretaksgruppen, ansvar og
fordeling av overskudd samt foretaksgrup-
pens organer,

7.8.3 Sentrale spørsmål I forhandlingene
Det har i forhandlingene vært enighet mel-

lom EFTA-landene og EF om hvilke av EFs
regler om selskapsrett som skal omfattes av
EØS-avtalen. Dette regelverket er omfattende
med forholdsvis kompliserte og tekniske reg-
ler. Et viktig punkt for EFTA-landene var der-
for spØrsmålet om en overgangsperiode ut
over EØS-avtalens ikrafttredelsestidspunkt
for at arbeidet med endringer av den nasjona-
le lovgivningen skulle kunne giennomfpres.

Et annet sp/rsmål var sondringen meìlom
(store> og små, aksjeselskaper. Flere av EF-
TA-Iandene, herunder Norge, har ikke et til-
svarende skille. Spgrsmålet var derfor hvor-
dan reglenes anvendelsesområde skal angis
for de EFTAland som ikke har inndeling i
osmåo oei ,<store" aksjeselskaper som EF-reg-
Iene sondrer mellom.

7,8.4 Forhandlingsresultatet
EØS-avtalens regler om selskapsrett mots-

va¡er de EF-regler som er omtalt i punkt 7,8.2
ovenfor, Avtalens Artikkel 34 tilsvarer Roma-
traktatens artikkel 58 og fastsetter at et sel-
skap opprettet i samsvar med lovgivningen i
et EØS-land, og som har sitt vedtektsbestem-
te sete, hovedkontor eller hovedvirksomhet
innenfor et av avtalepartenes territorier, med
hensyn til etableringsretten skal likestilles
med fysiske personer som er statsborgere i
disse landene, Artikkel 34 fastsetter videre
hva som menes med selskap. I praksis dekkes
enhver juridisk person etter lovgivningen i et
EØS-Iand, med unntak for slike som driver
erverysmesssig virksomhet.

Avtalens Artikkel 77 angir nærmere de be-
stemmelser som skal gielde for selskapsrett.
Disse er omtalt i Avtalens Vedlegg XXII (S.v.
1 s. 401).

SpØrsmålet om overgangstid for å gjennom-
føre de npdvendige lovgirmingsmessige end-
ringer i nasjonal rett, er regulert i Vedleggets
generelle bestemmelser. For Norge innebæ-
rer dette at iverksettelsen skal være giennom-
ført senest to år etter Avtalens ikrafttredelse.

I tillegg til denne generelle overgangsperio-
de har enkelte av EFs regler overgangsbe-
stemmelser for EFs medlemsland som kan
gjøres gjeldende også for EFTA-landene, jf.
Avtalens Vedlegg XXII, punkt 2 om 2. direk-

tiv, punkt 3 om 3. direktiv og punkt 5 om 6. di-
rektiv.

Spgrsmålet om sondringen ¡nellom .store"
og "små u aksjeselskaper eÌ lpst ved at regle-
nes anvendelsesområde for de nordiske EF-
TA-landene er angitt som uaksjeselskaper",
selv om reglene bare gjelder asls¡s", eller
eventuelt ..små,,, aksjeselskaper. Innled-
ningsvis i Vedlegget er det imidlertid tatt inn
en klausul onr integrering av slike selskaps-
former som forelppig ikke eksisterer i EFTA-
landene. Ifølge denne klausulen kan EFTA-
landene endre referansene til hvilke former
for selskaper reglene skal gjelde for, når ny
lovgivning er vedtatt.

7,E.5 l(onsekvenser for norsk lovgivning og
forskrifter

EØS-avtalens bestemmelser på sclskapsret-
tens område er omfattende, og forholdsvis
mange av de selskapsrettslige bestemmelse-
ne i norsk lovgivning må endres som fglge av
EØS-avtalen. Det er likevel i fþrste rekke tale
om relativt små endringer. EØS-reglene byg-
ger på de samme prinsipper og skal ivareta de
samme hensyn som de norske lovene på om-
rådet. At norsk selskapslovgivning endres i
overensstemmelse med EØS-avtalens regel-
verk, vil derfor ikke innebære vesenUige
brudd med prinsipper i gieldende norsk sel-
skapslovgivning. Et unntak er likevel EFs
skille mellom *små, og "storen aksjeselska-
per.

I seì.skapslovgivningen vil det særlig være
lov av 4. juni 19?6 nr. 59 om aksjeselskaper
(aksjeloven) som blir ber/rt av EØS-avtalen.
Det dreier seg om visse mindre endringer i
forhold til hvilke opplysninger som skal gis i
stiftelsesdokument eller vedtekter for selska-
per, Det kreves også hgyere stiftelseskapital
for nstore> aksjeselskaper. EØS-reglene vil vi-
dere stille st/rre krav til revisors vurdering av
tingsinnskudd for stiftelse av et selskap eller
ved en kapitalforh/yelse, Justeringer av regle-
ne om kapitalforh/yelse og kapitalnedsettelse
vil kreves. Aksjeloven må også få regler om
uavhengig vurdering av formuesgoder selska-
pet erverver fra stifterne innen en periode på
to år etter stiftelsen,

Ved fusjon går EØS-reglenes minstekrav til
opplysninger noe lenger enn kravene etter
aksjeloven. Aksjeloven har heller ingen regler
om offentliggj øring av opplysningene,

Videre innebærer EØS-reglene at uavhengi-
ge sakkyndige skal undersØke fusjonsplanen
og utarbeide en skriftlig rapport til aksjeeier-
ne. Dette er strengere enn aksjelovens regler.

Det stilles også krav om at aksjeeierne skal
ha muligheter til å kunne gjøre seg kjent med
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dokumenter fpr generalforsamlingen skal
treffe avgjlrelse om fusjonen. Reglene går
noe lenger enn aksjelovens regel.

EØS-reglene bestemmer at tidspunktet for
ikrafttredelsen av fusjonen skal fastsettes i
nasjonal lovgivning, Reglene fastsetter at ved
ikrafttredelsen skal alle rettsvirkninger inntre
samtidig, Aksjeloven har ingen tilsvarende
regler.

Aksjeloven inneholder heller ikke regler
om avtaler som inngås mellom selskapsdelta-
keren og selskapet i enpersonsaksjeselska-
per.

EØS-avtalens regnskaps-og revisjonsregler
krever endringer i aksjeloven, i lov av 13. mai
19?7 nr. 3õ om regnskapsplikt m.v. (regn-
skapsloven) og i lov 14. mars 1964 nr. 2 om re-
visj on og revisorer (¡evisorloven).

EØS-avtalens regnskapsregler er betydelig
mer detaljerte enn norsk lovgivning, Inkorpo-
reringen av disse regler i norsk rett vil få som
konsekvens at regnskapsreglene får et stØrre
omfang enn i dag. Særlig vil dette gjelde kon-
sernregnskaper.

Endringene vil ikke innebære prinsipielle
endringer med hensyn til innholdet av år-
soppgi/r og konsernoppgiør i Norge og ho-
vedtrekkene i den praksis som er knyttet til
dagens regnskapslovgivnin g.

Endringene i revisorloven vil ikke represen-
tere vesentlige avvik fra gjeldende bestem-
melser, men i flrste rekke være justeringer av
lovteknisk art.

Rfo 2137/85 om europeiske /konomiske fo-
retaksgrupper krever endringer i lov av 21. ju-
ni 1985 nr. ?8 om registrering av foretak (fore-
taksregisterloven) og en mindre endring i lov
21. juni 1985 nr. 79 om enerett tiì firma og and-
re forretningskjennetegn (firmaloven).

EFs selskapsrett og forholdet til norsk sel-
skapslovgivning er under vurdering i de en-
kelte fagdepartementer. Når det gielder aks-
jeloven, ble det våren 1989 nedsatt en arbeids-
gruppe under Justisdepartementet for å fore-
ta en generell revisjon av loven, Arbeidsgrup-
pen har også fått i oppgave å se på forholdet
til EØS-regelverket på selskapsrettens områ-
de.

Det er også nedsatt et utvalg under Finans-
departementet, oppnevnt ved kgl.res. av 16.
mars 1990, som skal foreta en gjennomgang
av norsk regnskapslovgivning. Også dette ut-
valget vil vurdere forholdet til regelverket i
EØS.

Foretaksregisterloven har stort sett tilsva-
rende regler om registrering av selskapsretts-
lige opplysninger som de som f@lger av E@S-
avtalens bestemmelser. På enkelte mindre
punkter inneholder imidiertid Avtalens be-
stemmelser lpsninger som awiker fra gjel-
dende norske bestemmelser.
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Regjeringen tar sikte på å fremme en propo-
sisjon om endringer i foretaksregisterloven i
I6pet av våren 1992. Bakgrunnen for at man
ikke har valgt å benytte overgangsperioden
på 2 år, er at de endringer som er n/dvendige
som fglge av Avtalen er relativt ubetydelige. I
tillegg må det anses som en fordel for næ-
ringslivet og brukerne at foretaksregisterlo-
ven raskt bringes i samsvar med E@S-forplik-
telsene.

7.8.6 Fremtitlig samarbeid
EF har på selskapsrettens område flere for.

slag til nye regler.
Forslag til 5. selskapsdirektiv har regler om

aksjeselskapers struktur. Det er foreslått reg-
ler om ledelsesorganene, ansattes medbe-
stemmelsesrett som skal sikres i nasjonal lov-
givning etter en av fire modeller, generalfor-
samlingen, årsregnskap, årsrapporter og revi-
sjon. Reglene vil bare gjelde ,.store' aksjesel-
skaper.

Forslag til 10. selskapsdirektiv gir regler om
fusjon av selskaper av ulik nasjonalitet. For-
slaget tar sikte på å lette gjennomfpringen av
fusjoner på tvers av landegrensene. Reglene
vil bare omfatte <store> aksjeselskaper.

Forslag til 13. selskapsdirektiv omhandler
tilbudsplikt ved selskapsovertakelser. Til-
budsplikten utlpses dersom oppkjpperen er-
verver en trefiedel av sternmene i selskapet,
Tilbudsgiveren og selskapets ledelse påleg-
ges dessuten informasjonsplikt overfor aksje-
eiere.

Forslag til forordning om statutt for det Eu-
ropeiske Selskap og direktiv om arbeidstake-
res medinnflytelse i det Europeiske Selskap
har som formål å skape en selskapsform som
kan fungere uavhengig av de nasjonale retts-
systemene, Selskapsformen vil derfor supple-
re de eksis'uerende nasjonale selskapsforme-
ne. I tillegg foreligger det et forslag til direktiv
sorn skal sikre de ansatte i et Europeisk Sel-
skap medinnflytelse i ledelse og utvikling av
selskapet etter det samme mønster som i for-
slaget til ã. selskapsdirektiv.

Fra norsk side knytter hovedinteressen for
disse forslagene seg særlig til to forhold. De
vil for det fØrste lette etablering over landeg-
rensene, samtidig som innsynsreglene blir
bedre. For det andre ligger det i disse forsla-
gene mul,igheter til å få grunnfestet prinsip-
per om informasjon og medbestemmelse for
arbeidstakere.

På dette siste punkt går ikke forslagene så
langt som norsk rett. Norge kan gjennom
EØS bidra til at slike regler vedtas og vide-
reutr¡ikles. Nye EF-regler vil i EØS bli be-
handlet etter den fremgangsmåte om beslut-
ningsprosessen Avtalen fastsetter, jf. omtale i
proposisjonens kapittel 8.

'..
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7,8.7 Samlet vurdering
EØS-avtalen innebærer at dens regelverk

på selskapsrettens område legges til grunn
for norsk selskapslovgivning. At vår selskaps-
lovgivning blir mer ulikn den europeiske sel-
skapsretten, er en fordel i seg selv. I EØS vil
prinsippet om etableringsrett innebære at
statsborgere fra andre medlemsland vil ha ad-
gang til å etablere seg i Norge, mens nord-
menn på samme måte kan etablere seg i andre
EØSland. Videre vil Avtalen innebære at sel-
skapenes virksomhet ofte vil rekke ut over
det enkelte lands område. En slik internasjo-
nalisering blir lettere dersom selskapslovgiv-
ningen er tilnærmet lik i hele området.

Et av hovedformåIene med EØS-reglene på
selskapsrettens område er å sørge for at aksje-
eiere, medkontrahenter og kreditorer er sikret
en viss minste beskyttelse uansett hvor i
EØS-området selskapet h6rer hjemme. For
EØS-borgere eller selskaper som ønsker å
etablere seg i Norge vil det være en praktisk
fordel å vite at man vil bli underlagt en lovgiv-
ning som i stor grad svarer til selskapslovgiv-
ningen fra vedkommendes hjemland, og som
dermed er forholdsvis kjent.

EØS-reglene vil også lette mulighetene for
samarbeid på tvers av landegrensene. Regje-
ringen vil særlig legge vekt på at det giennom
EØS-samarbeidet kan utformes regler som
sikrer de ansattes rett til medbestemmelse og
informasjon.

7.9 SMA, OG MELLOMSÏ1ORE
BEDBIFTEB

7.9.1 lrrnledning
Små og mellomstore bedrifter (SMB) defi-

neres i EF som bedrifter med inntil õ00 ansat-
te. Basert på denne definisjon utgjØr SMB
mer enn 95 pst. av alle foretak i Fellesskapet.
Disse står for omlag 75-80 pst. av sysselsettin-
gen innenfor industri og tjenesteytende næ-
ringer,

I Norge defineres vanligvis SMB som be-
drifter som har inntil 100 ansatte. Basert på
denne definisjonen, tilhgrer ca. 99 pst. av to-
talt antall bedrifter i Norge kategorien SMB.
Gruppen stårfor ca. 60 pst. av sysselsettingen
i privat sektor.

Gjennomf/ringen av det indre marked stil-
ler små og mellomstore bedrifter overfor sær-
lige utfordringer, både på grunn av deres st/r-
relse og på grunn av deres tradisjonelle orien-
tering mot lokale og nasjonaJ.e markeder.
Nedbygging av handelsbarrierer vil gi nye
markedsbetingelser. For mange vil det indre
marked bety redusert skjerming og Økt kon-
kurranse. Dette gjelder så vel i Norge som i
EF, der gruppen av små og mellomstore be-

20

drifter utgiØr det dominerende antall virk-
somheter.

7.9.2 EFs tiltak for SMB
EF har i tilknytning til arbeidet med gien-

nomfpringen av det indre marked utviklet en
egen SMB-politikk. I 1986 ble det vedtatt et
handlingsprogram for SMB som en del av en
samlet foretakspolitikk. EFs SMB-politikk er
således en integrert del av F ellesskapets gene-
relle strategi for lkonomisk vekst og syssel-
setting. Det legges vekt på at SMB-tiltakene i
EF skal utfylle tilsvarende tittak i de enkelte
medlemsland.

EF s handling sprogrønr, for SMB.
For perioden 1990-93 har handlingspro-

grammet for SMB et budsjett på 135 mill.
ECU tilsvarende ca. 1,1 milliarder kroner. Ho-
vedtyngden av programmet omfatter:

- forenkling av lover og regler
- informasjon til bedriftene
- stimulering til samarbeid og partnerskap

mellom bedrifter i ulike land og regioner.

Som et ledd i forenklingsarbeidet er det
blant annet bestemt at konsekvensene for
SMB skal vurderes fgr nye regler vedtas i EF.

Programmet inneholder ulike konkrete til-
tak:

- Euro hfo Centres (EIC)
Pilotprosjektet EIC ble startet hþsten 198?

for å spre informasjon om det indre marked til
SMB. Totalt er det etablert ca. 200 Euro Info
Centres (EIC) i EF-Iandene. Det er utarbeidet
en informasjonspakke til EIC som oppdateres
jevnlig. Samtidig som informasjon spres til
bedriftene, skjer det en tilbakemelding til
Kommisjonen om SMBs situasjon og behov.
Hvert enkelt informasjonssenter blir utstyrt
med dataverktØy II bruk for sØking i EF-ba-
ser og eksterne databaser. Samtidig utstyres
de med et elektronisk postsystem, slik at de
enkelte EIC lettere kan kommunisere med
hverandre.

- Business Cooperøtion Networlç (BC-N et)
Dette er et databasert nettverk som skal

fremme samarbeidet mellom bedrifter over
landegrensene. Bedriftsrådgivere i de enkelte
medlemsland står i kontakt med en datasen-
tral i Brussel. Bedriftene kan via rådgiverne
legge inn samarbeidspnsker og tilbud på
standardiserte slqiemaer. Ønske og tilbud blir
sammenholdt i sentralen. Dersom en finner
frem til aktuelle samarbeidspartnere, blir det
via rådgivere opprettet kont¿kt mellom be-
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driftene. Systemet er konfidensiett. I lppet av
de vel to år ordningen har eksistert, har mer
enn 30 000 bedrifter benyttet den.

I tillegg til de enkelttiltak som ligger i EFs
SMB-program, er det også i andre prograrn-
mer, som for eksempel i Strategic Programme
for Innovation and Technology transfer
(SPRINT) og i Information Market Policy Ac-
tion (IMPACT), tiltak av interesse for SMB.
Det er særlig programmene knyttet til forsk-
ning, utvikling og informatikk som vil ha ele-
menter som ivaretar SMB's behov. For nær-
mere omtale av disse programmene vises det
til pkt. 7.5 i dette kapittel.

Etter traktatkonferansen i Maastricht i de-
sember 1991 er det enighet om endringer i Ro-
matraktaten som vil gi Fellesskapet myndig-
het til å iverksette tiltak med sikte på å utvik-
le en konkurransedyktig industrisektor, I
denne sammenheng blir behovet for SMB-til-
tak spesielt understreket. Det slås videre fast
at det påhviler Fellesskapet og medlemslan-
dene en forpliktelse til å oppmuntre til initia-
tiv og tiltak spesielt rettet inn mot SMB. Dette
understreker den vekt som legges på utviklin-
gen av SMB i Fellesskapet.

7.9.3 Senúrale spørsmål i forhandlingene
HovedspØrsmålet i forhandlingene var i

hvilken form og i hvilket omfang EFTA-lan-
dene skulle delta i EFs tiltak og program for
SMB. EFTA-landene la til grunn full og like-
verdig deltakelse.

Hovedoppmerksomheten var rettet mot
EFs handlingsprogram for SMB. Handlings-
programmet inneholder flere enkelttiltak
sorn f.eks. Euro Info Centres, BC-Net, stimu-
lering av underleverandørvirksomhet, utdan-
ningsprogram for småbedriftsledere, regelfo-
renkling, spesielle låneordninger for SMB
m.v. Programmet vil bli viderefØrt etter 1993
på omtrent samme nivå som hittil, med mu-
lighet for en viss videreutvikling og utvidelse.

Som for de /vrige tilgrensende områder
hvor det primært er tale om programdeltagel-
se, var EFTA-landenes delfinansiering av pro-
grammene et viktig spprsmåI. Tidspunkt for
tilknytning var også viktig, særlig fordi Etr's
SMB-program i stor grad tar sikte på å forbe-
rede bedriftene på gjennomflringen av det in-
dre marked. EFTA-landene /nsket derfor til-
knytning til deler av programmet allerede fpr
EØS-avtalen trer i kraft.

7.9.4 Forhandlingsresultateú
EØS-avtalens Artikkel 78 fastsetter at parte-

ne skal styrke og utvide samarbeidet om små
og mellomstore bedrifter inhen rammen av
Fellesskapets virksomhet på området.

Avtalens Protokoll 31, artikkel 7, (S.v. 1 s.
177) inneholder de bestemmelser som skal
gielde for samarbeidet innenfor SMB-områ-
det, Samarbeidet skal skje på grunnlag av
Fellesskapets tiltak og virksomheter for SMB
og ha som særlig siktemål å:

- fjerne unødige administrative og finansiel-
le barrierer for næringslivet;

- informere og bistå bedrifter, særlig de små
og mellomstore, vedrlrende politikk og
programmer som kan være relevante for
dem;

- oppmuntre til samarbeid og partnerskap
mellom bedrifter, særlig mellom de små og
mellomstore fra ulike regioner i EøS.

Som grunnlag for samarbeidet viser Avta-
lens Protokoll 31, artikkel ? til en rekke EF-
vedtak. Eksempler på slike vedtak er rådsre-
Solusjon av 2?. mai 1991 "Om handlingspro-
grammet for SMB, inkludert håndverksbe-
drifter, og rådsbeslutning av 18. juni 1991

"Om en ny dimensjon for foretakspolitikk,,
som med enkelte justeringer og tilpasninger
stadfester handlingsprogrammet.

Avtalen åpner for at EFIIA-landene kan del-
ta i de enkelte delene av EFs handlingspro-
gram for SMB. Protokoll 3l fastsetter at EØS-
komitéen fra Avtalens ikrafttredelse skal ta
de n@dvendige beslutninger med hensyn til
enkelthetene vedrØrende EFTAlandenes del-
takelse, herunder også det som knytter seg til
deres finansielle medvirkning.

7.9,5 Yurdering og fremtidig samarbeid
Parallelt med EØS-forhandlingene er det

fprt forhandlinger med Kommisjonen om til-
knytning til deler av SMB-programmet f/r
EØS-avtalens ikrafttredelse, Det er oppnådd
enighet om tilknytning til BC-Net for samtli-
ge EFTA-land fra mars 1991. I Norge er BC-
Net organisert med et nasjonalt kontaktpunkt
i Norges Eksportråd, Til dette er det i alt knyt-
tet 16 regionale autoriserte BC-Net-rådgivere.

Videre fpres det lgpende dr@ftelser med
Kommisjonen, for å oppnå tilknytning til EFs
Euro Info Centres fpr Avtalen trer i kraft. På
informasjonssiden er det i Norge etablert et
EURO INFO-kontor. Dette er lokalisert til
Norges Eksportråd, mens det faglige hove-
dansvar ligger i Næringsdepartementet, Kon-
toret skal koordinere og formidle informasjon
til enkeltbedrifter om EFs indre marked. Den
primære målgruppen er små og mellomstore
bedrifter. Regionale kompetansemiljper er
knyttet til kontoret sorn derved kan stå for en
landsdekkende informasjonsvirksomhet.
Kontoret har en virksomhet og er ory¡anisert
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slik at det enkelt kan knyttes trl -b.:.b's Euro ln-
fo Centre system.

EFs tiltak for små og mellomstore bedrifter
er iverksatt særlig for å forberede denne be-
driftsgruppen til de nye vilkår gjennomførin-
gen av det indre marked vil medf6re, Regje-
ringen ser det som viktig at også norske små
og mellomstore bedrifter står best mulig rus-
tet til å mØte utfordringene fra det indre mar-
ked. Regjeringen har ved siste budsjettfrem-
legg understreket behovet for en offensiv
SMB-satsing. Flere tiltak for å bidra til igang-
setting av ny virksomhet og for å fremme en
balansert regional utvikling er under gjen-
nomfpring. Det er også lagt vekt på at en i re-
gelverksutformingen spesielt må vurdere
hensynet til SMB. Dette er n/dvendig både
for å kunne delta aktivt i samarbeidet innen-
for EØS og for å oppnå en faktisk styrking av
SMB i Norge.

7.IO TURISMD
7.10.1 Innledning

Reiselivsnæringen i Norge omfatter reise-
livsrelatert transport, overnatting, servering,
salg, formidling og informasjon. Anslag for
norsk reiselivsnærings bruttoproduksjon i
1990 er ca. 40 milliarder kroner. Sysselsettin-
gen utgjlr ca. 95.000 personer. Reisevalu-
tainntektene utgjorde ca. 13 mrd. kroner i
1990. Over halvparten av norske reisevalu-
tainntekter kommer fra EF-landene.

I EF utgiØr turismen over 5 pst, av bruttona-
sjonalproduktet og ca. 5 pst. av utenrikshan-
delen. Over 8 millioner mennesker, det vil si
ca 6 pst. av den totale sysselsettingen i EF, ar-
beider i reiselivsnæringen. Dette tallet er sti-
gende.

7.10.2 EFs samarbeid innen turisme
Ettersom reiseliv er et forholdsvis nytt fel-

lesskapsanliggende, foreligger det forelØpig
relativl få EFvedtak som direkte omhandler
turisme. Den første resolusjon som omtaler
fellesskapspolitikk på turistområdet kom i
1984. Fra 1986 foreligger det to anbefalinger
fra EF-kommisjonen om standardisert infor-
masjon om hoteller og brannsikringsforan-
staltninger for hoteller. Samme år vedtok EFs
råd en resolusjon om en bedre tidsmessig og
geografisk spredning av turisme, og Rådgi-
vende utvalg for turisme, sotn skal ivareta
samarbeidet mellom EF-kommisjonen og
medlemslandene, ble opprettet.

I 1988 ble det vedtatt et handlingsprogram
for Det europeiske turistår 1990, som ble åp-
net for deltakelse også fra EFTA-lattdenes si-
de. Dette var fØrste gang EFTA-landene del-

tok fullt ut i et program på lik linje med EF-
landene. Det ble gjennomf@rt en rekke tiltak i
samtlige EFTA- og EFland som markerte rei-
seÌivsnæringens betydning i Vest-Europa.

EF gjorde i 1989 også et vedtak om avgift-
stiltak for varer som medbringes av reisende.
Videre har EF vedtatt et direktiv om pakke-
reiser, Rdir 90/314 (36), som ivaretar forbru-
kersikkerheten for reisende,

I mai 1991 fremla EF-kommisjonen forslag
til en handlingsplan for turisme som utfyller
de tiltak som er nevnt ovenfor. I samsvar med
nærhetsprinsippet består Kommisjonens rol-
le i å koordinere medlemsslandenes tiltak og
å gi impulser til nye tiltak, Tiltakene i hand-
lingsplanen er inndelt i to hoveddeler. Den
første delen omhandler tiltak som utvikling
av turiststatistikk, et program for forskning,
koordinering av EFs og medlemslandenes
reiselivspolitikk, hØringsrunder med nærin-
gen, bidrag til spredning av turistsesongen og
forbedret forbrukerbeskyttelse.

Den andre delen av handlingsplanen omfat-
ter tiltak til fremme av turismen i EF:

- Turisme med kulturelt siktemål
- T\¡risme og mi[Ø
- Turisme i landdistrikter
- Sosial turisme og ungdomsturisme
- Utdannelse og utvekslingsprogrammer
- Markedsføring av Europa i oversjØiske

land
- Flernasjonale samarbeidsinitiativer

Planen er ennå ikke vedtatt av EFs råd,
men forutsettes behandlet i inneværende
halvår.

På traktatkonferansen i Maastricht i desem-
ber 1991 ble det oppnådd enighet om at Fel-
lesskapet bør fä formell kompetanse til å
iverksette tiltak og fremme samarbeid mel-
lom medlemslandene innenfor reiselivssekto-
ren. Kommisjonen skal i denne sammenheng
spesielt bistå med forskning, organisering av
konsultasjoner for å forbedre og distribuere
reiselivsstatistikk, bidra til utveksling av in-
formasjon og erfaringer, koordinere med-
lemsstatenes gjennomføring av fellesprosjek-
ter samt å samordne oversjøisk markedsfø-
ring.

Av Øvrige tiltak i Fellesskapets regi som har
betydning for utviklingen av reiselivet, er re-
gionalpolitikken med strukturfondene og
andre regionale ordninger. Det gis lkende
stØtte til reiselivsprosjekter gjennom disse
ordningene. Også innenfor enkelte av EFs til-
tak for landbrukssektoren gis det stØtte til rei-
selivsutvikling som en binæring for landbru-
ket.
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EFs handlingsprogam for små og mellom-
store bedrifter vil inkludere deler av reiselivs-
næringen giennom bedriftsinformasjonssy-
stemer, nettverkssamarbeid og databaser.
EF-kommisjonens forsknings-, standardise-
rings- og utviklingsprogrammer innen infor-
masjonsteknologi er av betydning for reiseli-
vets bruk av informasjons- og bookingsyste-
mer.

7.10.3 Sentrale spørsmål i forhandlingene
Siden turisme på forhandlingstidspunktet

var et område der EF ikke formell kompetan-
se, var EFTAlandenes hovedmålsetting å få
avtalefestet turisme som et fremtidig samar-
beidsområde. EFTA-landene fant at de områ-
der som er innlemmet i EF-kommisjonens
forslag til handlingsprogram var godt egnet
til utvikling av felles tiltak mellom EFTA- og
EF-landene.

Det var også i EFTA-landenes interesse å
sikre at EF medvirker s¿unmen med EFTA-
landene i felles europeiske presentasjoner og
markedsfpingstiltak på oversjøiske marke-
der. EFTA-landene har gått inn for at Europe-
an Tlavel Commission (ETC), som er en sarn-
menslutning av de vest-europeiske lands na-
sjonale reiselivsorganisasjoner, skal spille en
koordinerende rolle i dette markedsarbeidet.

7.10.4 Forhandlingsresultatet
Avtalens Artikkel 78 fastsetter at partene

skal styrke og utdype samarbeidet om turis-
me innenfor rammen av Fellesskapets aktivi-
teter. Dette innebærer at avtalepartene har
påtatt seg en klar forpliktelse til økt samar-
beid om reiseliv gjennom de samarbeidspro-
sedyrer og på de vilkår soim denne del av Av-
talen fastlegger.

Avtalens Protokoll 31, artikkel 8 (S.v. I s.
178) inneholder de nærmere bestemmelser
om sarnarbeidet om turisme. Artikkelen fast-
setter at partene giennom dialog skal identifi-
sere områder og tiltak der et nærmere samar-
beid kan bidra til å fremme turismen og til å
bedre de allmenne betingelser for turistnæ-
ringen på avtalepartenes territorium.

Artikkelen er generelt utformet, noe som
skyldes at EF ennå ikke har vedtatt en konk-
ret handlingsplan. Result¿tet av forhandlin-
gene anses likevel som positivt. Ef,'TA-lande-
ne vil kunne kreve drØftelser om deltakelse i
alle pågående og fremtidige europeiske pro-
gram som iverksettes av Fellesskapet. Erfa-
ringene fra samarbeidet giennom Det euro-
peiske turistår tilsier at et forpliktende samar-
beid kan utvikle seg positivt i fremtiden.
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7.10.5 Vurdering og fremtidig samarbeid
Siden EFs program for reiselivet fortsatt er

på forslagsstadiet, gir dette EFÎA-landene
mulighet til å være med i utformingen av det
fremtidige samarbeid. For norsk reiseliv inne-
bærer dette at det kan tas initiativ til utfor-
ming av rammeprogram, såvel som konkrete
samarbeidsprosjekter. Beslutninger om å ini-
tiere og iverksette tiltak i et europeisk reise-
livsprogram og lvrige prosjekter og tiltak
skal tas av EØS-komiteen. Dette organ er
gjennom Avtalens Artikkel 86 gitt fullmakt til
å iverksette samarbeid mellom EØS-landene,
herunder også å endre Protokoll 31.

Gjennom EØS-samarbeidet kan Norge på
lik linje med andre deltakerland fremme for-
slag til fremtidige samarbeidsprosjekter. Dis-
se prosjekter må være i tråd med felles priori-
teringer, og bidra til å utvikle en fremtidig
handlingsplan for turisme i Europa. De tiltak
som ligger i EF-kommisjonens forslag til
handlingsprogram er i godt samsvar med de
prioriteringer norsk reiselivsnæring arbeider
etter. Dette gjelder blant annet arbeidet med
å profilere Norge som et reisemål for grønn
turisme.

Innenfor rammen av samarbeidet i Nordisk
Tl¡ristråd er det tatt initiativ til å utvikle egne
nordiske forslag til europeiske reiselivstiltak.
Siktemålet er blant annet å /ketrafikken mel-
Iom de europeiske land og til Europa, for der-
ved å styrke inntjening og sysselsetting i de
europeiske land. Fra norsk side legges det
vekt på at tiltakene gis et innhold som kan
sikre kvalitet og milj/orientering i den euro-
peiske reiselivsnæring og at næringen bidrar
til en balansert og positiv vekst i distriktene.

î¡rismen er en sammensatt næring. E@S-
avtalens virkninger for reiselivsnæringen er
derfor ikke bare knyttet til det særskilte turis-
mesamarbeid som skal utvikles mellom Avta-
lens parter, Også Avtalens bestemmelser på
/vrige områder, så som fri bevegelighet for
personer, tjenester og transport, konkurran-
seregler, regional utvikling, forbrukervern og
miljØpotitikk vil ha virkninger for turistnæ-
ringen.

7.II KULTUR-OGMEDIEOMRÅDET
7.11.1 Kulturområilet

Kultr¡rområdet var på forhandl.ingstids-
punktet ett av de områder som ligger utenfor
EFs formelle kompetanse, selv om EF har
etablert flere programmer som tar sikte på å
fremme kulturelle målsettinger. På traktat-
konferansen i.Maastricht i 1991 ble det opp-
nådd enighet om å inkludere kultu¡området i
Romatraktaten. I et forslag til en ny bestem-
melse understrekes behovet for å bygge på og
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videreutvikle det kulturelle mangfold i Euro-
pa. Nærhetsprinsippet vil ha særlig betyd-
ning på kulturområdet, slik at tiltak i Felles-
skapets regi ikke skal erstatte, men utfylle og
understltte de tiltak som iverksettes i de en-
kelte medlemsland. Det slås i forslaget videre
fast at FelLesskapet skal ta hensyn tit kulturel-
le aspekter i sin innsats på andre samarbeids-
områder.

I en felleserklæring til EØS-avtalen (S.v. 1 s.

416) utt¡ykker partene enighet om å innlede
et samarbeid på kulturområdet. Partene viser
til det samarbeid som alt skjer innen Europa-
rådet og uttrykker vi\je til å styrke og utvide
samarbeidet. Siktemålet skal være å bidra til
bedre forståelse mellom folkeslagene i et mul-
tikulturelt Europa. Målet er også å sikre og ut-
vikle den nasjonale og regionale kultur og
kulturarv, som med sitt mangfold beriker den
europeiske kultur.

I en annen felleserklæring til Avtalen (S,v, I
s. 416) sier partene seg rede til å innlede sam-
arbeid for å motvirke ulovlig handel med kul-
turgjenstander og til å samarbeide om regler
som gjelder regulær handel med kulturgjen-
stander,

Utover det fremtidige samarbeid som disse
erklaeringer legger opp til, har andre bestem-
melser i Avtaien betydning for nasjonale ord-
ninger innenfor kulturområdet. Dette gjelder
særlig i forhold til stØtte- og vederlagsordnin-
ger,

Støtte- og uederlag sordni.nger m.u.
De norske vederlags- og stØtteordningene

innenfor kultursektoren er gjennomgått i for-
hold til det generelle forbud mot forskjellsbe-
handling på grunnlag av nasjonalitet som fØl-
ger av Avtalens Artikkel 4. De ordninger som
blir berØrt, er fonds som er etablert for veder-
lag som det offenUige betaler, eller særlige av-
gifter på bruk eller forvaltning av kunstneris-
ke verk og prestasjoner. Stptteordningen for
spillefilmproduksjon må også endres etter til-
svarende mønster. Irinkjgpsordningene for
skjpnnlitteratur berØres derimot ikke siden
disse bare bygger på krav om utgivelse på
norsk språk, kombinert med krav til kvalitet.

Den samlede vurdering er at en omlegging
av kriteriene for å bringe dem i samsvar med
forbudet mot forskjellsbehandling, vil ha li-
ten innvirkning på forvaltningen av ordninge-
ne. Det er Regjeringens syn at intensjonene
med norske kulturpolitisk begrunnede stØtte-
ordninger kan viderefØres, og at norsk kultur,
norske kulturytringer og norsk kulturpro-
duksjon fortsatt skal kunne stØttes etter da-
gens måIsettinger,

Det vil i lØpet av året b1i lagt frem forslag
om endring i tildelingskriteriene for enkelte

stØtteordninger som i dag behandler utlen-
dinger ulikt i forhold til nordmenn.

Delvis vil det bli foreslått språkkrav, delvis
krav om oppholds- og/eller bostedskriterier
som vil være saklig begrunnet med at ordnin-
gene ellers ville miste sin mening som kultur-
stØtte. Slike stþtteordninger finnes for Øvrig i
en rekke EF-land,

Regjeringen vil i det videre arbeid med opp-
følging av EØS-avtalen legge betydelig vekt
på å klarlegge de muligheter Avtalen gir nor-
ske kunstnere og kulturarbeidere til å virke
innenfor EØS-området. Det vil bli lagt vekt på
å bygge opp hensiktsmessige informasjons-
kanaler for dette formåI.

Opphøusrett
Forhandlingsresultatet vedrørende imma-

terielle rettigheter er behandlet i proposisjo-
nens kapittel 4. Fordi de opphavsrettslige reg-
Iene har vesentlig betydning både for kultur-
politiske og mediepolitiske splrsmåI, blir de
kort omtalt også her.

EØS-avtalens bestemmelser vedrØrende
opphavsrett er fastsatt i Avtalens Vedlegg
XVII (S.v. 1 s. 380). Bestemmelsene gjelder
beskyttelse av EDB-programmer, Rdir 91/250
(74).

EF har imidlertid tatt en rekke nye initiativ
på dette området som kan bli gienstand for
nærmere drlftelser i EøS. Det gielder blant
annet regler for rettighetsklarering i satellitt-
sendinger og for videresending av kringkas-
tingsprogram i kabel. Videre gielder det be-
skyttelsesnivået for rettighetshavere til ulike
t¡ryer kunstverk og prestasjoner, regler om
salg, lån og utleie av kunstneriske verk og
prestasjoner. EFTA-landene vil på ekspert-
plan delta i utformingen av disse forslag i
samsvar med Avtalens regler om informa-
sjons- o g rådslagningsprosedyrene.

På dette området foregår det parallelt et ar-
beid i andre internasjonale fora, blant annet i
World Intellectual Property Organization (\üI-
PO), Siden de nordiske land i stor grad har
sammenfallende regler på dette området, er
det etablert et nært nordisk samarbeid. Regje-
ringen vil legge vekt på å fortsette dette sam-
arbeidet.

7.11.2 Media
Forhandlingsresultatet vedrØrende fiern-

syn er behandlet i proposisjonens kapittel 6.
EØS-avtalens regler om audiovisuelle tjenes-
ter motsvarer bestemmelsene i EFs fiernsyns-
direktiv, Rdir 89/5õ2 (75) jf. Avtalens Vedlegg
X (S.v. 1 s. 341). Det vises til pkt. 5.6.3 i propo.
sisjonens kapittel 5.
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MEDIA.PROGRAMMET
Avtalens Protokoll 31, artikkel 9 (S.V.I s'

178) åpner for at EFTA-Iandene kan tiltre EFs
program for utvikling av den europeiske au-
diovisuelle industri (MEDIA-95). MEDIA-pro-
grammet legger opp til stØttetiltak på en rek-
ke områder innenfor den audiovisuelle sek-
tor. Programmet lØper over perioden 1991-
1995. Totalt har EF avsatt 200 mill. ECU (1,6

mrd. kroner) til programmet.
MEDlAprogrammet er inndelt i flere ulike

sektorer, hver med særskilte stØtte- og utvik-
lingstiltak:

Til ulike distribusjonstiltak er det i perio-
den avsatt 85 mill. ECU (ca 680 mill. kroner),
Tiltakene omfatter stptte til distribusjon av
kinofilm, film på video, stØtte til flerspråklige
fjernsynsprogrammer, samt stØtte til uavhen-
gige produsenter.

Til utvikling av produksjonskunnskap er
det avsatt 75 milt. ECU (ca. 600 mill, kroner)
tit bl.a. manusutvikling, bruk av europeisk
teknologi i programproduksjon og etablering
av et sekundærmarked for audiovisuelle pro-
duksjoner.

Til investeringstiltak er det avsatt 10 mill.
ECU (ca. 80 mill. kroner) som primært skal be
nyttes til å unders@ke mulighetene for å få inn
nye investorgrupper innen den audiovisueLle
industrien.

Til utvikling av faglig kompetanse innen
den audiovisuelle industri er det også avsatt
midler, Prosjektet skal bidra til en heving av
kompetansen bl.a. innen manusutvikling, fi-
nansieringstiltak m,v. 15 mill. ECU (ca. 120
mill. kroner) er avsatt i femårsperioden.

Et spesielt tiltak under programmet som
kan ha betydelig interesse for Norge, er stptte-
tiltak til land med liten audiovisuell kapasitet.
Prosjektet kan gi stØtte til tiltak som skal
fremme grenseoverskridende prosjekter hvor
fagfolk fra de mindre landene innen EF del-
tar.

EFTA-landene forhandler nå med EF for å
få i stand en interimsavtale om de praktiske
forhold knyttet til tilslutningen til MEDIA-
programmet. Utviklingen i forhandlingene
tyder på at Etr'TA-landene kan slutte seg fullt
ut til MEDIA-95 fra 1. januar 1993. F\rll delta-
kelse vil kunne gi fordeler i form av interna-
sjonale kontakter og utviklingsmuligheter for
store deler av de norske audiovisuelle milj6er.
Norsk deltakelse i alle deler av MEDIA-95 vil
trolig belØpe seg til ca. 6 mill. kroner pr. år.

7.11.3 Fremtidig samarbeid
Når EØS-avtalen er trådt i kraft, vil det for

EFTAJandene være et sentralt siktemål å få
samarbeid på kulturområdet nedfelt i Avta-

lens Artikkel 78, slik at Avtalens regler for
samarbeid på områder utenfor de fire friheter,
jf. Avtalens Del VI, også blir giort gieldende
for kulturområdet.

Regieringen vil arbeide aktivt for en utvi-
delse av samarbeidet i EØS på kulturområ-
det. Forhandlinger om formen på dette sam-
arbeidet og deltakelse i ulike programmer vil
bli tatt opp i llpet av inneværende år.

7.I2 KATASTROFEBEREDSKAP
EF"Iandene har siden 1977 samarbeidet om

håndtering av alvorligere ulykker forårsaket
av jords$elv, oversvømmelser, ras, brann,
snlstorm og flodbØlger. Kjemiske og indu-
strielle katastrofer omfattes også av samarbei-
det.

I 1987 vedtok EF et mer utfyllende program
for samarbeid på dette området. I henhold til
programmet ble det utarbeidet en håndbok
for krisehåndtering i EF. Denne inneholder
blant annet en oversikt over landenes krise-
planer, tilgjengelige ressurser ved en krise og
en liste over kontaktpersoner i EF-landene.

Det er også opprettet et permanent kontakt-
nett mellom myndighetspersoner som er an-
svarlige for krisehåndtering i EF-landene. Det
legges vekt på at informasjon om katastrofer
kan styrkes, både mellom rnyndighetene og
overfor publikum. Videre skal det opprettes
et felles nØdtelefonnummer og felles radiofre-
kvenser for krisehåndtering. Det er dessuten
besluttet å holde felles katastrofelvelser. I
1989 vedtok EFs Råd en resolusjon , Rres 89/
223, om Fellesskapets fremtidige samarbeid
om katastrofeberedskap.

Krisesituasjoner som krever felles tiltak el-
Ier handling i Ef', vil ofte også ha virkninger i
EFTA-Iandene. Det er derfor i EFTA-landenes
interesse å kunne delta i dette samarbeidet.
Avtalens Artikkel 78 fastsetter at EFTA-lan-
dene skal delta fullt ut i samarbeidet om kata-
strofeberedskap innenfor rammen av Felles-
skapets virksomhet. De nærmere bestemmel-
ser om dette samarbeidet er fastsatt i Avta-
Iens Protokoll 31, artikkel 10 (S.v, 1, s. 178).

Rådsresolusjonen av februar 1989 skal leg-
ges til grunn for samarbeidet i EØS. Partene
skal styrke samarbeidet innenfor de EF-akti-
viteter som kan f/lge av resolusjonen, EFTA-
landene skal dessuten innføre nfldtelefon-
nummei 112 som felles europeisk nBdtelefon-
nummer, senest innen 31. desember 1995,

7.13 OPPSUMMERING
Samarbeid om samfunnspolitiske spgrsmål

omfatter samarbeid på felter som ikke direkte
er knyttet til gjennornfpringen av fritt vare-
bytte og fri bevegelighet for tjenester, kapital
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og personer. Dette samarbeidet omfatter
blant annet mifipvern, arbeidsmiljp og andre
arbeidslivssp@rsmåI, forskning og teknolo-
gisk utvikling, informasjonstjenester, utdan-
ning, opplæring og ungdom, forbrukervern,
selskapsrett, statistikk, små og mellomstore
bedrifter, mediesp¿rsmåI, turisme'og kata-
strofeberedskap.

Fellesskapets samarbeid på disse områdene
har vært i utvikling siden begynnelsen av
1980-årene. Medlemslandene har Økt sin inn-
sats på en rekke områder. Herunder kan nev-
nes:

- Tiltak som er rettet mot å forbedre EFs tek-
nologiske grunnlag og sette næringslivet
bedre i stand til å møte konkurransen på
det globale plan.

- Tiltak for å sikre et hlyt nivå for miljØ, hel-
se og sikkerhet,

- Tiltak for å bedre de generelle arbeids- og
levevilkår, bedre arbeidsmiljget og sikre
arbeidstakernes og andre gruppers rettig-
heter gjennom utvikling av Den sosiale di-
mensjon og styrking av Den sosiale dialog.

EFTA-landene har hatt som siktemål en
bredest mulig deltakelse i EFs eksisterende
samarbeid om samfunnspolitiske spØrsmåI.
For EFTAlandene var det også viktig at Avta-
len kunne fastlegge samarbeidsprosedyrer
som ville gi EtrI[A-Iandene medinnflytelse i
utformingen av det fremtidige samarbeid.

Samarbeidet om samfunnspolitiske spørs-
mål er regulert i to deler av EØS-avtalen. Äv-
talens Del V omhandler allmenne regler som
gjelder for de fire friheter, mens Avtalens Del
VI regulerer samarbeidet utenfor de fire frihe-
ter. Samarbeidet om arbeidsmifi/et og andre
arbeidslivssp/rsmåI, forbrukervern og miljø
har betydning for begge områder og er derfor
regulert både i Avtalens Del V og Del VI.

Avtalens Protokoll 31 inneholder de nær-
mere målsettinger for samarbeidet på områ-
der utenfor de fire friheter.

Rettigheter i samqrbeidet
EØS-avtalen gir EFTAJandene adgangtil li-

keverdig deltakelse i de samarbeidstiltak EF
har iverksatt om andre samfunnspolitiske
sp/rsmåI, herunder på områder som EFs
rammeprogram for forskning og teknologisk
utvikling, utdanning, opplæring og ungdoms-
utveksling.

Avtalen sikrer videre EFTA-landene rett til
innsyn og deltakelse i utviklingen av nye
samarbeidstiltak. EFTA-landene skal ha de
samme rettigheter i samarbeidet som EFs
medlemsland. Der EFTA-landene bidrar fi-
nansielt, skal de delta i forvaltningen og ut-

viklingen av tiltakene med samme rettigheter
som EFs medlemsland.

Når EFTAJand deltar i EFs programmer,
prosjekter eller andre tiltak, skal fØlgende
prinsipper gjelde:

- EtrIlA-landene skal ha adgang til alle deler
av et program;

- EFTA-landenes status i de komitéer som
bistår Kommisjonen i forvaltningen eller
utviklingen av fellesskapsvirksomheter
som EFTA-landene bidrar flrnaniselt til,
skal fullt ut gjenspeile dette bidrag;

- Alle EF-vedtak, med unntak av alminneli-
ge budsjettvedtak, som direkte eller indi-
rekte angår en virksomhet som EFTA-lan-
dene deltar i, skal underlegges de informa-
sjons- og rådslagningsprosedyrer som er
fatsatt i Avtalens DeI VII. Vilkårene for
den fortsatte deltakelse i vedkommende
aktivitet kan revurderes av EØS-komitéen;

- EFTAlandenes deltakere i prosjekter skal
ha samme rettigheter og plikter innenfor
vedkommende EF-program eller annen
aktivitet som dem som gielder for deltake-
re fra EFland. Det samme prinsipp skal
gjelde også for deltakere i utvekslinger
mellom EFTA-land og EFs medlemsland;

- EFTA-landene og deltakere fra disse land
skal ha samme rettigheter og plikter med
hensyn til spredning, evaluering og utnyt-
telse av resultater som EFs medlemsland
og deres deltakere;

- Avtalepartene skal, i samsvar med sine
regler og forskrifter, gi deltakerer i pro-
grammer eller andre tiltak nØdvendige let-
telser ved innreise og opphold;

EFTA-landenes bidrag til samarbeid som
krever finansiell deltakelse, skal fastsettes på
en av de fplgende måter:

- EFTA-landenes bidrag skal utregnes i for-
hold til de tilsagnsrammer og bevilgninger
som hvert år er oppfprt i EFs budsjett på
budsjettposten for vedkommende virk-
somhet. Forholdtallet som bestemmer EF-
TA-landenes bidrag skal være summen av
forholdene mellom hvert EFTA-lands brut-
tonasjonalprodukt på den ene side, og
summen av EF s medlemslands bruttona-
sjonalprodukt og vedkommende EFTA-
lands bruttonasjonalprodukt på den annen
side, Denne faktor skal hvert år utregnes
på grunnlag av de ferskeste statistiske
opplysninger. De bel6p EFTA-landene
skal bidra med, skal komme i tillegg til de
tilsvarende belpp som er oppfprt i EFs
budsjett. De bidrag som EFTA-landene
skal betale hvert år skal bestemmes på
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grunnlag av det som er oppført som bevilg-
ning (dvs. ikke tilsagn);

- EFTA-landenes finansielle bidrag baseres
på det prinsipp at hver avtalepart bærer si-
ne egne kostnader, samt et bidrag til EFs
administrasjonskostnader som fatsettes av
EØS-komitéen;

- EØS-komitéen skal treffe de nødvendige
beslutninger om avtalepartenes bidrag til
vedkommende virksomhet.

Avtalen skaper et rammeverk og en forplik-
telse for partene til å utvikle et permanent
samarbeid om andre samfunnspolitiske
splrsmåI. Partene skal utveksle opplysninger
om egne tiltak og skal konsultere når en part
@nsker dette.

Avtalen pålegger videre EI'TA- og EF-lan-
dene å fremme dialogen mellom partene i ar-
beidslivet.

I Avtalens innledning uttrykker partene sin
vilje til å bevare, beskytte og forbedre miljp-
kvaliteten og å sikre en varsom og fornuftig
utnyttelse av ressursene blant annet på basis
av prinsippet om bærekraftig utvikling og

"fgre varu-prinsippet. Partene understreker
betydningen av å utvikle den sosiaLe dimens-
jon i E@S, sikre det Økonomiske og sosiale
fremskritt og å fremme betingelser for full
sysselsetting, @kt levestandard og bedrede ar-
beidsmiljø- og arbeidslivsvilkår. Avtaleparte-
ne uttrykker også sin vilje til å beskytte for-
brukernes interesser og stilling i markedet.

I en særskilt erklaering til Avtalen gir EF-
TA-landene uttrykk for lnsket om å bidra ak-
tivt til å r-rtvikle Den sosiale dimensjon i E@S
og gir sin stØtte til de prinsipper og grunnleç
gende rettigheter for arbeidstakere som er
nedfelt i Det sosiale charter av 9. desember
1989. Erklæringen er ensidig, siden det nevn-
te Charter ikke har tilslutning fra alle med-
lemsland i EF.

EØS-avtalen legger grunnlaget for et bredt
og forpliktende samarbeid mellom partene
for å oppnå samfunnspolitiske målsettinger i
Det europeiske Økonomiske samarbeidsom-
rådet. Samarbeidet i EØS om samfunnspoli-
tiske sp@rsmåI blir et viktig redskap for å
fremme /konomisk og sosial utjevning og
sysselsetting.

7.14 REFEßANSER TIL RETTSAKTER
MiLjþuern
(1) Rådsdirektiv 75t442 av 15. juli 19?b om

avfall.
S.v. 1 s. 389 S.v. 2 Bind 12

(2) Rådsdirektiv 91/156 av 19, mars 1991 om
endring i Rådsdirektiv 75t442.
S.v, 1 s, 389 S.v. 2 Bind 12
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(3)

(4)

(5)

(6)

(?)

(8)

(e)

(10)

Rådsdirektiv 90/219 av 23. april 1990 om
innesluttet bruk av genetisk modifiser-
te mikroorganismer.
S.v. 1 s, 389 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 90/220 av 23. april1990 om
utsetting i miljøet av genetisk modifi
serte organismer,
S.v. 1 s. 389 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 9ll27l av 21. mai 1991 om
rensing av avl¿psvann fra byområder.
S.v. I s. 387 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv B2l501 av 24. juni 1982 om
faren for st/rre ulykker i forbindelse
med visse aktiviteter i industrien.
S.v. 1 s. 389 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 781176 av 20. februar 1978
om avfall fra titandioksidindustrien.
S,v. I s. 390 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 821883 av 3. desember 1982
om nærmere regler for overvåking og
kontroll av milj/er som ber/res av ut-
slipp fra titandioksidindustrien.
S.v. 1 s. 390 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 84/491 av 9. oktober 1984
om grenseverdier og kvalitetsmålsettin-
ger for utslipp av heksaklorsyklohek-
san.
S.v. 1 s. 387 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 88/609 av 24. november
1988 om begrensning av utslipp av visse
luftforurensende stoffer fra store for-
brenningsanlegg.
S.v. I s. 388 S.v. 2 Bind 12

Arbeidsmilj 6- og arbeidsliusspþrsm&L
(11) Rådsdirektiv 89/391 av 12. juni 1989 om

iverksetting av tiltak som forbedrer ar-
beidstakernes sikkerhet og helse på ar-
beidsplassen.
S.v, I s. 383 S,v. 2 Bind 12

(12) Rådsdirektiv 891654 av 30. november
1989 om minimumskrav til sikkerhet og
helse på arbeidsplassen.
S.v. I s. 383 S.v. 2 Bind 12

(13) Rådsdirektiv 89/655 av S0.november
1989 om minimumskrav til sikkerhet og
helse i forbindelse med arbeidstakernes
bruk av arbeidsutstyr i arbeidet.
S.v. 1 s. 383 S.v. 2 Bind 12

(14) Rådsdirektiv 89/392 av 14. juni 1989 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgiv-
ning om maskiner.
S.v. 1 s, 266 S.v. 2 Bind 12

(15) Rådsdirektiv 89/656 av S0.november
1989 om minimumskrav til sikkerhet og
helse i forbindelse med arbeidstakernes
bruk av personlig verneutstyr i arbei-
det.
S.v. 1 s. 383 S,v. 2 Bind 13

(16) Rådsdirektiv 90/270 av 29. mai 1990 om
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minimumskrav til sikkerhet og helse i
forbindelse med arbeid med dataskjer-
mutstyr.
S.v. 1 s, 383 S.v, 2 Bind 12

(17) Rådsdirektiv 90/269 av 29. mai 1990 om
minimumskrav til sikkerhet og helse i
forbindelse med manuell håndtering av
tunge gienstander som særlig kan føre
til ryggskader hos arbeidstakerne.
S.v. I s.383 S.v.2 Bind 12

(18) Rådsdirektiv 90/394 av 28, juni 1990 om
vern av arbeidstakerne mot fare ved å
være utsatt for kreftfremkallende stof-
fer i arbeidet.
S.v. 1 s, 383 S.v. 2 Bind 12

(19) Rådsdirektiv 90/679 av 26. november
1990 om vern av arbeidstakerne mot fa-
re ved å være utsatt for biologiske agen-
ser på arbeidsplassen.
S.v, 1 s. 383 S,v, 2 Bind 12

(20) Rådsdirektiv 75lLL7 av lO.februar 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lov-
givning om giennomfþring av prinsip-

. pet om lik l/nn for mannlige og kvinne-
Iige arbeidstakere.
S.v, I s. 383 S,v. 2 Bind 12

(21) Rådsdirektiv 761207 av 9. februar 19?6
om gjennomf@ring av prinsippet om lik
behandling av menn og kvinner når det
gielder adgang til arbeid, yrkesutdan-
ning og forfremmelse samt arbeidsvil-
kår.
S.v. 1 s. 383 S.v. 2 Bind 12

(22) Rådsdirektiv 7917 av l9.desember 19?8
om gradvis glennomfpring av prinsip-
pet om lik behandling av menn og kvin-
ner i trygdesp@rsmåI.
S.v. I s. 384 S.v. 2 Bind 12

(23) Rådsdirektiv 86/378 av 24. juli 1986 om
gjennomfpring av prinsippet om lik be-
handling av menn og kvinner i yrkesba-
serte trygdeordninger.
S.v. I s. 384 S.v. 2 Bind 12

(24) Rådsdirektiv 86/613 av 11, desember
1986 om gjennomfØring av prinsippet
om lik behandling av menn og kvinner i
selvstendig næringsvirksomhet, herun-
der landbruk, og om vern av kvinner i
selvstendig næringsvirksomhet i for-
bindelse med svangerskap og f/dsel.
S,v. 1 s. 384 S.v.2 Bind 12

(25) Rådsdirektiv 771187 av 14. februar 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lov-
givning om ivaretakelse av arbeidsta-
kernes rettigheter ved overdragelse av
foretak, bedrifter eller deler av bedrif-
ter.
S.v. 1 s. 384 S.v. 2 Bind 12

(26) Rådsdirektiv 80/987 av 20 oktober 1980
om tilnærming av medlemsstatenes lov-

givning om vern av arbeidstakere ved
arbeidsgiverens insolvens,
S.v. I s, 384 S.v. 2 Bind 12

(27) Rådsdirektiv 7õ1129 av 1?. februar 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lov-
givning om masseoppsigelser.
S,v. I s. 384 S.v. 2 Bind 12

Forbrukewern
(28) Rådsdirektiv 79/581 av 19. juni 1979 om

forbrukervern ved angivelse av priser
på naeringsmidler.
S.v, 1 s, 385 S.v. 2 Bind 12

(29) Rådsdirektiv 88/314 av 7. juni 1988 om
forbrukervern ved angivelse av priser
på varer som ikke er næringsmidler.
S,v. 1 s. 385 S.v. 2 Bind 12

(30) Rådsdirektiv 88/315 av 7. juni 1988, en-
dring av Rådsdirektiv 79/581.
S.v. 1 s. 385 S.v. 2 Bind 12

(31) Rådsdirektiv 87/357 av 2õ. juni 1987 om
tilnaerming av medlemsstatenes lovgiv-
ning om produkter som medfØrer fare
for forbrukernes helse eller sikkerhet
fordi produktene gir inntrykk av å være
noe annet enn det de er.
S.v. 1 s. 385 S.v. 2 Bind 12

(32) Rådsdirektiv 87/102 av 22. desember
1986 om tilnærming av medlemsstate-
nes lover og forskrifter om forbruker-
kreditt.
S.v. 1 s. 385 S.v. 2 Bind 12

(33) Rådsdirektiv 90/88 av 22. februar 1990,
endring av Rådsdirektiv 87/102.
S.v. 1 s. 385 S.v. 2 Bind 12

(34) Rådsdirektiv 841450 av 10. september
1984 om tilnærming av medlemsstate-
nes lover og forskrifter om villedende
reklame.
S.v. 1s.385 S.v,2 Bind 12

(35) Rådsdirektiv 85/577 av 20, desember
1985 om forbrukervern ved avtaler som
inngås et annet sted enn på den næ-
ringsdrivendes faste forretningssted.
S,v, 1 s.385 S.v. 2 Bind 12

(36) Rådsdirektiv 90/314 av 13. juni 1990 om
pakkereiser, herunder pakkeferier og
pakketurer.
S.v. I s. 385 S.v. 2 Bind 12

(37) Kommisjonsrekommandasjon 88i590 av
17, november 1988 om betalingssyste-
mer, særlig om forholdet mellom kor-
tinnehaver og kortutsteder.
S.v. I s. 385 S.v. 2 Bind 12

Súolistilclc
(38) Rådsdirektiv 641475 av 30. juli 1964 om

koordinerte årlige unders/kelser av in-
vesteringer i industrien.
S.v. 1 s. 391 S.v. 2 Bind 12
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(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(4e)

(50)

(51)

Rådsdirektiv 72122L av 6, juni 19?2 om
koordinerte årlige underslkelser av in-
dustrivirksomhet,
S.v. 1 s. 392 S.v. 2 Bind 12
Rådsäirektiv 72127L av 30. mai 19?2 om
koordinerte ko4junkturstatistikker for
industri og håndverk.
S.v. 1 s. 392 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 78/166 av 13, februar 19?8
om koordinerte konjunkturstatistikker
for bygge- og anleggsvirksomhet.
S.v. 1 s. 392 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 781546 av 12, juni 1978 om
statistiske oppgaver over godstransport
på vei innenfor rammen av regional sta-
tistikk.
S.v. 1 s. 393 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 891462 av 18. juli 1989, en-
dring av Rådsdirektiv ?8/ö46
S.v. 1 s. 393 S.v, 2 Bind 12
Rådsdirektiv 80lLL77 av 4. desember
1980 om statistiske oppgaver over gods-
transport med jernbane innenfor ram-
men av regional statistikk.
S.v. 1 s. 394 S,v. 2 Bind 12
Rådsforordning 1736/75 av 24. juni 19?5
om statistikk over Fellesskapets handel
med tredjestater og statistikk over han-
del mellom medlemsstatene.
S.v. I s.395 S.v. 2 Bind 12
Kommisjonsforordning 546177 av 16.
mars 1977 om statistiske fremgangsmå-
ter med hensyn til FeLlesskapets handel
med tredjestater.
S.v, I s. 396 S.v. 2 Bind 12
Kommisjonsforordning 518/79 av lg.
mars 1979 om registrering av utflrsel av
komplette industrianlegg i statistikk
over Felleskapets handel med tredjesta-
ter og i statistikk over handel mellom
medlemsstater.
S.v, 1 s. 397 S.v. 2 Bind 12
Râdsforordning 1224180 av 28. mai t9B0
om fastsettelse av varers tollverdi,
S,v. I s.396 S.v. 2 Bind 12
Kommisjonsforordning 3345/80 av 23.
desember 1980 om registrering av av-
senderstat i statistikk over Fellessska-
pets handel med tredjestater og i stati-
stikk over handel mellom medlemssta-
tene
S.v. 1 s. 397 S.v. 2 Bind 12
Rådsforordning 200/83 av 24. januar
1983 om tilpasning av statistikk over
Fellesskapets handel med tredjestater
til direktivene om harmonisering av
fremgangsmåter ved utfØrsel av varer
og ved fri omsetning av varer.
S.v. 1 s. 397 S.v. 2 Bind 12
Kommisjonsforordning 3367187 av g. no-

vember 1987 om anvendelse av Den
kombinerte nomenklatur i statistikk
over handel mellom medlemsstatene og
om endring av Rådsforordning 1736/75,
S.v. 1 s. 39? S.v. 2 Bind 12
Kommisjonsforordning 3522187 av 24.
november 1987 om registrering av trans-
portmåte i statistikk over handel mel-
lom medlernsstatene.
S.v. 1 s. 397 S.v. 2 Bind 12
Kommisjonsforordning 3678/87 av 9, de-
sember 1987 om statistiske fremgangs-
måter med hensyn til Fellesskapets
handel med tredjestater.
S.v. 1 s. 397 S.v. 2 Bind 12
Kommisjonsforordning 455/88 av lB. fe-
bruar 1988 om den statistiske terskel-
verdi i statistikk over Fellesskapets han-
del med tredjestater og i statistikk over
handel mellom medlemsstatene.
S.v, 1 s. 395 S.v. 2 Bind 12
Rådsforordning 1588/90 av 11. juni 1990
om oversendelse av fortrolige statistiske
opplysninger til De europeiske felles-
skaps statistikkbyrå.
S.v. 1 s. 398 S.v. 2 Bind 12
Rådsforordning 311/76 av g. februar
1976 om utarbeiding av statistikk om
utenlandske arbeidstakere.
S.v. 1 s. 398 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 89/130 av 13. februar 1989
om harmonisering av bruttonasjonal-
produkt etter markedspriser.
S.v. 1 s. 398 S.v. 2 Bind 12
Rådsforordning 3037/90 av 9. oktober
1990 om statistisk klassifisering av Øko-
nomisk virksomhet innen De europeis-
ke fellesskap.
S.v. 1 s. 398 S.v. 2 Bind 12
Rådsforordning 571/88 av 29, februar
1988 om organisering av Fellesskapets
underspkelser om gårdsstrukturen mel-
lom 1988 og 1997.
S.v. 1s.399 S.v.2 Bind 12
Kommisjonsvedtak 721356 av 18. okto-
ber 1972 om fastsettelse av bestemmel-
ser om gjennomfgring av statistiske un-
derslkelser om melk og melkeproduk-
ter.
S.v. 1 s, 399 S,v. 2 Bind 12
Rådsforordning 837/90 av 26. mars 1990
om .statistiske opplysninger om korn-
produksjon som medlemsstatene skal
fremlegge.
S,v. 1 s.400 S.v,2 Bind 12
Rådsforordning 1382/91 av 21. mai 1991
om fremleggelse av opplysninger om
ilandfpring av fiskeprodukter i med-
lemsstatene.
S.v. 1 s. 400 S.v, 2 Bind 12

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(5e)

(60)

(6r¡

(62¡
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(6S¡ Rådsdirektiv 90/377 av 29. juni 1990 om
en ordning innen Fellesskapet som sik-
rer bedre oversikt over prisene på gass
og elektrisk kraft for sluttbrukere i in-
dustrien.
S.v. I s,401 S.v.2 Bind 12

Selskøpsrett
(64) Rådsdirektiv 68/151 av 9, mars 1968 om

samordning av de garantier som kreves
i medlemsstatene av selskaper som de-
flnert i traktatens artikkel 58 annet ledd
for å verne selskapsdeltakeres og tredje-
manns interesser, med det formål å gjø-
re slike garantier likeverdige.
S.v. 1 s. 39 S.v. 2 Bind 12

(6õ) Rådsdirektiv 89/666 av 21, desember
1989 om offentlighet angående filialer
opprettet i en medlemsstat av visse for-
mer for selskaper som er underlagt en
annen medlemsstats lovgivning.
S.v. 1s.404 S,v.2 Bind 12

(66) Rådsdirektiv 77191 av 13. desember 1976
om samordning av de garantier som
kreves i medlemsstatene av selskaper
som definert i traktatens artkkel 58 an-
net ledd for å verne selskapsdeltakernes
og tredjemanns interesser når det gjel-
der stiftelsen av åpne aksjeselskaper og
sikring og endring av deres kapital, med
et formål å gjØre slike garantier likever-
dige,
S,v. 1 s. 402 S.v. 2 Bind 12

(6?) Rådsdirektiv 78/855 av 9. oktober 1978
med hjemmel i traktatens artikkel 54
paragraf 3 bokstav g) om fusjon av aks-
jeselskaper.
S.v. I s.402 S,v. 2 Bind 12

(68) Rådsdirektiv 82/891 av 17. desember
1982 med hjemmel i traktatens artikkel

54 paragraf 3 bokstav g) om deling av
aksjeselskaper.
S.v. 1 s. 404 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 89/667 av 21. desember
1989 om private enpersonaksjeselska-
per.
S.v. 1 s. 404 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 78/660 av 25. juli 1978 med
hjemmel i traktatens artikkel 54 para-
grafS bokstav g) om årsregnskapene for
visse selskapsformer.
S.v. I s. 403 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 83/349 av 13. juni 1983 med
hjemmel i traktatens artikkel 54 para-
graf 3 bokstav g) om konsoliderte regn-
skaper.
S.v. 1 s. 403 S.v. 2 Bind 12
Rådsdirektiv 841253 av 10. aprit 1984
med hjemmel i traktatens artikkel 54
paragraf 3 bokstav g) om god$ennelse
av personer med ansvar for lovfestet re-
visjon av regnskaper.
S.v, 1 s.404 S.v.2 Bind 12
Rådsforordning 2137/85 av 25. juli 1985
om europeiske pkonomiske foretaks-
grupper.
S.v. I s. 405 S.v. 2 Bind 12

(6e)

(?0)

(71)

(72)

(73)

Kultur - o g medieomr å.det
(74) Rådsdirektiv 91/250 av 14. mai 1991 om

rettslig vern av datamaskinprogram-
mer,
S.v. 1 s. 381 S.v. 2 Bind 12

(75) Rådsdirektiv 89/552 av 3. oktober 1989
om samordning av visse bestemmelser
om utØvelse av fiernsynsvirksomhet
fastsatt ved lov eller forskrift i med-
lemsstatene.
S.v. I s. 340 S.v. 2 Bind 10
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8.1 UTGANGSPUNKT
EØS-avtalens viktigste rettslige formål er å

skape et /konomisk samarbeidsområde som
omfatter EFTAlandene og EF, grunnlagt på
felles regler og like konkurransevilkår. De fel-
les EØS-reglene skal gielde i og mellom EF-
TA-landene og mellom EFTA-landene og EF
fra tidspunktet når EFs indre marked er opp-
rettet, dvs. l. januar 1993. (Mellom EF-lande-
ne vil fortsatt EFs eget regelverk bli anvendt).
Dermed skal det oppnås rettsenhet for pkono-
misk samkvem mellom landene.

Organene som EØS-avtalen oppretter, myn-
digheten de skal ha og de rettslige virkemid-
lene Avtalen fastlegger, skal i st/rst mulig
grad sikre felles utvikling av regelverket i
fremtiden, slik at de felles rammebetingelser
som er skapt, ikke brytes opp. Dessuten skal
virkemidlene legge til rette for at avtalefor-
pliktelsene forstås likt og etterleves av Avta-
lens parter, og at tvister mellom partene lpses,

De organer som opprettes, skal også gi rom
for at politiske hensyn og partenes interesser
for /vrig kan bli ivaretatt,

Avtalens bestemmelser om EØS-organene,
om hvordan de skal arbeide, om hvilke prin-
sipper som skal legges til grunn for å sikre
fortsatt rettsenhet i EØS, samt bestemmelse-
ne om de virkemidler som skal skape trygg-
het for at Avtalen anvendes på samme måte
og etterleves i hele samarbeidsområdet, vil bli
behandlet nedenfor.

Fremstillirrgen må imidlertid leses i sam-
menheng med beskrivelsen av Avtalens en-
kelte artikler, jf. proposisjonens kapittel 3.
Det henvises også til pkt. 8.10 i dette kapittel
om Grunnlovens $ 93 og forholdet til EØS-av-
talen og EFTA-avtalen om Overvåkingsorga-
net og Domstolen.

8.1.1 Folkerett og EF-rett
EFTA-landene samarbeider på folkerettslig

grunnlag. Det vil si at EFTA-konvensjonen
("Stockholms-konvensjoneno) og vedtak som
er fattet av de organer den har opprettet, bare
medfører rettigheter og forpliktelser for de
enkelte land, ikke borgere og foretak i disse
landene, I Norge blir borgere og foretak fØrst
bundet når disse folkerettslige forpliktelsene
er gjennomføtt i vårt interne rettssystem
giennom vedtak av nasjonale myndigheter,

EF er grunnlagt på såkalt overnasjonalt
samarbeid. Lovgivende myndighet er innen-
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KAPITTEL B

Rettslige og institusjonelle spørsmål

for EFsamarbeidets ramme overført fra med-
Iemslandene til (i hovedsak) EFs råd. Visse
beslutninger av EFs råd, såkalte forordninger,
forutsettes å få lovs virkning i medlemslande-
ne direkte. De kan derfor påberopes av borge-
re og foretak både i forholdet dem imellom,
og overfor nasjonale myndigheter. Også and-
re beslutninger av EFs råd, såkalte direktiver,
kan på visse vilkår gi borgere og foretak en til-
svarende direkte rett, men da bare overfor of-
fentlige myndigheter. (Slik mulighet til å på-
berope EFs vedtak direkte, kalles gjerne "di-
rekte virkning',) Det vises til punkt 8.2.3 ne-
denfor.

Samarbeidet i EFTA skjer gjennom beslut-
ninger som i hovedsak fattes med enstemmig-
het. EFs medlemsland kan bli bundet gjen-
nom flertallsvecltak i EFs råd på de fLeste om-
råder.

Å t<n¡te disse to grupper land sammen i et
effektivt samarbeid, har budt på betydelige
rettslige utfordringer. Norges utgangspunkt
har blant annet vært at Avtalen

- ikke skulle gilre det nldvendig med end-
ringer i Grunnloven

- ikke skulle innebære noen overflring av
lovgivningsmyndighet fra nasjonale orga-
ner til EØS-organer

- ikke skulle kreve endringer i avtaleparte-
nes interne beslutningsprosess.

Samtidig må partene ta utgangspunkt i at
Avtalens formål er å skape ensartede regler i
hele EØS-området på de områdene den dek-
ker. Også videreutviklingen av dette regelver-
ket blr skje på en måte som innebærer at
rettsenheten kan opprettholdes,

At rettsvirkningene av EFs regelverk kan
ha en annen karakter (blant annet direkte
virkning) enn hos oss, hvor tilsvarende EØS-
bestemmelser må gjennomføres i norsk rett
ved vedtak av nasjonale myndigheter, har
man sØkt âbøte på ved bruk av særskilte vir-
kemidler. På samme måte må man finne vir-
kemidler mot at den felles beslutningsevne
blir hemrtret ved at Avtalen gjennomflrer et
system med enstemmighet i de EØS-organer
sorn vedtar nye regler,

8.1.2 Yirkemidler for å opprettholde et
enhetlig samarbeidsområde

a. For det første må EØS-al'talens bestem-
melser giennomføres slik i alle EFTA-land
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at de får det samme materielle innhold der
som de tilsvarende bestemmelsene har i
EF. De bØr så langt som mulig også få de
samme rettsvirkningene i alle de nasjonale
rettssystemer i EFTh.-landene.

b. Når E@S-regler skal utvikles videre, må
det fastlegges prosedyrer som sikrer at for-
slag til nye EØS-bestemmelser gienspeiler
alle parters interesser, så de har forutset-
ninger for å bli vedt¿tt som/elles regler.

c. Det tredje vilkår for å kunne opprettholde
samarbeidsområdet på grunnlag av felles
regler, er at det skapes sikkerhet for at reg-
lene etterleves og at brudd påtales i og
overfor alle deltakerland.

8.2 GJENNOMFøßING AV EøS-AVTA.
LENINORSKRETT

8.2.1 Avtalens oppbygging
EØS-al'talen består av en hoveddel samt

protokoller og vedlegg, og de ca, 1.300 EF-
rettsakter (EFs såkalte avledede regelverk)
som vedleggene henviser til. Hoveddelen er
inndelt i en innledning og 9 deler med tilsam-
men 129 artikler. Der den fastlegger prinsip-
per som er nedfelt i Romatraktaten, fplger
den samme systematikk og har så vidt mulig
tilsvarende formuleringer f.eks. når det gjel-
der å slå fast prinsippene om fritt varebytte og
fri bevegelse for personer, tjenester og kapi-
tal, for å sikre en ensartet tolkning i hele EØS.

S tlctemå.Let med EF TA-landenes deltqlcelse
i, det indre marlced, forhindrer Likwel ikke o.t
betqdelige omr&der øu EFs traktøtgrunnlag
føIler utenfor EØS-otstalen, Det gjelder regle-
ne om øugtftsharmonisering, om tollunionen,
samt om EFs Lqndbrulcs- og fiskeripolitikl+.
Avtalen ha.r d,essuten egne bestemtnelser om
lelles org qner, B estemn'¿elsen om beskyttelses-
lcLausul og en rekke bestemmelser uedrØrende
trq,ktatsrettslige forhold er også. særegne for
EØ5, Videre er autølene otn Eurqtom og KuLl-
og St&Lfellesskopets regler i houed"sak holdt
utenfor, med unntalc. au lconkumanseregl,ene i
ststnet¡nte o,utq.Le,

TiI Avtalen hØrer også 49 protokoller. Proto-
kollene, som inneholder svært ulike typer be-
stemmelser, er som regel knyttet til Artikler i
hoveddelen av Avtalen og vil ofte utfylle disse
gjennom mer detaljerte regler. Noen av proto-
kollene er basert på regler i EF. Andre er sæ-
regne for EØS, som f.eks. opprinnelsesregle-
ne samt reglene om tollsamarbeidet og om
handel med bearbeidede landbruksproduk-
ter.

Avtalen omfatter 22 vedlegg. I)isse henviser
til ca. 1.300 EF-rettsakter som på den måten

gjØres til clel av EØS-avtalen. Rettsaktene er
hovedsakelig direktiver og forordninger som
er vedtatt med \iemmel i Romatraktaten som
forpliktelser for EFs medlemsland og kunn-
gjort f/r 1. august 1991, og som nå også dan-
ner grunnlaget for EØS-forpliktelsene. Det vi-
ses til pkt. 8.4.4 nedenfor,

De EF-rettsakter som på denne måten er
gjort til del av EØS-forpliktelsene, vil være ut-
fyllinger av bestemmelsene i EØS-avtalens
hoveddel og vil skape klarere rammer for det
pkonomiske samkvem mellom avtalepartene.

Det arbeides med en tilleggsprotokoll som
skal inneholde rettsakter kunngjort fra og
med 1. august 1991. Den vil inneholde rettsak'
ter som EFTA-landene finner uproblematis-
ke, Tilleggsprotokollen vil eventuelt bli frem-
met i en egen proposisjon for Stortinget som
tilleggsavtale til EØS-avtalen.

8.2.2 Behovet for ensarteile rettsvirkninger
Som nevnt har EØS-avtalen som særlig sik-

temål å skape et ensartet regelverk i hele
EØS. Når avtalepartene innarbeider Avtalens
forpliktelser i nasjonal rett giennom lover og
forskrifter, vil det derfor ligge til grunn en
klar hensikt om å gjennomføre Avtalen full-
stendig og korrekt,

Dette innebærer også at i den grad EØS-av-
talen tar utgangspunkt i EF-regelverk med til-
svarende materielt innhold, bør Avtalens be-
stemmelser så vidt mulig i enhver henseende
gis samme virkningeri EFTA-landene som de
tilsvarende EF-regler har i EF. Dette behov
har utspring i at EF-landene seg imellom an-
vender EFs regelverk, mens de i forhold til
EFTA-landene anvender tilsvarende bestem-
melser i EØS-avtalen. Dersom det regelverk
som er ment å ha samme virkninger, praktise-
res forskjellig, kan dette f.eks. fØre til at bor-
gere og foretak med EFTA-nasjonalitet tilstås
dårligere vilkår i EF enn EFs egne borgere og
foretak,

8.2.3 EF-reglers rettsvirkning. Direhte
virkning

Under pkt. 8.1.1 foran b1e innholdet av dette
EF-rettslige begrep ber/rt,

En viktig forutsetning for at EFs indre mar-
ked kan fungere effektivt, er nettopp at EFs
rettsregler kan påberopes direkte av borgere
og foretak overfor nasjonale domstoler og for-
valtningsorganer,

I EF gielder mange EF-regler direkte mel-
lom partene og overfor myndigheter. Dette
gielder for det fØrste enkelte av Romatrakta-
tens artikler. Dessuten gielder det for forord-
ninger. Disse vedtas med visse unntak av EFs
råd og får umiddelbart samme virkning som
Iov i EF-området fra et nærmere angitt tids-
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punkt etter offentliggj 6relsen. Direktiver for-
utsettes gjennomfgrt i nasjonal rett, normalt
gjennom lov- og forskriftsvedtak i det enkelte
medlemsland innenfor en frist som er fastsatt
i vedkommende direktiv. I henhold til EF-
domstolens rettspraksis kan imidlertid også
direktiver til en viss grad få virkning for retts-
stillingen til borgere og foretak selv om de
ved ut1/p av den gjennomf/ringsfristen de
selv setter, ikke er gjennomfprt - eller er gjen-
nomført feil - i nasjonal lovgirming. Dette kal-
les gjerne direkteuirkning og gjelder de deler
av direktivene som pålegger det offentlige
plikter overfor borgerne, når pliktene er.så
klart og presist formulert at de egner seg for
håndhevelse ved domstolene. EF-landenes
myndigheter kan med andre ord ikke påbero-
pe seg manglende eller feilaktig gjennomfp-
ring av direktiver som grunnlag for ikke å
oppfylle de plikter som medlemslandene -
gjennom direktiver - har påtatt seg overfor
borgerne.

8.2.4 EØS-avtalens bestemmelser om na-
sjonal gjennomføring (Artikkel 7)

F6rst når EØS-avtalens regler er gjennom-
fprt i norsk rett giennom lowedtak i Stortin-
get eller ved forskrifter, vil de hos oss ha retts-
virkninger som lov eller forskrift. Dette inne-
bærer at reglene ikke har direkte virkning hos
oss slik som i EF.

Avtalens Artikkel 7 fastsetter at bestemmel-
ser i Avtalens vedlegg som motsvarer EF-for-
ordninger, skal giennomfgres i nasjonal rett
som de lyder. For Norges del vil dette tildels
skje ved såkalt inkorporering gjennom lov- el-
ler forskriftsvedtak, slik at forpliktelsene ord
for ord blir en del av norsk rett. Ved gjennom-
fpring av forpliktelser som svarer til EF-direk-
tiver, fastslår bestemmelsen at myndighetene
har valgfrihet ved nasjonal giennomfpring
når det gjelder form og giennomfgringsmeto-
de.

Bakgrunnen for bestemmelsen er som
nevnt å sikre stlrst mulig ensartete rettsvirk-
ninger mellom EF-regler og de EØS-regler
som har sitt materielle motstykke i dem. For-
ordningene brukes nokså sjelden i EF på de
områder som dekkes av EØS-avtalen. De an-
vendes oftest på områder hvor man er i ferd
med å skape fellesskapspolitikk til erstatning
for nasjonale regler. Dessuten anvendes de på
områder hvor det er av avgjlrende betydning
å ha et enhetlig og presist, felles regelverk.
Konkurranseområdet er et typisk felt hvor
man gjerne velger forordninger.

StØrstedelen av bestemmelsene i Avtalens
vedlegg motsvarer direktiver, og her stilles
det ingen særskilte krav til nasjonale gjen-
nomflringsmetoder.

St.prp. nr. 100 reel-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske pkonomiske samarbeidsområde (EØS)

Avtalens Artikkel 7 gjelder også for gien-
nomfpring av EØS-komitéens vedtak som
ledd i beslutningsprosessen (se nedenfor un-
der pkt. 8,3). Hovedparten av de vedtak EØS-
komiteen treffer vedrprende nye regler, vil in-
nebære en endring av de regler i Avtalens
vedlegg som har sitt motstykke i tilsvarende
EF-direktiver, I så fall vil den nasjonale gjen-
nomf/ringsmetode for disse vedtak være opp
til partene. EFs direktiver setter selv frist for
når de må være gjennomfprt i medlemslande-
ne. En frist på mellom et og to år er ofte van-
lig. Tilsvarende frister vil formentlig bli an-
vendt av EØS-komitéen for å oppnå stprst
mulig samtidighet ved ikrafttredelsen av nye
felles regler i hele EØS, Det vil bidra til å opp-
rettholde rettsenheten.

8.2.5 Ytterligere krav til nasjonal gjen-
nomføring - forrang

I EF er det en overordnet målsetting at re-
gelverket skal virke effektivt, slik at den en-
kelte og bedriftene kan påberope seg regel-
verket for nasjonale domstoler og slik at ikke
nasjonale regler som er i strid med EF-retten,
kan påberopes av motparten, Reglene om di-
rekte virkning suppleres derfor av en regel
om at EF-retten går foran nasjonale rettsreg-
ler i tilfelle av motstrid. Det står ikke noe om
dette i Romatraktaten, men prinsippet om
forrang er fastlagt gjennom EF-domstolens
rettspraksis og er gradvis blitt akseptert av
medlemslandene.

Fra en /olkeretúsltg synsvinkel plikter state-
ne å bringe nasjonal rett i samsvar med inter-
nasjonale forpliktelser. Overfor andre land og
internasjonale organisasjoner kan derfor ikke
folkerettsbrudd forsvares med at man har
unnlatt å gi npdvendig giennomfpringslov-
givning, eller med at giennomfØringslovgiv-
ningen senere er blitt fortrengt av annen lov-
givning. Slik vil det'naturligvis også være
med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.
Dette kan for såvidt - når det gielder de prak-
tiske konsekvenser - betraktes som en form
for forrang.

Men det kan likevel skje at ngdvendig gjen-
nomf¿ringslovgivning ikke blir vedtatt, eller
senere blir endret. I EF lpser da forrangsprin-
sippet konflikten,

Også hos oss kan nasjonale domstoler og
andre myndighetsorganer bli stilt overfor
splrsmålet om de skal legge de folkerettslige
regler til grunn for sin avgj/relse, til fortreng-
sel for nasjonale regler som ville fpre til et an-
net resultat.

Det såkalte opresumsjonsprinsippet" om at
norsk rett forutsettes å være i overensstem-
melse med Norges folkerettslige forpliktelser,
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vil likevel fþre tiI at norske domstoler og and-
re myndigheter må forventes å utnytte alle de
muligheter som anerl{ente prinsipper for
tolkning og anvendelse av rettsregler gir, for å
unngå et folkerettsstridig resultat.

Her kan man til dels ha hjelp av anerkjente
tolkningsprinsipper som <lex speclalisu (den
mere spesielle bestemmelse går foran den
mere generelle) og nlex posterior" (den nyere
bestemmelse går foran den eldre), men dette
er ikke de eneste måtene man kan unngå fol-
kerettsstridige resultater på. Noe forenklet
kan man si at bare dersom Stortinget helt ut-
vetydig har gitt uttrykk for at en lov skal an-
vendes uten hensyn til om dette er i strid med
internasjonale forpliktelser, vil norske dom-
stoler f41e seg tvunget til å anvende loven i
strid med folkeretten. Det finnes for Øvrig ik-
ke noe konkret eksempel hittil på at H/yeste-
rett har sett seg nØdt til å avsi en dom som
H/yesterett selv uttrykkelig har ansett for å
vaere i strid med Norges folkerettslige forplik-
telser.

Under forhandlingene om EØS-avtalen har
sp/rsmålet om forrang vært et vanskelig
spprsmål. Når EØS-avtalen giennomf¿res i
EF, vil også de særegne EØS-bestemmelsene
som til nå ikke har hatt sitt motstykke i EFs
regelverk, bli EF-rett ved gjennomf¿ringsved-
tak av EFs råd og dermed få forrang i med-
lemslandene. Fra før har allerede de EF-regle-
ne som er gjort til EØS-forpliktelser, forrang i
EF-landene fremfor nasjonale lover. EF har
derfor naturlig nok hatt problemer med å ak-
septere at EFTAlandene skulle få større mu-
ligheter enn dem selv til åvedta lover som na-
sjonale domstoler kunne anvende - i hvertfall
i prinsippet - i strid med det felles regelverk.

Resultatet er blitt en bestemmelse i Avta-
lens Protokoll 35 (S.v, I s. 181) der EFTA-tan-
dene påtar seg å innføre en l.øuregel om at
EØS-forpliktelser som er gjennomfprt i nasjo-
nal lovgivning, "i tilfelle av mulig konflikt"
skal anvendes fremfor andre regler. Ettersom
Stortinget gjennom gyldige lowedtak i prin-
sippet når som helst kan gjlre unntak fra den-
ne lovregel, innebaerer den ingen innskrenk-
ning av Stortingets forfatningsrettslige ad-
gang til å gi lover i strid med Norges EØS-for-
pliktelser. Men slike lover ville være i ctrid
med Norges follcerettslige forpliktelser helt
uavhengig av om vi hadde påtatt oss å innfpre
en slik uforrangslov,. En slik lovbestemmelse
vil neppe innebære noen særlig endring i for-
hold til det som uansett følger av det ulovfes-
tede "presumsjonsprinsippet". EØS-avtalen
innebærer såIedes ikke noen forpliktelse for
EFTA-landene til å overta EF-rettens for-
rangsprinsipper.

8.2.6 Enhetlig tolkning. Betydningen av
EF-domstolens avgjørelser

I EF praktiseres det regelverket som også er
gjort til felles EØS-forpliktelser, i samsvar
med de relevante avgjprelser fra EF-domsto-
Ien. For å sikre mest mulig enhetlig praktise-
ring i hele EØS, fastslår Avtalen i Artikkel 6 at
også EØS-bestemmelser, så langt de i sitt ma-
terielle innhold er identiske med EFs grunn-
leggende traktater og det regelverk som er
vedtatt med t¡jemmel i disse traktatene, skal
tolkes i samsvar med EF-domstolens avgJø-
relser frem til tidspunktet for undertegning
av Avtalen. At man h¿r satt skjæringspunktet
ved undertegning, skyldes at man av prinsipi-
elle grunner ikke kan godta å bli bundet av
den rettsskapende virksomhet som finner
sted i fremtiden gjennom avgiØrelser av et or-
gan tilhØrende en av avtalepartene,

Fortolkninger foretatt av EF-domstolen et-
ter dette tidspunkt vil såIedes ikke vaere retts-
lig bindende for EFTA-landene, Målsettingen
om ensartethet tilsier likevel bl.a. at EFTA-
domstolen og EF-domstolen så langt mulig
gjensidig legger vekt på hverandres avgjørel-
ser også etter undertegningstidspunktet. I
EFTA-avt¿len om Overvåkingsorganet og
Domstolen er dette prinsipp innarbeidet for
EFT!4.-organenes del. Det heter der at de skal
ta "tilbØrlig hensyn" til EF-domstolens avgj/-
relser efúer undertegning av Avtalen.

Bestemmelsen i Artikkel 6 retter seg både
til brukere av Avtalen, nasjonale forvaltnin-
ger, nasjonale domstoler i alle EØS-tand,
samt EFTAs og EFs organer. Nå må man gå ut
fra at Avtalens formål, slik det er formulert i
Avt¿lens innledning, om å opprette et ensar-
tet samarbeidsområde grunnlagt på felles reg-
ler og like konkurransevilkår, allerede gir ri-
melig sikkerhet for at identiske bestemmelser
også tolkes og anvendes likt. På den annen si-
de viser erfaringene fra ¿invendelsen av EF-
Tl4.-landenes frihandelsavtaler med EF at
identisk formulerte bestemmelser i friha¡del-
savtalene og Romatraktaten ikke alltid har
vært tilstrekkelig for en ensartet tolkning.
EF-domstolen har i flere tilfeller ikke villet
akseptere at foretak og borgere fra EFTA-tan-
dene skal nyte de samme rettigheter på EF-
markedet på grunnlag av frihandelsavtalene,
som dem EF-landene gir egne borgere og fo-
retak på grunnlag av Romatraktaten. I EØS-
samarbeidet er EFTA-borgeres og foretaks
rettigheter i EF grunnlagt på EØS-avtalen,
mens Romatraktaten anvendes EF-Iandene
imellom. Avtalens Artikkel 6 tjener her til å gi
Økt sikkerhet for at EØS-bestemmelsene og
EF-retten vil bli praktisert likt.
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8.2.7 EF-rettsakúer som ikke er rettslig
bindende

EØS-avtalens vedlegg inneholder en rekke
regler som baserer seg på vedtak som innen-
for EF ikke er rettslig bindende. Disse kan
f.eks. være anbefalinger, resolusjoner, mel-
dinger eller lignende. Av Avt¿lens vedlegg
fremgår det at EFTA-landene skal ta disse ik-
ke-bindende tekstene <tit etterretning" når de
anvender regelverket.

Romatraktaten gir EF-kommisjonen en
særlig håndhevelsesmyndighet på statsst@tte-
og konkurranseområdet. Kommisjonen fatter
på dette området både bindende og ikke-bin-
dende vedtak som viser hvordan EF-Kommi-
sjonen fortolker det regelverket som det skal
håndheve.

Avtalens Vedlegg XIV og XV (S.v. 1 s. 3b6
flg) fastsetter at også EFTAs overvåkingsor-
gan skal ta <tilb/rlig hensyn" til en rekke av
EF-kommisjonens ikke-bindende vedtak, for
å oppnå målsettingen om ensartet håndhevel-
se. Slike vedtak kan f.eks. være nedfelt i brev
meldinger og såkalte rammebetingelser,

8.3 ORGANENE
Gjennom EØS-avtalen opprettes fire nye

fellesorganer. Disse skal være både konsulta-
sjonsfora og ivareta funksjoner i beslutnings-
prosessen, jf, pkt. 8.4 nedenfor. De er:

- EØS-rådet
- EØS-komitéen
- Parlamentarikerkomiteen for EØS
- Den rådgivende komité for EØS

8.3.1 EØS-råitet
Rådet er det /verste felles organ for EØS-

samarbeidet. Det skal ha ansvaret for å gi po-
litiske impulser for gjennomflring av Avtaien
og gi de generelle retningsliqjer for EØS-ko-
mitéens a¡beid.

Det vil være Rådets oppgave å vurdere
hvordan EØS-samarbeidet fungerer, og å sty-
re utviklingen av samarbeidet. Det skal ta de
politiske avgilrelser som fgrer til endringer i
Avtalen, som også omfatter dens protokãller
og vedlegg, Dette innebærer at Rådet f.eks.
kan fatte vedtak om at regelverket på områ-
der som er nedfelt i vedleggene, bør videreut-
vikles.

AIle splrsmål som forårsaker vanskelighe-
ter i samarbeidet kan tas opp i Rådet. Haìte-
saker behlver ikke drpftes i EØS-komitéen
fþrst.

I en særskilt felleserklæring.(S.v. 1 s. 4lg)
uttrykker partene enighet om at man /nsker å
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:
I

Rådet skal bestå av et regjeringsmedlem fra
hvert EFTA-land, medlemmer av EFs råd og
medlemmer av EF-kommisjonen, på mltene
vil hver sentant stå
fritt til nspunkter.
Vedtak temmighet
mellom pe på den
ene side og EF på den annen.

Formannskapet i EØS-rådet skal veksle
hver 6. måned. Et regjeringsmedlem fra et
EFTA-land og et medlem av EFs råd har for-
mannskapet etter tur. Rådet ska-l mlte fast to
ganger i året eller når det anses npdvendig.

8.3.2 EøS-komitéen
Komitéen blir det sentrale organ for den lØ-

pende gjennomfØringen av EØS-samarbeidet.
Den får også ansvaret for å sikre at Avtalen
fungerer i overensstemmelse med formålet.
Den llpende kontakt mellom Avtalens parter
vil i f@rste rekke finne sted i EØS-komitéen.
Vedtak om nye EØS-regler fattes av EØS-ko-
mitéen med enstemmighet. I EØS-komitéen
taler EFTAJandene "med en stemme", EØS-
komitéen kan beslutte å nedsette underkomi-
téer eller arbeidsgrupper til å bistå den i å ut-
f/re sine oppgaver.

Samtlige parter i EØS-avtalen skal være re-
presentert i EØS-komitéen. Det vil normalt si
at nasjonale representanter på embetsnivå
møter fra EFTA-landene. Tjenestemenn fra
EF-kommisjonen vil representere EF-siden,
med mindre et dagsordenpunkt hlrer inn un-
der medlemslandenes myndighet. Da vil re-
presentanter fra EFs medlemsland også detta
med rettigheter som avtaleparter.

Komitéens funksjon vil bli nêermere be-
skrevet under fremstillingen av beslutnings-
prosessen, jf. pkt. 8.4 nedenfor.

8.3.3 Parlamentarikerkomitéen for DØS
Komitéen skal være sammensatt av like

mange representanter fra nasjonalforsamlin-
gene i EFTA-landene og Europaparlamentet.
Det vil være opp til de enkelte EF TA-lands
nasjonalforsamlinger å bestemme sammen-
setningen,av den nasjonale delegasjon til par-
lamentarikerkomitéen, Antall medlemmer',
mØtefrekvens m.v. er fastsatt i vedtektene for
komitéen, jf. Protokoll 36 (S,v. I s. 182) og om-
talt i proposisjonens kapittel 3. Komitéen skal
vedta en forretningsorden som vil inneholde
avstemningsregler m.v.

Parlamentarikerkomitéen har en rådgiven-
de funksjon. Dette er den naturlige l/sning si-
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den ingen beslutningsmyndighet som idag
hlrer under nasjonale parlamenter, forutset-
tes delegert til EØS-organer. Komitéen vil ut-
gilre et forum for drlftelse av EØS-samarbei-
det mellom EFTA-parlamentarikere og med-
lemmer av Europaparlamentet. Komitéen
kan gi uttrykk for sine synspunkter gjennom
rapporter og resolusjoner. Den skal gjennom-
gå EØS-komitéens årsrapport om hvordan
Avtalen virker og samarbeidet utvikler seg.
Det er forutsatt at formannen for EØS-rådet
(normalt formannskapslandets utenriks- eller
handelsminister) skal gis anledning til å utta-
le seg direkte i EØS-komitéen.

Gjennom opprettelsen av Parlamentariker-
komitéen skapes det et forum hvor EFTA-par-
lamentarikere og representanter fra Europa-
parlamentet kan rådslå. Dermed oppnås for-
malisert kontakt til EFs beslutningsprosess
også gjennom et folkevalg:t EF-organ (Euro-
paparlamentet) som gradvis får en tyngre rol-
le i denne prosessen.

8.3.4 Den rådgivende komité for EØS
Det var vanskelig å komme frem til en til-

fredsstillende bestemmelse om samarbeid
mellom arbeidslivets parter i EFTA og EF.
Den llsning som ble funnet, må likevel sies å
ivareta våre grunnleggende samarbeidsinter-
esser på feltet. Ved opprettelse av den Rådgi-
vende komité for EØS, er således partene i ar-
beidslivet gitt en selvstendig rolle i samarbei-
det. Komitéen skal være sammensatt av like
mange representanter fra EFTAs konsultative
komité på den ene siden og fra EFs Økono-
miske og sosiale komité på den annen. EFTAs
konsultative komité er oppnevnt av regjerin-
gene i EFTA-landene. Det er lagt til grunn at
EFTAs konsultative komité skal oppnevne
deltakerne tit Den rådgivende komité for
EØS.

Komitéen skal ha en rådgivende funksjon
med sikte på å styrke innflytelsen tiL arbeids-
livets parter i EØS. Den kan fremme sitt syn
gjennom rapporter og resolusj oner.

8,4 BESLUTNINGSPROSESSEN

8.4.1 Innledning
Det uvanlige ved de rettigheter og forplik-

telser EØS-avtalen skaper, er ikke deres ka-
rakter. Den er folkerettslig. Men de spenner
over et usedvanlig stort område. Avtalens vir-
kefelt dekker således de fleste områder som
har betydning for internasjonalt Økonomisk
samkvem og konkurranseforhold for næ-
ringslivet.

Allerede idag er Norge forpLiktet etter et
stort antall internasjonale overenskomster
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som legger bindinger på de beslutninger den
lovgivende og utlvende myndighet kan tref-
fe. EØS-avtalen innebærer ytterligere bindin-
ger av folkerettslig karakter.

Det store antall EF-rettsakter som gjennom
Avtalen gjØres til EØS-regler, gir imidlertid
ikke noen fullgod indikasjon på det reelle om-
fang av forpliktelsene. Noe over % av det avle-
dede regelverk som er gjort til EØS-forpliktel-
ser, er f.eks. i hovedsak tekniske bestemmel-
ser i tilknytning til giennomfpringen av be-
stemmelsene om fritt varebytte. For en stor
del er disse bestemmelsene allerede innarbei-
det i norsk forskriftsverk for å sikre adgang av
norske varer til EF. Også på andre områder,
som f.eks. kapitalbevegelser og etablering,
har det gradvis utviklet seg til dels enhetlige
vest-europeiske regler for å sikre giensidig
markedsadgang. Det nye med EØS-avtalen er
at den ytterligere utvider dette feltet, og at na-
sjonale justeringer ikke lenger bare kan skje
på grunnlag av l/pende interesseaweininger,
men at de nå også er grunnlagt på folkerettsli-
ge forpliktelser,

Disse forpliktelsene innebærer likevel ikke
noe forbud for en avtalepart mot ensidig å en-
dre sin interne lovgivning på et område som
dekkes av Avtalen. Forutsetningen er at for-
budet mot fors$ellsbehandling på grunnlag
av nasjonalitet, som jo er en del av Avtalens
forpliktelser, respekteres og at EØS-komitéen
finner at den nye lovgi'rming ikke forhindrer
at Avtalen fortsatt virker tilfredsstillende.
Bakgrunnen er at EØS-samarbeidet innenfor
Avtalens virkefelt er grunnlagt på felles regler
og like konkunansevilkår. Siden EØS-komi-
téen med enstemmighet kan fatte vedtak om
nye eller endrede regler, vil hovedprinsippet
være at endringer i EØS-reglene vedtas i fel-
lesskap og får virkning for alle avtaleparter.

Avtalens bestemmelser om beslutningspro-
sessen er knyttet til de samarbeidsprosedyrer
som ender med vedtak i EØS-komitéen, Ko-
mitéen har myndighet til å endre eller vide-
reutvikle de EØS-regler som er nedfelt i Avta-
lens vedlegg og i en del av protokollene. Ofte
vil slike vedtak kreve samtykke av avtalepar-
tenes nasjonalforsamlinger, Dette avhenger
av konstitusjonen i det enkelte EFTA-land.
(Det vises her til pkt. 8.4.6 nedenfor.)

Avtalens hweddel, som fastlegger prinsip-
per og rammer for samarbeidet, kan ikke en-
dres på samme måten og faller utenfor de al-
minnelige bestemmelsene om beslutnings-
prosessen.

8.4.2 fnformasjons- og rådslagningspro-
sedyrer

Når prinsippene for beslutningsprosessen
behandles nedenfor, er det fremgangsmåten
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frem til vedtak i EØS-komitéen, som om-
handles. Den interne fremgangsmåte i Norge
vil bli vurdert i avsnitt 8,4.6 nedenfor.

Formålet med reglene om beslutningspro-
sessen i EØS har vært å sikre at det enhetlige
regelverk som skapes gjennom Avtalen, også
kan videreutvikles i fellesskap. For å motvir-
ke ulik regelutvikling i EFTA-landene og EF,
må samarbeidet om nye regler starte på et tid-
ligst mulig stadium. Samtidig har EFTA-lan-
dene hatt som målsetting å oppnå stlrst mu-
lig gjennomslagskraft i dette samarbeidet. Ut-
gangspunktet er derfor en to-pilarmodell. Etr'-
TA-landene koordinerer sine synspunkter i
EFTAs faste komitéjf. St.prp. nr. 101 (1991-
92) og fremmer disse fortl@pende til den and-
re pilaren, EE, gjennom den informasjonsut-
veksling og rådslagning som er forutsatt i
EØS-komitéen.

EØS-komitéen arbeider på grunnlag av en-
stemmighet. En annen forutsetning under
forhandlingene har vært at alle parter skulle
bevare sin beslutningsautonomi. En fØlge av
dette er at det ikke kreves noen overfpring av
lovgivningsmyndighet fra nasjonalt nivå til
EØS-komitéen. Sistnevnte prinsipp er nedfelt
i Avtalens Protokoll 35.

I prinsippet om at partene skal bevare sin
beslutningsautonomi, ligger det også at parte-
nes interne beslutningsprosess ikke kreves
endret som f6lge av Avtalen.

De forpliktelser som er nedfelt i Avtalens
vedlegg motsvarer for en stor del EFs regel-
verk og har betydning for gjennomf/ringen
av det indre marked. Dette regelverk forutset-
tes å bli videreutviklet. EF har et forvaltnings-
apparat som er innrettet på slik videreutvik-
ling. Bestutningsprosedyrene i EØS er på
denne bakgrunn innrettet etter de fors$ellige
stadier i EFs beslutningssystem som innledes
med initiativ fra EF-kommisjonen.

Den normale fremgangsmåten i beslut-
ningsprosessen vil derfor vaere at så snart EF-
kommisjonen vurderer å foreslå nye eller en-
drede regler på et område som dekkes av Av-
talen, skal den innhente synspunkter fra sak-
kyndige i EFTA-Iandene i den videre saksbe-
handling på samme måte som fra EFs sak-
kyndige. Slike eksperter vil være uavhengige
og ikke representere de enkelte lands offisiel-
le synspunkter, Denne fremgangsmåten ta¡
sikte på å sikre at spesielle forhold i EFTA-
landene kan bli gjenspeilet i utformingen av
forslagene på et tidlig stadium, slik at mulig-
hetene Øker for at de kan bli vedtatt også som
EØS-regler.

Når Kommisjonen har utarbeidet sitt for-
slag til EFs råd, skal EFTA-landene samtidig
motta forslaget. På anmodning fra en avtale-
part kan da en fØrste rådslagning mellom de
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to pilarer finne sted i EØS-komitéen, Deretter
forutsettes en lØpende informasjons- og sam-
rådsprosess hvor de to pilarer utveksler syns'
punkter på det foreliggende forslag og mulige
endringer av det parallelt med rådslagnings-
prosedyrer internt i EF. Vedtak shier med en-
stemmighet mest mulig samtidig med tilsva-
rende vedtak i EFs råd. EFTA-Iandene skal
utale med én stemme".

Det er antakelig gjennom Avtalens bestem-
melser om den felles beslutningsprosessen at
EFs interne ordninger blir mest berØrt. Avta-
Ien vil i betydelig grad måtte påvirke EFs nå-
værende praksis gjennom de krav som vil bli
stilt til EFs institusjoner under informasjons-
og rådslagniagsprosedyrene,

Derimot kan det ikke kreves noen rettslig
plikt for EF til å innarbeide EFTAs synspunk-
ter i de vedtak EFs råd fatter med virkning for
medlemslandene. EFTA-landenes nasjonal-
forsamlinger vil senere ha mulighet til å for-
kaste EØS-vedtak selv om innholdet er sterkt
påvirket av EFTA-landenes synspunkter, jf,
pkt. 9.4.6 nedenfor. Det ville da ikke være ri-
melig at EF-landene i mellomtiden, som f6lge
av internt EF-vedtak, var blitt bundet av reg-
ler hvor de samme EtrIlA-synspunkter var
innarbeidet.

Etter EF-retten har Kommisjonen enerett
til å ta initiativ overfor EFs råd om forslag om
nye regler. EFs medlemsland har selv ikke en
slik forslagsrett, Forslag fra EFTA-siden bør
derfor i praksis kanaliseres til EF-kommisjo-
nen under det lØpende samarbeid i EØS-ko-
mitéen, Kommisjonen kan da igangsette den
fremgangsmåte som innledes med at den inn-
henter sakkyndiges uttalelser i EFTA-lande-
ne og ER etterfulgt av en rådslagningsprosess
med EFTA-landene i EØS-komitéen, som be-
skrevet foran.

8.4.3 Itumitéprosedyrer
a) RegeLutuikling uedltjelp au komité,er (*ko-

mitologi,)
Ofte når EF skal vedta regler som er av

mindre prinsipiell, men av stor praktisk be-
tydning, er det vanlig at regelutstedelsen
skjer gjennom en forenklet prosedyre. De nye
reglene behøver i så fall ikke å bli vedtatt av
EFs råd. I slike saker vil Rådet ha vedtatt det
grunnleggende regelverk i form at et direktiv
og delegert deler av sin regelutstedende myn-
dighet til EF-kommisjonen, på samme måte
som Stortinget delegerer forskriftsmyndighet
til Kongen. Kommisjonen kan da gi utfyllen-
de regler innenfor visse rammer, Før EF-kom-
misjonen fatter endeligvedtak vil den måtte
forelegge et utkast til regler for en komité som
består av eksperter fra EFs medlemsland.
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Dersom EF-kommisjonens vedtak awiker fra
komitéens syn, skal saken i henhold til n¿er-
mere fastsatt fremgangsmåte forelegges EFs
råd til endelig vedtak. Denne form for be-
handling ved hjelp av komitéer, omtales ofte
som komitologi.

Side Kommisjonen i henhold. til dehne pro-
sedyren har fullmakt til å utfylle EF-regler
som i sitt materielle innhold kan tilsvare be-
stemmelser i EØS-avtalens vedlegg, fastleg-
gerAvtalens Artikkel 100 at EF-kommisjonen
skal sikre EFÎA-landenes eksperter så bred
deltakelse som mulig når den utarbeider ut-
kast til endringer av slikt internt EF-regel-
verk.

Når Kommisjonen har utarbeidet sitt ut-
kast, vil det bli oversendt EFs komitéer til
drlftelse. Fordi det innenfor rammen av <ko-
mitologien> er Kommisjonen som vanligvis
fatter det endelige vedtak som skal gielde in-
ternt i EE vil EFs komitéer kun ha en rådgi-
uend,e rolLe. EFTAlandenes eksperter vil i ut-
gangspunktet ha en tilsvarende rådgivende
rolle, og EF-kommisjonen forplikter seg til å
rådfØre seg med EFTA-landenes eksperter på
samme måte som med EF-landenes.

I en erklæring til Avtalen (S.v. I s, 432) påtar
Kommisjonen seg å fpre rådslagninger med
EFTAs eksperter så lenge det anses nØdven-
dig,fþr den fremlegger sitt forslag for EFs ko-
mité. Komitéen er imidlertid et EF-organ. Ko-
mitéens beslutning er et internt EF-vedtak
som EFTAs eksperter ikke vil delta i.

I de tilfellene hvor det oppstår slik uenighet
mellom Kommisjonen og EFs komité at EFs
råd må få seg forelagt saken, er det uttrykke-
lig slått fast at Kommisjonen vil redegjgre og-
så for EFTA-landenes syn.

Også når EF vedtar nye regler etter komité-
prosed¡rrene, er det EØS-komitéer¿ som må
fatte vedtak om at de også skal være felles
EØS-regler.

I mange tilfeller treffer Kommisjonen også
vedtak av administrativ karakter etter å ha
konsultert EFs komitéer. I EØS vil slike ved-
tak vanligvis bli truffet av Etr'IAs overvå-
kingsorgan og EFTAs faste komité. Dette er
nærmere omtalt i St. prp. nr. 101 (1991-92).

b) Komitéer med øndre funksjoner
Utgangspunktet om at partenes interne be-

slutningssystem skal respekteres, innebærer
at EFTA-landene bare i unntakstilfeller kan
være tilstede under mØter i EFs egne organer.
Avtalen forutsetter imidlertid at EFTA-lande-
ne skal kunne delta fullt ut i den type EF-ko-
mitéer som er omtalt i Avtalens Artikkel 81 og
som gjelder EFs rammeprogrammer og pro-
sjekter i samarbeidet om andre samfunnspoli-

tiske spØrsmåI. Disse komitéene er nærmere
omtalt i proposisjonens kapittel 7.

For det annet fremgår det av Avtalens Ar-
tikkel 101 at eksperter fra EFTA-landene skal
knyttes til arbeidet i en del komitéer som er
oppregnet i Avtalens Protokoll 37 (S,v. I s.
182). Dette er komitée¡ som innbyrdes er nok-
så ulike, men hvor partene anser det som sær-
lig viktig at EF"TA-landene deltar. I hovedsak
har disse komitéene mer selvstendige funk-
sjoner. Iljennetegnet for dem alle er at de ofte
vil ha stor innflytelse på den politikk som fp-
res på vedkommende område.

De komitéer som er nevnt i Protokoll 37 er
fplgende komitéer:

- Den vitenskaplige komité for mat
(Kommisjonsvedtak 7 41234)

- Den farmasgytiske komité
(Rådsvedtak 751320)

- Den vitenskaplige veterinærkomité
(Komrnisjonsvedtak I 1/65 1)

- Komitéen for transportinfrastruktur
(Rådsvedtak 781174)

- Den administrative kommisjon for sosial
sikkerhet for vandrende arbeidstakere
(Rådsforordning 1408/71)

- Kontaktkomitéen for vasking av penger
(Rådsdirektiv 91/308)

- Den rådgivende komité på konkurranse-
området
(Rådsforordning 17/62)

- Den rådgivende komité for fusjoner
(Rådsforordnin g 4064/89)

De nærmere betingelser for EFTA-repre-
sentantenes deltakelse i disse komitéene er
fastsatt i Avtalens vedlegg. I noen komitéer
vil hvert enkelt EFTA-land være representert.
I andre komitéer vil deltakelsen være begren-
set til en ekspert fra EFTA-siden. EFTA-delta-
kerne vil heller ikke her kunne delta i avstem-
ningene, da disse vedtak bare vil være bin-
dende i EF.

Dersom partene mener at EF"TA-landenes
deltakelse burde utvides til andre komitéer
med lignende kjennetegn som de som er opp-
regnet, vil EØS-komitéen kunne fpre disse
komitéene på listen i Protokoll 37.

8.4.4 Vedtakene i EØS-komitéen
Formålet med informasjons- og rådslag-

ningsprosedyren i EØS, og med EFTA-lande-
nes sakkyndige i komitéprosedyrene, er å nå
frem til enighet om nye felles regler i EØS-ko-
mitéen. Dersom det oppnås slik enighet, vil
EØS-komitéen vedta bestemmelser med sam-
me materielle innhold som dem EFs organer
vedtar.
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Hensynet til rettssikkerhet og rettsenhet til-
sier at vedtak om slike regelendringer skal
skje mest mulig samtidig med tilsvarende
vedtak i EF. I Artikkel 102 nr. 3 pålegges par-
tene å gi/re sitt ytterste for å komme til enig-
het.

Dersom partene ikke kommer til enighet
om nye regler innen 6 måneder, skal EØS-ko-
mitéen vu¡dere forholdet på nytt.

Vedtaket i EØS-komitéen skjer med en-
stemmighet. Dersom ett EFTA-land på for-
hånd skulle motsette seg et bestemt vedtak i
EØS-komitéen, vil vedtaket ikke kunne fat-
tes. Dette fplger av prinsippet om at Etr'TA-
landene skal opptre samstemt. Hvert enkelt
EFTA-land har rett til å gå mot et forslag til
nye EØS-regler og derved hindre at det gjlres
vedtak. Ofte vil imidlertid skadevirkningene
for samarbeidet kunne bli st/rre ved at det ik-
ke fattes noe vedtak, enn at det gilres unntak
for én part, Det er derfor tenkelig at det i det
praktiske, lppende samarbeid i visse situasjo-
ner vil kunne bli gjort unntak for et land når
det gjelder anvendelsen av nye vedtak. Alter-
nativt ka¡ man ta hensyn til de innvendinger
et land måtte ha. EØS-komitéen kan også vel-
ge å konstatere at de ulike regelsett som an-
vendes som fplge av manglende enighet, må
anses likeverdige.

8.4.5 Konsekvenser av manglende enighet
Dersom EØS-komitéen ved manglende

enighet ikke kan finne frem til tilfredsstillen-
de llsninger som kan ivareta partenes interes-
ser, betraktes den del av Avtalens vedlegg
som ber/res d,irehte av EFs nye legelverk,
som midlertidig opphØrt mellom EFTA-lan-
dene og EF etter utlØpet av nærmere fastsatte
frister, med mindre EØS-komitéen fatter ved-
tak om at opphØr ilclce skal s$e. Hvilke deler
av et vedlegg som berlres direkte, forutsettes
vurdert i EØS-komitéen på et tidligere sta-
dium av beslutningsprosessen. Under enhver
omstendighet vil dette innebære at de deler
av EØS-reglene som i EF erstattes av nye EF-
regler, opphØrer å gielde mellom partene.
Dersom f.eks. EF endrer produktkravene på
et område uten tilslutning fra EFTA-landene,
kan man dessuten risikere at prinsippet om
fritt varebytte ikke fullt ut kan opprettholdes
for disse produktene.

Selve rettsvirkningen av opphØret vil imid-
Iertid ikke inntreffe flr ytterligere 6 måneder
er lagt til fristen på 6 måneder for vedtak om
nye regler i Komitéen, jf. pkt. 8.4.4 ovenfor.
Dette innebærer at det vil ta relativt lang tid
fpr et eventuelt opphlr blir virksomt. Dersom
ber/rte deler av Avtalen skulle bli bragt mid-
lertidig til opphØr, vil de praktiske konse-
kvensene av dette måtte drpftes nærmere i
EØS-komitéen.

Ved slikt opphpr vil bestemmelser i avtaler
mellom partene som før ikraftredelsen av Av-
talen regulerte angieldende område, igjen
kunne anvendes. Disse avtalene er ikke sogt
opp mellom partene i forbindelse med inngå-
elsen av EØS-avtalen, jf. omtalen av Avtalens
Artikkel 120 i proposisjonens kapittel 3. EF-
TA-landene må dessuten stå fritt tit å utvikle
nye regler på områder som eventuelt ikke len-
ger er avtaleregulert i forhold til EF.

EØS-komitéen vil også ha ansvaret for å fin-
ne løsninger som fprer til at midlertidig opp-
h6rte regler igjen kan tre ikraft.

Rettigheter og plikter som borgere og be-
drifter hadde ervervet etter Avtalen, vil bestå
uavhengig av opphØret. I omforent mØterefe-
rat fra forhandlingene har partene gitt eksem-
pler på slike ervervede rettigheter (S.v. 1 s.
424). Som ett eksempel kan nevnes retten for
en person til å forbli i ett EØS-land selv om de
reglene om fri bevegelse av personer som gav
ham rett til å flytte dit, opphprer mellom avta-
lepartene.

Bestemmelsen om at berØrte deler av Avta-
len kan opphpre, er på mange vis motstykket
til at ett EFTAland kan nedlegge veto mot
nye E@S-regler. Hvis EFTA-pilaren motsetter
seg nye EØS-forpliktelser, kan vi ikke uten vi-
dere stå fritt til å basere oss på de gamle f.eks,
i et tilfelle hvor norske foretaks adgang til EFs
marked på grunnlag av gamle regler, skulle gi
dem særskilte fordeler i forhold til konkur-
renter i EF som er bundet av nye og strengere
felles skapsregler i EF.

Tloss bestemmelsen i Avtalens Artikkel 102
nr. 5 er det likevel vanskelig å si hva som vil
skje i praksis dersom det ikke skulle bli opp-
nådd enighet i EØS-komitéen om et forslag til
ny regel. Hyppig opphØr vil skape stor usik-
kerhet for både myndigheter, foretak og per-
soner, og vil bidra til å undergrave formålet
med Avtalen. EFTA-Iandene og EF har like
sterk interesse i å sikre at slike situasjoner ik-
ke oppstår.

Prinsippet om opphpr av denne type, såkalt
suspensjon, er ikke ukjent i traktatretten. EF-
TA-konvensjonens art. 31 pkt. 4 inneholder
f.eks, bestemmelser om suspensjon. EFTAs
råd kan med kvalifisert flertall bemyndige et
medlemsland til å oppheve visse forpliktelser
overfor et annet medlemsland. Denne be-
stemmetrsen har aldri vært benyttet.

8.4.6 NasJonale parlamenters godgenning
av EØS-vedtak. Forholdet til Grunn-
lovens $ 26.2

Avtalens A¡tikkel 103 forutsetter at en del
av vedtakene i E@S-komitéen om nye EØS-
regler må forelegges de respektive nasjonal-
forsamlinger til godkjenning, De nye regler
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vil da ikke kunne tre ikraft flr slik godkjen-
nelse foreligger.

Slike vedtak vi] formelt ha form av endrin-
ger i EØS-avtalens vedlegg og kan for så vidt
ogs.å anses som en traktatsak, I denne forbin-
delse oppstår splrsmålet om Regjeringen må
innhente Stortingets samtykke i medhold av
Grunnlovens $ 26 fØr vedtakene kan bli bin-
dende for Norge. Dette vil i så fall gjelde ved-
tak som npdvendiggjØr en ny lov eller stor-
tingsbeslutning og ellers vedtak som er oaf
særlig Vigtighed>.

En rådende oppfatning ijuridisk teori er at
vedtak i internasjonale organisasjoner som
har hjemmel i selve traktaten om opprettel-
sen av organisasjonen eller samarbeidet, ikke
trenger behandling som traktatsak i Stortin-
get. Dette gielder også vedtak som krever en-
stemmighet blant organisasjonens medlem-
mer. Stortingets praksis synes å være i over-
ensstemmelse med dette syn.

Vedtakene i EØS-komitéen vit imidlertid
innebære forpliktelser til å endre norske lover
og forskrifter på bredere områder enn for ved-
tak i andre internasjonale sammenslutninger
Norge er tilsluttet. Hvis Regjeringen i ethvèrt
tilfelle skulle kunne binde Norge folkerettslig
til å gjennomfpre alle lov- og forskriftsendrin-
ger i fremtiden uten å innhente Stortingets
samtykke i de tilfeller Grunnlovens $ 26 kre-
ver dette for inngåelse av traktater, ville man
stå overfor en maktforskyvning fra Storting
til Regiering. Dette ville i realiteten innebære
en ny
Grunnl
rent ko
å vedta
en måtte forutsette. Men hvis vedtakene alle-
rede var folkerettslig bindende for Norge, vil-
le dette innebære et traktatbrudd.

På grunn av samarbeidets omfang, er det
naturlig at de vedt¿k i EØS-komitéen som
n/dvendiggj /r lovendringer eller plenarved._
tak i Stor
ker av sæ
Stortinge
kerettslig bindende for seg. Avtalens Artikkel
103 forutsetter at et vedtak i EØS-komitéen
fprst kan bli
når "forfatnivil for Norge
har gitt sitt
skrivelsen av Avtalens Artikkel 108 i proposi-
sjonens kapittel 3.

De vedtak EØS-komitéen fatter i beslut-
ningsprosessen, vil som nevnt i punkt g.4.1
bare kunne føre til endringer av Avtalens ved-
legg og en del av Avtalens protokoller. Et fler-
tall av de aktuelle områdene for endringer an-
tas i dag å ligge under forvaltningens myndig-

hetsområde på grunnlag av delegasjon fra
Stortinget. Stortinget vil i så fall ikke måtte ta
stilling til disse vedtakene med mindre de er
"af særlig Vigtighed".

8.5 OVERVÅKINGSSYSTEMET I EøS
8.5.1 Utgangspunkt

EØS-avtalen forplikter de 19 landene i sam-
arbeidsområdet, og Fellesskapet selv. Mange
av EØS-avtalens bestemmelser definerer
imidlertid på en p og
plikter som skal få og
foretak når Avtalen ,ral
rett. Av hensyn til rettssikkerheten og forut-
sigbarheten er det særlig viktig at disse be-
stemmelsene etterleves og anvendes likt i he-
te EØS.

Allerede i dag har EF-kommisjonen som
oppgave å påse at medlemslandene i EF etter-
lever sine forpliktelser etter EF-regelverket,
Når EØS-avtalen blir inngått, vil den internt i
EF bli en del av EF-retten. Kommisjonen vil
derfor også ha som oppgave å påse at rned-
lemslandene overholder sine EØS-forpliktel-
SEI.

På samme måte oppretter EFTA-Iandene et
eget overvåkingsorgan til å påse at de enkelte
EFTA-land etterlever sine avtaleforpliktelser.
EFTAs overvåkingsorgan skal voere uavhen-
gig av hvert enkelt EFTA-land, på samme må-
te som Kommisjonen er uavhengig av det en-
kelte EF-land. Utgangspunktet er at det skal
gjennomfpres like effektiv overvåking og
håndhevelse i EFTA- og EF-delen av nØS.
Denné skal ivaretas giennom et to-pilarsys-
tem.

EØS-avtalen, og EFTA-avtalen om Overvå-
kingsorganet og Domstolen, inneholder de-
taljerte regler for overvåking av avtaleparte-
nes etterlevelse av sine
kenes etterlevelse av
Dette skyldes formålet
artet anvendelse av Avtalens regler.

Mange av de sentrale bestemmelsene under
EFTA-konvensjonen og EFTA-landenes fri-
handelsavtaler med EF har generelle formule-
ringer som gir rom for ulike tolkninger. Innen
visse rammer overlates det der til partene selv
å defrnere innholdet av forpliktelsene og et-
terleve dem. Dersom det oppstar uenighei om
anvendelsen, kan splrsmålet bringes inn for
avtalens felles organer. Under EFTA-konven-
sjonen kan EFTAs råd dessuten sette til side
deler av avtalens bestemmelser overfor en
part som Rådet finner ikke etterlever sine for-
pliktelser. Under EFTA-landenes frihandel-
savtaler med EF kan det iverksettes anti-
dumpingtiltak eller beskyttelsestiltak. Det
finnes imidlertid ingen felles og organiserte
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ordninger som påser at partene etterlever sine
avtaleforpliktelser, og heller ingen tvistells-
ningmekanisme. De lpsninger som partene til
slutt velger, vil være politiske og ikke rettsli-
ge. Man kan også velge å leve med uenighe-
ten. I motsatt fall vil lett den mektigste parten
vinne frem. Under enhver omstendighet gir et
slikt system liten forutsigbarhet,

Når virkefeltet blir så bredt og innholdet så
presist som under EØS-avtalen, vil det være i
partenes interesse å forholde seg til et organ
som kan gi en autoritativ forståelse av forplik-
telsenes innhold og som skal påse at de etter-
leves. Dette er grunnlaget for at EFTA-lande-
ne skal opprette sitt eget overvåkingsorgan.
Det skal fØre tilsyn med at EØS-avtalens reg-
ler overholdes.

8.5.2 DFTAs overvåkingsorgan
Avtalens Artikkel 108 fastsetter at EFTA-

landene skal opprette et uavhengig overvå-
kingsorgan, Organet opprettes gjennom en
separat avtale mellom EFTA-Iandene innbyr-
des. Overvåkingsorganet skal ledes av syv
personer som utpekes av EFTA-landenes ¡e-
gjeringer. De nærmere regler er fastsatt i EF-
T!{-avtalen om Overvåkingsorganet og Dom-
stolen og i protokoller til denne avtalen. Det
er redegjort for EFTA-avtalen i St.prp. nr, 101
(1991-92).

EFTAs overvåkingsorgan får til oppgave å
overvåke etterlevelsen av partenes alminneli-
ge avtaleforpliktelser, derunder deres forplik-
telser vedrØrende statsstØtte og offenUige inn-
ldØp, samt foretakenes etterlevelse av de fel-
les konkurransereglene. EF IAs overvåkings-
organ skal i det vesentlige ha de samme over-
våkingsfunksjoner som dem EF-kommisjo-
nen utØver i henhold til de regler som er fast-
satt i Romatraktaten og i Ttaktaten om kull-
og stålfellesskapet. For EF vil overvåkingen
av at EØS-avtalen overholdes av medlemslan-
dene, uten videre være en del av Kommisjo-
nens oppgaver etter Romatraktaten. Det er
således ikke nØdvendig med noen $emmel i
EØS-avtalen for å gjennomfpre denne overvå-
kingen. Med unntak for overvåkingen av kon-
kurransereglerie, vil EFTAs overvåkingsor-
gan bare ha myndighet til å ovewåke anven-
delsen av Avtalen på EFTA-landenes territori-
er.

Dersom EFTAs ovelåkingsorgan finner at
et EHIA-Iand ikke har oppfylt en avtalefor-
pliktelse, vil Overvåkingsorganet kunne hen-
vende seg til vedkommende land og be om en
redegiprelse. Dersom Overvåkingsorganet
forsatt finner at forpliktelsen ikke er oppfylt,
vil det etter nærmere regler kunne gå videre
med saken og i siste omgang kunne stevne
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vedkommende EFTA-land for EF TA-domsto-
len, jf. pkt. 8.6.2 nedenfor.

EFTAs overvåkingsorgan og EF -kommisjo-
nen i egenskap av Fellesskapets tilsvarende
org€ur, skal ha et nært samarbeid, særlig på
konkurranseområdet.

t.5.3 N¿erzrerer om overvåkingen av DF-
TA-landene

Den umt dd,elbore forpliktelsen landene har
i medhold av EØS-avtalen er gjennomfprin-
gen i nasjonal rett av avtaleforpliktelsene på
de områder hvor det nasjonale regelverket ik-
ke allerede er i overensstemmelse med Avta-
len. En oversikt over de lovendringer som er
aktuelle for Norges del, er gitt i vedlegg 2 til
proposisjonen.

Avtalen oppstiller visse krav til hvordan de-
ler av Avtalens vedlegg skal gjennomføres na-
sjonalt, jf. omtalen av Avtalens Artikket 7 i
proposisjonens kapittel 3. Når det gjelder
gjennomfpringen av de bestemmelser som er
basert på EFs direktiver, vil det kunne oppstå
tvil om de krav som bør stilles til giennomfø-
ringen. En oppgave for EFTAs ovewåkingsor-
gan blir å påse at også de deler av EØS-avta-
len som bygger på EFs direktiver, giennomfø-
res korrekt og innen de fastsatte frister i EF-
TA-Iandenes rettssystemer.

Med unntak for brudd på konkurtansereg-
Iene er det landene, ikke borgere og foretak,
som står ansvarlig for Avtalens gjennomfl-
ring og etterlevelse, selv om de enkelte be-
stemmelser samtidig nedfeller rettslige ram-
mer for virksomheten til borgere og foretak.
Flere av Avtalens regler pålegger for eksem-
pel landene å påse at foretak begrenser eller
hindrer utslipp av ulike typer forurensende
stoffer. Norske foretaks plikt til å overholde
disse bestemmelsene fØlger ikke direkte av
EØS-avtalens bestemmelser, men av for-
urensningsloven og de forskrifter som er ut-
stedt i medhold av den og hvor EØS-forplik-
telsene forutsettes innarbeidet. Dersom et fo-
retak bryter regelverket, vil norske myndig-
heter gripe inn, I motsatt fall vil overvåkings-
organet ta opp saken med norske myndighe-
ter og ikke med vedkommende foretak, med
utgangspunkt i EØS-avtalens krav, Dersom
nasjonale myndigheter ikke griper inn over-
for borgere eller foretak som bryter de nasjo-
nale regl,er som gjennomf/rer Avtalen internt,
kan Overvåkingsorganet igangsette særskilte
prosedyrer mot vedkommende land, jf. pkt.
8.5.6 nedenfor.

E.5.4 EF-landenes gjennomføring av EØS-
avtalen

EF-landene har allerede gjennomfprt i na-
sjonal rett de av EØS-avtalens bestemmelser
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som baserer seg på tilsvarende EF-regelverk
(dersom de ikke er basert på forordninger
som har direkte virkning uten slik gjennom-
fØring). Oftest er disse bestemmelsene gjen-
nomfØrt på en måte som - i tråd med bestem-
melsenes innhold - bare tilgodeser borgere og
foretak med EF-nasjonalitet. I realitéten inne-
bærer gjennomfgringen av EØS-avtalen i EF i
disse tilfeller at bestemmelsene også utvides
til å omfatte borgere og foretak fra EFTA-lan-
dene.

Også de av EØS'ar,'talens bestemmelser
som ikke sarnsvarer med noen bestemmelse i
EFs traktatgrunnlag eller avledet regelverk,
vil EF-kommisjonen måtte håndheve. Disse
reglene blir EF-rett gjennom eget gjennomf¿-
ringsvedtak av EFs råd når Avtalen inngås, og
håndheves således i medhold av de plikter
som påligger Kommisjonen etter vanlige reg-
ler.

8.5.5 Overvåking av konkurransereglene
Konkurransereglene finnes i Avtalens Ar-

tikler 53 til60. Avtalens Artikkel SS nr. 1 gir de
to overvåkingsorganene adgang til å gripe Ínn
direkte overfor foretak som kan ha brutt re-
gelverket. Dette vil være gjennomfprt i norsk
rett gjennom lowedtak.

Konkurransereglene skal hindre at store fo-
retak inngår samarbeid eller misbruker sin
dominerende stilling på markedet, slik at
handelen mellom to eller flere land påvirkes,
Konkurransereglene regulerer således virk-
somheten til foretak som opererer i det inter.
nasjonale markedet, Det er derfor også natur-
lig at reglene overvåkes og håndheves av et in-
ternasjonalt organ som på samme måte har
myndighet til å operere over landegrensene.

På konkurranseområdet er det ikke mulig å
fordele sakene på samme måte som ved over-
våking av landenes forpliktelser, hvor hver pi-
lar overvåker sitt territorium. Det skyldes
bl.a. at foretakenes konkurransebegrensende
handlinger ofte vil ha virkning både på mar-
kedene i EFTA og i EF. Avtalens Artikkel 56
inneholder således regler for fordeling av
konkurransesakene som awiker grunnleg-
gende fra fordelingen av saker som gjelder
overvåking av landenes forpliktelser. Hoved-
kriteriet for hvilket organ som skal ha kotnpe-
tanse i den enkelte sak, vil være hvilket mar-
ked som berøres av den konkurransebegren-
sende handling. De involverte bedrifters sete
er uten betydning for fordelingen. Dette inne-
bærer at begge overvåkingsorganer også vil
kunne få til behandling saker som gjelder be-
drifter som h/rer hjemme innenfor det andre
overuåkingsorganets geografiske område.
Det vises her til beskrivelsen i proposisjonens
kapittel4.2.

Håndhevingen av Avtalens konkurranse-
regler skiller seg også på andre måter fra
håndhevingen av Avtalens lvrige forpliktel-
ser. På konkurranseområdet håndheves Avta-
lens regler direkte overfor foretakene. EFTAs
overvåkingsorgan og EF-kommisjonen vi-l i
slike saker kunne ilegge bedriftene b/ter eller
tvangsmulkter dersom de opptrer i strid med
konkurransereglene i EØS. Dette innebærer
overf6ring av myndighetsutØvelse som nor-
malt tilligger norske myndigheter, til et inter-
nasjonalt organ. Inngåelse av EØS-avtalen og
av EFTA-avtalen om Overvåkingsorganet og
Domstolen må derfor skje etter kravene i
Grunnlovens $ 93, dvs. at Stortinget må gi sitt
samtykke med 3/¿ flertall. Det vises til pkt. 8.10
om forholdet til Grunnlovens $ 93 bakerst i
dette kapittel.

I henhold til Avtalens Artikkel 110 vil b/ter
eller mulkter kunne tvangsfullbyrdes i det
land der foretaket hlrer hjemme uten noen
prøving av kravet. Tvangsfullbyrdelse på
norsk territorium på grunnlag av vedtak som
EF-kommisjonen fatter i slike saker, kan ikke
finne sted. (jf. de statsrettslige vurderinger i
pkt. 8.10 i dette kapittel, samt omtalen av Av-
talens Artikkel 110 i proposisjonens kapittel
3.)

EØS-avtalens bestemmelser får også anven-
delse for storbedrifter og ulike former for mo-
nopoler. Hvilket organ som har myndighet til
å overvåke de foretak som faller inn under
reglene i Artikkel 54, fþlger av prinsippene for
saksfordelingen i konkurransesâker, slik dis-
se er fastsatt i Artikkel 56. Artikkel 54 vil sær-
lig anvendes overfor store foretak som mis-
bruker sin dominerende stilling i markedet,
og som har en markedsandel over 40 pst.

Artikkel 59 gjelder offentlig foretak som
formidler visse typer tjenester, f.eks. jernbane
og post. Artikkel 16 gjelder statlige handels-
monopoler, som for eksempel Vinmonopolet.
Ved overvåking av etterlevelsen av Artiklene
59 og 16 skal fordeling av overvåkingsorgane-
nes kompetanse skje etter de vanlige reglene
for overvåking av land. Dette innebærer at
EFT?\s overvåkingsorgan vil ha enekompe-
tanse til å påse at EFTA-landene oppfyller si-
ne forpliktelser etter disse bestemmelsene.

Overvåkingsorganene har også myndighet
til å håndheve Avtalens regler om foretaks-
sammenslutninger (fusjoner) direkte overfor
foretakene. Dette skjer ved at foretakssam-
menslutninger hvor de involverte foretaks
totalomsetning overstiger visse belppsgren-
ser, må ha godkjennelse fla overvåkingsorga-
nene. De nærmere reglene om dette er gitt i
Avtalens Artikkel 57 og omtalt i proposisjo-
nens kapittel 4,2.
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8.5.6 Nærmere om fremgangsmåten ved
mulig avtalebrudd

I tillegg til avtalepartene, har enhver ad-
gang til å ta opp forhold som knytter seg til
Avtalens tolkning, gjennomfpring og anven-
delse direkte overfor Overvåkingsorganet.
Enhver henvendelse må realitetsbehandles.
Man behøver ikke selv å være berØrt av et
konkret forhold eller å ha rettslig interesse for
å henvende seg til Overvåkingsorganet.

Avtalens Artikkel 109 slår fast at begge de
to overvåkingsorganene har plikt til å motta
klager som gielder anvendelsen av Avtalen.
Overvåkingsorganene skal informere hver-
andre om de klager de mottar. Overvåkingsor-
ganene plikter å undersØke alle klager som
hprer inn under sitt myndighetsområde. De
plikter videre å oversende til det andre over-
våkingsorgan de klager som hØrer under det-
te overvåkingsorganet. Dette betyr at saken
blir behandlet selv om klager ikke kommer til
det organ som er kompetent i saken.

Det overvåkingsorgan som har myndighet i
den enkelte sak, står i utgangspunktet fritt til
å velge hvordan det Ønsker å behandle en sak.
Dersom det mener at det foreligger brudd på
Avtalens bestemmelser, kan det innledes for-
melle skritt. I saker som gjelder landenes for-
pliktelser, vil det måtte tas ut stevning. Særli-
ge regler gielder for statsstltte og offentlige
inn$6p, jfr. proposisjonens kapittel 4 og St.
prp, nr. 101 1991/92, Overvåkingsorganet vil
imidlertid alltid kunne anvende skj@nn og
vurdere om det f.eks. overhodet er hensikts-
messig å forfØIge en konkret sak.

Uenighet orn prøktisering øu reglene orn
støtsstØtte

Avt¿lens Artikkel 64 fastlegger bl.a. en sær-
lig fremgangsmåte ved uenighet mellom de to
pilarers overvåkingsorganer om praktiserin-
gen av reglene om statsstgtte i henhold til Ar-
tiklene 61, 62 og artikkel S i Protokoll 14 (S.v.
1 s. 155), på en måte som sikrer like konkur-
ransevilkår i EØS. Fremgangsmåten får også
anvendelse på statsmonopoler som er oppret-
tet etter undertegning av Avtalen.

Det skal utveksles synspunkter i henhold
til Avtalens Protokoll 27 Ð (S.v. I s. 172). Der-
som det ikke lykkes å finne en llsning innen
visse frister, kan den ber/rte avtalepart iverk-
sette ensidige midlertidige tiltalf. Disse kan
på visse vilkår erstattes av permanente tiltak.
Det vises her til omtalen av Artikkel 64 i pro-
posisj onens kapittel 3.

Oftest vil ulik praktisering av Artiklene 61
og 62 og Protokoll 14, artikkel 5, ha sitt ut-
spring i at de to pilarers overyåkingsorganer
fortolker disse bestemmelsene ulikt, Artikkel
64 er en følge av at man i så fall ikke har ett

1991-92

felles domstolsorgan i EØS som kan avgiøre
slik tolkningsuenighet,

Ved en tvist av denne type vil det naturlige
kunne være at saken blir behandlet innenfor
den tvistelpsningsmekanisme Avtalens Artik-
kel lll oppretter dersom den ulike fortolk-
ningen skyldes forutgående, ulik rettspraksis
i henholdsvis EFTA- og EF-området.

Dersom tvisten ikke skyldes slik ulik retts-
praksis, åpner Artikkel 64 for midlertidige (og
senere eventuelt endelige) tiltak.

Etter Artikkel 109 nr. 2 skal overvåkingssy-
stemet i EØS sikre ensartet overvåking innen
hele EØS, Siden henholdsvis EFTAs overvå-
kingsorgan og EF-kommisjonen i henhold til
samme bestemmelse skal "samarbeide, ut-
veksle opplysninger og rådflre seg med hver-
andre om retningsLinjer for overwåkingen og
orn enkelte saker" for å sikre denne målsettin-
gen om ensartet overvåking, vil tiltak som ut-
lpses i henhold til Artikkel64 være et uttrykk
for at en viktig del av samarbeidet i EØS ikke
fungerer etter sitt formåI.

Siden både EFTAs overvåkingsorgan og
EF-kommisjonen er uavhengige av de land
som yter statsst/tte i henhold til Artikkel 61
og 62 og ProtokoìI 14, artikkel 5, legges det til
grunn av Artikkel 64 sjelden vil kunne kom-
me til anvendelse.

Artikkel 64 antyder ikke hvilken type ensi-
dige tiltak som kan anvendes. Det alminneli-
ge prinsipp om at Avtalens virkemåte minst
mulig skal forstyrres, og Avtalens utgangs-
punkt om fritt varebytte, innebærer imidler-
tid begrensninger på hvilke tiltak som kan an-
ses rettmessige, Tiltakene blr derfor ikke gå
utover det strengt npdvendige for å gjenopp-
rette den ubalansen som er oppstått pga. kon-
kurransevridningen som følge av overvå-
kingsorganenes ulike praksis.

8.6 DOMST{)LSORDNINGEN
E.6.f EFTA- rlomstolens myndighetsområde

Domstolsordningen i E@S kom i stand etter
at den opprinnelige lpsningen med en felles
EØS-domstol var blitt forkastet av EF-dom-
stolen i en uttalelse av 14. desember 1991. Den
nye domstolsordningen må ses i sammen.
heng med det alminnelige overvåkingssy-
stem som Avtalen oppretter. Llsningen er ba-
sert på en to-pilar ordning.

EØS-avtalens Artikkel 108 fastslår at EFTA-
landene skal opprette en egen EFTA.domstol.
Bestemmelsene om EFlA-domstolen er fast-
satt i EFTA-avtalen om Overvåkingsorganet
og Domstolen, med tilh@rende protokoller.
Her finner man også EFTA-domstolens sta-
tutter. EFTA-domstolen skal ha 7 dommere,
en fra hvert EFTA-land, jf. nærmere omtale i
St.prp. nr. 101 (199192).

St.prp. nr. 100
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske gkonomiske samarbeidsområde (EØS)
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Overfor EFTA-landene vil EFTA-domstolen
ha samme type funksjoner som EF-domsto-
Ien har innenfor EF. Begge domstolene vil ha
enekompetanse til å tolke Avtalen med bin-
dende virkning for partene innenfor sitt terri-
torium, EFTA-domstolen avgjØr således saker
i forhold til EFTA-landene, mens EF-domsto-
len avgjþr saker i forhold til Fellesskapet og
EF-landene. Hverken EFTA- eller Etr'-domsto-
len vil ha myndighet til å avgjlre en tvist mel-
lom et EFTA-land og Fellesskapet, eller mel-
lom et EFTA-land og EF-land, om sistnevnte i
den konkrete sak skulle være part på EF-si-
den. Denne type tvistellsning er behandlet
under pkt. 8,7, flg.

I konkurransesaker f/lger de to domstolers
kompetansefordeling direkte av den kompe-
tanse som de to overvåkingsorganer har.

De to domstolers avgjørelser vil ikke kunne
ankes.

EFTA-domstolens myndighet er fastlagt i
Avtalens artikkel 108. Den skal ha kompetan-
se til:

- å behandle de slksmål som EFTAs overvå-
kingsorgan reiser mot EFTA-landene

- å avgj/re tvister mellom to eller flere EF-
TA-land.

- å behandle klager over vedtak av EFTAs
overvåkingsorgan i konkurransesaker

Artikkel 108 utelukker ikke at EFTA-lande-
ne kan gi Domstolen også andre oppgaver.

Domstolens fremgangsmåter er n€ermere
fastsatt i EFTA-avtalen om Overvåkingsorga-
net og Domstolen.

I henhold til samme avtales artikkel 34 vil
EFTA-domstolen dessuten ha myndighet til:
.- å avgi ikke-bindende tolkningsuttalelser

til EFTA-landenes domstoler.

8.6.2 Søksmâl fra EFTAs overvåkingsorgan
EFTA-domstolen skal avgj¿re de saker som

EFTAs overvåkingsorgan reiser mot EF"TA-
landene for brudd på Avtalens bestemmelser.
Slike brudd kan f.eks. være at et EFTA-land
ikke har giennomført i nasjonal rett - eller har
giennomfprt feil -en bestemmelse i Avtalen,
eller at nasjonale myndigheter anvender en
bestemmelse på gal måte. Flr Overvåkingsor-
ganet bringer saken inn for Domstolen, må
visse innledende prosedyrer mellom Overvå-
kingsorganet og vedkommende EFTA-land
være fullfprt.

I utgangspunktet vil EFTAs overvåkingsor-
gan kunne reise sak om et hvilket som helst
tilfelle der den mener at et EFTA-land ikke
har overholdt sine forpliktelser etter EØS-av-
talen, og EFTA-domstolen vil kunne avgiøre
sp/rsmåJ.et.

De avgjprelser som EFTA-domstolen tref-
fer, er bindende. Vedkommende land plikter
derfor å bringe eventuelle avtalestridige for-
hold til opphlr, Dersom dette ikke s$er, har
imidlertid ikke Domstolen noen sanksjons-
muligheter overfor landet. EFTAs overvå-
kingsorgan står dessuten fritt til selv å be-
stemme om sak skal reises for Domstolen i et
gitt tilfelle. Hverken borgere, foretak, noe
land eller EF-kommisjonen kan kreve at EF-
TAs overvåkingsorgan reiser sak. Dette gjel-
der selv om EFTAs overvåkingsorgan skulle
være av den oppfatning at et EFTA-land bry-
ter Avtalen. Borgere eller foretak kan ikke rei
se sak mot et land om brudd på Avtalen for
EFTA-domstolen. Heller ikke et EF-land eller
EF-kommisjonen kan gjØre det. Dersom EF-
TAs overvåkingsorgan beslutter ikke å reise
sak mot et EFTA-land, kan imidlertid et annet
EFTA-la¡rd reise slik sak.

8.6.3 Tvister mellom to eller flere EFTA-
land

Et EtrïIA-Iand kan alltid saksØke et annet
EFTA-land. Erfaringene fra EF-systemet,
hvor en tilsvarende ordning finnes, tilsier
imidlertid at denne adgangen neppe vil bli be-
nyttet ofte. Som regel l6ses sakene på politisk
nivå.

Det vil virke belastende på det nære sarnar-
beidet mellom EFTA-landene i EØS dersom
de skulle føre sak mot hverandre. E[ïlAs
overvåkingsorgan har som sin eneste oppga-
ve å påse at Avtalens forpliktelser oppfylles.
Det vil da fortone seg mer naturlig for EFTA-
landene å ta saken opp med dette organet og
overlate til dette eventuelt saksanlegg for EF-
TA-domstolen.

Når EFTA-domstolen eventuelt pådømmer
en tvist i ett lands disfav¿r, vil - på samme må-
te som ved behandling av tvister ved Den in-
ternasjonale domstol i Haag - hverken dom-
stolen selv, eller det land som har fått med-
hold, ha sanksjonsmidler for å sikre at den an-
nen part retter seg etter dommen. Men selve
eksponeringen i form av domfellelse vil nor-
malt være oppfordring nok til å fplge en even-
tuell dom.

8.6.4 Klager på vedtak av EFTAs over-
våkingsorgan Í konkurransesaker

EFTAs overvåkingsorgan og EF-kommisjo-
nen skal påse at bedrifter'som konkurrerer
over landegrensene, overholder Avtalens kon-
kurranseregler. Avtalens generelle prinsipp
om at EFTAs overvåkingsorgan overvåker
EFTA-landenes terrritorier og EF-kommisjo-
nen overvåker EFs territorium, kan ikke gjel-
de'her. Ärsaken er at en og samme konkur-
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ransesak ofte har virkning både i EFTA- og
EF-delen av EØS, og at man av rettssikker-
hets- og effektivitetsgrunner må unngå dob-
beltbehandling. Kompetansen til å håndheve
regelverket vil derfor måtte fordeles mellom
de to organer på annet grunnlag. hinsippene
for denne fordelingen er nedfelt i Avtalens Ar-
tikkel 56 og er nærmere omtalt i proposisjo-
nens kapitler 3 og 4.2.

Ef,'TAs overvåkingsorgan vil ha kompetan-
se til å ilegge blter og tvangsmulkter overfor
foretak både når de har sete i EFTA og i EF.
Artikkel 108 forutsetter at EFTA-domstolen
skal ha kompetanse til å prpve lovligheten av
slike vedtak av EtrIIAs overvåkingsorgan,
samt stØrrelsen på eventueÌIe bØter og tva¡gs-
mulkter. De nærmere regler om dette er fast-
satt i protokoll 4 til EFTA-avtalen om Overvå-
kingsorganet og Domstolen. Siden EFTA-
domstolen på dette grunnlag vil kunne stad-
feste direkte bØtlegging av norske foretak, vil
Avtalen også på dette grunnlag kreve behand-
ling i Stortinget etter Grunnlovens $ 93. Det
vises til pkt, 8.5.5 foran.

Mens et vedt¿k av EIIIAs overvåkingsorgan
i konkurransesaker skal klages direkte inn for
EFTA-domstolen, finnes det på EF-siden to
instanser som kan behandle konkurransesa-
ker. På grunn av det store antall slike saker
opprettet EF i 1989 en ny domstol med kom-
petanse til å behandle konkurransesaker i
flrste instans. Disse avgjØrelsene kan ankes
til EF-domstolen, men bare når det gielder lo-
vanvendelsen - ikke avgj6relser vedrØrende
sakenes faktum.

I en ensidig erklæring til Avtalen sier EF-
TA-landene at de vil opprette sin egen dom-
stol i flrste instans for konkurransesaker
dersom det blir behov for det.

8.6.5 Tolkningsuttalelser til EFTA-lande-
nes domstoler.

De¡som hverken EFTAs overvåkingsorgan
eller et annet EFTA-land Ønsker å forfØlge en
sak for EFTA-domstolen, vil saken i mange
tilfeller likevel kunne finne sin endelige løs-
ning innenfor r¿unmen av Avtalens domstols-
system, Dette vil s$e ved at saken fØres for en
nasjonal domstol, men at dom blir avsagt
f/rst etter at saken har vært forelagt EFTA-
domstolen til tolkningsuttalelse.

Grunnlaget for å innhente slike tolknings-
uttalelser finnes i art. 34 i EFTA-avtalen om
Overvåkingsorganet og Domstolen. Bakgrun-
nen for regelen er Ønsket om at EØS-avtalen
skal tolkes og anvendes likt av domstolene i
alle EFTAlandene. Det enkelte EFTAland
kan begrense adgangen til å forelegge tolk-
ningsspþrsmåI, til avgj/relset fra nasjonale
sisteinstansdomstoler. EFTA-domstolens' ut-

l¿lelse vil ikke formelt være bindende for den
nasjonale domstolen. Den vil dessuten bare
uttale seg om hvordan EQS-øutaLen skal for-
stås. I praksis må man imidlertid regne med
at den nasjonale domstol legger EFTA-dom-
stolens uttalelse til grunn, når den anvender
norske rettsregler på rettsforhold som er dek-
ket av EØS-avtalens bestemmelser. Dette fll-
ger av det såkalte "presumsjonsprinsippet",
som innebærer at norsk rett forutsettes å væ-
re i overensstemmelse med våre folkerettslige
forpliktelser.

Norske domstoler kan ha behov for en auto-
ritativ vurdering av rekkevidden av EØS-av-
talens regler også i forbindelse med anvendel-
sen av norske lovbestemmelser som ikke er
av EØS-opprinnelse. Det kan f.eks. være
splrsmål om hvorvidt overtredelse av et be-
stemt lovforbud skal kunne forfplges dersorn
det påstås at vedkommende handling må an-
ses tillatt på grunnlag av EØS-avtalens be-
stemmelser,

Som det er redegiort for foran i pkt. 8.2.4, vil
EØS-avtalen hos oss fprst ha samme retts-
virkninger som lov eller forskrift når reglene
er giennomfØrt i norsk rett gjennom lowed-
tak i Stortinget eller ved forskrift. Romatrak-
taten og deler av det avledede regelverk ska-
per imidlertid direkte rettigheter for borgere
og foretak i EF gjennom prinsippet om såkalt
direkte virkning, jf. pkt. 8.2.3 foran.

EØS-avtalens hoveddel fastslår en rekke
prinsipper som har betydning for rettsstillin-
gen til borgere og bedrifter i samarbeidsområ-
det. Disse bestemmelsene vil imidlertid ikke
ha slik direkte virkning i Norge som tilsvaren-
de regler har i EF. Dette skyldes at traktatfor-
pliktelser ikke automatisk får lovs k¡aft bare
ved å bli folkerettslig bindende for Norge som
stat. Dette utgangspunkt for forholdet mel-
lom folkerett og nasjonal rett kalles gjerne det

"dualistiskeu prinsipp.
Mange land, bl.a. Sveits og @sterrike, byg-

ger på det prinsipp at folkeretten uten videre
regnes som en del av nasjonal rett. Når en
traktat er ratifisert, eventuelt etter å ha vært
godkjent i nasjonalforsamlingen når dette
kreves etter landets grunnlov, blir den auto-
matisk en del av den nasjonale rettsorden i
disse landene.

Av dette f/lger at viktige bestemmelser i
EØS-avt4en som har stor betydning for bor-
geres og fbretaks rettsstilling, kan påberopes
direkte for nasjonale domstoler både i EF og i
EFTA-landene Sveits og Østerrike. For å sikre
mest mulig ensartede rettigheter på grunnlag
av EØS-avtalen i læLe EØS, vil derfor hoved-
delen av EØS-avtalen bli innarbeidet gien-
nom en egen gjennomf/ringslov som gjpr be-
stemmelsene til norsk rett ord for ord. Ved
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slikt fullstendig sammenfall av avtaleteksten
og norsk lov vil ordningen med tolkningsutta-
lelser skape trygghet for at borgere og foretak
i Norge tilstås rettigheter som også praktise-
res likeverdig av myndighetene i Norge og
andre EØSJand.

Avtalens Artikkel 107 gir et EFTA-land mu-
lighet til å la dens nasjonale domstoler be EF-
domstolen om å avgjpre fortolkningen av en
bestemmelse i EØS-avtalen. En slik uttalelse
vil være bindende for den domstol som spør.
De nærmere regler om dette er gitt i Avtalens
Protokoll 34. Her heter det i art. 2 at dersom et
EÍ"IA-land akter å benyttte seg av denne ad-
gangen, skal det meddeles EF-domstolen og
Sekretariatet i EFs råd, Av prinsipielle grun-
ner legges det ikke opp til at norske domsto-
ler skal kunne benytte seg av ordningen.

8.6.6 f ntervensj onsadgangen
Overvþkings- og domstolsfunksjonene er

organisert etter en to-pilar modell hvor orga-
nenes kompetanse er definert og avgrenset i
forhold til hverandre. Avgrensningen ivaretar
hensynet til partenes autonomi, men reduse-
rer samtidig mulighetene for gjensidig på-
virkning, Det vil imidlertid ofte kunne kom-
me opp rettslige sp/rsmål for EF?\.-domsto-
len som også angar EF og omvendt. For å bi-
dra til /kt ensartethet og stlrre rettssikker-
het, vil EFTA-landene og EFTAs ovewåkings-
organ kunne avgi uttalelser i saker hvor nasjo-
nale domstoler i EF har anmodet EF-domsto-
len om tolkningsutalelse. Likeledes vil de
kunne intervenere i rettstvister som f6res for
EF-domstolen. Denne adgang er sikret gjen-
nom en ensidig erklæring til Avtalen fra EF
(S.v. 1 s. 431). EF forplikter seg til å gjennom-
fgre endringer i statuttene til EF-domstoleh
og FØrsteinstansdomstolen i konkurransesa-
ker for å sikre EFTA-landene denne retten,
Ef,'TA-Iandene gir EF tilsvarende adgang i
forhold til EFTA-domstolen gjennom en pro-
tokoll til EFTA-avtalen om Overyåkingsorga-
net og Domstolen.

8.6.7 Ytterligere virkemidler for ensartet
tolkning og anvenilelse

Det vises til pkt. 8.2.6, hvor det redegjgres
for betydningen av enheUig tolkning og den
vekt som skallegges på EF-domstolens avgjø-
relser.

Avtaìens Artikkel 106 inneholder en be-
stemmelse om at det skal s$e en utveksling
av dommer avsagt av EFTA-domstolen, de to
EF-domstolene og hpyesterettene i EFTl\-lan-
dene.

På tross av tolkningsbestemmelser i Avta-
len, kan det ikke utelukkes at EFTA- og Etr'-

domstolen vil kunne gi samme bestemmelse
ulike tolkninger. Tolkningsuenighet kan gjel-
de samme bestemmelse i EØS-avtalen eller
en divergens mellom EFTA-domstolens tolk-
ning av en bestemmelse i EØS-avtalen og EF-
domstolens tolkning av en tilsvarende be-
stemmelse i EFs regelverk.

Normalt vil slike uoverenstemmelser måtte
aksepteres, på samme måte som det innenfor
et nasjonalt rettssystem i praksis vil måtte ak-
septeres at domstolene ikke alltid tolker og
anvender en rettsregel likt. I tillegg komm-
mer som nevnt at EØS-avtalen og Romatrak-
taten har ulike måIsettinger og at visse tolk-
ningsforskjeller derfor vil være naturlige,

Etter Artikkel 105 vil EØS-komitéen også
ha som oppgave äfølge rettspraksis ved EF-
TA-domstolen og EF-domstolen, Dommer fra

-- de to domstolene skal sendes til EØS-komité-
en for at partene skal kunne vurdere utviklin-
gen av rettspraksis. Det forutsettes at dersom
EØS-komitéen skulle bli forelagt dommer
hvor de to domstolene gir ulik tolkning av
regler som både finnes i EØS-avtalen og EFs
regelverk, skal EØS-komitéen slke å flrnne
frem til l/sninger som bevarer rettsenheten.
Selv om det ikke sies direkte, vil dette også
måtte gjelde i tilfeller hvor de to domstoler
har gitt ulik tolkning av samme bestemmelse
i EØS-avtalen. En l@sning kan f.eks. v¿ere at
EØS-komitéen vedtar ngre regler på området.

Avtalens Protokoll 48 (S.v. 1 s, 191) fastslår
at slike vedtak ikke skal ber/re EF-domsto-
lens rettspraksis.

Dersom imidlertid EØS-komitéen ikke in-
_ nen to måneder kommer til enighet cjin lØs-
ninger som kan bevare den ensartede fortolk-
ning av Avtalen, foreligger det ulike mulighe-
ter. En mulighet er at partene kan enes om at
Avtalen vil virke tilfredsstillende til tross for
den uenighet som foreligger. Den mulighet
som Avtalen konkret anviser, er imidlertid at
hver av partene anmoder EØS-komitéen om å
se på saken påny etter fremgangsmåten i Ar-
tikkel 111, jf. pkt. 8.7 flç.

8.7 TVISTELøSNINGSPBOSEDYAEN
E.7,1 Behandling i DØS-komitéen

En tvist mellom partene kan tas opp i EØS-
komitéen etter fremgangsmåten i Avtalens
Artikkel 111. Artikkelen kommer til anven-
delse ved tvister som gfelder fortolkning eller
anvendelse av Avtalen. Mens Artikkel 105 ba-
re gielder tolkningsuenighet på grunnlag av
EFTA-domstolens og EF-domstolens retts-
praksis, kan uenighet vedrørende landenes
praksis ved tolking og anvendelse av Avtalen
tas opp i EØS-komitéen i henhold til frem-
gangsmåten i Artikkel 111. Formålet med Ar-
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tikkelens nr. I og 2 er å gi EØS-komitéen mu-
lighettil å foreta en grundigere behandling av
saken med sikte på å fatte vedtak som kan Ip-
se tvisten.

De tilfeller hvor tvisten gielder domsprak-
sis vedrØrende samme EØS-bestemmelse e1-

ler to bestemmelser som etter sitt innhold er
identiske i EØS-avtalen og i EFs regelverk, vil
kunne behandles på en særskilt måte. Der-
som en slik tvist ikke er løst innen tre måne-
der etter at den er brakt inn for EØS-komité-
en i henhold til Artikkel 111 nr. 1, kan partene
i fellesskap be EF-domstolen avgj/re tolk-
ningsspØrsmålet med bindende virkning. Det
vil ikke være aktuelt for Norge å gjøre nytte
av en slik adgang.

8.?.2 Ensidige tiltak
Dersom EØS-komitéen ikke er blitt enige

om en lgsning i sistnevnte type tolknings-
uenighet innen seks måneder fra det tids-
punkt hvor prosedyren ble påbegynt, kan
hver av partene iverksette visse tiltak, Iverk-
settelse innebærer at mulighetene for å kom-
me til enighet om en felles forståelse er ut-
tØmt. I stedet gis partene nå anledning til å ta
ensidige skritt og iverksette tilt¿k som i reali-
teten reduserer rettsenheten,

Partene i tvisten har da valget mellom å
iverksette beskyttelsestiltak, jf. pkt. 8.8 ne-
denfor, eller å sette visse avtaleregler ut av
kraft, jf. pkt 8.4.5 ovenfor, De materietle virk-
ningene av disse alternativer vil være tilnær-
met de sa¡nme,

Partene har i omforent mltereferat fra for-
handlingene (S.v. I s. 424) gitt uttrykk for at
alle bestrebelser skal giøres for å søke å unn-
gå bruk av Artikkel 102 (midlertidig opphØr).
Etter Artikkel 111 beh/ver imidlertid de van-
lige kravene etter Artikkel 112 nr. 1 for bruk
av beskyttelsesklausulen, ikke å være opp-
fylt. Men beskyttelsestiltaket må fortsatt be-
grenses i omfang og varighet til det som må
anses som strengt npdvendig for å rette opp
situasjonen. Videre skal det fortrinnsvis vel-
ges tiltak som minst mulig forstyrrer Avtalens
funksjon.

Forutsetningen for bruk av beskyttelsestil-
tak ved uenighet om forståelse av rettspraksis
er at fremgangsmåten i Artikkel 113 fØlges.
Det vises til beskrivelsen av denne bestem-
melsen i proposisjonens kapittel 3.

Et beskyttelsestiltak truffet på dette grunn-
lag kan møtes med mottiltak etter Artikkel
114. Mottiltaket skal ikke gå lenger enn
strengt n/dvendig for å gjenopprette likevek-
ten og det må stå i forhold til beskyttelsestil-
taket.

Det andre ensidige tiltak som kan komme
på tale, er anvendelsen av prinsippet i Avtå-
lens Artikkel 102 om opphpr av E@S-forplik-

telser. Dette innebærer at EØS-komitéen må
vurdere hvilke deler av Avtalens vedlegg som
er berprt av tolkningsuenigheten, Ved uenig-
het om dette vil vedkommende part forment-
lig selv kunne bestemme hvilke deler som
skal anses berlrt. Disse deler av vedlegget
settes da midlertidig ut av kraft. De frister
som gielder etter Artikkel 102, må leses i sam-
menheng med fristene i Artikket 111. Det in-
nebærer at dersom EØS-komitéen ikke er
kommet til enighet om en ensartet forståelse
av EØS-forpliktelsene innen seks måneder,
vil den ber/rte regel i EØS-avtalens vedlegg
bringes til midlertidig opph/r etter ytterligere
seks måneder.

fTemgangsmåtene beskrevet under dette
punkt vil i praksis bare være anvendbare på
tvister mellom EFTA-land og EF.

8.7.3 Voldgift
Bruk av beskyttelsesklausulen i forholdet

mellom ett eller flere Etr'IÀland og EF kan på
visse vilkår $/res til gienstand for en egen
voldgiftsprosdyre. En slik tvist kan ikke hen-
vises til voldgiftfØr det er gått tre måneder fra
det tidspunkt EØS-komitéen f@rste gang flrkk
seg forelagt tvisten.

Artikkel 111 nr. 4 presiserer nærmere hvil-
ke splrsmål som kan avgipres ved voldgift.
Beskyttelsestiltakets omfang og varighet kan
prøves. Det fremgår at dette gjelder enten be-
skyttelsestiltaket utl/ses i forbindelse med
tvist som $elder rettspraksis vedrlrende
EØS-avtalen, eller på grunnlag av slike alvor-
lige vanskeligheter som er nevnt i Artikket
112. Dessuten kan forholdsmessigheten av de
mottiltak som måtte bli truffet av de lvrige
parter, bli prpvet.

Omfang og varighet av beskyttelsestiltaket
basert på kriteriet <strengt nldvendig for å
rette opp situasjonen', og forholdsmessighe-
ten av mottiltak i forhold til beskyttelsestilta-
ket, er også forhold som fra en praktisk syns-
vinkel egner seg for anvendelse av voldgifts-
mekanismen,

Selve iverksettelsen av tiltaket kan derimot
ikke prlves. Det kan heller ikke tas stilling til
det underliggende rettsforhold for en slik
tvist.

Opprettelsen av en voldgiftsmekanisme in-
nebærer at de splrsmål i tilknytning til be-
skyttelses- og mottiltak som tidligere ville hl-
re under kompetansen til en planlagt felles
EØS-domstol, nå henvises til voldgift. Gjen-
nom voldgiftlgsningen ivaretas viktige inter-
esser, nemlig at forholdsmessigheten mellom
beskyttelsestiltak og mottiltak underkastes
domstolskontroll. EFTA-domstolen kan na-
turlig nok ikke inneha slik myndighet vis-à-
vis EF.
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L/sningen med en eget voldgiftsdomstol
må ses i sammenheng med EF-domstolens ut-
t¿lelse av 14. desember 1991 (uttalelse 1/91). I
uttalelse 1/91 ble Avtalens opprinnelige dom-
stolsl¿sning ansett å være i strid med Roma-
traktaten. Dette medfprte at domstol.sordnin-
gen i EØS måtte forhandles på nytt:

Den opprinnelige domstolsløsningen skul-
le ha bestått av en felles, uavhengig EØS-
domstol med 5 dommere fra EF-domstolen og
3 dommere fra EFTA-Iandene. Den skulle ha
de samme tre funksjoner som EFTA-domsto-
len ha¡ fått under E@S-avtalen. I tillegg skulle
EØS-domstolen ha kompetanse til å avgj/re
tvister mellom EF og ett eller flere EFTA-
land. Sistnevnte funksjon ble i utt¡lelse 1/91
ansett å være i strid med Romatraktaten,

I uttalelse 1/91 fremgår som EF-domstolens
oppfatning at EF kan inngå avtaler med tred-
jeland som inneholder voldgiftsklausuler.
Voldgiftsadgangen kan imidlertid bare gjelde
i forhold til regler som ikke er bygget på den

"egentlige' EF-retten. EØS-avtalens bestem-
melser som nærmere regulerer beskyttelses-
tiltak og mottiltak, vil bl.a. da være slike reg-
ler som kan underkastes voldgift.

De nærmere reglene om voldgiftsdomsto-
lens sammensetning og stemmegiuning frem-
går av Avtalens Protokoll 33 (S.v. I s. 181). Her
heter det at det skal være tre voldgiftsdom-
mere medmindre partene bestemmer noe an-
net. Hver side utpeker en voldgiftsdommer
hver, og disse oppnevner i fellesskap en opp-
mann. Dersom disse to ikke kommer til enig-
het, utpeker de oppmannen fra en liste på syv
personer som er satt opp av EØS-komitéen.
Voldgiftsdomstolen fatter sine avgiprelser
ved flertall.

E.8 BESI(YTTELSESTILTAK OG M(If-
TILTAK

8.8.1 Avtalens alminnelige beskyttelses-
klausul

En beskyttelsesklausul gir et land adgang
til å avhjelpe uforutsette og særlig skadelige
virkninger av Avtalen i en gitt sektor, ved å
iverksette visse tiltak. Bruken av slike tiltak
er i så fall rettmessig. Slike klausuler er vanli-
ge i internasjonale avtaler som regulerer @ko-
nomisk samkvem. Normalt iverksettes slike
tiltak ensidig på grunnlag av vedkommende
Iands egne vurderinger. Vanligvis vil tiltake-
ne bestå i at visse avtaleforpliktelser settes til
side i forhold til de andre partene inntil skade-
virkninger er avhjulpet.

Avtalens Artikkel 112 inneholder en gene-
rell beskyttelsesklausul som kan utllses ved
ensidig nasjonal beslutning. Utformingen gir
klausulen et bredt virkefelt. En part kan ensi-
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dig beslutte å sette avtaleforpliktelser tilside
dersom alvorlige /konomiske, samfunnsmes-
sige eller miljlmessige vanskeligheter som
kan vedvare, er i ferd med å oppstå i en sektor
eller i et distrikt.

Beskyttelsesklausulen kan benyttes selv
om vanskelighetene ennå ikke er oppstått.
Den kan derved også benyttes for å ivareta
miljpmessige hensyn ut fra fpre-var prinsip-
pet, som for /wig også er nedfelt i Avtalens
innledning. Tiltak som iverksettes, skal når
det gjelder omfang og varighet begrenses til
det som er strengt nØdvendig for å rette opp
situasjonen. Det skal fortrinnsvis velges tiltak
som minst mulig forstyrrer Avtalens funk-
sjon. Avgjlrelsen om å iverksette et beskyttel-
sestiltak treffes ensidig av vedkommende
land. Iverksettelsen av tiltak vil måtte basere
seg på nasjonale vurderinger av politisk og
Økonomisk art. Etter Avtalens Artikkel 112
nr. 3 skal et beskyttelsestiltak gjelde overfor
samtlige avtaleparter. Dette fØlger også av Av-
talens alminnelige forbud mot forskjellsbe-
handling på grunnlag av nasjonalitet. Likevel
kan et tiltak i praksis remme bare ett land, el-
ler visse land hardere enn andre, Bruk av be-
skyttelsestiltak gir på visse vilkår de andre
parter rett til å iverksette mottiltak. Det vises
her til beskrivelsen av Avtalens Artikkel 112 i
proposisjonens kapittel 3.

Muligheten for mottiltak vil kunne utgjpre
et disiplinerende element overfor et land som
vurderer å iverksette beskyttelsestiltak.

Som nevnt i pkt. 8.?.3, kan omfang og varig-
het av beskyttelsestiltak og forholdsmessig-
heten av eventuelle mottiltak overprøves av
Avtalens voldgiftsmekanisme. Grunnlaget for
selve iverksettelsen vil imidlertid være nasjo-
nale vurderinger av politisk og Økonomisk art
som ikke vil kunne prlves ved voldgift.

EFTA-domstolen vil dessuten ha myndig-
het til å prlve beskyttelses- og mottiltak som
Iedd i en tvist mellom EFTA-land. I motset-
ning til ved bruk av voldgiftsordningen mel-
lom EFTA-land og EE, ligger det ingen be-
grensninger på EFTA-domstolens adgang til å
pr/ve alle sider ved EØS-avtalens fortolkning
og anvendelse, Beskyttelsesklausulen har
imidlertid sldØnnsbestemte og politiske kri-
terier for bruken, og EFTA-domstolen vil der-
for i praksis neppe overpr/ve det skjØnn na-
sjonale myndigheter har lagt til grunn for
iverksettelsen,

8.8.2 Avtalens spesielle beskyttelsesklau-
suler

En rekke av de bestemmelser i EØS-avtalen
som motsvarer EF-direktiver, inneholder sær-
lige beskyttelsesklausuler. Slike klausuler
finnes bl.a. på vareområdet for å ivareta hel-
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se-, sikkerhets- og miljØhensyn, og innenfor
områdene gjensidig godkjennelse av utdan-
ning, samt kapital og personbevegelser.

Den nærmere omtale av disse beskyttelses-
klausulene er gitt i de enkelte kapifler i pro-
posisjonen i tilknytning til behandlingen av
de enkelte om¡ådene. Felles for disse beskyt-
telsesklausulene er at EFTA- og EF-siden vil
anvende forskjellige prosedyrer fØr tiltak
iverksettes. På to områder avgipr partene på
selvstendig grunnlag om tiltak skal iverkset-
tes. Dette gjelder for reglene om fri bevegelig-
het for kapital, jf. EØS-avtalens Artikler 43-45,
og innenfor bioteknologiområdet, jf. nærmere
omtale i proposisjonens kapittel 7.2. De andre
særlige beskyttelsesklausulene er underlagt
godkjennelse av henholdsvis EFTAs overvå-
kingsorgan og EF-kommisjonen, En beslut-
ning truffet i den ene piiar vil bli aner$ent av
den andre, Med unntak for beskyttelsestiltak
vedrlrende utsetting av genmodifiserte orga-
nismervil ikke mottiltak kunne finne sted.

8.9 VIBKEOMRÅDE, IKRAFTTREDEL-
sE, M.V.

8.9.1 Forholdet mellom EØS-avtalen og
andre avtaler Norgc er part i. Men-
neskerrettigheter - samenes rettig-
heter

I omtalen av Avtalens Arlikkel 120 i propo-
sisjonens kapittel 3 er det gjort nærmere rede
for forholdet mellom bestemmelsene i EØS-
avtalen og rettigheter og plikter med utspring
i andre internasjonale avtaler Norge er part i.

Utgangspunktet er at Avtalens bestemmel-
ser i den grad de behandler sarnme spØrsmål,
får anvendelse i stedet for bestemmelser i ek-
sisterende avtaler som forplikter et eller flere
EFTA-Iand på den ene siden og Fellesskapet
selv på den annen side.

Forholdet mellom bestemmelsene i EØS-
avtalen og avtaler mellom et eller flere EFTA-
Iand på den ene siden og et eller flere Etr'-land
på den annen, eller mellom to eller flere EF-
TA-land innbyrdes, reguleres ikke av Avta-
lens Artikkel 120. I en felleserklæring til Avta-
len (S.v. I s. 416) er det imidlertid fastslått at
rettigheter i henhold til slike avtaler ikke skal
påvirkes avEØS-avtalen, dersom de regulerer
forhold av betydning for individer eller fore-
tak, regionalt samarbeid eller administrative
ordninger. Rettighetene vil bestå inntil tilsva-
rende rettigheter sikres gjennom EØS-avta-
len. I slike tilfeller anvendes den eksisterende
avtalen mellom partene i den, mens EØS-av-
talen anvendes overfor de land som ikke er
parter.

IJtover de omhandlede forhold vil Norges
avtaleforpliktelser formentlig ikke berlres av
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EØS-avtalen. Dette gjelder i særlig grad de in-
ternasjonale menneskerettighetskonvensjo-
nene. Disse avtalene vil normalt ikke dekke
de samme områder som EØS-avtalen. Under
enhver omstendighet vil de rettigheter som
fplger av disse avtalene ha et særlig vern. De
er uttrykk for de grunnleggende menneskret-
tigheter som er en del av det felles rettsgrunn-
lag partene i EØS-avtalen bygger på. Dette in-
nebærer også at det vern internasjonale avta-
ler skaper for samenes rettsstilling, ikke berp-
res av EØS-avtalen.

Det vises forlvrig til omtalen av Avtalens
Artikkel 120 i proposisjonens kapittel 3.

8.9.2 Svalbards stilling
Artikkel 126 nr. I gir Avtalen anvendelse på

avtalepartenes territorier. Både Svalbard og
Jan Mayen (men ikke bilandene) er del av
Kongeriket Norges territorium. Da Norge for-
handlet om medlemskap i EF i 1972, lnsket
man fra norsk side å unnta Svalbard fra EF-
traktatenes geografiske virkeområde. Den
samme vurdering som Norge den gang had-
de, er også lagt til grunn i forbindelse med
EØS-avtalen. De fleste EØS-land er parter i
Svalbardtraktaten, Svalbard-traktatens bes-
tevilkårsprinsipp innebærer at dersom EØS-
avtalen får anvendelse på Svalbard, må vi i en
rekke relasjoner også tilstå de ondre partene
til Svalbard-traktaten de samme rettighetene
som partene i EØS-samarbeidet.

Avtalens Protokoll40 (S.v. 1 s. 184) om EØS-
avtalens anvendelse på Svalbard, fastslår at
Norge på ratifrkasjonstidspunktet kan erklæ-
re at Svalbard skal unntas fra EØS-avtalen,
Norge har under forhandlingene giort det
klart at man vil benytte seg av denne adgan-
gen'

Så lenge Svalbard ikke omfattes, vi-l eksi-
sterende avtaleforpliktelser under EFIIA-kon-
vensjonen og Norges Frihandelsavtaler med
EF, bestå med virkning for Svalbard. Gjensi-
dige rettigheter for alt økonomisk samkvem
av praktisk betydning mellom denne delen av
Norge og de /vrige avtalepartene skulle da
være sikret, Tollfrihet vil gjelde overfor Norge
for produkter som er resultat av næringsvirk-
somhet på Pygruppen.

Jan Mayen vil falle inn under Avtalens vir-
keområde.

8.9.3 Avtàlens ikrafttredelse
I henhold til Artikkel 129 nr. 3 forutsettes

EØS-avtalen å tre ikraft 1. januar 1993, samti-
dig med gjennomf/ringen av EFs indre mar-
ked. Forutsetningen er imidlertid at alle EF-
TA-land, EF-land og Fellesskapet selv innen
denne dato har deponert sine ratifikasjons- el-
ler god$ennelsesdokumenter. Dersom ikke
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alle har fullfØrt de n/dvendige interne prose-
dyrer innen denne dato, vil siste frist for noti-
fikasjon være 30. juni samme år. EØS-avtalen
trer ikraft den fprste dag i den and¡e måned
etter at meldingen om at den siste avtalepart
har ratifisert Avtalen, er mottatt.

Det kan ikke helt utelukkes at en'eller fl.ere
avtaleparter unnlater å ratifisere Avtalen, el-
Ier ikke ratifiserer ihnen fristens utløp.

Dersom et EF-Iand ikke ratifiserer, vil Avta-
len ikke kunne tre ikraft overhode. Dersom et
EFTA-land ikke ratifiserer, vil på samme må-
te en viktig forutsetning for Avtalens ikraft-
tredelse være brutt. Det er likevel ikke ute-
lukket at Avtalen fortsatt vil kunne tre ikraft
etter at nldvendige justeringer i avtaletekste-
ne er foretatt. Artikkel 129 nr, 3 pålegger avta-
lepartene å sammenkalle en konferanse for å
vurdere situasjonen dersom ikke alle forut-
satte notifikasjoner foreligger pr. 30. juni
1993,

Av omforent mØtereferat fra forhandlinge-
ne (S.v. I s. 425) fremgår det dessuten at der-
som et av landene som har undertegnet Avta-
len, ikke synes å være i stand til å ratifisere,
skal samtlige som har und,ertegneú, komme
sammen for å vurdere situasjonen,

Dersom det er på det rene at en part ikke vil
kunne ratifisere, vil en regjeringskonferanse
måtte foreslå nØdvendige justeringer i Avta-
len som f/lge av dette. Disse endringene vil
måtte forelegges nasjonalforsamlingene til
godldennelse fØr EØS-avtalen eventuelt kan
tre ikraft meliom de gjenstående avtaleparter.

8.9.4 Andre lorhold av betydning for
ikrafttredelsen

Parallelt med forhandlingene om EØS-avta-
len har EFTA-land ført bilaterale forhandlin-
ger med EF om enkelte spØrsmåI. For Norges
vedkommende gjelder dette sp/rsmålet om
en utvidelse av fiskerisamarbeidet innenfor
rammen av den bilaterale fiskeriavtalen med
EF av 1980 og tollettelser for visse landbruks-
produkter, jf. proposisjonens kapittel 4. Disse
ordningene er nedfelt i egne bilaterale avtaler
mellom Norge og EF og førstenevnte blir
fremlagt for Stortinget i egen proposisjon, jf,
St.prp. nr. 102 1991/92).

EF ha¡ avgitt en ensidig erklæring (S.v. I s.
432) der det fremgår at Fellesskapet anser dis-
se bilaterale avtalene som en del av en balans-
ert lpsning, og at tr'ellesskapets inngåelse av
EØS-avtalen derfor er knyttet til EFTA-lande-
nes ratifikasjon av disse bilaterale avtalene,

8,9.5 Oppsigelse av Avtalen
Enhver avtalepart kan trekke seg fra Avta-

len med tolv måneders frist.

8.9.6 Interimsordningen frem til ikrafttre-
delse

Det avledede regelverk som er gjort til EøS-
forpliktelser, vil omfatte rettsakter som er
kunngiort i EF fØr 1. august 1991. Det arbei-
des med at rettsakter kunngjort fra og med 1.
august 1991, kan bli inntatt i en særskilt pro-
tokoll som vil utgiØre en tiJleggsavtate til
EØS-avtalen og eventuelt bli forelagt Stortin-
get i egen proposisjon. Rettsakter som ikke
blir omfattet av denne protokollen, blir EØS-
forpliktelser først når EØS-komitéen har fat-
tet vedtak om det. Eventuelt vedtak i Komité-
en kan imidlertid ikke finne sted fØr etter Av-
talens ikrafttredelse og opprettelsen av felles-
organene. Etter urrdertegning og frem til det-
te tidspunkt vil partene imidlertid oppretthol-
de en interimsordning med tilsvarende struk-
tur og oppgaver som under EØS-forhandlin-
gene. Dette fastslås i en breweksling mellom
EFTA-landenes og EFs sjefsforhandler i til-
knytning til Avtalen (S.v. 1 s. 419). Apparatet
vil bli viderefprt i form av en interimsgruppe
på høyt nivå (<High Level. Interim Group") as-
sistert av ekspertgrupper (<Expert Interim
Groups") som vil drøfte de rettsakter som
vedtas i EF etter 1. mai 1992, med henblikk på
vedtakelse i EØS-komitéen etter Avtalens
ikrafttredelse. Eventuelle forhandlingspro-
blemer i interimsperioden forutsettes også
drøftet i EØS-komitéen når den er opprettet.I
interimsperioden har EF-kommisjonen for-
pliktet seg til å informere EFTA-landene om
forslag til nye EF-regler når de er fremlagt for
EFs råd.

t.IO SÆRSKILT OM GRUNNLOVENS
S 93 OG FORHOLDET TIL EøS-
AYTALEN OG EFTA-A\TTALDN OM
OVERVÅI(INGSORGANET OG
DOMSTOLEN.

8.10.1 Innledning - sammendrag
Grunnlovens $ 93 og forholdet til EØS-avta-

Ien og EtrllA-avtalen om Overvåkingsorganet
og Domstolen er ber/rt foran i forbindelse
med omtalen av Avtalens Artikkel 110 i pro-
posisjonens kapittel 4 og i pkt. 9,5.5 ovenfor.
Her vil det bli foretatt en mer utdypende drpf-
telse av disse problemstillingene.

Konklusjonen på denne drgftelsen er at
Stortinget må gi samtykke tiÌ ratifikasjon av
EØS-avtalen og EFTA-avtalen om Overvå-
kingsorganet og Domstolen etter prosedyren.
i Grunnlovens $ 93, det vil si med % flertall i
en avstemning der minst % av representante-
ne deltar. Grunnen til dette er systemet for
håndheving av konkurransereglene i EØS-av-
talen og i EFTA-avtalen om Overvåkingsorga-
net og Domstolen. tr'or lvrig inneholder ikke
EØS-avtalen eller nevnte EFTA-avtale ele-
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menter som nødvendiggjØr bruk av $ 93. Det
er primært EFTA-avtalen om Overvåkingsor-
ganet og Domstolen som utllser bruk av $ 93,
se særlig artikkel 19 og protokoll 4 i denne av-
talen. I forhold til selve EØS-avtalen kommer
$ 93 inn bare i forhold til de regler som forut-
setter at EFTAs overwåkingsorgan og EFTA-
domstolen har myndighet til å treffe vedtak
med direkte virkning i Norge. Det vises her
særlig til EØS-avtalens Artikkel 110 og til Av-
talens Protokoll 21.

Avtalen gir også EF-kommisjonen, og EF-
domstolen og EFs fprsteinstansdomstol ved
overprlving av EF-kommisjonens vedtak,
myndighet til å treffe visse typer vedtak i kon-
kurransesaker med direkte virkning i Norge.
Det er nemlig ikke praktisk mulig å dele kon-
kurransesakene mellom EFTAs overvåkings-
organ og EF-kommisjonen på en sLik måte at
bare EFTAs overvåkingsorgan treffer vedtak
som det er aktuelt å gi direkte virkning i Nor-
ge. Norge har imidlertid gjennom en særlig
erklæring til Avtalen som EF har akseptert
glennom en tilh6rende erklæring, tatt forbe-
hold mot direkte virkning av de typer vedtak
som etter Regieringens mening faller inn un-
der Grunnlovens $ 93, dvs, vedtak om bØter
eller tvangsmulkter. De vedtakstyper man da
står igjen med på konkurranseområdet, må
kunne gis formell direkte virkning i Norge
uten bruk av $ 93. Det er alminnelig aner$ent
at utenlandske myndighetsvedtak til en viss
grad kan gis direkte virkning i Norge uten
bruk av $ 93. De mange avtaler Norge har inn-
gått om anerkjennelse og fullbyrdelse av
utenlandske dommer, kan sees som eksem-
pler på dette.

8.10.2 Generelt om Grunnlovens S g3 og
..direkte virkning" av vedtak som er
truffet av internasjonale sammen-
slutninger

Grunnlovens $ 93, som ble vedtatt i 1962, ly-
der slik:

oFor at sikre den internøtionøIe Fred, og
Silckerhed eller fremm,e internationøL Rntsor-
d,en og Samørbetde kan Storthi,nget med, tre
Fjerdedelcs Fl,ertal sømtgkke i, at en internø-
tiono"L Sammenslutning sorn Norge er ttlsluttet
el,ler slutter si.g ttL, po,o, et søgligt begrænset
Omrø,ød.e, skøL lcunne udØue BelØielser d.er ef-
ter d,enne Grund.Løt ellers tillì,gge Støtens
Mgnd,ighed,er, dog ikke Befþielse til, øt forønd-
re dq¿ne Grundlaz Nøør Storthr.nget sleøI gi-
ue sit sømtykke, bþr, som, ued, beh,ønd,Ling øf
Grundlwsþrsløq, mind,st to Tred,iedelc øf dets
Medlemmer u ære ti,lstede.

Bestemmelserne i d,enne Pøragrøph, gjæIde
ikke ued Deltøgel,se i en internationøL Sqm-
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menslutning, huis Beslutning er har al,ene rent
fotleeretslig V irkning for N org e.,

De oBefØielser> som etter Grunnloven "til-ligge Statens Myndighederu, er f6rst og
fremst Stortingets myndighet til å gi lover,
ilegge skatter m.v. (se særlig grl. $$ 49 og ?5),
Kongens traktatmyndighet og ledelse av for-
valtningsapparatet (gg 26, 3 etc.) og Høyeste-
retts dlmmende myndighet ($ 88), $ 93 bygger
på en forutsetning - som man for så vidt kan si
kommer til uttrykk i Grunnlovens $ I - om at
Grunnloven utelukker andre fra å utøve slik
myndighet innenfor landets grenser - med
mindre de er underordnet disse våre hlyeste
statsorganer. Det er denne eneretten til myn-
dighetsutlvelse på statens ter¡itorium (og til å
handle på statens vegne overfor utlandet) som
er $ernen i det tradisjonelle suverenitetsbe-
grepet.

Professor Carl August Fleischer (i "Folke-rett,, 5. utgave s. 46) uttaler at en usuvereno
stat i tradisjonell forstand lqjennetegnes for
det flrste ved at den "selv er hpyeste retts-
makt i forhold til sine borgere, og ikke er bun-
det av andre internrettslige (statsrettslige) be-
stemmelser enn de den selv måtte ha gitt>, og
for det annet ved at den <selv inngår sine av-
taler".

Uten $ 93 hadde det derfor krevet grunnlov-
sendring hvis man hadde villet overfpre slik
myndighet til en internasjonal organisasjon.

På den annen side heter det i $ 93 annet
Iedd at vedtak etter $ 93 ikke er nldvendig
dersom vedkommende internasjonale sam-
menslutning treffer vedtak som bare har fol-
kerettslig virkning for Norge, I slike tilfelle
gielder med andre ord den vanlige traktatpro-
sedyren etter Grunnlovens $ 26, som innebæ-
rer at Stortinget med simpelt flertall må sam-
tykke i traktatinngåelser dersom iverksettel-
sen av traktaten n/dvendiggjør en ny lov eller
stortingsvedtak eller traktaten for /vrig er av
særlig viktighet.

Annet ledd må sees på bakgrunn av at det
ikke er noe lçjennetegn på suverenitet at en
stat har fullstendig handlefrihet. Alle stater er
fo¡ det flrste bundet av folkerettslig sedvane-
rett. For det annet påtar alle stater seg i st@rre
eller mindre grad begrensninger i sin handle-
frihet ved å inngå traktater, og ved å gå med i
internasjonale organisasjoner som kan fatte
vedtak som er bindende for medlemslandene
(men altså ikke uten videre bindende i med-
Iemslandene).

Når man på denne bakgrunn skal sammen-
fatte hva slags myndighet som bare kan over-
fØres til internasjonale sammenslutninger
med Stortingets samtykke etter Grunnlovens
$ 93, er det vanlig å legge avgi/rende vekt på
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bestemme på norsk territorium som Grunnlo-
ven forutsetter. f denne forbindelse èr det na-
turlig å peke på en uttalelse fra Stortingets
utenriks- og konstitusjonskomité i Innst. S.
nr. 149 for 1962-63 (st.forh. 1962-68 bind 6a s.
334) i forbindelse med norsk deltakelse i et
felles luftforsvarsystem for NATO:

"Når det så gielder disse tiltak sett i forhold
til den nye $ 93 i grunnloven, så må man holde
seg batgrunnen for denne paragraf for gye,
Og bakgrunnen var at man forutså at det kun-
ne være behov for å ha hjemmel i grunnloven
til på et begrenset område å foretaoverf@ring
til et overnasjonalt organ av myndighet av
lovgivende, utØvende eller dpmmeñde art
med direkte virkning/or norslce borgere. o

ingo kan ikke gielde
i ¡¡¡yndighet til å inn-
C Norge på det folke-
rettslige plan på annen måte (Grunnlovens
$ 26), men for /vrig er det alminnelig aksep-
tert at dette er et avgjlrende kriterium i for-
hold til $ 93.

Dette innebærer at det heller ikke kreves
samtykke etter $ 93 selv om den internasjona-
Ie organisasjon det er tale om, kan binde Nor-
ge gjennom flertallsvedtak der Norge har
stemt mot vedtaket, eller ikke har hatt anled-

ket, og kanskje foreskriver i detalj hva innhol-
det i den interne lovgirming skal være.

Norges medlemskap i FN er et klart eksem-
pel på dette. Bare et fåtatl av FNs medlems-
land sitter i FNs Sikkerhets¡åd til enhver tid,
og av dem har 5 stater fast plass. FNs Sikker-
hetsråd kan treffe vedtak med bindende virk-
ning for alle medlemsland, f.eks. om boikot-
taksjoner, slik tilfellet var i forbind.else med
Iraks invasjon av Kuwait. Vedtaket forpliktet
Norge til å sprge for at norske borgere ikke
lenger handler med Irak i strid med vedtaket.
Norge vedtok derfor straks etter vedtaket en
forskrift med hjemmel i lov av ?. juni lg6g nr,
4 til gjennomflring av bindende vedtak av De
Forente Nasjoners Sikkerhetsråd. Forskriften
forbyr nordmenn å drive slik handel. Hvis vi
ikke hadde gitt denne forskriften, hadde Nor-
ge kunnet komme til å bryte sine folkerettsli-
ge forpliktelser.

Norge er rnedlem av flere organisasjoner

som kan fatte,flertallsvedtak som er bindend.e
for Norge. I Den internasjonale luftfartsorga-
nisasjon (ICAO) kan f.eks. Rådet fatte vedtak
om nye <standardern for luftsikkerhet som
blir bindende for alle medlemsland såfremt
ikke et flertall av medlemslandene proteste-
rer innen 3 måneder. f FN's underorganisasjo-
ner WHQ UNESCO og IAEA kan den grunn-
leggende traktaten endres med.z/t flertail med
bindende virkning for alle. Selv om beslut-
ninger ved konsensus er hovedprinsippet i
EFTA, avgjpres det f.eks. ved flertallsavstem-
ning om et medlemsland skal kunne gjlre av-
vik fra frihandelsforpliktelsene og iverksette
beskyttelsestilt¿k for å verne seg mot uforut-
sette og alvorlige problemer.

Et ytterligere eksempel er Den europeiske
avtale om internasjonal vegtransport av farlig
gods (ADR). På grunn av det store antallulike
typer farlig gods og den raske tekniske utvik-
ling holdes det ofte mþter mellom tekniske
eksperter fra avtalelandene, der man gien-
nom flertallsavstemninger foreslår endringer
i avtalen. Endringen blir bindende for alle av-
taleparter med mindre minst en tredjedel av
dem reiser innvendinger innen B måneder et-
ter at end¡ingsforslagene er blitt formelt over-
sendt til dem.

Norge har også godtatt at Den internasjona-
le domstol i Haag avgf 6r tvister mellom Norge
og andre stater med bindende virkning. Vide-
re har Den europeiske menneskerettighets-
domstol i Strasbourg kompetanse til avgjlre
med bindende virkning om Norge har brutt
Den konvensjon.
Slike folkerettslig
plikt dersom det
fremgår av en dom fra Den europeiske men-
neskerettighetsdomstol at en norsk lov er i
strid med konvensjonen.

Dersom vedtaket i den internasjonale orga-
nisasjonen er så deta[ert at det nasjonale
gjennomf/ringsvedtak ikke godt kan bli an-
net enn tilnærmet avskrift, kan det kanskje
virke som en uvesentlighet om det internasjo-
nale vedtaket har direkte virkning eller ikke.
Norge vil jo forutsetningsvis lojalt oppfizlle al-
Ie folkerettslige vedtak vi er bundet av. hin-
sipielt er det likevel en avgj/rende forskjell på
å være herre over det siste, avgiprende skritt
som er ngdvendig for å skape nye forpliktel-
ser for landets borgere, og å gi slipp på denne
<kontrollmuligheten 

".
8.10.3 Regelvedtak i EøS

Det vises til drlftelsen i dette kapittels pkt.
8.2.4, Som det fremgår der, kan vedtakene i
EØS-komitéen ikke få direkte virkning i Nor-
ge slik som i EF. Men i henhold til gjeldende
oppfatning i norsk rett om forholdet mellom
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norsk rett og folkeretten, vil vedtak i EØS
som tilsvarer direktiver og forordninger i EF,
likevel kunne få relativt stor innflytelse på ut-
fallet av den enkelte sak som måtte bli be-
handlet av norske domstoler og andre myn-
dighetsorganer.

Til tross for at Grunnlovens $ 93 uttrykkelig
lar det være et avgjørende kriterium om ved-
takene bare har folkerettslig virkning, har det
fra tid til annen vært hevdet at $ 93 kan kom-
me til anvendelse på norsk medlemskap i in-
ternasjonale sammenslutninger selv om de
bare kan treffe vedtak med folkerettslig virk-
ning for Norge, dersom sammenslutningen
skal kunne treffe vedtak som forplikter oss til
å vedta oppfølgingslovgivning på omfattende
og viktige områder. Professor Torstein Eck-
hoff reiser denne problemstillingen i forhold
til EøS i en betenkning for Landbrukets ut-
redningskontor (notat 8/90 s. 11). Eckhoffhel-
ler i retning av at $ 93 kan komme til anven-
delse på EØS-avtalen av denne grunn, men
antar at <den alminnelige oppfatning vil gå i
retning av å anse $ 93-vedt¿k som unldven-
digo nar vedtakene i sammenslutningen ikke
har direkte virkning. Eckhoff peker videre på
at selv om man måtte mene at $ 93 i prinsip-
pet kan komme til anvendelse på organisasjo-
ner som bare treffer folkerettslig bindende
vedtak, vil det i det konkrete tilfelle være et
argument mot å anse $ 93 som n/dvendig, at
vedtakene krever enstemmighet i et organ der
Norge er representert,

Regieringen mener at vedtakenes direkte
virkning må være avgiprende for om $ 93
kommer til anvendelse, og viser til argumen-
tasjonen ovenfor. SpØrsmÐet er forlwig uten
praktisk betydning i forhold til EØS-avtalen
så lenge $ 93 må brukes på grunn av systemet
for håndheving av konkurraasereglene i EØS.

EF kan avgiØres ved voldgift. Det gielder om-
fanget eller varigheten av et beskyttelsestil-
tak etter artikkel 111 nr. 3 eller artikkel 112,

eller forholdsmessigheten av tiltak for å gjen-
opprette likevekten etter artikkel 114. Vold-
giftsdomstolen skal i så fall sammensettes
ved at hver part i tvisten oppnevner en vold-
giftsmann hver, som så enes om en formann
for voldgiftsdomstolen.

Som nevnt i pkt. 2 foran finnes det flere
andre eksempler på at Norge har godtatt at in-
ternasjonale domstoler avg¡þr folkerettslige
tvister med bindende virkning for Norge. I
likhet med alle andre land godtar også Norge
at tvister på det folkerettslige plan kan lØses
med bindende virkning gjennom voldgift.

Dette reiser derfor ikke problemer i forhold
til Grunrùoven. Det fører heller ikke til at
Gn¡nnlovens $ 93 kommer til anvendelse. EF-
TA-domstolens avgjørelser vil i disse typer sa-
ker være folkerettslig bindende for Norge
som stat - de vil med andre ord ikke ha direk-
te virkning for norske borgere og bedrifter.

EFTA-domstolen skal avgJØre alle saker i
plenum. Normalt vil derfor alle syv dommere
delta i alle saker. Hvis en dommer skulle bli
syk eller av andre grunner være forhindret fra
å delta, kan imidlertid de resterende domme-
re fortsatt behandle saker. EFTA-landene kan' dessuten senere beslutte at domstolen kan
opprette kammere (avdelinger) på f.eks. tre
dommere som dømmer i den enkelte sak. I så
fall er det ikke gitt at en norsk dommer deltar
i pådpmmelsen av alle saker der Norge er
part. Dette fprer i så fall ikke til at Grunnlo-
vens $ 93 kommer til anvendelse, eller til pro-
blemer i forhold til Grunnloven på annen må-
te. Som nevnt ovenfor, vil dommerne være
under en streng plikt til å opptre fullstendig
upartisk. De er ikke representanter for sine
land.

t.10.4 EFTA-domstolens alminnelige kom-
petanse i tvister mellom Etr'TA-
landene oB mellom EFTA-land og
EFTAs overvôkingsorgan i tvister
mellon EFTA-land og EF

Etr"IA-domstolen skal ha kompetanse til å
avgjØre tvister mellom EFTA-landene om
brudd på EØS-avtalen eller EFTA-avtalen om
Overvåkingsorganet og Domstolen. Domsto-
Ien skal også dØmme i saker som EFTAs over-
våkingsorgan har anlagt mot et EFTA-land for
å fastslått at vedkommende land har handlet i
strid med EØS-avtalen. Domstolens avgiørel-
ser er bindende. Dommerne skal ikke være
partsrepresentanter for sitt land, men er un-
der en streng ptikt til å opptre fullstendig
upartisk.

Visse typer tvister mellom EFTA-land og

8.10.5 Særlig om statsstøttesaker
EØS-avtalens artikler 61 til 63 inneholder

regler om statsstØtte som tilsvarer de reglene
vi finner i Romatraktatens artikler 92 til 94.
EØS-avtalens Artikkel 27 og Protokoll 25 in-
neholder regler som tilsvarer statsstØtteregle-
ne i Det europeiske kull- og stålfellesskap.
EtrllA-avtalen om Overvåkingsorganet og
Domstolen gir i artikkel 24 EFTAs overvå-
kingsorgan kompetanse til å avgjØre med bin-
dende virkning om et statsstØttetiltak i et EF-
TA-land er i overensstemmelse med disse reg-
lene. Selv om disse vedtakene kan ha store
praktiske konsekvenser for de involverte be-
drifter, vil Overvåkingsorganets vedtak rette
seg til vedkommende stat og være en forplik-
telse på det rent folkerettslige plan. Dette
gielder også vedtak som innebærer at stats-
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stØtte som er ytet i strid med E@S-avtalen, må
tilbakebetales: Et slikt vedtak har ingen di-
rekte virkning for vedkommende bedrift,
men pålegger vedkommende stat å s@rge for
at pengenê blir betalt tilbake. Selve tilbakebe-
talingen må sge etter nasjonale regler og pro-
sedyrer. Dermed foreligger det ingeri elemen-
ter som kunne flre til at Grunnlovens $ 98
skulle komme til anvendelse.

En stat som mener at Overvåkingsorganets
vedtak er galt fordi vedkommende stØttetil-
tak er i overensstemmelse med Avtalens reg-
ler, vil kunne anlegge sak mot Overvåkingsor-
ganet for EFTA-domstolen for å få gent ved-
taket ugyldig. Nærmere regler om dette fïn-
nes i EFTA-avtalen om Overvåkingsorganet
og Domstolen, artikkel 36 flrste ledd.

Artikkel S6 annet ledd og artikket BT i EF-
TA-avtalen om Overvåkingsorganet og Dom-
stolen inneholder også regler som tilsvarer
Romatraktatens artikkel 1?3 annet ledd og ar-
tikkel 1?5. Etter Romatraktatens artikkel l?B
annet ledd er bedrifter som kan vise at etved.-
tak av Kommisjonen i en statsstþttesak ber/-
rer dem direkte og individuelt, gitt anledning
til å anlegge sak for EF-domstolen for å få om-
gfort vedtaket. Den bedrift som skulle fått en
statsstltte som Kommisjonen har under-
kjent, kan således anlegge sak for å få nektel-
sen $ent ugyldig, om ikke vedkommende
stat selv gjlr det. Har Kommisjonen godkjent
stØttetiltaket, kan på den annen side konkur-
rerende bedrifter som bl
individuelt av stØttetiltak
få godkjenningsvedtaket
drifter kan også anlegge slksmåt etter Roma-
traktatens artikkel 1?5 for å få pålaet Kommi-
sjonen å fatte vedtak om lovligheten av et
statsstØttetiltak, dersom vedkommende be-
drift ville bli berØrt direkte og individuelt av
stØttetiltal<et.

Det er meningen at de tilsvarende bestem-
melsene i EtrlfA-avtalen om Overvåkingsor-
ganet og Domstolen skal praktiseres på sam-
me måte i forhold til Overvåkingsorganet og
EFTA-domstolen, Det er i og for seg noe uvan-
lig at private - enkeltpersoner eller bedrifter -
gis slksmålskompetanse på internasjonalt
plan. Men slike ordninger finnes også innen-
for andre internasjonale organisasjoner.

Et nærliggende eksempel er Den europeis-
ke menneskerettighetskonvensjon, som åp-
ner for at privatpersoner kan klage sin egen
stat inn for Menneskerettighetskommisj onen,
som kan bringe saken videre inn for Mennes-
kerettighetsdomstolen. Etter den nye TiJIegg-
sprotokoll g til konvensjonen, som Norge har
ratifisert, kan privatpersoner dessuten selv
bringe saken inn for domstolen etter behand-
ling i kommisjonen, likevel slik at sf "kjære-
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målsutvalgu ved domstolen kan nekte å ta sa-
ken til behandling dersom den etter <utval-
gets> mening ikke reiser viktige tolknings-
sp/rsmål eller av andre grunner ikke fortje-
ner realitetsbehandling av domstolen.

Så lenge vedtaket i saken formelt sett fort-
satt bare retter seg mot staten (og i statsstØtte-
saker: mot EFTAs overvåkingsorgan) som en
folkerettslig forpliktelse, er man fortsatt uten-
for det området som dekkes av Grunnlovens
$ 93.

8.10.6 Tolkningsutúalelser fra EFTA-ilom-
stolen og fra EF-domstolen

Etter EtrllA-avtalen om Overvåkingsorga-
net og Domstolen, artikkel 34, skal nasjonale
domstoler i EFTA-landene kunne be EFTA-
domstolen om å avgi uttalelse om tolkningen
av EØS-avtalen. I motsetning til hva som gjel-
der overfor EF-domstolen i EF (Romatrakta-
tens artikkel 177), vil aldri nasjonale domsto-
ler, heller ikke sisteinstans-domstoler, ha
plilcttil å spørre, og EFTA-domstolens uttalel-
se vil ikke være formelt bindende for domsto-
len som har spurt. Det enkelte EFTA-land kan
bestemme at bare domstoler hvis avgj6relser
ikke kan appelleres videre, skal ha anledning
til å innhente tolkningsuttalelse.

EFTA-domstolen vil, i likhet med hva som
gielder i EF, bare uttale seg om tolkningen av
traktatreglene, aldri direkte om tolkningen av
nasjonal rett. Den vil f/lgelig heller aldri i en
tolkningsuttalelse uttale seg om nasjonal rett
er i overensstemmelse med EØS-avtalen. Det
er fortsatt den nasjonale domstol som avsier
dom i saken, såvel ut fra sin tollming av de na-
sjonale rettsregler som saken skal avgjpres et-
ter, som etter sin forståelse av hvilket konkret
resultat dette f/rer til i forhold til det faktum i
saken som den har funnet godgort.

Nytten av å innhente en tolkningsuttalelse
fra EFTA-domstolen ligger i at dette kan gi
veiledning i hvordan de nasjonale rettsregler
som er relevante i saken, bør tolkes. Skulle
den nasjonale domstol avsi en dom som byg-
get på en annen tolkning av de relevante EØS-
regler i saken enn det som fiemgår av EFTA-
domstolens uttalese, vil dommen fortsatt væ-
re gyldig. Dommen kan ikke ankes inn for
EFTA-domstolen, bare eventuelle nasjonale
appellinstanser. En annen sak er at EtrlM,-
domstolens uttalelse i praksis lett kan få av-
giørende innvirkning på saken, hvis den na-
sjonale rettsregel som er avgjprende for saks-
utfallet, bygger på den E@S-regel som EFTA-
domstolen har uttaLt seg om, og den nasjonale
domstol i sitt spþrsmål til EFTA-domstolen
har formulert sp/rsmålet slik at det er tett
knyttet til faktum i den aktuelle saken. Det er
lite trolig at den nasjonale domstol ville legge
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til gtunn en annen tolkning enn EFTA-dom-
stolen av vedkommende EØS-regel, selv om
EFTA-domstolens uttalelse ikke er formelt
bindende.

En slik traktatforpliktelse til å gi norske
domstoler adgang - men aldri plikt - til å inn-
hente tolkningsuttalelse fra EFTA-domsto-
len, kan ikke betraktes som noen overfgring
av dømmende myndighet som skulle kreve
vedtak etter $ 93. Det vises til de mange for-
hold som glØr at norske domstoler fortsatt
står fritt til å avsi den dom de selv anser for å
være den rette. At EFTA-domstolens uttalelse
i praksis kan lve en avgiørende innflytelse på
hva den norske domstolen vil anse for å være
en riktig avgjørelse, hensett til Norges inter-
nasjonale forpliktelser, kan ikke f/re til noe
annet resultat - noen formell kompetanseo-
verføring foreligger ikke.

Det er i denne sammenheng ikke nØdven-
dig å ta stilling til om det ville ha krevd ved-
tak etter $ 93 selv om visse nasjonale domsto-
ler skulle ha plikt til å innhente uttalelse i tvil-
stilfelle, og uttalelsen skulle ha vært binden-
de. Det kan her for så vidt vises til at det har
vært antatt at EF-domstolens kompetanse et-
ter Romatraktatens artikkel 17?, ikke i seg
selv npdvendiggiorde bruk av den danske
grunnlovs $ 20, som tilsvarer vår grunnlovs
$ 93 (se professor ]Ù.[.ax Sørensen: <Det euro-
peiske Økonomiske Fællesskab og Danmarks
grundlov, i juristen 1963 s.57).

EØS-avtalens Protokoll 34 gir EF TA-lande-
ne adgang til å la sine nasjonale domstoler
innhente bind.ende tolkningsuttalelser fra EF-
domstolen. Videre kan avtalepartene bli eni-
ge om å forelegge en tvist seg imellom som er
tatt opp i EØS-komitéen,for EF-domstolen
som kan gi en bindende uttalelse om hvordan
den rettsregel tvisten dreier seg om, er å for-
stå. I begge tilfelle kan det reises sp@rsmål om
dette ville være forenlig med Grunnloven. Et-
tersom det ikke er aktuelt for Norge å benytte
seg av disse mulighetene, er det unØdvendig å
gå nærmere inn på det her. At muligheten fin-
nes i EØSavtalen, som er en multilateral avta-
le som skal ta hensyn til forskjellige avtale-
parters rettslige muligheter og politiske pre-
feranser, kan i seg selv ikke være noe pro-
blem i forhold til Grunnloven.

8.10.7 Nærorere om konkurransesaker og
bruk av Grunnlovens $ 93

8. 1 0,7.1 Konkunansereglenes betg dning.
Sgstemet i EF

Formålet med konkurranserettslige regler
er å hindre at enkelte bedrifter misbruker sin
sterke markedsposisj on, eller' inngar konkur-
ransehindrende avtaler, til skade for forbru-
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kere og - i praksis fprst og fremst mindre -
konkurrenter. Alle industrinasjoner med
markedsØkonomi har slike regler, som inne-
bærer at man kan gripe inn med forbud, på-
bud og straff overfor den enkelte bedrift. Men
den tradisjonelle nasjonalstat er henvist til å
håndheve sine regler innenfor statens gren-
ser, og har derfor svært begrensede mulighe-
ter til å gripe effektivt inn overfor transnasjo-
nale selskaper som misbruker sin makt i mar.
kedet, eller til å gripe inn overfor konkurran-
sewidende avtaler og ordninger som inngås
eller virker på tvers av landegrensene.

Dette er bakgrunnen for at EF har innfØrt et
overnasjonalt håndhevingssystem for kon-
kurransereglene i Romatraktaten: Ved siden
av sin kompetanse til å utstede forordninger
med direkte virkning i medlemslandene, kan
Kommisjonentreffe vedtak i enkeltsaker med
direkte virkning for de ber/rte bedrifter. Det-
te kan bl.a. dreie seg om individuelle unntak
fra det generelle forbudet i Romatraktatens
artikkel 85 mot konkurransevridende tiltak
som påvirker handelen mellom medlemslan-
dene. Slike unntak er aktuelle dersom tiltaket
f.eks. innebærer et samarbeid mellom mindre
bedrifter som styrker deres stilling overfor
stØrre konkurrenter. Slike unntak kan være
gitt på ett eller flere vilkår. Kommisjonen kan
også gi påbud, ilegge blter (<gebyrer") o€
tvangsmulkt ved brudd på regelverket. Nylig
har Kommisjonen også fått kompetanse til å
god\ienne bedriftsfusjoner over en viss stlr-
relse. Bpter og tvangsmulkter er tvangs- og
rettskraftige i det enkelte medlemsland på lik
li4je med nasjonale domsavgjprelser. Kom-
misjonens vedtak kan klages inn for EF's nye
fþrsteinstansdomstol for legalitetskontroll.
Domstolen kan dessuten overprøve alle sider
av bøtevedt¿k og ileggelser av tvangsmulkt.
Flrsteinstansdomstolens lovanvendeLse kan
overprøves av EF-domstolen.

I etterforsknings/yemed kan Kommisjonen
videre pålegge bedrifter å utlevere informa-
sjon under trussel om tvangsmulkt, og even-
tuelt foreta inspeksjon i bedriftens lokaler og
beslaglegge materiale. Nasjonale myndighe-
ter skal i så fall varsles og bistå ved inspeksjo-
nene, og medlemslandene kan kreve at det
flrst skal innhentes godldennelse fra en na-
sjonal domstol,

Mangesaker - for ikke å si de fleste - blir av-
siuttet fra Kommisjonens side uten at det fat-
tes noe bindende vedtak av den type som er
ne'rnt ovenfor. Av de 916 konkurransesakene
som på en eller annen måte ble ferdigbehand-
let av Kommisjonen i 1990, fprte bare 4õ frem
til en formelt bindende avgjørelse. Av disse
igjen gjaldt 33 de spesielle konkurranseregle-
ne i Traktaten om det europeiske kull- og stål-
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fellesskap, mens bare 12 gjaldt Romatrakta-
tens artikler 85 eller 86. Blant disse 12 var det
fire unntak og to forbud. For pvrig ble det gitt
tre såkalte <negativattester>, det vil si en er-
klæring fra Kommisjonen om at en viss avtale
m.v. ikke ansees for å være i strid med kon-
kurransereglene. Negativattester an3ees ikke
for å være formelt bindende. Dersom en kon-
kurrent f.eks. anlegger erstatningssak for en
nasjonal domstol og påstår at vedkommende
avtale er i strid med EFs konkurranseregler,
står den nasjonal.e domstol med andre ord for-
melt fritt til å bygge på en annen rettsoppfat-
ning enn Kommisjonen. Av de øvrige sakene
ble 158 avgjort gjennom administrative skriv
(ucomfort lettersr), der Kommisjonen medde-
Ier vedkommende foretak at den ikke ser no-
en grunn til å gripe inn. Slike administrative
skriv er heller ikke bindende, 710 saker ble
avsluttet på annen uformell måte, f.eks. fordi
de gjaldt avtaler som ikke lenger var i kraft;
fordi virkningen på markedet var for ubety-
delig, eller fordi Kommisjonen av andre grun-
ner ikke så noen grunn til å forfplge saken.

EF-rettens konkurranseregler erstatter ikke
nasjonal konkurranselovgivning. Men med-
lemslandenes konkurranselovgivning må ik-
ke praktiseres på en slik måte at den er til hin-
der for en ensartet og effektiv anvendelse av
EF-retten, Har Kommisjonen gitt et unntak
som nevnt ovenfor, er det f.eks. antatt at na-
sjonale myndigheter ikke kan forby det sam-
me tiltaket.

8.10,7.2 N ærrnere orn h,uordan konkunqn-
sereglene skal h&ndheues tnnenfor
EØS

Det har hele tiden vært en forutsetning for
den institusjonelle strukturen i EØS at den
skal organiseres som <to pilarer>, dvs. Etr'TA
og EF. Prinsippet om de to pilarer gielder og-
så på konkurranseområdet, og innebærer at
EFTA skal etablere sitt eget Overvåkingsor-
gan med tilsvarende oppgaver oglike effektiv
kompetanse på konkurranseområdet, som
det EF-kommisjonen har. Men to-pilar prin-
sippet innebærer også at EFs håndhevingssy-
stem vil inngå som en del av den tot¿le kon-
kurranseordningen i EØS.

Ettersom bedriftene vil samarbeide på tvers
av grensen mellom EFTA og EF, må sakene
nldvendigvis fordeles mellom EFTA og EF
på en slik måte at EF vil få en del saker hvor
det kan være aktuelt å iverksette vedtaket ik-
ke bare i EF, men også i EFTA. Det samme
gielder <speilvendt> for EFTA-organet, Man
kan f.eks. tenke seg at en norsk og belgisk be-
drift driver ulovlig prissamarbeid på det tys-
ke, danske og svenske marked. Hvis prissam-
arbeidet først og ftemst rammer det tyske og

danske marked fordi den norske og belgiske
bedriftens omsetning av det aktuelle produk-
tet er mye st/rre der enn i Sverige, er det na-
turlig at EE, ikke EFTA, behandler saken.
Dersom saken ender med at bedriftene ileg-
ges en bot, kan det i prinsippetbli aktuelt å
tvangsfullbyrde boten i Norge, f.eks. mot den
norske bedriftens faste eiendom, eller mot
den belgiske bedriftens eventuelle varelager i
Norge. Det vises imidlertid her til drþftelser i
pkt. 8.10.7.3.4.

De to <pilarene> forutsettes å samarbeide
nært, og er forpJ.iktet til å informere hverand-
re om behandlingen av konkrete saker. In-
speksjoner i bedrifter skal dessuten alltid
gjennomfpres av den <pilar> i hvis medlems-
land vedkommende bedrift ligger, selv om
den andre .pilareno, når den behandler saken
for @vrig, kan begjære at inspeksjon blir gien-
nomført, og har rett til å være til stede. Men
hver "pilar> yil selv fatte de endelige beslut-
ninger, f,eks. om bþtleggelse eller om at for-
holdet er lovlig.

EØS-avtalens Artikkel 56 bestemmer at sa-
ker om ulovlig konkurransevridende sâmar-
beid mellom bedrifter jf, EØS-avtalens Artik-
kel 53, skal behandles av EF-kommisjonen
dersom samarbeidet virker inn på handelen
mellom EFs medlemsland. Disse sakene an-
ser EF seg kompetent til å behandle allerede
idag, Saker der handelen mellom EFs med-
lemsland eller konkurranse innen Fellesska-
pet ikke blir nevneverdig påvirket, skal like-
vel avgipres av EFTAs ovewåkingsorgan. EF-
TAs overvå¡hingsorgan skal også behandle al-
le saker der det ulovlige samarbeidet bare har
virkninger på handelen mellom EFTA-lande-
ne. EFTAs overvåkingsorgan skal også avgjØ-
re de saker der det ulovlige samarbeidet vir-
ker inn på handelen i bare ett EF-land i tillegg
til å påvirke handelen mellom EFTA-land,
dersom 33% eller mer av de involverte bedrif-
ters totale omsetning i EØS-området er innen-
for EFTAområdet. Gjelder saken misbruk av
en dominerende stilling i markedet 0f. EØS-
avtalens Artikkel õ4), behandles saken av EX'-
kommisjonen dersom den dominerende stil-
lingen eksisterer i EF-området, og av EFTAs
overvåkingsorgan dersom den dominerende
stilling eksisterer i EFTA-området. Har be-
driften en dominerende stilling på begge om-
råder, går den enten til EF-kommisjonen eller
EFTAs overvåkingsorgan etter de samme ret-
ningsliqier som gielder for saker om ulovlig
samarbeid som har virkning på handelen
mellom EF-landene eller i ett EF-land.

Det kan være grunn til å understreke at det
ikke er mulig å tenke seg et fordelingskrite-
rium som fØrer til at alle vedtak som det kan
være aktuelt å tvangsfullbyrde eller på annen
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måte gi direkte virkning i et EFTA-land, be-
handles av EFTA-organet. Det vil f.eks. være
umulig å vite på forhånd hvor det kan komme
på t¿le å tvangsfullbyrde en avgjprelse. En
lpsning som gikk ut på at Etr"IA-organet fattet
alle avgjprelser mot bedrifter som var hjem-
mehprende i et EFTAJand, ville helier ikke
være anvendbar. Dette ville gjlre det nldven-
dig å dele opp den enkelte sak på en måte
som ville gjØre en effektiv saksbehandling
umulig, og som dessuten ville skape retts-
usikkerhet og uklarhet.

8.70.7.3 Krwes det uedtq,k etter Grunn-
louens S 93?

8.10.7.3.1 lnnlcd,ntng
I henhold til EØS-avtalen og EFTA-avtalen

om Overvåkingsorganet og Domstolen, skal
EFTAs overvåkingsorgan og Etr'-kommisjo-
nen i enkeltsaker kunne fatte den type vedtak
overfor bedrifter innenfor hele EØS, som EF-
kommisjonen idag fatter innenfor EF. Dette
innebaerer som nevnt i avsnitt 7.1 unntak, på-
bud og vedtak om tvangsmulkter og b¿ter.
Disse vedtakene skal ha direkte virkning.

Ettersom EØS-avtalen ikke innebærer noen
overf/ring av lovgivningsmyndighet fra na-
sjonale myndigheter til et internasjonalt or-
gan, vil det imidlertid ikke kunne fattes lov-
vedt¿k - forordninger - med direkte virkning i
de EFTA-land som har et udualistisk>, i mot-
setning til et <monistisk>, system for forhol-
det mellom folkerett og intern rett. Dette in-
nebærer at når EØS-komitéen fatter vedtak
som tilsvarer Kommisjonens konkurransefo-
rordninger i EE, vil disse vedtakene måtte gjø-
res til intern norsk rett giennom særskilte lov-
eller forskriftsvedtak av norske myndigheter.
Slike lover eller forskrifter er imidlertid en
forutsetning for at systemet skal kunne virke.
Når f.eks. EFiIAs overvåkingsorgan fatter et
vedtak i en enkeltsak med forankring i etved-
tak i EØS-komitéen som tilsvarer en konkur-
ranseforordning innenfor EE, må Den faste
komités vedtak være gjort til lov eller for-
skrift for at vedtaket i enkeltsaken skal kunne
ha de tilsiktede rettsvirkninger på norsk terri-
torium.

Det e¡ imidlertid ingen automatikk i at
Grunnlovens $ 93 kommer til anvendelse når
Norge giennom en traktat forplikter seg til å
gi vedtak i en internasjonal organisasjon di-
rekte virkning. Myndighetsoverfpring som er
<så lite inngripende at det ville være un/d-
vendig anstaltmakeri å gjØre bruk av $ 93",
kan skje som vanlig traktatsak etter Grunnlo-
vens $ 26 Cfr. Eclcholf: <EF og Grunnloven",
Landbrukets utredningskontor notat 8/90 s.
17 med henvisninger tll Castberg, Andenæs
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og Justisdepartementet i St.forh. bd. 5 (f 961-
62) Dok. 3 (1961-62) s. 6-?, 15-16 og 46-48, og til
FleischeriJussensVenner 1963 s.87-93). I den
nevnte artikkelen setter Fleiseher opp som
kriterium for når bruk av $ 93 utllses, at det
må dreie seg om myndighetsoverflring av
oinngripende karakteru.

Som et nærliggende eksempel på at man
har godtatt myndighetsoverfpring uten bruk
av Grunnlovens $ 93, kan nevnes de traktater
og konvensjoner Norge har inngått om gjensi-
dig anerkjennelse og fullbyrding av dommer,
stort sett på sivilrettens område. Norge har
også inngått traktater om gjensidig inndrivel-
se av skatter og avgifter. I disse tilfelle dreier
det seg rett nok om å anerkjenne direkte virk-
ning av andre staters myndighetsvedtak,
mens Grunnlovens $ 93 bare gjelder myndig-
hetsoverf/ring til internasjonale sammenslut-
ninger som Norge er eller blir tilsluttet, Hvis
det ikke hadde vært mulig å inngå disse trak-
tatene etter Grunnlovens ordinære regler i
$ 26, ville $ 93 med andre ord ikke vært noe al-
ternativ. Men $ 26 må også være tilstrekkelig
for å godta direkte virkning av vedtak i inter-
nasjonale sammenslutninger i de tilfelle der
de samme typer vedtak kan gis direkte virk-
ning etter $ 26 når de fattes av andre stater.
FøIgelig må de traktater som vi inntil idag har
inngått om anerkjennelse og fullbyrdelse av
rettsavgj/relser m.v., være egnet til å kaste lys
over kriteriet olite inngripendeo i forhold til
Grunnlovens $ 93. Det kan imidlertid ikke
være tale om noen automatikk her, i den for-
stand at alt som kan kalles "anerkjennelse og
fullbyrdelse> av utenlandske dommer og and-
re myndighetsvedtak, skulle falle innenfor
Grunnlovens $ 26 annet ledd, og dermed
utenfor anvendelsesområdet for $ 93.

Kriteriet <Iite inngripendeo gir anvisning
på en sl{/nnsmessig helhetsvurdering, der
det i-kke er mulig å gi en utt/mmende oppreg-
ning en gang for alle av de hensyn som kan ha
betydning ved vurderingen.

8.1 0.7.3.2 Tid.Lig ere utta.Lelser
Det finnes en del juridisk litteratur om-

kring Grunnlovens $ 93, Den som klarest har
vurdert om Grunnlovens alminnelige trakta-
tregler i $ 26 ville være tilstrekkelig i forhold
til den type direktevirkende vedtak som EF
fatter på,konkurranserettens område, er Jru-
tisd,epartementets lanøudeling i en betenk-
ning som ble avgitt til Stortinget i f<¡rbindelse
med vedtakelsen av $ 93. Problemstillingen
den gang var om Grunnloven slik den lød føt
$ 93 ble vedtatt, ville være tilstrekkelig. Etter
å ha redegjort for den kompetanse som EF-
domstolen hadde eller kunne tenkes å få (det
overnasjonale regimet på konkurranserettens
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område ble innført i 1962), konkluderte depar-
tementet slik (St.forh. bd, 5 (1961-62) St,dok.
nr. 3 (1961-62) s. 4?):

n...Det sgnes lite tuilsomt at denne oùerlø-
ring øu d,omsmgndighet er i stridmed,Grunn-
Lwen.

Riktignole er d"et uelkjent t, norsk rett at
utenlønd.ske rettsau gjþrelser lcan ønerkj ennes
som rettskraftige og tuøngskrøfttge i henhold
til ouerenskomst med aed,lcommende fremme-
de stat (jfr. tuisternã,l,slwens $$ 167 og 768 og
tuøngsfullbyrdelseslouens S 3 nr. 10). Det er ilc-
lce på. dette punkt (rsolert) øt Domstolens myn-
dighet reiser d,e stØrste vanskeligheter i for-
hold ttl Grunnlwen. Men de norske domstol,e,r
fratas sín kompetanse i qnlcel,te spþrsrnå,I, som
etter norsk rett ellers ullle hþre under dem,
uten o,t dette slcler som Ledd, i m regul,ering au
jurisdiksj onene mellom dornstoler i síd,eordne-
de stqter slik ot statene gjensidNg utuider og
innskrenlccr sine jurisd"iksjoner. Det blir etter
Romø-traktøten en ensidig austå"else us juri,s-
d,ilcsjon frø de norske d,omstol.er til" Fellesskø-
pets d,omstol. Antalcel,ig køn en ikke uærehelt
auslcäret frø en jurisdiksjonswerenslcornst
som inn"sl+renkcr norske d,omstolers myndig-
het på, spesielt augrensete områ.d.ert) ¿. Jf. St.
meld. nr. 89 (1951) s. 51-53 om forslag om in-
ternasjonal straffedomstol til pådØmmelse av
bl.a. saker om folkemord (genocide).

En annen forfatter som har behandlet
Grunnlovens $ 93 i forhold til overfgring av
domsmyndighet, er professor Carl August
Flnischer: Etter fprst å ha etablert kriteriet
"inngripende karaktero som et vilkår for at
myndighetsoverfpring skal kreve samtykke
etter $ 93, skriver han fplgende i Jussens Ven-
ner serie Y (1963) s. 90 om overfØring av doms-
myndighet:

*Pä domsmAndighetens områ"de hør oi frø
fØr q.u en uiss proksis, i sømbqnd, med, tuml,
$$ 1 6 7 og 168, ttÍbl. $ 3, r¿r. 70 og Lw au 74. møi
1948. Det er Del rneget som taler for at også" in-
ternøsjonale dommer køn gts umiddelbqr
uirkning i Norge uten q,nvendelse u) $ 93 - de
neunte tilfelle gjelder dornmer fra ønd.re Land,
(nasjonale og iklce internøsjonale myndighe-
ter). Spesieltmäuel d,ette gjeld,e salcer sornføl-
Ler under organtsasjonens naturlige herre-
dprnm,e, f.eks. tvister rnellonx org ønisasjonen
og dens tjenestemenn, eller en tuist om hvor-
tsidt orgønisøsjonens beslutninger er truffet
på, rilctig m&te (Roma-trølctøtens ørt. 173). SLi-
lce tuister m& kunne ansgjØres au orgønisøsjo-
nens egne d,omstoler uten hjemmel ù S 93. Kom-
nùer ui ouer til tner sentrøle deler øu d,omstole-
nes mynd.ighetsomrûde, f.eks. tuister om

brulçsretten til føst eiendom i Norge, eller slcc.,l

det weffires d,omsmgndighet i stþrre omføng,
blir myndíghetswerfpringen derimot a.þ <ìnn-
gripendekøralcter,, og $ 93 mâ anuendes,,

På s, 92 i samme artikkel uttaler fleischer sâ
videre:

"slcal d,et internasjonale orgøn gr, direktiuer
til priuøte indiuider, ikke ttl militært tr)erso-
neII og underordnede støtsorga.ner ellers, rnå,
ui være forsilctigere. Det intcrnasjonclle orgo,n
shøl Jelcs. d,rì,ue prisregul,ering, Ía.stsette kon-
kurranseregler ( Rom,øtrøkta,tens art. 87 lî.) eI-
ler utsted.etilløtelser til ã, driue enbesterntnæ-
ring. Spesielt pris- og konkuma,nseregulerin-
gen gli,r for þurig ouer i d,en n'¿qterielle lwgiu-
ning. P& sønxrne màte son¡ for Lwgitsnings-
mgndighctens uedkornrnende m& $ 93-besluú-
ning regul.ært uære nØùsendig nål man skøL
weffire myndighet au fortsaltningsmessig
art.

Men også.her kqn dct tenl<es at werfþringen
ilclæ er oinngripend,e> nolc, så,ledes kanskXe
huts et internasjonalt organ slcullef&, mgndig-
het til å, ÍØre kontroll med de s&.Icalte sjØlolts-
kørt eller ( linj eleonfer ans er ),,

Selv om Fleæcher ikke kommenterer hå¡d-
hevingsordningen på konkurranserettens
område i Ef,'direkte, synes denne ordningen å
ha mere til felles med den type ordninger som
etter Fleischers mening krever samtykke et-
ter $ 93, enn med de ordningene som han me-
ner ikke krever slikt samtykke.

Andre forfattere som har skrevet om
Grunnlovens $ 93, har ikke behandlet spørs-
målet om håndheving av konkurransereglene
i særlig grad. Dette skyldes i nokså stor ut-
strekning at man har vurdert spprsmålet om
norsk medlemsskap i EE, og funnet at allere-
de EFs kompetanse til å treffe lowedtak med
direkte virkning var tilstrekkelig til at Grunn-
lovens $ 26 ikke kunne brukes. Dermed har
man ikke hatt noen foranledning til å gå sær-
skilt inn på håndhevingen av konkurranse-
reglene. Utenriksdepartementet, som også
avga betenkning som er trykt i St.dok. nr. 3
(1961-62), konkluderte riktignok med at EF-
domstolens kompetanse ikke bød på proble-
mer i forhold til den daværende grunnlov.
Men Utenriksdepartementet synes å uttale
seg om domstolens kompetanse slik den var
f/r det overnasjonale regimet på konkurran-
seområdet ble innfgrt, og nevner overhodet
ikke forutsetningen i Romatraktatens art. 172
om at det kan innf¿res overnasjonale sanksjo-
ner mot overtredelser av EF-regler. Justisde-
partementet nevner på sin side denne mulig-
heten uttrykkelig flr det trekker sin konklu-
sjon som er gjengitt ovenfor.
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8.10.7.3.3 Regj eringens uurd,ering
Regieringen vil f/rst peke på at det må være

klart at Grunnlovens $ 93 kan komme til an-
vendelse på annet enn overfgring av lovgiv-
ningsmlmdighet. Bestemmelsen kan også
gjelde for overf6ring av bare folaltnings-
myndighet eller domsmyndighet. Dette frem-
går bl.a. av den uttalelse fra Stortingets uten-
riks- og konstitusjonskomité (i Innst.S. nr.
149 for 1962-63) som er gjengitt foran i avsnitt
2.

Allerede uttalelsen fra Justisdepartemen-
tets lovavdeling i St.dok. nr. 3 (1961-62) som er
giengitt i avsnitt 8.10.?.3.2, må i seg selv være
et nokså tungtveiende argument for å anse
det npdvendig å bruke G¡unnlovens $ 93 når
Stortinget skal gi samtykke til inngåelse av
EØS-avtalen og EFTA-avtalen om Overvå-
kingsorganet og Domstolen. Lovavdelingens
uttalelse var, som det fremgår av nevnte av-
snitt, med på å danne grunnlaget for Stortin-
gets vurdering av om det var behov for en ny
$ 93 i Grunnloven.

Ubetinget avgj6rende i seg selv kan imid-
lertid dette ikke v¿ere, Men Regieringen kan
ikke se det annerledes, også i dagens situa-
sjon, enn at Lovavdelingen peker på et ve-
sentlig moment i forhold til Grunnlovens $ 93,
nar det fremheves at håndhevingsordningen
for konkurransereglene i EF innebærer en en-
sidig avståelse av myndighet fra norske stats-
organer til et internasjonalt organ, og ikke en
gjensidig regulering av jurisdiksjon mellom
sideordnede stater.

Det kan i den¡e forbindelse ikke være av-
gilrende som motargument at den type saker
som heretter skal behandles på internasjonalt
nivå, i liten grad egner seg for behandling på
nasjonalt nivå, og i praksis kanskje i liten
grad er blitt behandlet av nasjonale pris- og
konkurransorganer. Hensikten med Grunnlo-
vens $ 93 må jo nettopp være å åpne for inter-
nasjonalt samarbeid på de områder som ikke
lar seg håndtere effektivt av den tradisjonelle
nasjonalstat.

Slik Regjeringen ser det, taler derfor de bes-
te grunner for å anse det nØdvendig å anven-
de Grunnlovens $ 93 når Stortinget skal gi
samtykke til inngåelse av EØS-avtalen og EF-
TA-avtalen om Overvåkingsorganet og Dom-
stolen.

Konklusjon om at Grunnlovens $ 93 kom-
mer til anvendelse, gjelder i forhold til de ty-
per vedtak, bl.a. bøter og tvangsmulkter, som
er beskrevet foran i avsnitt 8.10.7,1 sett under
ett, Det er ikke dermed sagt at Grunnlovens
$ 93 vil måtte brukes for å anerldenne direkte
virkning av bare noen av de vedtakstypene
som er beskrevet i avsnitt 8.10.?.1, f.eks. i for-
hold tit individuelle unnto,lc fra de generelle
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forbudsreglene i EØS-avtalens Artikkel 53.
Dette behandles nærmere i avsnitt 8.10.?.3.4.

8.10.7.3.4 Krauet i Grunnlwens $ 93 om oú
mgndighetswerfþr ing en b are m ù,

skje til en ointerno,tional Samn'¿en-
slutning" som Norge er <tilsluttet
eller slutter stg til,

Grunnlovens $ 93 gielder bare til fordel for
internasjonale sammenslutninger som Norge

"er tilsluttet eller slutter sig til".
Som nevnt i avsnitt 8.10.?.2.1, innebærer

uto-pilarordningen" at de typer vedtak som
EF-kommisjonen idag fatter på konkurranse-
området, i EøS vil bli fordelt mellom EF-
komrnisjonen og EFTAs overvåkingsorg¿ur.
Fordelingsordningen innebærer at det kan bli
aktuelt for EF-kommisjonen å fatte vedtak
med direkte virkning i Norge. Kommisjonens
vedtak vil også i disse tilfelle være undergitt
domstolsprØving av EFs flrsteinstansdoms-
tol og EF-domstolen, mens EFTA-organets
vedtak vil kunne ankes inn for EFTA-domsto-
len. Hvis man antar, som det er konkludert
med i avsnitt 8.10.7.3,3, at disse vedtakstype-
ne sett under ett bare kan gis direkte virkning
i Norge med bruk av Grunnlovens $ 93, opp-
står spprsmålet om vilkåret om at Norge skal
være "tilsLutteto, kan ansees oppfylt i forhold
til EF. Hvis man antar at vilkåret ikke er opp-
fylt, oppstår videre spprsmålet om det likevel
er visse av de typer vedtak som EF-organene
vil fatte, som kan gis direkte virkning i Norge,
fordi de isolert sett må ansees som så lite
uinngripende> at $ 93 ikke kommer til anven-
delse på dem.

I juridisk litteratur har begrepet <tilsluttet>
vært drøftet av professor Torkel Opsøhl og
professor Johs. Andenæs, begge i betenknin-
ger avgitt til Stortinget i forbindelse med Nor-
ges slknad om medlemsskap i EF (St. forh.
(1966-67) bd. 5 dok. 10), og av professor Carl
August Fleischer i en artikkel i tjdsskriftet
"Revue du Marché Commun', iL972.

Opsøhl, drØfter problemstillingen i forbin-
delse med sp/rsmålet om en eventuell norsk
assosiering med EE, og skriver fØIgende (s,
2e):

nNorge lcan etter min mening íklce ped en
uúøle werfØre slik mgndighet S 93 gjelder, til
orgatæne,for en sanlrnenslutntng som Norge
stô,r utenfor. SeIu om den o,ssosiertes rettighe-
ter f,eks. hør þlconomisk uerd,i og forsô,Didt
leøn oppueie pliletene, kan mgndiglrctsweffi-
ring slik jeg forsúd.r $ 93,bare skje mot ønd.el i
mgnd,ighetens utfuelse, Huis omfønget uør be-
tgd,elig, uille en slilc ordníng også, komme t,

leonfl,i,kt nedlcrauet til Norges selustendighet i
grl. S 1. Imid.lertid er ikke spØrsmå,l"et d,ermed.
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uttþmt. En slilc autøLe om assosiering lcøn í seg
selu etter omstendighetene sies å. kø opprettet
en ny internøsjonøl sqrnmenslutning, med, eg-
ne orgdner og egen myndigh,et, der Norge i til-
felle uille uære representert og delta ù utØuel-
sen. Men dette gir i prinsippet nge rettssgste-
m.er, skapt ued ossosíeringsatstalenè, ilcke ued,
de opprinnelig e tra,ktøter.

Slcal noen uesentlíg mgndighet kunne utlues
under en assosiering med, EEC, m& det derlor
uære qþ et ussosieri,ngsorgq,n. En sltk ordning
m&tte på, dm ønnen side formodentlig g od,tøs,
selu om Nørge i dette orgøm r.kke lcunne regne
mcd stor reell innfl,gtelse, n&r EEC fþrst lwr
tøtt stand,punlct. En slilc forhøndlingssituø-
sjon oill,e iklce uære e'nestå,ende. Og d,en ville
ilcke fþrst og fremst skgldes ordningen selu.
Det er børe en bestemt representøsjon mqn i,

lsrøft øu grl. $ 93 rtã. kreue for Norge. Løndets
forhandlingsposisjon aahenger her som ellers
øu andreføktorer enn grunnlasen.,

And,enæs sier i sin betenkning f/lgende (s.

l3):

*Grl. $ 93 to.lcr om ù, weffire mynd,ighet til,
oen internøtional Sømmenslutning som Nor-
ge er ti.lsluttet ellcr s\utter síg til". Forutset-
ningen sgncs å, må,tte uære at Norge blir med,-
lem ans søm,menslutningen og deltar i dens or-
gøner på. Ltnje med de Øsrige medlemmer
(huilltet ilclce utelukker øt f.eks, stenxnxerett eL-

Ier representantøntoll er grad.ert etter folke-
tøll og liknende kriterier). En øssosteringsa.þ-
tale køn, iøLLføIl teoretisk, tenkes å, lØre til øt
Norge mã, godta som direlcte bindende norsk
rett, bestemmelser og augjlrelser aD en orga-
nisasjon som det ikke er nedlem ao og i ktsis
organer det ikltc er representert. Dette antør
jeg ligger utenfor det som grl. $ 93 girhjemmel
for.,

Fleischer har i en artikkel i "Revue du Mar-
ché Commun, 1972 s. 43 gitt uttrykk for et an-
net syn. Slik han ser det, er innholdet i uttryk-
ket ntilsluttet, såpass vidt og ubestemt, at det
også må kunne gi rom for å overføre myndig-
het til rene EF-organer der Norge som assosi-
ert medlem ikke vil være representert.

En annen mulig betraktningsmåte kan væ-
re å anse EF-kommisjonen, EFs førsteinstans-
domstol og EF-domstolen som E@S-organer
på konkurranseområdet, ettersom det er
gjennom EØS-avtalen at disse organene får
myndighet til å fatte vedtak med direkte virk
ning på Etr'TA-landenes territorium, jf. profes-
sor Torstein Eckhoff i uEØS-avtalen - virknin-
ger for Norgeo (Nei til E$ 2, utgave, januar
1992) s. 220.

For EF vil EØS-avtalen innebære en assosi-

eringsavtale, for så vidt som hjemmelen for
Avtalen vil være Romatraktatens artikkel 238
om assosieringsavtaler. Det kan videre hev-
des at synspunktet om at Norge må delta (væ-
re representert) i sammenslutningens organer
for å være <tilsluttet>, kanskje ikke har full
vekt i forhold til organer som EF-kommisjo-
nen, EFs fgrsteinstansdomstol og EX'-domsto-
len, ettersom kommisjonærene og dommerne
ikke er representanter for sine land, men skal
opptre helt uavhengig. For det tredje må det
være klart at dersom Stortinget, i tråd med
Fleischers syn, skulle anse vilkåret om <til-
sluttet" for å være oppfylt også i forhold til
(rene> EF-organer, slik som EF-kommisjo-
nen, EFs fgrsteinstansdomstol og EF-domsto-
len vil være det i konkurransesaker i EØS, vil
dette i realiteten være avgjørende. Selv om
norske domstoler har en generell kompetanse
til å overpr/ve Stortingets grunnlovsforståel-
se, er det i praksis knapt tenkelig at de ville
awike fra Stortingets egen forståelse på et
punkt som dette.

Det må imidlertid tas hensyn til at man et-
ter Fleischers artikkel ikke har fått noen av-
klaring, giennom politiske vedtak eller en fa-
gjuridisk debatt, om hvilke bindinger som
ligger i vilkåret om at Norge må være <tilslut-
tet". Det kan hevdes att det knapt ville bli noe
rellet innhold igjen i vilkaret om at Norge må
være utilslutteto, om man legger Fleischers
syntil grunn,

Synspunktet om at EF-kommisjonen, EFs
fgrsteinstansdomstol og EF-domstolen kan
ansees som EØS-organer, må også ansees
som usikkert,

Regjeringen har derfor under forhandlinge-
ne lagt til grunn det syn på Grunnloven som
Opsøhl og Andenæs har gitt uttrykk for,

På den annen side er det et faktum at norsk
næringsliv allerede idag må forholde seg til at
EF anvender sine konkurranseregler overfor
norske bedrifter, dersom disse bedriftene en-
gasjerer seg på EFs marked på en slik måte at
det kan påvirke handelen mellom EFs med-
lemsland. Slike bedrifter må allerede idag
overholde EFs regelverk, og de må be om
unntak og godkjennelser osv. Det har ikke
vært aktuelt å innrette norsk konkurranserett
på en slik måte at norske bedrifter ville få pro-
blemer med å etterleve EFs konkurransereg-
ler der det er nØdvendig for bedriftene. Dette
må sammenholdes med det alminnelig aksep-
terte synspunkt om at Grunnlovens $ 93 ikke
kommer til anvendelse på myndighetsoverfl-
ringer av lite inngripende karakter. Det kan
vanskelig hevdes at en aksept av EF-kommi-
sjonens kompetanse, i den grad den i realite-
ten knapt går lenger enn å formalisere status
quo, er en myndighetsoverfgring som er så
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inngripende at det kreves samtykke etter
Grunnlovens $ 93. I denne forbindelse kan det
også pekes på at det i praksis blir fattet for-
melt bindende vedtak i bare et lite mindrctall
av de saker Kommisjonen får til behandling
hvert år, jfr. ovenfor i avsnitt 8.L0.7.2.

Konsekvensen av dette blir at man må son-
dre mellom de forskjellige typer vedtak som
EF fatter i konkurransesaker.

For så vidt gielder vedtak om bruk av sank-
sjoner, har Norge i en erklæring til Avtalen
tatt et forbehold mot å tvangsfullbyrde på
norsk territorium avgjørelser av EF,kommi-
sjonen, EFs f¿rsteinstansdomstol og EF-dom-
stolen som pålegger bedrifter i Norge penge-
forpliktelser. Dette er i praksis bØter for over-
tredelser og tvangsmulkter for unnlatt opp-
fyllelse av påbud. Av de forsgellige typer
vedtak det er aktuelt å fatte, kan det etter Re-
gjeringens mening ikke være tvil om at dette
er de mest inngripende. En godtakelse av at
disse typene vedtak skulle ha direkte tvangs-
kraft i Norge, dessuten være nytt i forhold til
dagens situasjon.

EF har gjennom en egen erklæring godtatt
dette forbeholdet. Dette må bl.a. sees på bak-
gnrnn av at EF, på samme måte som man gjpr
idag, fortsatt vil kunne ilegge norske bedrifter
bpter og tvangsmulkter og få dem inndrevet
overalt i EF (og i fremtiden også i de Øvrige
EFTA-landene). Ettersom de norske bedrifter
som i praksis vil kunne bli innblandet i slike
saker, vanligvis vil ha betydelige formuesgo-
der i EF eller andre EF TA-land i form av f.eks.
varelager eller bankinnskudd, vil det uansett
ikke by på problemer å tvangsinndrive krave-
ne. Erfaringen tilsier da også at bed¡ifter som
blir ilagt b@ter og tvangsmulkter, alltid beta-
ler frivillig, eventuelt etter å ha fått en dom
mot seg i EFs fØrsteinstansdomstol eller i EF-
domstolen.

Det norske forbeholdet mot tvangfullbyr-
ding av bgter og tvangsmulkter i Norge giel-
der bare til fordel for bedrifter som befinner
seg i Norge. Det vil med andre ord være mulig
å tvangsfullbyrde en bot eller en tvangsmulkt
mot f.eks. et belgisk selskap i dets eiendeler i
Norge. Regjeringen kan ikke se at dette i seg
selv innebærer noen myndighetsoverføring
av så inngripende karakter at det går inn un-
der Grunnlovens $ 93.

Nar det så gielder de /vrige typer vedtak og
tiltak som det kan være aktuelt å iverksette
med direkte virkning i Norge, skal inspeksjo-
ner i bedrifters lokaler alltid skal foretas av
EF IAs overvåkingsorgan i EFTA-landene,
eventuelt på anmodning fra EF-kommisjonen
hvis det for Øvrig er Kommisjonen som be-
handler saken. Videre vil man kunne kreve at
norske domstoler i det enkelte tilfelle skal
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kontrollere at prosedyremessige rettssikker-
hetsgarantier er oppfylt. Her er det med andre
ord ikke aktuelt å la EF opptre av eget tiltak i
Norge,

De andre typer vedtak som kommer på tale,
må derimot etter Regjeringens menirrg kunne
gis direkte virkning i Norge uten bruk av
Grunnlovens $ 93.

Dette dreier seg om på.bud av forskjellig
slag - om å opphpre med en viss type virksom-
het, eller om å utlevere informasjon - og om
individuelle unntøk etter Romatraktatens ar-
tikkel B5 tredje ledd fra det generelle forbudet
i artikkel 85 fØrste ledd mot konkurransevri-
dende samarbeid. Kommisjonens vedtak om
å tillate en storfusjon over landegrensene et-
ter forordning 4064/89 har i prinsippet også
karakter av enten påbud eller tillatelser.

Ved vurderingen av om disse typer vedtak
kan gis formell direkte virkning i Norge uten
bruk av Grunnlovens $ 93, må det som nevnt
foran legges vekt på at vedtakene i praksis vit
gjelde virksomhet som de angjeldende be-
drifter skal drive ikke bare i Norge, men også
i EF. Akkurat som idag vil derfor bedriften
uønsett være avhengig av å oppnå et unntak,
eller å rette seg etter et påbud, fra Kommisjo-
nen. Det vil dermed knapt bety noe fra eller
til for hva bedriften i praksis kan foreta seg,
om Kommisjonens vedtak har formell direkte
virkning i Norge, eller ikke.

Det har samtidig vaert kla¡t at dersom Nor-
ge ikke hadde kunnet gi direkte virkning til
noen type av de vedtak som EF-organer fatter
i konkurransesaker, ville det ikke vaere mulig
for Norge å delta i noen håndhevingsordning
for konkurransereglene i EØS. Ettersom dis-
se reglene er av helt sentral betydning for av-
talen, ville detté i realiteten bety at Norge ik-
ke hadde kunnet tiltre EØS-avtalen.

For så vidt gjelder de individuelle unntake-
r¿e i medhold av Romatraktatens artikkel 85
tre{e ledd, vil for @vrig situasjonen være at
bedriften oppnår en fordel, ettersom mang-
lende direkte virkning av et slikt unntak ville
fØre til at bedrifi,en forsatt var bundet av det
generelle forbudet i EØS-avtalens artikkel 53
f/rste ledd, som tilsvarer Romatraktatens ar-
tikkel 85 fprste ledd, og som vil bli gjort til
norsk ¡ett gjennom en norsk gjennomfgrings-
lov.

Rett nok vil et unntak også frata konkurre-
rende bedrifter muligheten til å kreve erstat-
ning for de tap de måtte anse seg påfprt ved at
den bedriften som fikk unntaket, nå kan opp-
tre i strid med hva som ellers ville ha fulgt av
det generelle forbudet. rìtter EØS-avtalens ar-
tikkel 53 tredje ledd / Romatraktatens artik-
kel 85 tredje ledd skal imidlertid individuelle
unntak bare gis i slike tilfelle at konkurreren-
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de bedrifter knapt kan bli påfØrt noe urimelrg
tap. Hensynet til dem kan derfor ikke veie
særlig tungt.

Om pôbud kan man for så vidt si at så lenge
sanksjonen ved unnlatt oppfyllelse - nemlig
tvangsmulkt - ikke kan tvangsfullbyrdes i
Norge, får påbudet et visst preg áv henstil-
ling, om man betrakter virkningene i Norge,
isolert sett. (Som nevnt ovenfor, vil rett nok
bedrit'tene, på grunn av rettsvirkningene el-
lers innenfor EØS i praksis ikke kunne igno-
rere påbudene, likevel,) Det bØr likevel klarg-
jpres, gjennom en særskilt lovbestemmelse,
at bedrifter som oppfyller påbud fra EF-kom-
misjonen, handler rettmessig, slik at de ikke
risikerer noen form for erstatningsansvar
overfor andre bedrifter som måtte anse seg
skadelidende ved at bedriften etterkommer
påbudet.

Et særskilt problem i forhold til de vedtaks-
former - påbud og unntak - som vil bli gitt di-
rekte virkning i Norge også når de fattes av
EF-kommisjonen, ligger i at Kommisjonen
formodentligvil fatte sine vedtak direkte med
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hjemmel i Romatraktaten og EF-forordnin-
ger, supplert med EØS-avtalen. Noe praktisk
problem foreligger ikke så lenge de materielle
reglene i EF og i EØS-avtalen er identiske.
Har vi gjennomfØrt EØS-avtalen i norsk rett,
vil de vedtak EF- kommisjonen måtte fatte
med þjemmel i intern EF-rett, likevel <passe
inn i> de norske regler som implementerer
EØS-forpliktelsene. Men skulle reglene in-
ternt i EF bli endret uten at EØS-reglene en-
dres på samme måte, kan det oppstå et pro-
blem. Med de samarbeidsformer som vil være
etablert giennom EØS-avtalen med hensyn til
utvikling av nye regler, og gitt den sentrale
betydning som like konkurranseregler har, er
det imidlertid ytterst usannsynlig at en slik si-
tuasjon ville oppstå.

Som nevnt foran i avsnitt 8.10.7.1, blir langt
de fleste sakene i EF avgjort gjennom vedtak
som formelt sett ikke er bindende. Dette drei-
er seg bl.a. om såkalte <negativattester> og
<administrative skrivu. Ettersom de formelt
ikke er bindende, oppstar heller ikke spørs-
målet om direkte virkning.
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KAPITîEL 9

Administrative og budsjettmessige virkninger

9.I INNLEDNING
EØS-avtalen forutsetter opprettelse av

E@S-organer og av nye EF TA-organer. EFTA-
landene vil dessuten ta del i arbeidet i ulike
EF-komiteer. Disse ordningene er nêermere
beskrevet i proposisjonens kapitler 7 og 8. De
administrative virkninger nasjonalt er nær-
mere omtalt i avsnitt 9.2 om forualtningen av
Avtalen.

9.1.1 Budsjettmessige virkninger
EØS-avtalen vil medføre bud.sjettmessige

utgifter og besparelser. Dette kapittel inne-
holder en flrste kartlegging av de direkte og
indirekte virkninger av EØS-avtalen for bud-
sjettet. Hvilke ressurser det vil være behov for
å sette inn i EØS-arbeidet, må imidlertid vur-
deres lppende i lys de av erfaringer som giø-
res.

Avtalen vil få virkninger på budsjettet gjen-
nom finansiering av de mange samarbeids-
programmene som inngår i EøS. Dette er
kostnader som fplger direkte av Avtalen. Det
samme gjelder fo¡ innbetalingene til EFTAs
Låne- og tilskuddsordning for Hellas, þyaIl-
land, Portugal, og deler av Spania, jf Artikle-
ne 115-117. I tillegg kommer finansiering av
EØS- og EtrllA-institusjoner, herunder opp-
rettelse og drift av EF"TAs ovewåkingsorgan,
Ef"IA-domstolen og styrking av EFTA-sekre-
tariatet. Det vil også pål6pe administrative ut-
gifter for departementene og underliggende
etater i arbeidet med å fllge opp Avtalen na-
sjonalt og internasj onalt,

Avtalen vil også få andre budsjettmessige
virkninger. Eksempler på slike virkninger er
utgifter knyttet til trygderettigheter som kan
tas med ved flytting fra ett land til et annet og
utgifter i forbindelse med kontrollordninger
for produktstandarder, offenUig innkjlp mv.
som skal sikre at Avtalen etterleves. Reduser-
te innkjlpskostnader som fplge av Økt kon-
kurranse på de offentlige innkjØpsmarkeder
er et eksempel på at Avtalen også vil kunne
medf6re besparelser på budsjettet.

Det må understrekes at det knytter seg be-
tydelig usikkerhet til anslag for de budsjett-
messige virkninger. Det foreligger alternative
måter å giennomfpre de tiltak som kreves og
valg av løsning kan ha fors$ellige budsjett-
messige konsekvenser.
'På mange områder er regelverk og kvali-

tetskrav i EØS sammenfallende med regler og

standarder som ville ha blitt giennomfprt i
Norge uavhengig av EØS-avtalen. Eksempler
er kravene til drikkevannskvalitet og vei-
standard. På mange andre områder foregår
det arbeid uavhengig av EØS-avtalen som
medflrer at forpliktelser tilsvarende EØS-av-
talens uansett vil bli oppfylt. De offenilige
budsjetter vil også bli påvirket av Avtalens
virkninger på gkonomien i sin alminnelighet
og dermed på skattegrunnlagetmv. De almin-
nelige /konomiske v
EØS-avtalen er omtal
tel 10. Samlet sett vil
ninger for den gkonomiske utvikling. Der-
med styrkes også skattegrunnlaget. En har
imidlertid ikke funnet grunnlag for å tallfeste
anslag for virkningene på den /konomiske
aktiviteten.

Det er ikke er tatt stilling til innpasningen
av Økte eller reduserte utgifter som fglge av
Avtalen i de enkelte departementers budsjett.
Dette er splrsmål som en må komme tilbake
til i statsbudsjettet for 1993 og senere bud-
sjettår,

9,2 FORVALTNINGENAVAYTALEN
9.2.1 Administrative konsekvenser
Orgøner

Avtalen foruisetter opprettet f/lgende orga-
ner (ff. proposisjonens kapittel I for n¿ermere
omtale):

EØS-organer
EØS-rådet
EØS-komitéen
Parlamentarikerkomitéen
Den rådgivende komite

EFTA-organer
Domstolen
Overvåkingsorganet
Den faste komité

Sekretariat og servicefunksjoner for EØS-
organene üil bli ivaretatt av EFTA-sekretaria-
tet og EF-kommisjonen i fellesskap, For å be-
tjene EFTAs faste komite, som bl.a, vil ha i
oppgave å forberede og koordinere EFTA-lan-
denes syn i EØS-rådet og EØS-komitéen, vil
EF lA-sekretariatet bli styrket, For å sikre
nldvendig uavhengighet for EFTAs overvå.
kingsorgan, vil det bli opprettet et eget sekre-
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tariat med eget budsjett, adskilt fra EFTA-
sekretariatet. Tilsvarende vil det bli etablert
et eget budsjett for EFTA-domstolen.

I tillegg til ressurser til ulike EØS- og EF-
TA-organ vil det kreves ressurser til saksfor-
beredende arbeid og nasjonal gjennomf/ring.

Utover dette vil EFTA-landene såmarbeide
med EF i en lang rekke komiteer og ekspert-
grupper, som omtalt i proposisjonens kapitler
? og 8. Gjennom gradvis styrking av forvalt-
ningsapparatet i lØpet av 1992 skal alle npd-
vendige organisasjonsledd være klare til å tre
i funksjon når Avtalen trer i kraft, etter pla-
nen fra 1. januar 1993.

Personalbehoo
Etr"IA-sekretariatet skal betjene EFThs fas-

te komite og derigjennom EFTA-landenes
forberedende arbeid til mØter i EØS-komite-
en og E@S-rådet. Sekretariatet vil også utf/re
tradisjonelt EFTA-arbeid og ivareta stltte-
funksjoner knyttet til EFTAs forhold til tred-
jeland. Mot denne bakgrunn fikk EFTAs ge-
neralsekretær ved utgangen av 1991 fullmakt
til å forlenge kontraktene for de ansatte for to
år. Det vil i tillegg v¿ere behov for ytterligere
12-15 stillinger til administrasjon, service-
funksjoner mv. Det legges til grunn at dette
vil være tilstrekkelig til å ivareta de nevnte
oppgavene.

For å bygge opp EFTAs overvfüingssorgan
siktes det mot å rekruttere ca. 60 faglige med-
a¡beidere i fprste halvdel av 1992. En ytterli-
gere utbygging vil bli vurdert senere i lppet av
året. Overvåkingsorganet vil bestå av et kolle-
gium på syv medlemmer, et fra hvert EFTA-
land. Overvåkingsorganets sekretariat antas
ferdig utbygget å få ca. 120 medarbeidere. EF-
TA-domstolen vil bestå av syv dommere og en
administrasjon på ca. 30 medarbeidere.

EFTAs fremtidige virksomhet vil foregå tre
steder: Aktiviteter knyttet til EØS vil i hoved-
sak skje i Brussel. Det statistiske samarbeid
med EUROSTAT vil bli lokalisert til Luxem-
burg. Den Øvrige del av virksomheten vil for-
bli i Geneve.

S ømørb eidspro sed,y rene i EØ S.

EØS-avtalen fastlegger omfattende infor-
masjons- og konsultasjonsprosedyrer på dei
områder som dekkes av Avtalen. Disse legger
fo¡holdene til rette for å gi EFTA-landene en
medinnflytelse på utviklingen av nytt regel-
verk. En nærmete redegjprelse for dette er
gitt i proposisjonens kapittel 8.

EFTA-landenes forhandlingsapparat fra
EØS-forhandlingene - basert på hpynivågrup-
pen og de fem forhandlingsgluppene - er be-
sluttet opprettholdt frem til Avtalen trer i
kraft, jf, omtalen i proposisjonens vedlegg 1.

Deltakelse i beslutningsprosessen i EØS vil
kreve en betydelig innsats av EFTA-landene.
I visse typer komiteer vil hvert enkelt EFTA-
land være representert, i andre vil deltakelse
være begtenset til én ekspert fra EFl]\-siden.
I alle tilfelle vil det være npdvendig med for-
beredelse og koordinering av EFTA-posisjo-
ner. Det vil være en nær sammenheng mel-
lom forberedelsene i EFTA-pilaren og mulig-
hetene til å få giennomslag i EØS. EFTA-tan-
dene og EF arbeider for tiden med å klarlegge
disse sp/rsmålene og det er derfor for tidlig å
si noe om hvilke konsekvenser dette vil kun-
ne få med hensyn til norsk ressursinnsats.

Org anisøtorislce og ød,ministratiue konse-
kuenser

EØS-avtalen vil få konsekvenser for den
sentrale statsforvaltningens arbeidsoppgaver
og arbeidsmåter. De forskjellige sektorene i
forvaltningen berØres i ulik grad av Avtalen.
Samlet sett ser det ut til å ville skje en Økning
i forvaltningens oppgaver, men på noen områ-
der vil oppgaver også falle bort.

Det kan forventes lkt arbeidsmengde in-
nenfor områder som utforming, overvåking
og kontroll av regelverk; informasjon til næ-
ringsliv, organisasjoner, enkeltpersoner og
forvaltningen; E@S-relaterte utredninger; for-
beredelse av og deltakelse i mgtene i EFTA-/
EØS-organer og komiteer; forhandlingsvirk-
somhet i tilknytning til utviklingen av nytt re-
gelverk og reisevirksomhet i den forbindelse.
EØS-arbeidet i forvaltningen gi@r det n/dven-
dig å bygge opp en bred EØS- og EF-kompe-
tanse i departementene og underliggende eta-
ter.

Det synes i dag ikke å være behov for å
gjennomfØre omfattende endringer i organi-
seringen av sentralforvaltningen som f/lge av
EØS-avtalen. De nye oppgavene i tilknytning
til EØS-arbeidet vil bli lagt til eksisterende in-
stitusjoner. HovedmØnsteret for organiserin-
gen internt i den enkelte virksomhet og for ar-
beidsdelingen mellom departementene og
underliggende etater vil bestå, men det kan
være aktuelt med organisatoriske tilpasnin-
ger i noen tilfeller. Organisasjonssplrsmålene
vil dessuten måtte giØres til gienstand for en
lØpende vurdering etter hvert som man vin-
ner erfaring med EØS-arbeidet.

Koordinering
Det forutsettes at den fremtidige nasjonale

koordinering og forvaltning knyttet til Norges
deltakelse i EØS, skal baseres på dagens an-
svarsdeling mellom departementene og bidra
til en hensiktsmessig integrering av E@S-ar-
beidet i forvaltningens ordinære virksomhet.
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Utenriksdepartementet har ansvaret for å
samordne utenrikspolitikken og påse at hele
sentralforyaltningens internasjonale engasje-
ment fllger de retningslinjer som er trukket
opp av Regieringen, Dette hovedprinsipp vit
også gjelde for virksomheten under EØS-av-
talen. EØS-avtalens omfang og karakter tilsi-
er at også fagdepartementene trekkes aktivt
inn i arbeidet med aweining og samordning
av de standpunkter som fra norsk side skal
fremmes i EØS-sammenheng.

Frem til Avtalen trer i kraft vil man basere
seg på den organisering av arbeidet med na-
sjonal samordning både innad og utad som
ble etablert i forbindelse med EØS-forhand-
lingene, jf. proposisjonens vedlegg 1. Også i
EFTA vil organisasjonsmØnsteret fra forhand-
lingene bli viderefØrt frem til EØS-avtalen
trer i kraft, Under ledelse av Arbeids- og ad-
ministrasjonsdepartementet er det nedsatt en
arbeidsgtuppe som bl.a. skal utrede hvordan
EØS-arbeidet i forvaltningen kan gjennomfl-
res på en mest mulig hensiktsmessig og effek-
tiv måte etter at Avtalen er trådt i kraft. Dette
utredningsarbeidet pågår.

9.2.2 hosedyrer for fastleggelse av finan-
sielle bidrag.

De regler som er forhandlet frem vedrlren-
de EFTA-landenes finansielle bidrag tit ulike
samarbeidsområder, er kort omtalt i kapittel 3
og 7. Det gis der en beskrivelse av de tre for-
mer for fastsetting av EtrIfA-landenes bidrag
som vil være aktuelle i hht. Avtalens Artikkel
82.

Nærmere regelverk for overfpring, bruk og
kontroll av EFTA-landenes bidrag er fastsatt i
Avtalens Protokoll 32 (S.v, 1 s. 178). Det avtal-
te system innebærer at EFTA-landenes årlige
bidrag beregnes'og innbetales slik at de kan
medregnes i budsjettene for de EF-program-
mer EFTA-landene delt¿r i. Siden EFs bud-
sjettforslag hyppig blir endret under budsjett-
behandlingen, vil det kunne forekomme at
EFTAJandenes bidrag må justeres i llpet av
budsjettåret. I slike tilfeller kan det bli aktuelt
for Regieringen å legge frem forslag til bevilg-
ningsendringer i l/pet av det aktuelle bud-
sjettår.

På bakgrunn av EFTA-landenes Ønske om å
kunne utnytte innbetalte midler slik at frem-
driften av samarbeidet ikke hemmes, er Kom-
misjonen innstilt på å foreslå en endring av
EFs budsjettregler. Endringen tar sikte på å
tillate en fleksibel utnyttelse av innbetalte bi-
drag.

hotokoll 32 har også regler for EEIA-lan-
denes innsyn i budsjett og regnskapsf/rsel i
EF, og forutsetter kontakt mellom EFTA-lan-
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dene og EF når det gielder revisjon av EFs
regnskaper forsåvidt angår EFTA-landenes
bidrag,

9.2.3 Notifiseringsprosedyre for statsstøtte
Det vises til omtalen av notifiseringsprose-

dyren for statsst/tte i kapittel 4.
I henhold til Avtalens Artikkel 62 skal all

planlagt og eksisterende stØtte være gjen-
stand for lppende giennomgang for å sikre at
stltten er i overensstemmelse med regelver-
ket. EØS-avtalen innebærer en ordning med
notiflrsering av statsstltte til EFT.As overvåk-
ningsorgan. Nye ordninger eller stØrre end-
ringer i eksisterende ordninger kan iverkset-
tes f/rst etter at disse er vurdert av EFTAs
overvåkningsorgan. Normalt vil det skje in-
nenfor en tidsfrist på 2 måneder.

En forutsetter at norsk notifrsering til EF-
TAs overvåkningsorgan normalt vil kunne
skje samtidig med at Regieringen fremmer
forslag i Statsråd. I tilfeller der det skjer store
endringer i et forslag som fplge av behandling
i Stortinget, vil det kunne bli n/dvendig med
ny notifisering til EFTAs ovewåkningsorgan.
Iverksettelsestidspunktet for nye ordninger
eller stprre endringer i eksisterende ordnin-
ger, må tilpasses de frister EFTAs overvåk-
ningsorgan har for behandling av notifikasjo-
ner,

9.3 UTGIFTERTILEr'TA-ORGANER
OG NASJONAL ADMINISTRASJON

9.3.1 Utgifter til EF TA-organene
De samlede merkostnader til styrking av

EFTA-sekretariatet, herunder utbygging av
EFTA Brussel-kontor, oppbygging av Etr'TAs
overvåkingsorgan og etablering av EFTA-
domstolen kan fra og med 1993 anslâs til om-
lag 150-200 mill. kroner årlig. Dette tilsier en
arlig andel for Norge pä 20-25 mill. kroner.
Det må understrekes at anslagene er beheftet
med usikkerhet og at det fortsatt arbeides
med å klarlegge disse splrsmålene. På bud-
sjettet for 1992 er det avsatt 40 mill. kroner til
dekning av Økte kostnader i forbindelse med
EØS-avtalen. Midlene skal brukes til styrking
av Ef,TA og nødvendig styrking av nasjonal
forvaltning.

9.3.2 Ailniinistrative utgifter i departe-
mentene og underliggende etater

Det vil på mange områder påløpe admini-
strative merutgifter som fplge av arbeidet
med iverksetting og forvaltning av EØS-avta-
len. Administrative merutgifter vil f/lge av
endringer i norsk lovgiwring, informasjonsar-
beid, samordning og forberedelse av EØS-
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mlter på nasjonalt plan eller i EFTA-organer,
samt nye administrative og forvaltningsmes-
sige oppgaver som f/lger av Avtalen, Behovet
for informasjon om E@S-avtatens virkninger
for ulike områder og sektorer vil Øke, noe som
vil stille krav om medvirkning fra hele stats-
forvaltningen i det videre inforrnasjonsar-
beid.

Som påpekt arbeider EFTA.-Iandene og EF
for tiden med å kartlegge ressursbehovet. Det
er videre opprettet en arbeidsgruppe som
skal se på hvordan EØS-arbeidet i forvaltnin-
gen kan gjennomfpres på en mest mulig hen-
siktsmessig og effektiv måte. Det er derfor for
tidlig å gi noen samlet oversikt over de admi-
nistrative merutgifter og besparelser. Nye ad-
ministrative oppgaver og kostnader vil bli
innpasset i de årlige budsjetter,

9.4 BUDSJETTMESSIGE VIRI(NINGEß
K¡IYTTET TIL DE ENKELTE AV-
TALEOM&i.DER OG UTGIF.TEß
TIL LÅNE- OG TILSKUDDSORD-
NINGEN

9.4.1 Det frie varebytte
Offentlige iwnkjþp

Gjensidig åpning av markedene for innkjlp
av varer og tjenester til offentlig sektor er en
viktig del av det indre marked. Økt nasjond
og internasjonal konkurranse i de offentlige
innkjppsmarkedene forventes å innebære be-
tydelige innsparinger. Tilgjengelige beregnin-
ger anslår en prisreduksjon på gjennomsnitt-
lig 3-5 pst. på offentlige innkj/p. Slike bereg-
ninger er nldvendigvis beheftet med usikker-
het.

For 1990 er de norske offentlige innkjØp
ùtenom offshoresektoren anslått til omlag 130
milliarder kroner. Aktuelle inn$@p i offshore-
sektoren utgjorde i 1990 omlag 50 milliarder
kroner.

Det er bare innkjgp over visse terskelverdi-
er som skal utlyses internasjonalt i henhold
til EØS-avtalen. Offentlige innkiØp over ter-
skelverdiene er for Norge anslått til omlag 65
milliarder kroner årlig, inkludert offshore.

For offentlige innkjØp innenfor sektorene
energi (herunder offshore), vannforsyning, te-
lekommunikasjon og transport har Norge en
overgangsordning frem til ljanuar 1995. Nor-
ge står imidlertid fritt til å beslutte regelver-
ket iverksatt fþr úlþpet av overgangsperio-
den også for disse sektorer.

Nytt regelverk vil kunne medføre visse ad-
ministrative merutgifter i en overgangsperio-
de fØr nye rutiner er innarbeidet. På sikt vil
man imidlertid kunne oppnå en effektivise-
ring av inn$ gpsfunksj onene,

StøtsstQtte
Det felles regelverk i EØS vil få betydning

for avtalepartenes regionalpolitikk; for hvilke
typer stþtte som kan gis, stlttenivå og stltte-
områder. Den overveiende del av dagens nor-
ske praksis vil være i overensstemmelse med
EØS-regelverket.

Det er prinsippene for statsstltte det har
vært forhandlet om i EØS-sammenheng. In-
gen enkeltordninger har vært gjenstand for
forhandlinger eller godkjenning.

Statlig e handelsrnonopoler
Avtalen stiller visse krav til at statlige han-

delsmonopoler må tilpasses slik at forskjells-
behandling på grunnlag av nasjonalitet ikke
finner sted, Dette vil f6rst og fremst ha virk-
ning for Norsk medisinaldepot (NMD).

EØS-avtalen vil medføre at NMDs mono-
polstilling oppheves. NMDs forvaltningsopp-
gaver blir lagt om. Utgiftene til dette kan dek-
kes over statsbudsjettet, eller ved alternative
finansieringsmetoder som er utgiftsn/ytrale
overfor statskassen. NMD har beregnet for-
valtningsutgiftene til omlag 50 mill. kroner
pr. år f.o.m. 1993.

EØS-avtalen er ikke tit hinder for nasjonale
refusjonsordningern reseptregler (herunder
ordningen med blå resept) eller pris- og avan-
sepolitikk, såfremt disse ikke innebærer for-
s$ellsbehandling mellom irmen- og uten-
landske produkter. Tilgang til flere konkurre-
rende medikamenter vil, kombinert med en
aktiv bruk av bestemmel.sen om foreskriving
av billigste synonympreparat, kunne flre til
en reduksjon av utgiftene. Økt antall legemid-
ler på det norske markedet Øker behovet for
kontroll- og informasjonstiltak og det er der-
for i 1992 avsatt I mill. kroner til dette arbei-
det som er finansiert giennom et nytt avgifts-
system ved Statens legemiddelkontroll.

Vinmonopolets enerett til import og salg av
vin og brennevin vil bli opprettholdt innenfor
EØS. Derimotvil dagens importordning for /l
i praksis virke diskriminerende overfor uten-
landske produsenter. Ordningen vil være ufo-
renlig med EØS-avtalens bestemmelser og vil
derfor bli opphevet. De budsjettmessige virk-
ninger vil bli beskjedne.

Elektronisk datøutu eksling
EFTA-landene inngikk i 1989 bilaterale av-

taler med EF om deltakelse i TEDIS-pro-
grammet (Tlade Electronic Data Interchange
Systems). TEDlS-programmet går ut på å for-
bedre anvendeligheten og utvide bruken av
elektronisk datautveksling, EDI (Electronic
Data Interchange), i industri og handel. Fra
norsk side er det allerede meddelt Kommisjo-
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nen at den bilaterale avtalen med EF vil bli vi-
deref/rt også i annen fase av TEDIS-program-
met under forutsetning av Stortingets sam-
tykke.

Den totale kostnadsrammen for annen fase
av TEDlS-programmet (1991-94) er fastsatt til
ca. 192,5 mill, kroner. Den norske kontingen-
ten til TEDIS II vil for 1993 og 1994 bli innbe-
regnet i Norges bidrag til EFTA-budsjettet og
vil utgj/re ca. 2 mill. kroner årlig.

Annet
I tillegg omfatter Avtalens bestemmelser

om det frie varebytte saksområdene felles
konkurranser€gler, energi, antidumping,
landbruk, fiskeri, tekniske handelshindre og
immaterialrett. På disse områdene antas avta-
len ikke å ha budsjettmessige virkninger ut-
over eventuelle administrative kostnader,

9.4.2 Fri bevegelighet for tjenester og
kapital.

7!,ansport
EØS-avtalens bestemmelser om 1qøetØy-

kontroll forutsetter regelmessig kontroll av
kjØrehØy. I Norge er kontrollen basert på
stikkpr/ver. EØS-avtalen forutsetter en noe
mer omfattende kontroll av hvert kjþretþy
enn det norske kontrollsystemet. Den teknis-
ke kjØretØykontrollen i.h,t, EØS-reglene for-
utsettes innfØrt for tunge l<løretøyer fra 1. ja-
nuar 1993, for varebiler fra 1. januar 1995 og
for personbiler fra l, januar 1998, Arbeids- og
ansvarsdeling mellom Biltilsynet og bilverk-
stedene vil bli avklart senere og ressursbeho-
vet for Biltilsynet er derfor uklart. De bud-
sjettmessige virkninger vil dessuten avhenge
av stlrrelsen på et eventuelt kontrollgebyr.
Veimyndighetene vurderer for tiden hvordan
en kan etablere et kontrollsystem som kan
imøtekomme kravene i E@S-regelverket. Det
knytter seg derfor fortsatt usikkerhet til even-
tuelle kostnader.

Innflring av strengere kjgre- og hviletids-
bestemmelser vil medfpre at flere l<JØretØyer
vil bli underlagt slike bestemmelser og at
kontrollaktiviteten på dette området må økes.
Merkostnadene ved slik kontroll er anslått til
3 mill. kroner pr, år,

Annet
I tillegg omfatter Avtalens bestemmelser

om fri bevegelighet for tienester og kapital
flg. saksområder: @vrige transportområder,
kapitalbevegelser, finansielle tjenester, tele-
kommunikasjoner og tiernsyn. På disse om-
rådene antas de budsjettmessige konsekven-
sene å være begrenset til eventuelle admini-
strative kostnader.
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9.4.3 Fri bevegelighet for personer.
Ttggderettigheter

EØS-avtalen krever ingen harmonisering av
trygdelovgivningen. Det er imidlertid en for-
utsetning at trygdesystemene i minst mulig
grad skal være til hinder for at EØS-borgere
kan ta arbeid i et annet land. Dette innebserer
at opparbeidede rettigheter i noe stØrre grad
enn i dag må utbetales til personer bosatt i ut-
landet. Omvendt vil pensjonsrettigheter opp-
tjent i utlandet i st/rre utstrekning bli utbe-
talt til personer som senere har flyttet hit, Vi-
dere kan personer som har flyttet til Norge
Iegge opptjeningstiden ute sammen med
trygdetiden i Norge hvis det er nØdvendig for
å oppfylle inngangsvilkårene for trygderettig-
heter. Arbeidslandet vil etter avtalen ha an-
svaret for å dekke utgiftertil sykehjelp for for-
sØrgede familiemedlemmer som er bosatt i et
annet land. Gjennomf¿ring av trygdeordnin-
ger for arbeidstakere, selvstendig næringsdri-
vende og deres familiemedlemmer som flyt-
ter innen EØS-området, vil derfor ha konse-
kvenser for folketrygden f.o.m. 1993.

Det er vanskelig å beregne de budsjettmes-
sige konsekvenser som fþlge av et fritt ar-
beidsmarked og likebehandling under de na-
sjonale trygdeordninger. Anslag for virknin-
gene på trygdeutbetalingene av EØS-avtalen
vil bl.a. måtte bygge på oppgaver over flytting
ti1 og fra Norge og forventninger om folks
flyttetilbØyelighet i årene fremover, inntekts-
opplysninger, prisen på ulike helsetjenester,
opphold/behandling på sykehus, medisiner
osv. i de forslqiellige avtaleland.

En må påregne Økte forpliktelser i forbin-
delse med Avtalens bestemmelser om lov-
valg, sammenlegging av trygdetid og eksport
av ytelser (barnetrygd, medisinsk stlnad og
pensjoner m,v.), jf. omtalen i proposisjonens
kapittel 6. Formålet med avtalen på dette
punkt er å sikre en bedre trygdedekning enn
tidligere, noe Norge i likhet med de gwige
Iand må ta sin forholdsmessige del av det Øko-
nomiske ansvar for. Norge vil på den annen
side også få visse refusjoner etter avtalen.
Dessuten vil utgiftsforpliktelser etter dagens
bilaterale avtaler falle bort eller bli erstattet
av EØS-avtalen. Utgiftene vil stige gradvis fra
1993 over en 10-20 års periode, som f/Ige av
opptjening på viktige stØnadsområder, spesi-
elt pensjoher.

Etter EØS-avtalen skal barnetrygd betales
for barn som bor i EØS-området hvis forslr-
geren arbeider i Norge, Omvendt utbetales
barnetrygd til barn i Norge fra utlandet der-
som forslrgeren arbeider der. Basert på da-
gens antall arbeidstakere, som vil være aktu-
elle (anslagsvis 3000 arbeidstakere), og en for-
utsetning om gjennomsnittelig 1 barn under

.:
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16 ar pr. arbeidstaker, vil den årlige gkning i
utbetaling av barnetrygd som fØlge av EØS-
avtalen være omlag 35 mill. kroner. En må
imidlertid anta at EØS-avtalen vil kunne gi en
Økning i antall barnefors@rgere fra andre
EØSla¡rd på kortere og lengre arþeidsopp-
hold, noe som vil kunne lke utbetalingene til
barnetrygden.

Innuønd,ring, utuøndring og grensekontroll
Borgere av EØS-land får fra og med 1993

rett til oppholdstillatelse i Norge og til å ta ar-
beid, herunder etableringsrett som selvsten-
dig næringsdrivende.

Flrstegangsslknad om arbeidstillatelse og
oppholdstillatelse må idag som hovedregel
være innvilget f/r innreise. Slike saker avgjl-
res av Utlendingsdirektoratet. Politiet bistår
med forberedelse av sakene samt anmerknin-
ger i reisedokumenter. I visse saker, når det
ikke er tvil om at vilkårene for innvilgelse er
til stede, kan politiet etter gjeldende rett inn-
vilge s/knad.

Kravet om arbeidstillatelse bortfaller for
borgere av EØSland ved ikrafttredelse av
EØS-avtalen. SØknad om oppholdstillatelse
kan fremsettes etter innreise. Myndighet til å
innvilge oppholdstillatelse vurderes delegert
til politiet. En forventer derfor ingen netto re-
duksjon i arbeidsbelastningen for politiet
som fglge av omlegging av prosedyrene for
f6rstegangss@knader.

Dagens prosedyre der arbeidstillatelse og
oppholdstillatelse må fornyes innen et år, vil
bortfalle for borgere fra EØSland. For disse
vil fprstegangs oppholdstillatelse som en ho-
vedregel gis for 5 år.

Politiet behandler i dag 4500-5000 s/knader
om fornyet arbeidstillatelse og oppholdstilla-
telse hvert år fra borgere fra EØS-land, Antall
slknader vil trolig bli redusert, noe som vil gi
arbeidsbesparelser for politiet.

Utlendingsdirektoratet vil også få en inn-
sparing som fplge av mindrearbeid med opp-
holdstillatelser og arbeidstillatelser for borge-
re fra EØS-land dersom utstedelse av opp-
holdsbevis delegeres til politiet.

Annet
I tillegg innebærer Avtalens bestemmelser

om fri bevegelighet for personer rett til å ta ar-
beid eller etablere seg som selvstendig næ-
ringsdrivende. Avtalen inneholder også be-
stemmelser om gjensidig godkjennelse av
faglige kvalifikasjoner, På disse områder an-
tas de budsjettmessige konsekvenser være
begrenset til eventuelle administrative merut-
gifter.

23

9.4,4 S¿marbeid om andte samfunnspoli-
tiske spørsmål

F or sknin g o g utu i.kl,in g

EF organiserer forskning i flerårige ramme-
programmer, Det er forutsatt full EFTA- del-
tagelse i det trefie rammeprogram, som nå er
igangsatt, og i påfplgende programmer. Det
tredje rammeprogrammet omfatter forskning
innenfor en rekke ulike områder som f.eks.
informasjonsteknologi, telekommunikasjon,
landbruk og miljØ,

Det tredje rammeprogram som l/per i pe-
rioden 1990-94, har en betydelig faglig bredde
og en /konomisk ramme i EF på totalt omlag
45 milliarder kroner.

EØS-forhandlingene har resultert i en over-
gangsordning for dekning av kostnadene ved
delt¿keise i tredje rammeprogram, dvs. perio-
den 1993-94. Det betyr at EFTA-Iandenens ut-
gifter til tredje rammeprogram er delt i to:

- I(ontingent: For den delen av rammepro-
grammets budsjettramme som ikke er fordelt
pr. 1. januar 1993, vil EFTA-landene betale or-
dinær kontingentandel. For disse prosjektene
vil prosjektdeltakerne fra Etr"TAland få dek-
ket prosjektutgifter over EFs budsjett på sam-
me måte som deltakere fra EF-land, Kontin-
genten fastsettes i henhold til Avtalens A¡tik-
kel 82 og Protokoll 32, jf. omtale under punkt
oÐt

- Prosjektutgifter: For prosjekter iverk-
satt fgr 1993 vil de enkelte EFTA-landene na-
sjonalt måtte betale utgifter til de prosjekter
hvor de selv deltar, uavhengig av prosjektets
varighet.

Utgiftene knyttet til norsk deltakelse i det
tredje rammeprogrammet i 1993 og 1994 er
usikre. Usikkerheten skyldes dels at man ik-
ke vet hvor mange prosjelicter med norsk del-
takelse som blir god$ent i perioden fram til
EØS-avtalen trer i kraft, dels at det er uklart
hvor store deler av rammene som gjenstår til
fordeling fra 1. januar 1993 og som blir grunn-
lag for kontingentberegning for Norge. Iverk-
settelsen av det tredje rammeprogtammet er
forsinket i forhold til de opprinnelige plane-
ne. Dette innebærer at store deler av de øko-
nomiske rammene gjenstårtil fordeling i 1993
og 1994, og dermed danner grunnlag for be-
regning av kontingenten. Forellpige tall fra
EF-kommisjonen i april 1992 tyder på at kon-
tigentutgiftene vil kunne være i stlrrelsesor-
den 240 mill. kroner i 1993 og 160 mill. kroner
i 1994. I tillegg kommer utgifter til prosjekter
innvilget fpr E@S-avtalen trer i kraft. EF-
kommisjonen vil legge frem mer detaljerte
kostnadsbegninger i midten av mai 1992.

EF vil ventelig vedta fierde rammeprogram
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i 1994, og samarbeidet vil trotig starte i 1995.
Utgiften vil da bli en ren kontingent, beregnet
etter en BNP-nØkkel og stipulert til om lag
1,75 pst. avrammeprogrammets totale lkono-
mislçe ramme. Forellpige beregninger anslår
Norges utgifter til 250-300 mill. kroner pr. år,
men beregningene er usikre, da den Økono-
miske rammen for det fierde rammeprogram-
met ennå ikke er fasttagt.

Infornt asj onstj eneste.r
IMPACT-programmet (Information Market

Policy Action) ble vedtatt h/sten 1991 og set-
tes igang våren 1992. EØS-avtalen åpner for
full deltakelse i programmet på lik linje med
forskningsprogrammene. Dette innebærer at
det skal betales både prosjekt- og kontingent-
kostnader. Norske kontilgentkost¡rader
knyttet til programmet anslås til om Iag 2,25
mill. kroner årlig i 1993,1994 og 1995. I tillegg
kommer kostnader til t¡jemmeapparatet for
programmet, anslagsvis 2 mill. kroner årlig,

SPRlNT-programmet (Strategic Program-
me for fnnovation and Technology Transfer)
avsluttes i l/pet av 1993, men det vurderes en
videref6ring, Norsk kontingent for 1993 vil
være omlág 3,4 mill. kroner.

Utdønning
Norge deltar allerede i EFs utdanningspro-

grammer COMETT og ERASMUS. Dette
samarbeidet vil bli fortsatt innenfor rammen
av EØS. I 1991 lå utgiftene til disse to pro-
grammene på tilsammen 20 mill. kroner.

Fra i995 åpnes alle EFs utdanningspro-
grammer for EFTA-landene. Norsk deltakelse
i disse aktivitetene forventes å medf/re utgif-
ter av omtrent samme stlrrelse som vi idag
har tilsammen til ERASMUS og COMETT,
slik at de samlede utgifter fra 1995 vit ligge på
ca. 40 mill kroner pr. år. Dette anslag er basert
på dagens budsjetter, men da programmene
er under revisjon, er det vanskelig å anslå ut-
giftenes eksakte stgrrelse. Årene 1993 oS 1994
vil være en overgangs- og tilpasningsperiode,
hvor utgiftene forventes å være betydelig Ia-
vere enn om vi skulle deltatt i alle program-
mene fra Avtalens ikrafttredelse.

U ng domsutu eksli.ng spro g r am.
Fra og med 1993 vil Norge delta futlt ut i

EFs utvekslingsprogram <Youth for Europe"
(YES) som gj6r detmulig for ungdom mellom
16 og 25 år å ta kortere opphold i utlandet in-
nenfor EØS-området. Programmet strekker
seg over 5 år (1991-95) med en årlig ramme på
80 milt. kroner. Norges andel vil bli om lag 1,6
mill. kroner årlig fra og med 1993,
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Like muligheter for lcuinner og rnenn
EFTA-landene vil komme inn som deltake-

re i EFs tredje handlingsprogram for likestil-
ling, "Like muligheter for kvinner og menn>.
Programmet strekker seg over 5 år, 1991-95,
med en årlig ramme på 40 mill. kroner. Nor-
ges andel vil bli omlag 0,7 mill. kroner årlig
f.o.m. 1993.

Smã. og mellom store bedri,fter (SMB)
EØS-avtalen åpner for deltagelse i EFs

SMB-program mot at hvert enkelt land bidrar
til en forholdsmessig dekning av de totale ut-
gifter. Kostnadene ved deltakelse i EFs hand-
lingsprogram for SMB vil utgilre for Norge
om lag 9 mill. kroner i 1993 og deretter l1 mill.
kroner årlig, Kostnadene er i all hovedsak
knyttet til kontingent og tiltak på nasjonalt
nivå. Norge deltar allerede i en av aktivitetene
under handlingsprogrammet. Omfanget og
de finansielle konsekvensene av det videre
samarbeidet blir gienstand for drøftinger for-
ut for Avtalens ikrafttredelse.

MiLjþuern
Deltakelse i det nye europeiske milj/byrået

(European Environmental Agency - EE,A.) er
beregnet til en årlig kostnad på 9 mill. kroner.

htrisme
Norske kostnader ved deltakelse i EFs

planlagte programvirksomhet for þkt samar-
beid om turisme, anslås til om lag 0,6 mill.
kroner i 1992, 1,35 mill. krone¡ i 1993 og deret-
ter 1,7 mill. kroner. I hovedsak er kostnadene
knyttet til programdeltakelse,

MEDIA 95

Fra 1993 vil Norge delta for fullt i EFs sti-
muleringsprogram for den audiovisuelle in-
dustri, MEDIA 9õ, Programmet l/per til og
med 1995, Norges andel vil bli om lag 7 mill.
kroner årlig fra og med 1993.

Annet
For/vrig omfatter samarbeidet utenfor de

fire friheter arbeidsmiljØ- og arbeidslivsspørs-
mål (den sosiale dimensjon) forbrukerpoli-
tikk, statistikk, selskapsrett og katastrofebe-
redskap. Eventuelle merutgifter forventes å
være begrenset til administrative utgifter.

9.4.5 Låne- og tilskuildsordningen
I forhandlingene reiste EF krav om at EF-

TA-landene måtte bidra til lkonomisk og so-
sial utjerming til fordel for mindre utviklede
områder innen Felleskapet. EF la i den for-
bindelse vekt på at det i EØS-avtalen måtte
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etableres en ordning med finansielì.e overf/-
ringer til disse områdene. Det ble også under-
streket at en slik ordning måtte vurderes i
sammenheng med llsningene for landbruks-
varer og fisk.

Forhandlingene om låne- og tilsküddsord-
ningen dreide seg om:

- Hvilke områder i EF'' skulle tilgodeses?
- Hvilke formål skulle gis prioritet?
- Hvor omfattende skulle ordningen være,

hvilken form skulle den ha og hvordan
skulle den administreres?

Internt på EFTA-siden forhandlet man om
hvordan bidragene skulle fordeles mellom
Etr"IA-landene.

Forhandlingsresultatet fremgår av Ar,talens
Artikler 115-117, Protokoll 38 med Tillegg
(S.v. 1 s. 183) av en felleserklæring (S.v. 1 s.
415) og en egen erklæring fra EFTA-landenes
side (S.v. 1 s. 433) samt en breweksling mel-
lom EF ïAs og Etr's sjefsforhandlere i tilknyt-
ning til Avtalen (S.v. 1 s, 443),

Ordningen skal gjelde for Hellas, Øya Ir-
land, dvs. Irland og Nord-Irland, Portugal og
de områder av Spania som er ført opp i Tilleg-
get til Protokoll 38.

Prosjekter som legger vekt på miljp, trans-
port, utdannelse og opplæring, skal gis priori-
tet. Blant prosjekter foreslått av private fore-
tak skal det særlig tas hensyn til små og mel-
lomstore bedrifter.

Det ble oppnådd enighet om at ordningen
skulle bestå av to deler, en låneordning og en
tilskuddsordning.

Låneordningen er utformet slik at EFTA-
landene skal gi en rentestØtte på tre prosent-
poeng pr. år på lån som ytes av Den europeis-
ke investeringsbank. RentestØtten skal gis for
hØyst ti år for hvert enkelt lån. Hvert lån skal
ha to års avdragsfrihet og avdragene skal for-
dels jevnt i den resterende del av lånetiden.
Den samlede lånesummen som det kan ytes
rentestltte til, er satt til 1500 millioner ECU
(ca. 12 milliarder kroner). Rentestltten knyt-
tes til lånetilsagn gitt over en femårsperiode
fra 1993.

Tilskuddsordningen går ut på at EFTA-lan-
dene skal gi direkte tilskudd på tilsammen
500 mitl. ECU (ca. 4 milliarder kroner). Til-
skudd skal gis basert på tilsagn gitt over en
femårsperiode fra 1 993.

Den europeiske investeringsbank skal på
vegne av EFTA-landene stå for administrasjo-
nen av låne- og tilskuddsordningen. EF skal
fastsette den regionale fordelingen av midle-

ne i EF. Kommisjonen skal uttale seg om bru-
ken av midlene under tilskuddsordningen.
EFTA-landene skal opprette en komite som
vil ha i oppdrag å godkjenne bruken av midle-
ne, både rentesubsidiering og andre tilskudd.

I det tilfelle enkelte EFTY\-land trekker seg
ut av EFTA for å bli medlem av EF, skal ikke
dette medfØre noen ekstra finansielle forplik-
telser for de gienværende EFTA-land, Det er
også en forståelse at det skal finnes hensikts-
messige og rimelige ordninger angående fi-
nansielle forpliktelser for de EF TA-l¿md som
tiltrer EF.

På EFTA-siden ble det oppnådd enighet om
at utgiftene til ordningen for det enkelte år
skal fordeles etter størrelsen av bruttonasjo-
nalinntekten for de tre siste år hvor det er til-
giengelig statistikk.

For 1993 er det enighet mellom EFTA-Ian-
dene og Den europeiske investeringsbank om
at EFTA-landene skal deponere 125 mill.
ECU, hvorav 80 mill ECU under tilskudds-
ordningen og 45 mill. ECU under låneordnin-
gen. Innbetaling skal skje i flrste måned etter
den måned EØS-avtalen trer i kraft. For Nor-
ges vedkommende betyr dette en budsjettut-
telling på ca. 125 mill. kroner i 1993, Stlrrel-
sen på innbetalingene i de etterfØlgende år vil
bli avgiort senere.

Administrative og praktiske spØrsmåI ved-
r/rende giennomføringen av låne- og til-
skuddsordningen vil bli regulert i en egen av-
tale mellom EFTA-Iandene og Den europeis-
ke investeringsbank.

EFTA-landenes finansielle bidrag skal inn-
betales over femårsperioden 1993-1997. For lå-
neordningen kan EFTA-landenes utgifter til
rentestltte dreie seg om 45-50 mill, ECU pr. år
i de fem årene fra 1993 til og med 1997 i norske
kroner (ca. 360-400 millioner kroner). Det er
lagt til grunn at rentestØtte i perioden etter
199? i denne forbindelse er neddiskontert. Lå-
neordningen vil lØpe i ti år fra siste lån er ut-
betalt i 1997 eller senere.

Tilskuddsordningen vil kunne bety en ut-
gift for EFTA-landene på 80-100 mill, ECU (ca.
640-800 mill. kroner) pr, år over samme perio-
de. Tilsammen vil ordningen m.a,o, kunne
medføre en årlig utgift i fem år for EFTA-lan-
dene fra 125 til 150 mill. ECU (fra ca. I milli-
ard til ca. 1,2 milliarder kroner). I den grad til-
skuddene blir utbetalt raskt etter at tilsagn er
gitt, vil utgiftene være nær øvre grense i dette
intervallet. I den grad det gar lengre tid fØr be-
Ippene blir utbetalt, vil kostnadene bli mindre
på grunn av renteinntekter på innbetalte,
men ubenyttede belØp. Usikkerhet knyttet til
renteutviklingen bidrar også til usikkerhet
om de faktiske finansielle forpliktelsene.
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Fordelingsnøkkelen mellom EtllAJandene
innebærer at Norge vil stå fior ca. 116 av de sam-
lede utglftene, dvs, 125 rnill. til 150 mill. kro-

ner pr. år i fem år, FordelingsnØkkelen vil
kunne forandre seg noe i henhold til utviktin-
gen i EFTA-landenes bruttonasj onalinntekt.
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10.1 DET INDRE MARKED - ENDRIN-
GER I EUROPEISK øKONOMI

10.1.1 EFs indre marked
Med EFs indre marked iverksettes prinsip.

pene om fri bevegelse av varer, tienester, ka-
pital og personer, som ble nedfelt allerede i
Roma-traktaten. Når initiativet til å gjennom-
f@re det indre marked ble tatt midt på
1980-tallet, må det bl.a. ses på bakgrunn av at
Vest-Europa tapte konkurranseevne og mü-
kedsandeler i forhold til USA, Japan og andre

land i Øst- og SØrøst-Asia. Den Økonomiske
utviklingen i Vest-Europa var på f/rste halv-
del av 1980-tatlet preget av svak Økonomisk
vekst, hØy arbeidsledighet og til dels hØy in-
flasjon. Det vises til tabell 10.1 og figur 10.1.

I 1950- og 1960-årene foregikk det en libera-
lisering av internasjonal handel. På tross av at
tollbarrierer fortsatt ble bygget ned i Europa i
1970-årene, Økte omfanget av handelshindre
som følge av offentlige inngrep for å beskytte
nasjonal industri. Direkte og indirekte han-

TabeLL 10.1. Vekst, prtsstigning og ørbeidsledighet i Vest-Europø, Japøn og USA i períoden
1973-1990

Gjennomsnittlig årlig rate

Vekst i bruttonasjonal-
produktet hisvekst

Arbeidsledig-
hetsrate

Land 19?3-80 1980-85 1985-90 19?3-80 1980-85 1985-90 1974-80 1981-85 1986-90

9,1
9,8
5,9
2r5

9,3
9,8
8,3
2r5

4,9
4'8
6,8
1,9

6,9
4,4
4,0
r,4

L0,2
9,1
õ14
2,8

3,5
2r5
9,2
9r6

1

1

3,1
312
2,8
4,7

1,6
1,5
2,6
3,9

214
2,4,,
3,6
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Figur 70.1 Gjennommittlig å.rlig uekst i indu-
stripro duksj onen i. V est-Europ a,
USA og Japq,n, Prosent

OECD-Europa
Krlde: OECD.

delshindringer som har bidratt til barrierer
mellom de nasjonale markedene, er blitt sett
på som viktige forklaringsfaktorer bak den
svake pkonomiske utviklingen i Vest-Europa.
Begrenset internasjonal konkurranse har bi-
dratt til sviktende konkurranse i de enkelte
lands \iemmemarkeder. Det er videre blitt
pekt på at nasjonale markeder ikke gir et til-
strekkelig grunnlag for å utnytte stordriftsfor-
deler i produksjon og markedsføring. Samlet
har disse faktorene bidratt til en lite effektiv
utnyttelse av ressursene og en svak produkti-
vitetsutvikling.

k
d
EF, slik at fordelene ved internasjonal spesia-
lisering, produksjon i stor skala og sterkere
konkuñanse kan utnyttes. SiktemâIet er å
Iegge grunnlaget for at Vest-Europa igien kan
komme inn i en utvikling med stabil oglrøy
økonomisk vekst.

EF-kommisjonen har utredet de Økonomis-
ke virkningene av det indre markedet. Arbei-
det er oppsurnmert i den såkalte Cecchini-

22

0 0

I 973-1985

I tsas-rsso

USA Japan
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rapporten. Med utgangspunkt i en detaljert
vurdering av kostnadene forbundet med de
eksisterende hindringer for det @konomiske
samkvemmet mellom Etr'landene, ble det ut-
arbeidet anslag på mulige samlede inntekts-
gevinster, De potensielle inntektslkningene
svarer ifllge rapporten til en nivåheving av
bruttonasjonalproduktet pä 4 lz-6 % pst. for
EF-landene samlet.

Kommisjonens analyser har dannet ut-
gangspunkt for senere vurderinger av virk-
ningene av det indre marked. Det har vært
pekt på svakheter i det metodiske opplegget
Kommisjonen har anvendt og usikkerheten i
de forutsetninger som har ligget til grunn for
analysen. I en av bakgrunnsstudiene til den
svenske <Långtidsutredningen 1990" er kon-
klusjonen at beregningene er såpass usikre at
det er lite meningsfylt å forsgke å tallfeste de
samlede virkningene. Denne vurderingen
støttes i andre analyser av det indre markedet,
jf. f.eks. Abrams et.al. (1990).

Det har imidlertid også veert gjort fors/k på
å etterprlve Kommisjonens beregningsopp-
Iegg etter om lag samine metode som Kommi-
sjonen selv har anvendt. I en analyse basert
på de samme underlagsstudiene Kommisjo-
nen har tatt utgangspunkt i, kommer Det sen-
trale planleggingsbyrået i Nederland fram til
at det indre marked vil heve nivået på brutto-
nasjonalproduktet med i underkant av 2lzpst.
for EF-Iandene. Dette er halvparten av Kom-
misjonens nedre anslag for de potensielle ge-
vinstene. Hovedfors$ellen mellom de to an-
slagene er at Kommisjonen har beregnet po-
tensielle gevinster, mens Det sentrale plan-
leggingsbyrået har lagt til grunn at bare en del
av dette potensialet faktisk blir realisert.

Cecchini-rapporten har imidlertid også blitt
kritisert fo¡ å undervurdere de potensielle ge-
vinstene ved at det ikke er tatt hensyn til at
den langsiktige veksttakten i EF-lkonomiene
kan bli påvirket. Historisk kan det observeres
positive samvariasjoner mellom markedsut-
videlser og langsiktig økonomisk vekst, jf,
f.eks. Maddison (1982). Flere mekanismer kan
forklare en slik sammenheng,

Det har vært pekt på at geografrske utvidel-
ser av et /konomisk jurisdiksjonsområde,
dvs. et område med felles regelverk og felles
håndhevelsesmekanismer, vil /ke mulighete-
ne for å fpre en pkonomisk politikk som bi-
drar til en effektiv ressursallokering, jf. Olson
(1987). fnnenfor geografisk stabile markeder
vil det over tid etableres pressgrupper som
oppnår en vesentlig innflytelse på den /kono-
miske politikken og reduserer mulighetene
for å oppnå en effektiv utnyttelse av ressurse-
ne. Markedsutvidelser vil bidra til å forrykke
maktforholdene mellom de etablerte press-
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gnJppene. Det vil i en periode, inntil nye kon-
stellasjoner av pressgrupper er etablert, kun-
ne gi myndighetene stlrre politisk handlings-
rom i utformingen av den /konomiske poli-
tikken. Dersom dette handlingsrommet ut-
nyttes til å oppnå en bedre ressursutnyttelse,
vil resultatet bli en periode med forsterket
vekst.

Dersom det indre marked leder til en lengre
periode med /kt pkonomisk vekst, kan de
samlede gevinster bti betydelig stØrre enn de
Kommisjonen har a¡rslått. IfØlge en bereg-
ning av Baldwin (1989) kan gjennomfpringen
av det indre marked resultere i at den årlige
/konomiske veksttakten heves med mellom
tA og I pst. Disse virkningene kommer i til-
legg til den nivåhevingen Kommisjonen har
beregnet.

En annen type innvending mot Kommisjo-
nens analyser, er at det i liten grad er tatt hen-
syn til omstillingskostnader som fplge av økt
omstillingstakt i EF-landenes Økonomier.
Omstruktureringen vil ta tid. I Kommisjo-
nens egne beregninger vil det indre marked
på lang sikt medfØre hØyere inntekt, hgyere
sysselsetting og lavere ledighet. En har tagt til
grunn at det vil kunne ta over 5 år f/r en reali-
serer de samlede gevinstene. De fprste årene
vil Økt omstillingstakt ifØlge beregningene slå
negativt ut på sysselsettingen.

På Kommisjonshold er også usikkerheten
ved beregningene understreket, men samti-
dig er det ikke funnet grunn til å revurdere
det samlede resultat av analysene. Det gis i
/kende grad uttrykk for at <1992n allerede har
gitt et positivt bidrag til den pkonomiske ut-
viklingen i EF-landene.

10.1.2 Planene om ytterligere utilypning av
integrasjonen mellom EF-landene
veil opprettelse av økonomisk og
monetær union

Stats- og regjeringssjefene i EF kom på
traktatkonferansen i Maastricht 10. desember
1991 fram til enighet om en traktat som trek-
ker opp de juridiske og politiske rammebetin-
gelsene for en lkonomisk og monetær union
(øMU). Avtalen ble undertegnet av stats- og
regieringssjefene 7. februar 1992. Tyaktaten,
som må godkjennes av parlamentene i med-
lemslandene i EF, skisserer tre faser i utvik-
lingen ay den @konomiske og monetaere unio-
nen.

Siktemålet i fase 1 og fase 2 er oppnå en
mest mulig enhetlig utvikling i medlemslan-
dene på fllgende ornråder:

- prisstigning
- valutakursstabilitet
- rentenivå
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balanse i finanspolitikken og statsfinans-
ene.

I fase I skal dette i hovedsak oppnås ved til-
tak i de enkelte medlemslandene og bedre po-
litikkkoordinering. I fase 2 vil landene inten-
sivere felles overvåking av den Økonomiske
utviklingen og den Økonomiske politikken i
medlemslandene. I fase 3 skal de medlems-
landene som tilfredsstiller fastsatte krav til
den Økonomiske utviklingen, innfpre ecu
som felles valuta og dermed danne en mone-
tær union. Den felles valuta vil bli admini-
strert av en felles sentralbank, Denne sentral-
banken vil sammen med de nasjonale sentral-
bankene utgjØre et europeisk sentralbanksy-
stem.

Hvis flertallet av medlemslandene tilfreds-
stiller kravene i 1996, kan fase 3 innledes 1.ja-
nuar 1997. Fase 3 skal senest iverksettes fra 1.
januar 1999, Kravene som et land må oppfylle
for å delta tar utgangspunkt i fØlgende kriteri-
er:

- Prisstigningen må ikke være mer enn I %
pst. poeng hgyere enn i de tre landene med
lavest prisstigning.

- Det langsiktige rentenivået må ikke være
mer enn 2 pst. poeng høyere enn i de tre
landene med lavest prisstigning.

- Ståbil valutakurs - valutaen skal ikke ha
vært devaluert de siste årene.

- OffenUig sektors underskudd må ikke
overskride 3 pst. av bruttonasjonalproduk-
tet og den samlede offentlige bruttogiel-
den må ikke overskride 60 pst, av bruttona-
sjonalproduktet.

I 1990 var det bare 4 av EF-landene som vil-
le ha oppfylt kravene til deltakelse etter disse
kriteriene. (Danmark, Tlskland, Frankrike,
Luxemburg).

ØMU vil ytterligere utdype den þkonomis-
ke integrasjonen i EF. Innfpring av en felles
valuta vil redusere kostnadene ved handel in-
ternt i EF, noe som vil bidra til å forsterke ge-
vinstene av det indre marked. Spesielt vil
kostnadene ved handel med finansielle tje-
nester reduseres som fplge av at vekslings-
kostnadene og usikkerheten knyttet til valu-
takursutviklingen internt i EF elimineres. På
det pengepolitiske området utpekes prissta-
bilitet som et hovedmål. Stprre prisstabilitet
vil gi næringslivet mer forutsigbare ramme-
betingelser. Lavere prisstigning og reduserte
kostnader på finansielle tjenester vil bidra til
et lavere rentenivå. Samtidig gir de enkelte
landene fra seg den mulighet valutakursjuste-
ringer eventuelt kan gi for å redusere ubalans-
er i kostnadsnivå, aktivitet og sysselsetting.

Gjennomføringen av den /konomiske og
monetære unionen i EF betyr at integrasjo-
nen i EF forsterkes sammenlignet med pro-
grammet for det indre marked. EØS-avtalen
omfatter ikke et tilsvarende samarbeid om en
Økonomisk og monetær union.

10.1.3 EFTA og DØS - utvidelse av det
inilre marked til hele Yest-Europa

Den Økonomiske integrasionen i Vest-Euro-
pa har gått giennom ulike faser etter oppret-
telsen av EF i 1959. Med opprettelsen av EF-
TA i 1960 var det to samarbeidsområder i
Vest-Europa rettet inn mot nedbygging av
handelsbarrierer. I lppet av 1960-årene s$ed-
de det en utdypning av integrasjonen innen
hvert av områdene ved at tolt på handel med
industriprodukter i det aìt vesentligste ble
{ernet mellom medlemslandene innen hen-
holdsvis EFTA og EF.

I 19?0-årene skjedde det en utvidelse av in-
tegrasjonen langs to dimensjoner, dels ved at
de tidligere EFTA-landene Storbritannia, Ir-
land og Danmark ble medlemmer av EB og
dels ved at de resterende EFTA-landene inn-
gikk frihandelsavtaler med EF-Iandene som i
all hovedsak fiernet resterende tollbarrierer
på industrivarer i Vest-Europa.

I 1980-årene ble integrasjonen i EF ytterli-
gere utvidet ved at det tidligere EFTA-Iandet
Portugal, samt Spania og Hellas, som hadde
stått utenfor de europeiske handelspolitiske
samarbeidsområdene, ble medlemmer av EF.

Med gjennomfpringen av det indre marked
og opprettelsen av EØS, vil integrasjonen ut-
dypes ytterligere både ìnnen EFTA oC EE
samtidig som Økonomiene i de to områdene
langt på vei blir integrert.

Den Økonomiske integrasionen har hatt
merkbar innfl.ytelse på handelsstrØmmene i
Vest-Europa. Økt integrasjon bidrar både til
en Økning i den samlede utenrikshandelen og
til at utenrikshandelen som fllge av reduserte
handelskostnader vris i retning av Økt sam-
handel mellom de landene som deltar i inte-
grasjonen, på bekostning av handel med tred-
jeland. En utredning av Ferreira (1989) bekref-
ter at slike effekter har giort seg gieldende for
EF TA-landene. Opprettelsen av EF og EF:IA
som to separate handelsområder medfþrte i
perioden 1960-1973 en lkning av samhande-
Ien mellom EFTA-landene på bekostning av
handelen med EFJandene. Utvidelsen av EF i
1973 og frihandelsavtalene mellom EFTAlan-
dene og EF resulterte i perioden 1973-1985 i
nye mpnstre i utenrikshandelen. Handelen
mellom EFTA-landene og de opprinnelige
EF-landene Økte merkbart, delvis på bekost-
ning av den interne EFTA-handelen. Samlet
synes /kt integrasjon mellom de to handels-
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områdene å ha bidratt til en merkbar /kning i
EFi[A-Iandenes handel,

Den europeiske integrasjonen har også
medfØrt forskyvninger i varesammensetnin-
gen av utenrikshandelen i EFTA-landene.
Motstykket til dette var at EFTAJandene gikk
gjennom en betydelig omstillingsfase med
store forskyvninger i industristrukturen. Det
er verdt å merke seg at omstillingene i
1960-årene som fplge av Økt integrasjon ikke
ga noen økning i den samlede arbeidsledighe-
ten i EFll\.-landene.

Integrasjonen slo ulikt ut på sammenset-
ningen av vareeksporten i de enkelte EFTA-
landene. I Norge ble eksporten i stØrre ut-
strekning enn i de andre landene ytterligere
konsentrert om varer produsert i tradisjonelle
råvareintensive eksportsektorer som metall-
produksjon og fiske. I de andre landene, spe-
sielt i Finland og Sveits, fant det sted en
spredning av eksporten på mange produkter.

Samlet svarer EFTA-Iandene til en /konomi
på halvparten av det tidligere Vest-Tlsklands
stØrrelse, Ef"TA-landenes lkonomier er vide-
re giennomgående mer åpne enn EF-lande-
nes. Endringer i handelspolitikken mellom
EF"IA og EF får derfor st/ne gjennomslag i
EFTA-økonomiene enn i EF-6konomiene. Ut-
videlsen av det indre marked til EØS-området
har dermed langt stlrre betydning for EFTA-
landene enn for EF-landene.

EFTA-landene utgipr samlet sett ikke noen
/konomisk tett integrert gruppe av land. Ha¡r-
del mellom EFTA-land utgiØr bare mellom 12
og 13 pst. av EFTA-landenes totale utenriks-
handel, og består i hovedsak av samhandelen
mellom Sverige og Norge og mellom Sverige
og Finland. Sverige er Norges viktigste han-
delspartner. Det innebeerer at forskjeller i
Sveriges og Norges tilknytning til det indre
marked vil kunne få merkbar betydning for
Norge, mens de direkte Økonomiske virknin-
gene av de andre DFTA-landenes tilknyt-
ningsform i forhold til Norges vil være mind-
re.

Ser en på den geografiske sammensetnin-
gen av utenrikshandelen, har samhandeLen
med EF vel så stort relativt omfang for EFTA-
landene som den interne samhandelen i EF
har for EF-landene. Handel innen EØS-områ-
det utgjþr om lag 70 pst. av samlet handel bå-
de for EFTA og EF. EFTA-landenes felles Øko-
nomiske interesser ligger dermed i fØrste rek-
ke i handel med EF.

Den Økonomiske integrasjonen rnellom EF-
Th,- og EF-landene gjenspeiles også i de direk-
te investeringer over landegrensene, dvs, in-
vesteringer med sikte på å etablere nye fore-
tak eller oppnå innflytelse over eksisterende
foretak i et annet land. Halvparten av de di-
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rekte utenlandsinvesteringene i EFTA-lande-
ne kommer fra EF-land, mens over halvpar-
ten av EFTAJandenes direkte utenlandsin-
vesteringer s$er i EF.

En kan allerede observere at næringslivet i
EFTA-landene tilpasser seg de endrede mar-
kedsbetingelsene i Europa ved at en Økende
andel av de direkte utenlandsinvesteringene
etter 1985 er blitt kanalisert til EF-området.

EØS vil bidra til en ytterligere nedbygging
av handelsbarrierene mellom de to samar-
beidsområdene og en nedbygging av handels-
barrierene mellom EFTA-landene. På bak-
grunn av erfaringene siden 1960 kan en for-
vente at EØS vil flre til lkt utenrikshandel
for EF"IA-landene, både i form av samhandel
metl EF og med hverandre. Dersom EFTA-
landene hadde valgt å stå utenfor det indre
marked, ville det isolert sett trolig bidratt til
redusert handel mellom EFTA og EF som fpl-
ge av at samhandelen mellom EF-landene vil-
le ha pkt på bekostning av handelen med EF-
TA-landene.

Disse vurderingene stlttes av andre analy-
ser som konkluderer med at det indre marked
vil gi gevinster i form av et Økt realinntektsni-
vå for EFT!4,-Iandene dersom de deltar i inte-
grasjonen, jf. Krugman (1988), Abrams et. al.
(1990) qg Norman (1989), se også boks 10.1.
Gevinstene vil være stlrre jo sterkere EFTA-
Iandene blir integrert i det indre marked. Der-
som EFTA-Iandene hadde blitt stående helt
utenfor integrasjonen, ville de likevel ha for-
del av at veksten hos den viktigste handels-
partneren /ker, men samtidig ville de hatt
ulemper ved at handelen i Vest-Europa ville
ha blitt vridd i retning av økt intern samhan-
del mellom EF-landene. Videre ville investe-
ringene trolig ha blitt lavere enn ved integra-
sjon som f/lge av at bedrifter ville blitt omlo-
kalisert fra hjemlandet til EF-landene. I Haa-
land og Norman (1992) er virkningene av det
indre markedet tallfestet for henholdsvis EF,
EFTA, USA og Japan. I fØIge beregningene
vil EFTA-landene samlet h/ste stgrre gevin-
ster enn EF-landene ved å t¿ del i det indre
marked.

f,'\rllf/ringen av det indre marked vil styrke
samhandelen mellom EF-Iandene og isolert
sett vri noe av handelen bort fra EFTA-Iande-
ne dersom de står utenfor det indre marked.
Dette ville isolert sett redusere EX'TA-lande-
nes ekspdrt til EF som kunne motvirkes ved
en senking i eksportprisene. Motstykket til
dette vil være et realinntektstap som f6lge av
en forvening i bytteforholdet, Næringslivet i
EFTA-landene vil kunne opprettholde mar-
kedsandeler ved å omlokalisere produksjo-
nen til bedrifter innenfor EF. I dette tilfellet
vil eksportnedgangen gi seg utslag i Økt ledig-
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Boks 10.I Elcsempler på,beregninger au ge-
a in stene f o r E F TA-I øn d,ene

f en analyse av Norman (1989) konklu-
deres det med at EFTA-landene samlet
vil kunne oppnå en gevinst tilsvarende en
nivåheving i realinntektsnivået i stlrrel-
sesorden 2-4 pst. ved å delta i det indre
markedet.

I en analyse gjennomfprt på oppdrag av
Finlands Bank etter sa¡nme metodiske
opplegg som Kommisjonens analyse, er
de samlede virkningene av en EØS-avtale
for finsk pkonomi beregnet, jf. Lahti
(1989). Ifllge beregningene vil Finland
oppnå en inntektsgevinst tilsvarende en
nivåheving av bruttonasjonalproduktet
på 2-3 pst. på mellomlang sikt. I tillegg vil
driftsbalansen forbedres slik at den þko-
nomisk-politiske handlefriheten pker.

I en analyse giennomf6rt på oppdrag av
det Østerrikske finansdepartementet er
vìrkningene av det indre markedet for ls-
terriksk Økonomi beregnet, jf. Breuss og
Scheleck (1989), Beregningene er gjen-
nomfprt underto ulike forutsetninger om
Østerriksk tilpasning - @sterrike blir med-
lem av EB og Østerrike forblir medlem av
EFTA. I det siste alternativet er det lagt til
grunn at EFTA-Iandene i begrenset grad
vil bli integrert i det indre markedet (be-
regningene ble utflrt fpr planen om å
danne EØS ble lansert). Ifllge beregnin-
gene vil Østerrike oppnå en gevinst i
bruttonasjonalproduktet på 1,6 pst. der-
som landet forblir medlem i Etr"TA. Der-
som østerrike blir medlem avEg vil inte-
grasjonsgevinstene bli stlrre, Ved en
samlet vurdering av virkningene ved
medlemskap må en imidlertid også ta
hensyn til at Østerrike pådrar seg en kost-
nad i form av netto bidrag til finansierin-
gen av EF.

het inntil reallpnn og produsentpriser i EFTA-
landene tilpasser seg et lavere nivå.

De negative utslagene på handelen ved å stå
utenfor det indre marked vil kunne variere
mellom de enkelte EFTA-Iandene. Norges,
Sveriges og Finlands lokalisering i forhold til
de europeiske markedene trekker isolert sett i
retning av ât utslagene blir st@rre for de nor-
diske landene enn for Sveits og Østerrike,
Sammensetningen av utenrikshandelen har
også betydning. Av de nordiske landene er
Sverige det land som har en industristruktur
som er mest lik industristrukturen i EFlande^
ne. Det innebærer at svensk industri gjen-

361

nomgående er utsatt for stlrre konkurranse
fra EF-produsenter på EF-markedet enn
norsk og finsk industri. Dette momentet trek-
ker i retning av at handelsvridningen av å stå
utenfor vil kunne bli stprre for Sverige enn for
Norge og Finland.

EFTA-landene vil også bli påvirket av de
globale virkningene av EFs indre marked
gjennom handelspolitikken overfor tredje-
land. Det er ikke klart hvilken handelspoli-
tikk EF viì fpre i fremtiden. EF har i dag hþye-
re handelsbarrierer overfor land utenfor EØS-
området enn f.eks, Norge og Sverige har. Der-
som lkt konkurranse i EF skulle resultere i
oppbygging av handelsbarrierer mot tredje-
land, ville det l¡idra til å redusere de samlede
pkonomiske gevinstene av opprettelsen av
det indre marked både for EFTA- og EF-lan-
dene. Blant annet samarbeidet innen GAIT
kan imidlertid motvirke at EF vil gå i mer pro-
teksjonistisk retning. Likevel kan en ikke ute-
lukke tiltak med sikte på å sgerme EF-lande-
ne for konkurranse fra tre{eland. Dette vitle i
så fall også kunne ramme EFTA-landene der-
som de velger å bli stående utenfor integrasjo-
nen, De negative utslagene av eventuelt ¿kt
proteksjonisme fra EFs side vil dermed bli
sterkest for Norge i et eventuelt frihandelsal-
ternativ.

10.1.4 Det indre marked og utviklingen i
Øst-Europa

Som fglge av de politiske omveltningene i
Øst-Europa innledet EF h/sten 1990 forhand-
Iinger om assosieringsavtaler med reformlan-
dene. Avtalene vil bl.a. åpne for frihandel
med industrivarer. Assosieringsavtalene byg-
ger på de handels- og samarbeidsavtaler som
EF allerede har inngått med alle /steuropeis-
ke land unntatt Albania. Reelle forhandlinger
om assosieringsavtaler med Ungarn, Polen og
Tsjekkoslovakia ble innledet i februar 1991.
Avtalene ble undertegÐet i desember 1991.
Omtrent samtidig med EF startet EFTA-lan-
dene forhandlinger om frihandelsavtaler med
de samme landene.

De politiske og /konomiske målsettinger
som EFs assosieringsavtaler i hovedsak tar
sikte på å dekke er å:

- fremme den politiske dialog;
- sikre stabil utvikling som st@tter opp om

nØdvendige /konomiske og politiske refor-
mer;

- konsolidere det grunnlaget som nå er lagt
for å utvikle nye relasjoner på tvers av
gamle skilleli4jer i Europa;

- bedre mulighetene for pkonomisk samar-
beid, herunder handel og investeringer;
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- lette overgangen fra planpkonomi til mar-
keds@konomi for landene i @st-Europa,
bl.a. gjennom markedsåpning til EFs mar-
ked, samt å fremme deres aktive deltakelse
i det bredere europeiske samarbeidssy-
stem;

- fremme kultursamarbeidet og bedre den
generelle informasjonsutveksling mellom
Partene.

EFs assosieringsavtaler er forhandlet i sam-
svar med GATTs regelverk. Et sentralt trekk
ved avtalene med Øst-Europa er at toll og kvo-
ter i en overgangsperiode bygges ned lang-
sommere i det enkelte @st-europeiske Land
enn på EF-sirlen. Dette vil gi disse landene
mulighet til å utvikle og beskytte viktige de-
ler av sin industri ved overgangen til mar-
kedsØkonomi. Ved overgangsperiodens slutt
forutsettes det at full gjensidig frihandel er
etablert.

EFs assosieringsavtaler med de øst-euro-
peiske landene bidro vesentlig til at EtrlIA-
landene innledet forhandlinger om frihandel-
savtaler med Ungarn, Tsjekkoslovakia og Po-
len, Intensjonen er at EFs og É)FTAs avtaler
med disse landene vil tre i kraft i lppet av
L992.

EFTAs regjeringssjef- og ministermØte i
GØteborg 13.-14. juni 1990 vedtok samarbeids-
erklæringer med Ungarn, Polen og Tsjekko-
slovakia. Gøteborg-erklæringene hadde to
overordnede mål:

- vurdere mulighetene for å inngå frihandel-
savtaler, i hovedsak for industrivarer, bear-
beidede landbruksvarer og fisk og andre
maritime produkter;

- inngå et nærmere samarbeid innenfor fel-
ter knyttet til frihandelsavtalen (toll, opp-
rinnelsesregler, statsstltte, offentlig inn-
kj/p, patenter mv.) samt andre prioriterte
områder som industrisamarbeid, turisme,
transport, m.m. Dette samarbeidet er imid-
lertid mindre omfattende enn det sarnar-
beidsprogram som inngår i EFs assosie-
ringsavtaler.

Under forhandlingene har det vaert en Ip-
pende dialog mellom tjenestemenn fra EFll\
og EF. Parallelle forhandlinger har gjort det
mulig for EFTA- og EF-landene å opptre sam-
let, samtidig som en har sikret mest mulig li-
ke konkurranseforhold i EØS-områdets sam-
handel med Øst-Europa, EØS-avtalen vil såle-
des ikke ha noen nevneverdig innvirkning på
EFTAs samhandel med Øst-Europa utover
det som allerede f6lger av EFTAs frihandel-
savtaler med disse landene. Men EØS-avtalen
vil ha virkninger for EFTA-landenes konkur-
ranseposisjon i forhold til de þst-europeiske

landene i EF-området. Uteñ EØS-avtalen vil
konkurransestillingen for EFTA-bedrifter
svekkes på EF-markedene sammenlignet
med konkurrenter fra de pst-europeiske lan-
dene, som gjennom de nye avtalene, og også
giennom GATT, far sin konkurranseposisjon
stryket.

10.1.õ Det intlre marked og global økono-
misk integrasjon

GAlT-samarbeidet har til nå omfattet gjen-
sidig nedbygging avtoll og andre handelshin-
dre for industriprodukter. Betydningen av en
ny GAÏT-avtale ligger for det fØrste i at avtale-
verket utvides til også å omfatte gjensidig
nedbygging av barrierer for handel med jord-
bruksprodukter og tjenester. For det andre
innfØres det mer effektive tvistellsningsme-
kanismer. En fornyet GAlT-avtale kan få be-
tydelige positive konsekvenser for verdens-
/konomien og dermed også for norsk økono-
mi.

Også i andre regioner enn i Europa finner
det sted en utdyping av den Økonomiske inte-
grasjonen, og en ser konturene av tre regiona-
le blokker for handelspolitisk samarbeid, do-
minert av henholdsvis USA, Japan og EF.
Dersom GATT-forhandlingene skulle mislyk-
kes, er det fare for at nye handelsbarrierer
bygges opp mellom de tre handelsblokkene.
Det vil i så fall kunne resultere i lavere lkono-
misk vekst. Norsk lkonomi vil kunne bli spe-
sielt rammet av en slik utvikling. Fordi EØS-
avtalen vil gi sikre rammebetingelser for en
betydelig andel av norsk eksport, vi1 de nega-
tive utslagene for norsk Økonomi trolig bli ve-
sentlig st/rre dersom vi skulle bli stående
utenfor EØS.

Den viktigste virkningen på internasjonal
handel av markedsintegrasjon i Vest-Europa
vil være Økt samhandel innen området. Han-
delen med tredjeland må ventes å bli påvirket
i mindre grad. Økt økonomisk aktivitet i Vest-
Europa vìI stimulere handelen med tredje-
land. I noen tilfelle vil import fra disse lande-
ne kunne mØte Øk;t konkurranse fra import
fra andre vest-europeiske land. Virkningene
vil variere alt etter nærings-, kostnads- og
handelsstuktur i de ulike land. For to land
som i utgangspunktet kunne tenkes à møte
/kt konkurranse p. g,a. markedsintegrasj onen
i Europal USA og Japan, konkluderer en ny-
Iig studie, jf. Haaland og Norman (1992), at
markedsintegrasjonen i Europa ikke repre-
senterer noe Økonomisk problem for disse to
landene. Utviklingen av handelen for land
utenfor Vest-Europa må videre ses i lys av den
globale pkonomiske integrasjonen gjennom
GAIT, avtalene med de lst-europeiske land
m.v.
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10.2 NORSKøI(ONOMISI(STRUKTUÈ
I EUROPEISK SAMMENHENG

10.2.1 Norsk økonomis struktur og vtrk-
nlngene av EØS

Den gkte pkonomiske integrasjonen som
det indre markedet og EØS vil medfpre, vil
slå ulikt ut i de enkelte europeislie landene
avhengig av handelsmlnster, næringsstruk-
tur, kostnadsnivå og konkurranseevne, l/nns-
og prisstruktur. Også forskjeller i institusjo-
nelle og kultu¡elle forhold vil ha betydning
for hvordan f.eks. virkningene av et felles ar-
beidsmarked vil slå ut i de enkeLte landene. I
dette avsnittet pekes det på trekk ved norsk
Økonomi som kan ha betydning når en skal
vurdere virkningene av EØS. Videre presen-
teres det noen indikatorer for velferdsnivået i
Norge sammenliknet med andre vesteuro-
peiske land.

10.2.2 Trekk ved handelsmønster og næ-
rlngsstruktur

Norges utenrikshandel retter seg i stor ut-
strekning mot landene i Vest-Europa, se fÏgur
10.2. I 1990 gikk nær to tredeler av den norske
vareeksporten til EF, og om lag fire femdel.er
til EF og EFTA samlet. To tredeler av vår im-
port kommer fra samme området, fordelt med
i underkant av halvpa¡ten på EF og en femdel
på EFTA. Hele gasseksporten og om lag to

Fi,gur 10.2 RegionøL s&Tnnlensetning øu norsk
utenrikshqndel med uqrer i 1990, Prosenhtis
o,nd,el q.u hhu. totøI uøreeksport og total" ua-
reirnport

EFTA EF

tredeler av oljeeksporten går til EF-området.
Men selv om olje og gass holdes utenfor, mot-
tar EFTA og EFlandene til sammen om lag
tre fÏredeler av Norges vareeksport.

Over peúoden 1962 - 1990 endret Vest-Euro-
pas andel av norsk vareeksport utenom olje,
gass og raffinerte ofeprodukter seg lite, fra i
overkant av 71 pst. til knapt 74 pst. Den regio-
nale sammensetningen av norsk eksport til
vesteuropeiske land har imidlertid endret seg
vesentlig over samme periode, Etter inngåel-
sen av EFTA-avtalen i 1960 Økte andelen av
eksporten til de daværende EFÏA-landene
markert, samtidig som andelen til de opprin-
nelige EF-landene gikk betydelig tilbake. Et-
ter 1972 har andelen til de nåværende EtrTIA-
landene holdt seg stabil, mens andelen til
Storbritannia, Irland og Danmark, som ble
EF-medlemmer i 1973, har gått markert ned.
Dette ble i stor utstrekning motsvart av at de
opprinnelige EF-medlemmene lkte sin andel
av eksporten etter inngåelsen av frihandelsav-
talen i 1973. Denne utviklingen svarer i ho-
vedtrekk til det en finner for andre EFTA-
land, og det en ville forvente på bakgrunn av
de markedsendringene som har funnet sted,
jf. dr/ftingen i avsnitt 10.1,3 ovenfor.

Fordelingen av vareimporten fra vesteuro-
peiske land viser tilsvarende forskyvninger
som eksporten av tradisjonelle varer.

Internasjonal handel med industrivarer
klassifiseres gierne i to kategorier; intra indu-
strihandel, som omfatter bytte med relativt Ii-
ke produkter (f.eks biler av forskjellig type)
og inter industrihandel, som omfatter bytte
av ulike produkter (f.eks. tekstiler mot inves-
teringsvarer). Innen EF domineres handelen
mellom de nordlige landene av intra industri-
handel, Dette ¡efLekterer at de mest utviklede
EF-landene har en relativt likeartet nærings-
struktur. Handelen mellom de nordlige og de
nye s/rlige medlemsla¡rdene har imidlertid
stort innslag av inter industrihandel. Også
handelen mellom Norge og EF domineres av
inter industrihandel - vi selger råvarer og
halvfabrikata og importerer konsum- og kapi-
talvarer.

Etter opprettelsen av EF og EFTA har det
funnet sted en ytterligere spesialisering av
norsk eksport i retning av produkter der Nor-
ge har komparative fo¡trinn i form av råstoff-
tilgang og lave energikostnader.

Målt som andel av bruttonasjonalproduktet
var norske direkte investeringer i utlandet i
siste halvdel av 1980-årene betydelig hpyere
enn tidligere. Investeringene nådde en topp
midt på 1980-tallet og hil deretter avtatt noe,
men ligger fortsatt relativt høyt i forhold til
tidligere, se frgur 10.3.
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Itgur 10,3 Norslce d,irekte tnuesteringer i
utland¿t og utlendàngers d,irekte
inuestertnger i,Norge som and"el
ws bruttonøsj on ølp ro dukt et

slutten av 1970-årene. Dette har for en stor del
sammenheng med at utenlandske investerin-
ger i oljevirksomheten har avtatt. Inngående
direkte investeringer til Fastlands-Norge,
målt som andel av bruttonasjonalproduktet
for Fastlands-Norge, har øk:t gjennom
1980-årene. Ved tolkningen av tallene må en
ta hensyn til at store enkelttransaksjoner kan
påvirke tallene for enkeltår betydelig.

EF-Iandene var i perioden 1986-1990 den
viktigste mottakeren av direkte investeringer
fra Norge, med en andel på 46 pst, av totale in-
vesteringer. Utenom olje og sjøfart var den
andelen som var plassert i EF-landene enda
stlrre, Sammenliknet med perioden 1982-85
ble det i denne perioden investert relativt mer
i EF-landene og mindre i EFT!4,-landene og
Nord-Amerika. Virkninger av EØS-avtalen på
investeringsutviklingen er for /vrig nærmere
omtalt i avsnitt 10.7 nedenfor.

I vesteuropeisk sammenheng har Norge på
flere måter en spesiell næringsstruktur. For
det fþrste bidrar industrien mindre til den
samlede verdiskapingen og de samlede eks-
portinntekter enn i andre vesteuropeiske
land. Fpr oljeepoken hadde dette først og
fremst sitt motstykke i den betydningen uten-
riks sjlfart hadde for verdiskaping og eks-
portinntekter. Den sterke utbyggingen av ol-
jesektoren har medfØrt at oJjesektoren i dag
står for 12 pst. av samlet verdiskaping og 30
pst. av samlede eksportinntekter, se tabell
10.2.

0 0

-2 -2

-J -ù

1973 1977 '198'l '1985 1 990

Kilde : Statistisk sentralbyrå.

Når det gjelder utlendingers direkte inves-
teringer i Norge, girtotaltallene målt netto det
motsatte inntrykket, nemlig at de har falt fra

Tq,beLL 10,2 Ind,ustri,ens betgdning Jor uerdislcøpning og sgssel,setting

- 

Norske direkte investeringer
i ullandet

.----, Utlondingersdirekte investerìnger

iNorge

Prosentvis andel av
bruttonasj onalproduktet

Prosentvis andel av
av total sysselsetting

1960 1974 1989 1960 t974 1989

Norge
Industri

OECD-Europa
Industri ... . 31,4

21,3
9'0

0r0

23,8

14,5
2,6

12,4

28,8

2r,9
8,2

0,5

27,3

23,7
3,9

0,0

22,2

1ö,8
2,3

0,9

28,1

23,6
3,8

0,0

Utenriks sjØfart og oljeboring . . ,

Utvinning og r/rtransport av
råofie og naturgass

Kilde: OECD og Statistisk sentralbyrå.

Også industristrukturen i Norge awiker fra
det en flnner i resten av Vest-Europa. Mens
eksporten fra de fleste av EFTA-landene og de
mest utviklede EF-landene domineres av ka-
pital- og konsumvarer, har den eksportorien-
terte delen av industrien i Norge tyngdepunk-
tet i noen få energiintensive bransjer som pro-
duserer råvarer og halvfabrikata.

Mens den eksportorienterte delen av indu-
strien er karakterisert av relativt store pro-
duksjonsehheter, er den bjemmemarkedJori-
enterte delen av industrien i stlrre utstrek-
ning enn i andre EØS-Iand karakterisert av
små produksjonsenheter spredt på mange
bransjer.
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10.2.3 Ifekk ved den økonomiske
utviklingen

Den Økonomiske utviklingen i Norge de sis-
te 15- 20 årene awiker på flere måter fra ut-
viklingen i andre vesteuropeiske land. Den
samlede produksjonsveksten har vært mar-
kert hlyere i perioden 19?3 - 1990'enn gjen-
nomsnittet for OECD-Europa, jf. fÏgur 10.4,
Den hlyere veksten i norsk /konomi kan i sin
helhet tilskrives ofesektorens /kende bidrag
til den samlede verdiskaping. Veksten i fast-
landsØkonomien har vært på lir¡je med vek-
sten i det lvrige Vest-Europa. Også sysselset-
tingsveksten har vært klart sterkere i Norge
enn i de fleste andre vesteuropeiske land, jf.
figur 10.5, og Norge unngikk fram til slutten
av 1980-årene ledighetsproblemer av det om-
fang en registrerte i store deler av det Øwige
Vest-Europa.

Et annet særtrekk ved utyiklingen i Norge
er den svake veksten i industriproduksjonen.
Mens produksjonen i industrien /kte med 35
pst. for gjennomsnittet av OECD-landene i
Europa fra 1973 til 1990, var produksjonsnivå-
et i Norge nær uendret, jf, figur 10.6,

Figur 10.4 illustrerer at Norge ogsä har hatt
en annen ko4junkturutvikling på 1980-tallet
enn det Øwige Europa, I årene 1983-86 var den
Økonomiske veksten i fastlandsØkonomien
markert h/yere enn i resten av Vest-Europa.
Etter 1986 har derimot produksjonsnivået i

ligur 70,4 Utuiklingen i, bruttonasjonøLpro-
duktet i Norge og Vest-Europa.
Ind,eks 1973:100

- - - OECD-Europa

"....,... Fastlands-Norge

- 

Norge totalt (lnkl. olle og siølart)

Figur 70.5 Utuiklingen i antøll sgsselsøtte i
Norge og Vest-Europa.

140

Norge

OECD-Europa

140

'130

120

110

130

120

110

100

130

120

110

180 130

160

140

120

100

100 100

1973 1977

Kilde: OECD.
1981 1985 1990

fastlandslkonomien sunket, mens produk-
sjonen i det Øvrige Vest-Europa har lkt med
mer enn 3 pst. i gjennomsnitt pr. år.

Den særnorske pkonomiske utviklingen
må del.s ses på bakgrunn av de endrede ram-

Figur 10.6 Utuikli,ngen i indtstnproduksjo-
nen i Norge og Vest-Europø1 In-
deks 1973:100
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OECD-Europa
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1973 1977 ,1 981 t985
r) Bruttoprodukt i industrien.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og OECD.
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Kitde: OECD og Statistisk sentralbyrå,
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mebetingelsene oljeinntektene har medf/rt. I
siste halvdel av 1970-årene og f/rste halvdel
áv 1980-årene gjorde veksten i o[einntektene
det mulig å fpre en i internasjonal sammen-
heng ekspansiv /konomisk politikk uten at
en stØtte mot effektive skranker i form av ved-
varende h6ye underskudd på offentlige bud-
sjetter eller i utenriksØkonomien. Sterkere
vekst i innenlandsk ettersp/rsel og produk-
sjon enn for gjennomsnittet av landene i Vest-
Europa bidro til å presse det norske kostnads-
nivået opp. Hgyere kostnadsvekst og lavere
produktivitetsvekst enn hos våre handels-
partnere medførte en svekkelse av våre tradi-
sjonelle næringers konkurranseevne og tap
av markedsandeler både på eksport- og hjem-
memarkedet, jf, figurene 10.?-10.9.

10.2.4 Prisnivå og skjerming av det norske
hjemmemarkedet

Studier som er utfØrt bl.a. i OECD og EF vi-
ser at prisnivået i Norge på varer og tjenester
til forbruk gjennomgående er klart hlyere
enn i andre land i Vest-Europa, jf, figur 10,10.
Omregnet med de valutakursene som gjaldt i
1989 lå prisene på private forbruksgoder gjen-
nomsnittlig 22 pst. h/yere i Norge enn i Vest-
Tlskland.

Figur 70,7 Utuiklingen i norsle industris
lconkur r qnseeu n et ). I n deks
1973:100

110 110

80

1973 1977 ',1981 1985 1990

t) Handelspartneres lØnnskostnader pr. produsert
enhet i industrien relativt til norsk industri.

Kilde: IMF, OECD, Statistisk sentralbyrå og Fi-
nansdepartementet,

Figur I0.8 TotalelPnrækostnader pr. arbeids-
t ime for D oksne in du str i arb eide r e
i 1,990.lndeks Norge = 700
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Kilde: Teknisk beregningsutvalg.
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Figur 10.9 Mørkedsøndeler for norslc elcsport
au industrielle rä,uører og ferdtg-
u arer. Volumtndeks 1 I 7 3 = 1 0 01 )
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t) Forholdet mellom norsk eksport av råvarer og
ferdigvarer og import av bearbeidede varer (SITC
5-9) hos Norges handelspartnere veid sammen
med andeler av no¡sk vareeksport i lgg0.

Kilde: OECD og Statistisk sentralbyrå.
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Figur 10.10 Prisniuå,et for prioøt førbrulc i
1989, lndeks. Norge = 100
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sig med utgangspunkt i kostnadene og ikke
ut fra en verdsetting av de tjenester det offent-
lige yter, Det innebærer at variasjoner i effek-
tiviteten i offentlig sektor mellom land ikke
reflekteres i nasjonalregnskapstallene, De tal-
lene som er giengitt nedenfor må derfor tol-
kes med varsomhet.

Gjennomgående viser oversikten, som bl.a.
tar hensyn til forskjeller i prisnivå på privat
forbruk i ulike land, at Norge har et materielt
velferdsnivå på linje med eller kanskje litt un-
der gjennomsnittet for landene i EØS-områ-
det. Det private konsumet pr. innbygger er la-
vere i Norge enn i de fleste land i Vest-Europa.
Offentlig konsum regnet som andel av brutto-
nasjonalproduktet er markert lavere enn i
Sverige og DanmaÌk, men hpyere enn i de
fleste /vrige vesteuropeiske landene. Sam-
menliknet med andre land bruker Norge en
forholdsvis stor del av sitt nasjonalprodukt til
offentlig finansiering av sentrale velferdsgo-
der som utdanning og helsetjenester. Dek-
ningsgraden i pensjonsystemet er også h6y i
Norge.

10.2.6 Privat og offentlig konsum
Industrilandene har i etterkrigstiden fore-

tatt en omfattende utbygging av helse- og ut-
danningssektoren, samtidig som den sosiale
sikkerheten er bedret giennom en utvidelse
av trygdeordningene. Dette har medf@rt at en
@kende andel av den samlede verdiskapingen
kanaliseres via offentlige budsjetter, De of-
fentlige utgiftene som andel av bruttonasjo-
nalproduktet har steget gjennom perioden og
utgiorde i 1989 rundt 50 pst, for de fleste land i
Vest-Europa. Sverige hadde den h/yeste an-
delen på 61 pst. og Sveits den laveste med 35
pst. Den norske andelen var på 55 pst.

Offentlig konsum utgjØr i Norge om lag 20
pst. av bruttonasjonalproduktet, om lag den
samme andel som i flere andre land, jf. frgur
10.11, Helse og utdanning er de viktigste ele-
mentene og utgjØr for Norge til sammen 75
pst. av det offentlige konsumet, eller 15 pst. av
bruttonasjonalproduktet. Den delen av de of-
fenilige utgiftene som ikke går til offentlig
konsum, går i stor grad til overfgringer, blant
annet til private i form av trygder.

Dersom en regner om utgiftene til privat
forbruk i felles valuta ut fra gieldende valuta-
kurser, fremstår Norge som ett av de land i
Vest-Europa med hØyest nivå på privat for-
bruk pr. innbygger jf. figur 10.12a. Det hØye
prisnivået på private forbruksgoder i Norge
innebærer imidlertid at disse tallene ikke re-
flekterer kjlpekraften til norske forbrukere.
For å korrigere for disse forskjellene i prisnivå
bruker en ofte ved omregning til felles valuta

120
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Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Forskjeller i skatte- og avgiftssystem forkla-
rer i noen utstrekning ulikhetene i prisnivå
landene imellom. Det h/ye prisnivået i Norge
og de andre nordiske landene har imidlertid i
tillegg sammenheng med at de innenlandske
markedene er skjermet som fl,lge av at ulike
barrierer begrenser den internasjonale kon-
kurransen på $emmemarkedene.

Det indre marked og EøS vil giennom /kt
konkurranse føre til både en reduksjon i det
gjennomsnittlige prisnivået innen EØS-områ-
det og st/rre tilnærming i prisene på varer og
tjenester mellom land. Det vil gi gevinster for
forbrukerne i form av pkt kjppekraft. Potensi-
alet for gevinster vil vaere h/yest i de nasjona-
le markedene som har vært mest skjermet.

10.2.5 Norsk velferdsnivå i europeisk sam-
menheng

Det er vanskelig å foreta uttlmmende sam-
menlikninger av det /konomiske velferdsni-
vået i ulike land. Dels er velferdsordningene
utformet ulikt og derfor lite sammenliknbare,
dels gir de indikatorene en har på en del om-
råder et lite utfyllende bilde av det faktiske
ytelsesnivået. Dette gjelder særlig tjenester,
og spesielt de tjenester som ytes av den of-
fenUige sektoren.

Ut fra nasjonalregnskapstall kan en bereg-
ne anslag for offentlig forbruk i ulike land,
Verdien av offentlig forbruk fastsettes imid-
lertid i nasjonalregnskapet konvensj onsmes-
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Figur L0.11 Offentlige utsifter os offentlis
koræum som a,.nd,el au bruttons,-
sjonalproduktet i 1989

0204060

Figur 10,12b Prit¡øtkonsumpr. ínnbygger i
felles oalutø i 1989 og omregnet
i lçjØpekra.ftspariteter. Indeks.
Norse = 700
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Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finâns-
departementet.

såkalte kj/pekraftspariteter i stedet fbr de
vanlige valutakursene. Kj ppekraftsparitetene
svarer til de valutakursene som måtte gjelde
dersom en ved f.eks. å veksle inn 100 norske
kroner kunne kjøpe samme ..kurv" med varer
i alle land. Når en på denne måten korrigerer
for prisnivåforskjellene, slik det er gjort i fi-
gur 10,12b, ser en at privat konsum pr. inn-
bygger lå betydelig lavere i Norge enn f.eks i
Luxembourg, Storbrit¿nniq, Frankrike og
Italia, og også noe lavere enn gjennomsnittet
for landene i EØS-området,

Ved tolkningen av disse sammenlikningene
må en visevarsomhet på grunn av måten pris-
korreksjonene er foretatt på. For å få et sam-
menliknbart mål på kj@pekraften, har en be^
regnet hvor langt forbruksutgiftene ville
strekke til i de enkelte landene dersom alle
landene hadde et forbruksmØnster lik gjen-
nomsnittet for OECD-landene.

Tilnærmet viser figur 10.12b dermed hvor
langt husholdningsbudsjettene i ulike land
ville rekke sammenliknet med i Norge, under
den forutsetning at en i alle land hadde sam-
me forbruksmønster. Ved vurderingen av dis-
se sammenlikningene må en også ta i betrakt-
ning at disse summariske målene ikke sier

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Kilde: OECD, Finansdepartementet og Statistisk
sentralbyrå.
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J_l totate ottenttige
urgiltel/BNP



1e91re2 St.prp. nr. 100
Om samtykke til ratifrkasjon av Avtale om Det europeiske lkonomiske samarbeidsområde (EØS)

369

noe om fordelingen av den materielle velfer-
den i befolkningen. I en samlet vurdering av
velferdsnivået er det naturlig å trekke inn og-
så dette aspektet.

10.2.7 Nærmere om de offentlige ytelsene
1 0.2. 7 ø B arnehag er o g suang erskøp iperrni-

sjon
I de fLeste land i Vest-Europa går 6-åringer i

obligatorisk skole. Statistikk over barnehage-
plasser til de minste barna i ulike vest-euro-
peiske land er i liten grad tilgjengelig. Inter-
nasjonaì.e sammenlikninger av barnehage-
dekning konsentrerer seg derfor om alders-
gruppen 3-5 år, og statistikken skiller ikke
mellom frivillige barnehager som i Norge og
obligatoriske f6rskoler som f.eks. i Frankrike.

Av tabell 10.3 ser en at i 1986 kan 5 land,
blant annet Sverige og Frankrike, sies å ha
hatt full barnehagedekning, dvs. fra 90 pst. og
oppover. Ytterligere 7 land har en deknings-
grad på over 50 pst. Det gjelder blant annet
Norge, der 68 pst. av barna i aldersgruppen
3-5 år hadde barnehageplass. Tabellen viser
for /vrig at Norge hadde en så lav andel som
17 pst. i 19?5. Til gjengjeld har det vært en
sterk vekst i utbyggingen. Ved tolkningen av

Tøb ell 1 0.3 Barnehag elfþrskolcdelmíng for
øIdersgruppen 3-5 &r. Deknings-
grød,er i prosent

Land 1975 1980 1984 1986

Belgia
Frankrike ......
Sverige
Tlskland
Italia ,

Spania
Østerrike
Irland
Norge
Nederland......
Luxembourg ...
Sveits
Hellas
Danmark
Finland
Storbritannia . ..
Portugal 16

100
100

95
93
89
72
69
69
68
67
65
57
38
36
22
31
29

100
100

53
73
70
47
48
69
L7
76
66
53
26
2l
13
22

8

100
r00

77
87
79
60
62
68
49
77
62
56
35
31
16

100
100

87
88
87
68
64
74
61
75
60
55
37
35
27
31
26

Kilde: OECD

tallene må en også ta i betraktning at kvalite-
ten på barnehagetilbudet varierer fra land til
land.

TabeLL 70.4 Hwedregeler for fþd,selspermisjon i 1990

Land Personkrets Kompensasjons-
glad Varighet

Sverige
Norge2

Danmark
Portugal
Italia
Storbritannia
Frankrike
Luxembourg

Spania
Belgia
Hellas

TVskland
Irland
Nederland

g0 o/"1

80 %3)

90%
100 y"

80 %)
Flat rates)
90%

100 %
75%
75 %7)
50 %, pluss 10 %
for hver person
man fors@rger
100 %
75 %8)
100 %

44 uker og 2 da-
ger
28 uker
26 uker
22 uker
18 uker
16 uker6)

Arbeidende kvinner
Alle ansatte og selvstendige med inn-
tekt over % G

Ansatte og frivillig forsikrede
Alle arbeidstakere
Ansatte eller forsikrede
Ansatte med inntekt over en viss grense
Ansatte og frivillig forsikrede
Arbeidstakere, arbeidslØse, hushjelper,
lærlinger o.a.
Arbeidere i bestemte bransjer
Ansatte og lærlinger
Ansatte i bestemte bransjer

Alle arbeidstakere og frivilliig forsikrede
Ansatte, noen grupper utelates
Alle arbeidstakere

õ2 uker

16 uker
16 uker
14 uker

14 uker
14 uker
12 uker
12 uker

g0 
"/o i 270 dager + flat rate i 90 dager.

Tall for Norge gielder fra 1. april 1992.
100 % i 35 uker som alternativ.
Ulovet 22 uker kan man få permisjon i 6 mnd. med 30 % kompensasjon.
Hvis samme arbeidsgiver i 2 år, 6 uker 90 % og,l2 uker flat rate,.
26 uker fra og med det 3. barnet,
79,5 % den fØrste måneden.
Flat rate i 12 uker pluss inntektsrelatert tillegg. Maks ?5 %.

Kilder: Social Protection in the Member States of the Community (MISSOC 1990). Det Sociala Skyddsnåtet i
Vest-Europa, Svenska ,A.rbedsgivareforeningen (1990). Social Security Systems Throughout the World
(1989). Fagbevegelsens forskningssenter (l 992).
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Av tabell 10.4 ser en at fldselspermisjoner
er vanlig i alle vest-europeiske land. Samtlige
Iand bortsett fra Luxemburg knytter rettighe-
ten til kvinner som enten er i arbeid eller som
deltar i forsikringsordninger. Norge kommer
svært godt ut nå¡ det gielder varigheten på
¡telsen.

10.2.7b Utdanning
Utdanningssektoren står for en betydelig

del av det offentlig konsumet i de fleste vest-
europeiske land. I enkelte land er i tillegg en
del av utdanningen privatfinansiert.

TabeLL 10.5 Totale og offentltge utgifter tíL utdønning i prosent øu bruttonasjonalproduktet

Totale utgifterl) Offentlige utgifter
Land 19?5 1980 1984 198? 1975 1980 1984 198?

Danmark
Sverige .

Nederland
Norge
Frankrike
Irland . , .

Østerrike
tr'inland ..
Belgia
Sveits
Italia
Luxembourg
Storbritannia
Tlskland ...
Hellas
Portugal

ß'7
6,2
6,2
u:1

5,4

::

õ,5
qÐ

7'0
6,1
6,6

7'0
6,62)
6,1',)

5,8

5,1

7,7
6,7
6r3
5,7
5,7
5,9
5'0
5,9
5,2
5,1
6,6
5,2
4,4
2,6
4rr

514

õ,3 5,
4,
6,

414
2,9')

6'4
6,8
6,0

,6

ri

7,6 7,9
6,6
8,1
6,6
õ12

6,1
5,7

7,5
7,2
7,0
618

5,6
5,8
5,9
5,3
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
4,2
2r7
4,3

6,6
9,0
7r7
6'9
5,1
6,4
5,5
5,2
5,8
õ12

4,4
7,4

5,0
2r3
4,2

3

I
9

5,1
216

5,4
1,8

4
2

1) Det er blanke felt i tabellen for totale utgifter der tall for privatfinansiering mangler.
I 1986.

Kilde: OECD.

Det fremgår av tabell 10,5 at Norge benytter
en h/y andel av verdiskapingen til utdanning
finansiert av det offentlige. Bare tre land bru-
ker en stlrre andel av bruttonasjonalproduk-
tet på offentlig finansiert utdanning enn d.et

vi gjØr. Det er også verd å merke seg at den of-
fentlige utgiftsandelen for Norge og mange
land har vaert relativt stabil i perioden 1975 til
1987. Enkelte land har hatt en svak nedgang.
Det gjelder $skland, Sveits og Nederland.

Tabell 10.6 Totøle utgi.fter og offentlige utgifter til,hel"se i prosent øu bruttonasjonølprodulct

Totale utgifter OffenUige utgifter
Land 1975 1980 1984 1987 19?5 1980 1984 1987

Sverige ..
Frankrike
Nederland
Østerrike
Ilskland
Sveits . .

Norge
Luxembourg .....
Finland
Irland
Belgia
Italia .

Portugal
Storbritannia ... ,.
Spania
Danmark
Hellas

8,6
6,9
6,6
514

6,4
5,2
6r1
6,0
5,7
7r1
5,5
5,4
4r0
512
4,3
5,3
4,0

8,7
6,2
6,5
5,5
6,2
5,0
brÐ

6,3
5,1
7,8
õ14

5,6
4,2
512
4,4
6,8
3,5

712

5,2
5'9
5,1
612
4rg
614
5,2
5,0
6,4
4,6
5,0
3,9
5,0
3,6
6,0
2,5

9,5
7,6
8,2
7,9
7,9
713

6'6
6,8
6,5
8,5
6,6
6,8
õ,9
5,8
5,9
6'8
4r3

8,0
6,8
7,7
7,3
7,8
?,0
6,7
5,?
6,3
7,7
5,8
5,8
6,4
5,ã
5,1
6,5
4,L

9,4
8,6
8,3
8,1
8'2
7,7
614
6r7
7,2
8,0
7,2
617

7,0
6,0
6,0
612
4,9

9,0
8,6
8,5
8,4
812

7,7
7ró
7,5
7,4 ,

7,4
7,2
6,9
6,4
6,1
6,0
6,0
5,3

812

6,7
6,6
5r7
6,3
5,2
714
6,9
5,8
614

5,5
5,4
3,9
5,3
4'3
5,2
4r0

Kilde: OECD
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10.2.7c Helseform&L
De totale helseutgifter som andel av brutto-

nasjonalproduktet varierte fra g pst. for Sveri-
ge til 5,3 pst. for Hellas i 1987, se tabell 10.6.
Norge befant seg i den Øvre halvdelen med 7,5
pst,, men 6 land brukte totalt en relatM stØrre
andel av bruttonasjonalproduktet til helse
enn det vi giorde. Norge skiller seg ut med
den absolutt laveste andelen privatfinansierte
helsetjenester.

10.2.7d TrysdeÍorhold
Generelt har det i de vest-europeiske land

funnet sted en betydelig utbygging av trygde-
systemene. Eksisterende trygdeordninger er
blitt forbedret og nye er innf¿rt. En st@rre del
av befolkningen er blitt omfattet av ordninge-
ne og ytelsesnivået er hevet. Pensjonsalderen
er i mange land blitt senket, og mulighetene
for deltidspensjonering har blitt utvidet. Nor-
ge og Danmark har h/yest pensjonsalder med
6? år, jf. tabell 10.7. Vel en tredel av befolknin-
gen i aldersgruppen 65-67 år i Norge er fort-
satt yrkesaktive. Forventet gjenstående leve-
tid i Norge ved 65 ars alder atskiller seg lite fra
giennomsnittet i Vest-Europa, jf. tabell 10.8.
Sammenholder en tabellene 10.7 og 10.8, ser
en at nordmenn og dansker gjennomgående
kan vente kortere pensjonstilværelse enn be-
folkningen i det lvrige Vest-Europa.

Tabell 10.7 Ahninnelig pensjonsøLder for hhv.
Tnenn og kuinner t. forslclellige
Ia.nd

Land Menn Kvinner

Italia .

Frankrike . ..
Hellas
Østerrike . , .

Belgia.....,
Storbritannia
Portugal ... .

Sveits .. .

Spania .,
Tlskland
Nederland
Luxembourg.....
Finland .

Sverige
Irland ...
Danmark
Norge

Kilde: Social Security hograms.
Throughout The l{orld - 1989.

Over tid er det blitt innfØrt tilleggspen-
sjonsordninger og pensjorrsdekningen er blitt
hlyere. I figurene 10.13.a og 10.13.b er pen-
sjonsdekningen i den norske folketrygden
sammenliknet med tilsvarende trygder i and-
re vest-europeiske land.

TabeLL 70,8 Foruentet gjenstå.ende levetid, ued,
65 å¡s øldert )

Land Menn Kvinner

Island
Sveits
Sverige
Norge
Frankrikez) .....
Østerrike
Nederland .. .

Italia .

Danmark ....
Vest-Tlskland ..
England og Wales
Finland
Belgia
Irland...:...

1õ,?
15,4
15,0
14,7
14,6
14,5
14,4
14,4
14,l
13,8
13,6
13,5
13,1
L2,6

18,9
19,6
18,8
18,7
19,0
17,9
19,0
18,2
77,g
17,6
L7,5
17,6
17,0
L5,?

60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
6õ
65
65
65
66
67
67

55
60
60
60
60
60
62
62
65
65
65
65
65
65
66
67
67

r) Tallene gjelder perioden tgBT-Bg.
2) Tallene gjelder året 1986.
Kilde: United Nations, Demografic Yearbook.

Sverige skiller seg ut med en bruttodekning
på omlag % av arbeidsinntekten for en enslig
pensjonist, Pensjonsdekningen i Norge ligger
rundt 50 pst. ved 30 års opptjening. Danmark,
Belgia, Tlskland, Sveits og Frankrike har la-
vere dekning enn Norge, Sverige, Østerrike
og Poftugal har høyere dekning.

Figur 10.13ø Alderspensjon i prosent au
gj ennomsnittsinntektt ) for enslt -
ge. 30 ö,rs opptj eningstid

o20406080

SvErigg

øslerrike

Porlugal

Norg0

Danmark

lyskland

Frankrike

Sve¡ls 2)

Belgia 2)

0204060
r) Inntektsbegrepet som figuren bygger på, er

(pensjonsgivende inntekt pr. normalårsverko
2) Netto tall eksisterer ikke,
Kilde: Sosialdepartementet 1990.
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Figur 70.13b Al"derspensjon i prosent au
g j ennom snitt sinnt elct' ) lor
ektepøf ). 30 &rs opptjeni.ngstid.

020ñ6080100

Svsr¡gs

Norge

Danmerk

østerr¡kê

Portugal

Tyskland

Frankrlke

Sveits 3)

Belgiâ 3)

0 20 ,10 60 80 100
r) Inntektsbegrepet som figuren bygger på, er

<pensjonsgivende inntekt pr. normalårsverk,.
2¡ Bare en ektefelle har vært yrkesaktiv.
3) Netto tall eksisterer ikke.
Kilde: Sosialdepartementet 1990.

Når en sammenlikner ektepar hvor den ene
har vært yrkesaktiv, er det bare Sverige som
har h6yere dekning. Dette har sammenheng
med at det norske systemet gir minstepens-
jon til alle, selv om de ikke har hatt forutgåen-
de arbeidsinntekt. De kontinentale pensjons-
systemene er i stØrre grad basert på arbeids-
inntekt og premieinnbetaling. For ektepar der
begge har vært yrkesaktive blir situasjonen
mer på linje med de enslige.

10.2.8 Yrkesdeltakelse, sysselsetting og
arbeidstid

Som det fremgår av figur 10.14 er Norge
blant de land som har høyest yrkesfrekvens,
dvs. andel yrkesaktive blant befolkningen i
arbeidsflr alder. Bare Danmark og Sverige
hadde hpyere total yrkesfrekvens og bare
Danmark, Sverige og Finland hadde hpyere
yrkesfrekvens for kvinner i 1989. Yrkesfre-
kvensene er beregnet for aldersgruppen 15-64
år.

På den annen side viser frgrrr 10,15 at den
gjennomsnitUige arbeidstiden i Norge er be-
tydelig lavere enn i mange andre land i Euro-
pa. Det har sammenheng med at Norge har en
stor andel deltidsansatte sammenliknet med
andre land. Den lave gjennomsnittlige ar-
beidstiden innebærer at antallet nedlagte ar-

Figur 10,14 Yrkesfrekrsenser t prosent i 1989
0 20 40 60 80 100

Danmark

Sverige

Norg€

Flnland

Storbr¡tânnìa

Sveits

Porlugâl

Luxemburg

Tyskland

østerr¡ke

Frankrike

Nêdgrland

Belgia

Italia

lland

Hêllas

Span¡a

0

Kilde: OECD.
20 40 60 80 100

beidstimer i forhold til arbeidsstyrken ikke er
spesielt hgyt i Norge. Norge skilIer seg imid-
lertid ut ved at de totalt nedlagte arbeidstime-
ne er jermere fordelt blant befolkningen i ar-
beidsfgr alder enn i mange andre vesteuro-
peiske land.

Figur 10.15 AntaLL ørbetdstímer i. gjennom-
snitt pr. person i 1989,)

2,000

1.500 1.500

1.000 1.000

2 000

500500

0

uod t*d ça\o2lr,¿otr\Ke g..reil9ê çot9o

r) Inkludert deltidsarbeid
2) TaU fra 1983.

Kilde: OECD.
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Tabetl,10.9 .Ãrlig og ukentlig normalarbeid,stid.,feried,ager og hel,ti.gd.ager i 19871)

Land
Ukentlig

Arbeidstid
itimef)

Ferie-
dager

Hellig-
dager

.A¡sarbeiils-
tid i timer

Vest-Tlskland 30
2L
25
OR

24
20
25
25
25
2õ

39
87,5
38,5
38,9
40
38
39
40
39
40

L2
12
1l
13

7

10
10
I
8

t2

L7T2
t7t4
1733
1739
t744
17õ9
1767
1772
1782
1796

Norge
Danmark
Østerrike . r.
Nederlands)
Belgia .,....
Frankrike . .,
Finlands) .. . ,

Storbritannia
Sverige .....,
¡) Ärsarbeidstiden er normalarbeidstiden for industriarbeidere,
2) Ukentlig arbeidstid er den avtalefestede mellom partene i arbeidslivet,
3) I årlig arbeidstid for Finland og Nederland er det inkludert en spesiell arbeidstidsforkortelse på hen-

holdsvis 48 og 100 timer.
Kilde: SOU 1989:53.

Tabell 10,9 viser blant annet årlig normalar-
beidstid for industriarbeidere som er ansatt
på heltid. Mellom de som arbeidet mest, sven-
skene, og de som arbeider minst, vest-tysker-
ne, var det i 1987 dr/ye 80 timer i forskjell.

Norge skiller seg ut ved å hq lavest ukentlig
arbeidstid, men til giengield har vi færre ferie-
dager enn de fleste andre land. Samlet er vi
blant de land som har lavest årlig normal-
arbeidstid,

Tøb ell 1 0.10 Arbeidsl.ed,ighetsrater i europeß-
lce lønd, i, prosent aD arbeid,s-
stgrlcen

Land 1980 r9B5 1990I

Norge har lenge vært blant de land i Vest-
Europa som hæ lavest arbeidsledighet. I lan-
ge perioder var den registrerte ledigheten
rundt 2 pst. Nå er fors$ellen i forhold til and-
re land blitt mindre. I 1985 var arbeidsledig-
heten i Norge 2,6 pst., mens gjennomsnittet
for EF var 11 pst. I 1990 var arbeidsledigheten
i vårt land steget til 5,2 pst,, mens den gien-
nomsnittlige arbeidsledigheten i EF-landene
hadde sunket til 8,4 pst., jf. tabell 10,10.

IO.3 EøS-AVTALEN OGVIRKEMID-
LENE I DEN øI(ONOMISKE POLI-
TIKKEN

10.3.1 Virkemidler i den økonomiske poli-
tikken

Økonomisk integrasjon påvirker virkemid-
delbruken i den lkonomiske politikken på
ulike måter.

Økonomisk integrasjon i form av et formali-
sert internasjonalt lkonomisk samarbeid in-
nebærer formelle bindinger på virkemiddel-
bruken. De land som deltar i et slikt samar-
beid, forplikter seg giensidig til å tilpasse vir-
kemiddelbruken til et felles regelverk. Norsk
deltakelse i EFTA- og GATT-samarbeidet be-
grenser f.eks. mulighetene til å benytte toll og
andre konkurransevridentte tiltak. Isolert sett
begrenser slike bindinger handlingsrommet i
den /konomiske politikken,

Ved å inngå en avtale og akseptere slike
bindinger oppnår vi imidlertid innflytelse på
de rammevilkår norsk næringsliv mØter inter-
nasjonalt. Norske bedrifter oppnår forbedret
markedsadgang og mer stabile og forutsigba-
re rammevilkar ved at handelspartnerne for-
plikter seg til å avstå fra vilkårlige tiltak mot

Sveits
Luxembourg
Sverige ....,
Østerrike
Portugal
T|'sklandl)
Norge . ...
Nederland
Finland
Storbritannia
Hellas . ..
Belgia ...
Frankrike
Danmark..
Italia . .... .

Irland .... .

Spania ... .

EF ........

0,2 0,8 0,6
0,? 1,6 1,3
1,6 2,4 1,5
1,6 3,6 3,3
8,0 8,7 4,6
2,5 7,2 5,1
1,7 2,6 5,2
4,1 10,0 6,5
4,7 5,0 3,5
6,1 11,6 5,9
2,8 ' 7,8 7,2
7,9 12,3 8,8
6,3 10,2 8,9
7,0 9,0 9,5
7,7 10,2 1r,2
7,3 17,4 13,7

11,5 21,5 16,3

6,2 11,0 9,4

r) Vest-1}skland,
2) Anslag Economic Outlook desember 1991.

Kilde: OECD,
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norsk eksport. I denne forstand medflrer et
formalisert internasj onalt lkonomisk samar-
beid Økte muligheter til å påvirke den lkono-
miske utviklingen, Som et lite land med stor
utenrikshandel, men begrenset /konomisk
og politisk innflytelse, har Norge spesiell in-
teresse av at internasjonal handel reguleres
gjennom et enhetlig regelverk.

Internasjonalt pkonomisk samarbeid kan
også gi /kte muligheter til å realisere sentrale
mål i den /konomiske politikken. Internasjo-
nale avtaler gir f.eks. nye muligheter for sty-
ring ved at en kan samordne utformingen av
virkemiddelbruken innenfor hele avtaleom-
rådet. Et eksempel på dette er utformingen av
miljØpolitikken. Et annet eksempel er mulig-
hetene for å innflre en enhetlig konkurranse-
politikk.

EØS-avtalen vil medfþre forpliktelser som
legger visse restriksjoner på virkemiddelbru-
ken i den /konomiske politikken. Det gielder
bl.a. på områdene statsst@tte, konkurranse-
regler og offentlige innkjØp,

EØS-avtalen legger ikke restriksjoner på ut-
formingen av finanspolitikken, av skatte- og
avgiftspolitikken og valutakurspolitikken.
Avtalen innebærer en forpliktelse til å awikle
valutareguleringene. Valutareguleringene er
imidlertid allerede i hovedsak awiklet. EØS-
avtalen innebærer dermed ingen vesentlige
endringer for pengepolitikken i forhold til da-
gens situasjon.

Forpliktelsene i EØS-avtalen begrenser ik-
ke myndighetenes mulighet til å ta de nld-
vendige samfunnsmessige hensyn i den @ko-
nomiske politikken. F.eks. har mlmdighetene
ifØtge EØS-avtalen full rett til å utforme kon-
sesjonsregler for /konomisk virksomhet på
enkelte områder for å ivareta hensyn til miljØ
og sosiale forhold. Reglene må imidlertid ik-
ke gi fortrinn fo¡ norsk næringsliv på bekost-
ning av næringslivet i det lvrige EØS-områ-
det.

Ved å velge et frihandelsaLternativ vil vi for-
melt sett opprettholde større handlefrihet i
den Økonomiske politikken. På den annen si-
de vil et slikt alternativ stille strengere krav til
utformingen av den Økonomiske politikken.
Konkurranseposisjonen vil bti svakere og
markedsadgangen til Vest-Europa mindre
sikker for norsk næringsliv enn ved en EØS-
tilslutning. hoduktivitetsutviklingen vil
kunne bli svakere.

10.3.2 EøS-avtalen og arbeidet med å ef-
felrtivisere norsk økonomi

Reformer med sikte på å bedre /konomiens
virkemåte utgjØr en sentral del av Regjerin-
gens samlede lkonomiske opplegg. Regjerin-
gen gjennomgår rammevilkårene både i pri-
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vat og offentlig sektor for å få /konomien til å
virke bedre og dermed oppnå bedre avkast-
ning av arbeidskraft, realkapital og naturres-
surser. Det vil gi stØrre muligheter til å løse
prioriterte samfunnsoppgaver. Samtidig vil
det norske velferdsnivået bli mer robust mot
et fall i olje- og gassprisene. Også for å gien-
opprette full sysselsetting er det npdvendig å
bedre lkonomiens virkemåte.

Opprettelsen av det indre marked og EØS
kan ses på som et koordinert program for å
forbedre lkonomiens virkemåte i Vest-Euro-
pa, slik at fordelene ved internasjonal spesia-
Iisering, stordrift og sterkere konkurranse
kan utnyttes bedre.

En del av effektiviseringsgevinstene som
kan oppnås ved en EØS-avtale, kan Norge i
prinsippet hpste ved en ensidig tilpasning til
det indre marked, uten å inngå en slik avtale.
Avtalen innebærer imidlertid at tiltak iverk-
settes på gjensidig basis og at de er kombinert
med /kt markedsadgang. Videre konkretise-
rer Avtalen effektivitetsfremmende reforrner
og gir en tidsramme for gjennomfpringen av
dem.

10.3.3 Penge- og finanspolitikken
I og med at Norge allerede langt på vei ha¡

awiklet valutareguleringene, vil ikke en
EØS-avtale innebære noen vesentlige endrin-
ger for pengepolitikken. Tilslutning til Avta-
len innebærer imidlertid at vi forplikter oss til
ikke å gjeninnfpre valutareguleringene på
permanent basis. I spesielt vanskelige situa-
sjoner kan vi imidlertid giennomfpre valuta-
reguleringer i henhold til Avtalens Artikkel
43. Det vises i denne forbindelse til omtalen
av beskyttelsestiltak i forbindelse med kapi-
talbevegelser i proposisjonens kapittel 5.

Awikling av restriksjoner på bevegelse av
kapital er en forutsetning for å utvikle et mer
effektivt marked for handel med finansielle
tjenester over landegrensene i det indre mar-
ked og i EøS.

Finansmarkedet er allerede i utpreget grad
et internasjonalt marked. Økt handel med va-
rer og tjenester og internasjonalisering av næ-
ringslivet har bidratt til at nasjonale finans-
markeder - også det norske - i /kende grad er
blitt sammenvevd til et internasjonalt mar-
ked. Denne tendensen er blitt forsterket av at
den teknologiske utviklingen har effektivi-
sert betalingsformidlingen, medf/rt raskere
informasjonsspredning og gitt grunnlag for
utviklingen av nye finansielle intrumenter.
Internasjonaliseringen av finansmarkedene
har medfprt at valutareguleringer gradvis ble
vesentlig mindre effektive virkemidler i pen-
ge- og kredittpolitikken.

De norske valutareguleringene mistet der-
for etter hvert sin betydning som virkemiddel

-
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i den Økonomiske politikken. Renteendringer
i utlandet slo raskere igiennom i det norske
rentenivået, Forventninger om utvikling i
renter og valutakurser og endringer i tilliten
til norsk Økonomi kan utlpse betydelige kapi-
talbevegelser selv med ulike valutarestriksjo-
ner. På denne bakgrunn ble de norske valuta-
reguleringene gradvis bygd ned i 1980-årene.
Fra 1. juli 1990 ble valutarestriksjonene i ho-
vedsak awiklet.

Penge- og kredittpolitikken i Norge er rettet
inn mot å holde en stabil valutakurs. Med den
ensidige tilknytningen av den norske krone
til ECU hØsten 1990 har Norge i praksis bun-
det seg til en fastkurspolitikk i forhold til
EMS-landene, Med frie kapitalbevegelser in-
nebærer det at penge- og kredittpolitikken
må benyttes til å holde valutakursen fast.
Rentenivået vil i stor grad bli bestemt av ren-
tenivået internasjonalt. Til et gitt internasjo-
nalt rentenivå vil det innenlandske rentenivå-
et være lavere desto stØrre tillit uUandet har
til den /konomiske politikken og den økono-
miske utviklingen.

EØS-avtalen forplikter oss ikke når det gjel-
der utformingen av finanspolitikken. I og
med at pengepolitikken er bundet opp av
hensynet til valutakursen, må stabiliserings-
politiske hensyn i stor utstrekning ivaretas
ved tùelp av finanspolitikken. Finanspolitik-
ken må imidlertid også utformes slik at den
sett over noen års sikt sikrer en forsvarlig ut-
vikling i statsfinansene og dermed understØt-
ter en fast valutakurs. I et fritt kapitalmarked
vil eventuelle oppfatninger om at utviklingen
i statsfinansene ikke er forenlig med en fast
valutakurs, gjpre det nØdvendig over lang tid
å holde et vesentlig h/yere rentenivå overfor
utlandet for å stabilisere valutakursen. En for-
svarlig utvikling i statsfinansene på mellom-
lang sikt er derfor en forutsetning for å kunne
bruke finanspolitikken aktivt for å påvirke
den Økonomiske aktiviteten. Sammenliknet
med dagens situasjon endrer ikke EØS-avta-
len på dette forhold.

10.3.4 Skatte- og avglftspolitikken og om-
fanget av offentlig sektor

EØS-avtalen omfatter ikke felles skatte- og
avgiftspolitikk, Økt gkonomisk integrasjon
vil imidlertid kunne påvirke utformingen av
norsk skatte- og avgiftspolitikk.

Den reformen av skattesystemet som Stor-
tinget har vedtatt, innebærer et utvidet skat-
tegrunnlag, lavere skattesatser i person- og
bedriftsbeskatningen og et mer nlytralt skat-
tesystem. Reformen er motivert bl.a. ut fra
målet om å oppnå en mer effektiv kapital-
bruk, og dermed sterkere Økonomisk vekst.
Reformen innebærer at mulighetene for og in-

sitamentene til samfunnsØkonomisk lite
l¿nnsom skattetilpasning er blitt vesentlig re-
dusert. Dette skyldes for det flrste den ve-
sentlige reduksjonen i skattesatsene og for
det andre at det er mindre forslljeller enn tid-
ligere i beskatningen av ulike inntektsarter.
Det er dermed vanskelig å redusere skattebe-
Iastningen gjennom omplassering av aktiva,

Skattereformen i Norge føIger et bredere in-
ternasjonalt mønster for endringer i skattesy-
stemet i iand både i og utenfor Europa. Det
norske skattesystemet vil etter reformen der-
for være rimelig tilpasset en situasjon med
Økt mobilitet.

Norsk grensekontroll forutsettes opprett-
holdt og tilpasniag av avgiftssystemene har
ikke inngått i EØS-forhandlingene. Avtalen
vil dermed ikke innebære at det norske av-
giftssystemet, verken merverdiavgiften eller
særavgiftene, må endres. Ordningen med ki-
Iometeravgift er imidlertid et unntak. Fra et
avtalemessig synspunkt må denne ordningen
legges om fordi Norge har inngått avtaler med
enkelte EF-land om fritak fra avgiften. Den
fors$ellsbehandlingen som dette medfØrer
mellom transport/rer fra ulike land, er ufor-
enlig med EØS-avtalen. Se ellers omtalen av
dette spØrsmåIet i avsnittet om veitransport i
proposisjonens kapittel 5.

EØS-avtalen etablerer et felles arbeidsmar-
ked i EØS-området, Forslqjeller i personbe-
skatningen vil da kunne få stØrre betydning
enn i dag for mobiliteten i arbeidsstyrken og
dermed for det nasjonale skattegrunnlaget.
Mange andre faktorer enn forskjeller i person-
beskatningen vil imidlertid virke inn på mo-
biliteten av arbeidskraft. Blant annet gjelder
dette lønnsforhold, trygdeÌegler, muligheten
for å få arbeid i Norge og i Eq språk og andre
bostedspreferanser. Selv med fri bevegelse av
arbeidskraft, er det trolig mulig å oppretthol-
de ganske store forskjeller i beskatningen
uten at dette får vesentlige virkninger på inn-
og utflytting.

EØS-avtalen får ingen direkte virkninger
for det samlede skattenivået. Økt Økonomisk
integrasjon kan imidlertid tilsi at fors$eller i
skattesystemene mellom ulike land, både
skattesatser, definisj on av skattegrunnlag og
skattenivået, kan få stþrre betydning for beve-
gelser av kapital, varer, tjenester og personer,
og dermed på sikt også for muligheten til å

opprettholde slike forskjeller i skattesysteme-
ne, Dette gjelder uansett om Norge slutter seg
til EøS eller ikke. Dette innebaerer isolert sett
sterkere bindinger enn tidligere på utviklin-
gen også i det samlede skattenivået,'På den
annen side vil bedre ressursutnyttelse bidra
til økt inntekt, jf. avsnitt 10.4 nedenfor, og
dermed styrke det generelle skattefundamen-
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tet. Bl.a. som følge av de inntekter staten mot-
tar fra oljevirksomheten, kan Norge isolert
sett opprettholde et h/yere samlet skattênivå
enn andre land, uten at det medfØrer hp.yere
beskatning av kapital og arbeidskraft.

EØS-avtalen omfatter som nermt ikke skat-
te- og avgiftsspørsmål i sin alminnelighet.
Statsstøtteregleverket i EØS vil, med nfldven-
dige tilpasninger, tilsvare regelverket i Eq jf,
proposisjonens kapittel 4 og avsnitt 10,3.7, I
EFs regelverk defineres særlige unntak fra
generelle skatteregler, såkalte <skatteutgif-
ter, eller "tax concessions" som statsstØtte.
Dersom slik statsstltte blir bedØmt å være
handelsvridende og dermed til hinder for det
indre markeds funksjonsmåte, kan det oppsta
krav om at slike ordninger må fjernes.

Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig
distriktspolitisk virkemiddel. I lys av dette
har en vurdert om den regionale differensie-
ringen av arbeidsgiveravgiften, kan bli klassi-
fïsert som handelsvridende statsst/tte. Regje-
ringens vurdering er at den regionale diffe-
rensieringen av arbeidsgiveravgiften kan og
skal opprettholdes. Hovedbegrunnelsen for
dette er for det f/rste at arbeidsgiveravgiften i
hver region er nlytral med hensyn på næring,
bedriftsstprrelse, yrke, offentlig eller privat
virksomhet m.v., og at den er knyttet til bos-
tedskommune og ikke til arbeidskommune.
Dermed virker den på omtrent samme måte
som f.eks. regionalt differensierte inntekts-
skattesatser i personbeskatningen. For det
andre diskriminerer ikke arbeidsgiveravgif-
ten mellom norske og utenlandske arbeidsgi-
vere eller arbeidstakere. Dermed bryter den
ikke med Avtalens Artikkel4 om ikke-diskri-
minering. Det presiseres at ingen enkeltord-
ninger på statsstØtteområdet har vært vurdert
i EØS-forhandlingene.

Med unntak av hva som følger av statsstØt-
tereglene og de finansielle forpliktelser Norge
påtar seg, som f.eks. utgifter til forskning og
utvikling mv., regulerer ikke EØS-avtalen
omfanget eller innretningen av offentlige ut-
gifter. Avtalen inneholder heller ikke bestem-
melser om hvorvidtytelser skal frembringes i
privat eller offentlig regi.

10.3.5 Arbeidsmarkedspolitikken
EØS-avtalen innebærer at like regter om ad-

gangen til å sØke og ta arbeid i andre land blir
giort gjeldende i hele EØS-området. Nord-
menn gis muligheter til å ta arbeid i det /vrige
Vest-Europa med de samme rettigheter som
borgerne i det land de sØker til. De samme
muligheter gis for EØS-borgere i Norge. Re-
gelverk for giensidig godkjennelse av utdan-
ning kan også bidra til Økt mobilitet i deler av
arbeidsmarkedet.

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk har vært
et sentralt element for å omstille arbeidsta-
kerne til nye jobber og for å motvirke at om-
stillingene i næringslivet slår ut i Ìedighet. Ar-
beidsmarkedspolitikken brukes også aktivt i
kor{unkturpolitikken gjennom beredskaps-
planen for arbeidsmarkedstiltak. Muligheten
for å benytte arbeidsmarkedstiltak vil ikke
påvirkes av EØS-avtalen. Disse tiltakene ret-
ter seg mot arbeidstakerne og vil av den
grunn ikke bli klassifisert som næringsstØtte,
jf, avsnitt 10.3.7 nedenfor. På andre områder
vil en kunne dra nytte av erfaringer de mel-
lom-europeiske land har på dette området.
Den Økte vektleggingen på fagopplæring i ar-
beidslivet for å begrense ungdomsledigheten
har bakgrunn i de gunstige erfaringer land
som Tlskland, Sveits og Østerrike har på det-
te området.

10.3.6 Distriktspolitikken
Regionalst/tte omfattes av statsst@tteregel-

verket. Det vises i den forbindelse til proposi-
sjonens kapittel 4 for en nærmere omtale av
konsekvensene fbr regionalpolitikken og pro-
sedyren i forbindelse med notifrsering av vir-
kemidlene.

De regionale målene i EF er i hovedsak
knyttet til utjevning av inntektsnivå og/eller å
motvirke hpy arbeidsledighet. I Norge og de
andre nordiske EFTA-land er det derimot en
sentral måIsetting å opprettholde bosettingen
i alle deler av landet. Det har derfor vært et
krav fra EFTA å få inn kriterier som gjlr det
mulig å videreføre hovedtrekkene i den eksi-
sterende regionalstþtte. Det kriteriet som best
sikrer dette er lav befolkningstetthet. EFTA
fremmet derfor som krav i forhandlingene at
lav befolkningstetthet skulle være et selv-
stendig kriterium for fastsettelse av regional-
politiske virkeområder. Dette har en fått ak-
sept for.

De stptteordningene som benyttes i Norge,
avyiker ikke vesentlig fra de som benyttes in-
nen EF. Hovedtyngden av stØtten går til in-
vesteringer i næringsvirksomhet og i noen
grad infrastrukturtiltak.

Ingen enkeltordninger innenfor regional-
støtte har imidlertid vært gjenstand for for-
handlinger eller godkjenning. EFTAs overvå-
kingsorgàn skal i tillegg til å vurdere virke-
området for distriktsstþl,Ien, også vurdere de
enkelte virkemidler. Det er Regjeringens vur-
dering at hovedlir¡jene i dagens distriktsstltte
kan viderefpres innenfor EØS.
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10.3.7 Statsstøtte
Statlig næringsstltte innebeerer som regel

en vridning i konkurransevilkårene. De sam-
funnsmessige kostnadene består i et inntekt-
stap som følge av en lite rasjonell arbeidsde-
ling så vel nasjonalt som internasjonalt. I de
senere år e¡ det vokst fram en @kende er$en-
nelse av de uheldige handelsmessige sidene
ved bruken av statlig næringsstØtte. Det er
gnskelig å komme fram til et felles regelverk
som kan bidra til en gjensidig nedbygging av
stØtten internasjonalt,

Etr's regler for statsstØtte og håndhevelsen
av disse er en viktig del av konkurransepoli-
tikken i EF og således en forutsetning for at
det indre marked skal fungere etter intensjo-
nene. Reglene for statsstØtte skal bidra til ef-
fektiv ressursutnyttelse og hindre at statlige
inngrep gir bedrifter eller sektorer konkur-
ransemessige fortrinn i forhold til konkurren-
tene i andre medlemsland. Statsstltteregel-
verket i EØS vil, med nldvendige tilpasnin-
ger, tilsvare regelverket i EF.

I forhold til EFTA-samarbeidet innfprer
EØS-avtalen strengere bestemmelser for å
overvåke og håndheve at statsstltte innenfor
EØS-området ikke er konkurransewidende,
og at den praktiseres i overensstemmelse med
det felles regelverket. StØtten skal notifrseres
til EF.TAs overvåkingsorgan. Dersom overvå-
kingsorganet finner at utbetalt stØtte ikke er i
samsvar med regelverket, kan det påIegge
vedkommende land å kreve stØtten tilbakebe-
talt. EFTAs overvåkingsorgan kan også på
eget initiativ iverksette unders/kelser av ek-
sisterende st/tteordninger.

En legger til grunn at hovedtrekkene i
norsk praksis, med enkelte mindre justerin-
ger, vil være i overensstemmelse med EØS-re-
gelverket, jf. proposisjonens kapittel 4.

StatsstØtteregelverket gir norske myndig-
heter og norsk næringsliv muligheter til å set-
te s/kelyset på st@tten i and¡e land, samt inn-
syn i EFs behandling av konkrete statsst/tte-
saker og EFs praksis for tildeling av midler
fra strukturfondene. Det vil gi oss et håndhe-
vingsapparat som gjlr at en klage på handels-
vridende statsstØtte i andre land kan gi resul-
tater. Dette vil gi norsk næringsliv mer forut-
sigbare og stabile markedsvilkår. EFT$s
overvåkingsorgan vil få samme rett til infor-
masjonsutveksling som medlemsland i EF i
saker som er under gransking av EFkommi-
sjonen, Norske bedrifter, norske myndigheter
og EFTAs overvåkingsorgan vil derfor få an-
ledning til å gi kommentarertil Kommisjonen
i saker hvor det er innledet en undersØkelses-
prosedyre, jf. for pvrig omtalen i proposisjo-
nens kapittel 4.

10.3.8 Oftentlige innkjøp
EØS-avtalen innebærer at EFs regelverk for

offentlige innlCjØp skal legges til grunn for of-
fenUige inn$Øp også i EFTA-landene. Regel-
verket omfatter innhjØp over visse terskelver-
dier. Det er gjort nærmere rede for regelver-
ket i EF og gjeldende regler og praksis i Nor-
ge i proposisjonens kapittel 4.

De offentlige innkj6psenheter som omfat-
tes av EØS-regelverket omfatter ikke bare
innkj/psorganer tilknyttet forvaltningsorga-
ner i stat, fylkeskommune, kommuner og
statlig og kommunal forretningsdrift. Regel-
verket omfatter også virksomheter som ope-
rerer på grunnlag av saerlige eller eksklusive
rettigheter gitt av det offentlige. Blant annet
vit innkj@p til olje- og gassvirksomhet omfat-
tes av regelverket.

Kravet om likebehandling legger bindinger
på næringspolitikken og hindrer preferanse-
behandling av norske produsenter,

De undersØkelser som er giennomfØrt ved-
rØrende norsk innld/pspraksis konkluderer
med at en i Norge i forholdsvis liten utstrek-
ning gir preferansebehandling til norske leve-
randprer, Materialet indikerer st@rre tilb/ye-
lighet til nasjonal favorisering i EF. Det er
grunn til å anta at virkningene for norsk næ-
ringsliv f/rst og fremst vil bestå i pkt mar-
kedsadgang for norske bedrifter ved leveran-
ser til. offentlig sektor i det lvrige EØS-områ-
det. Dette forutsetter at regelverket praktise-
res likt og at markedene for offentlige inn(/p
dermed åpnes på gjensidig basis.

10.3.9 Finanslovgivningen
EØS-avtalen vil bety en samordning av re-

gelverket som omfatter bankvirksomhet, for-
sikring og verdipapirhandel. Denne samord-
ningen vil ikke medf/re vesentlige endringer
i forhold til gjeldende norsk regelverk, Syste-
met med konsesjonsplikt for etablering, opp-
kjØp og fusjon der minst en av partene er
norsk vil kunne opprettholdes.

Egenkapitalkravene for bankene vil innen
EØS svare til de regler som er anbefalt av
Bank of International Settlement. De nye nor-
ske egenkapitallilavene for kredittinstitusj o-
ner tilfredsstiller allerede disse reglene. Det
er for Øvrig mulig å ha strengere nasjonale
krav til egenkapital.

En legger til grunn at det sikringssystemet
som er bygget opp omkring norsk bankvesen,
med bl.a. Statens Banksikringsfond og Sta-
tens Bankinvesteringsfond, kan oppretthol-
des innenfor EØS.

Endringene i regelverket for finansnærin-
gen består bl.a, i at det åpnes adgang for uten-
landske banker til direkte fTlialetablering i
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Norge, og at den øvre grensen på 33% pst, for
utlendingers samlede eierandel i norske fi-
nansinstitusjoner oppheves. Det vises til nær-
mere omtale i proposisjonens kapittel 5.

10.3.10 lLonsesj onslovgivningen
EØS-avtalen byggerpå prinsippet om at det

skal være likebehandling uavhengig av nasjo-
nalitet bl.a. når det gjelder adgangen til å
etablere ny næringsvirksomhet eller hjØpe
eierandeler i eksisterende næringsvirksom-
het. De bestemmelser i norsk konsesjonslov-
givning som fors$ellsbehandler nordmenn
og utlendinger må derfor awikles. Jf. omtale
av disse reglene i proposisjonens kapittel 5.

EØS-avtalen hindrer ikke at konsesjonslov-
givning som sådan kan viderefpres. Avtalen
gir adgang til å innf@re nye bestemmelser for
å regulere eierskap til og utnyttelse ay norske
naturressurser, bedrifter og frnansinstitusjo-
ner dersom det skulle være @nskelig. Forut-
setningen er at bestemmelsene er basert på
prinsippet om at det ikke skal forskjellsbe-
handles på grunnlag av nasjonalitet.

10.3.11 Konkurranseregler
Konkurransereglenes formål er å sikre like

vilkår for bedriftene og å få markedene til å
virke effektivt slik at en oppnår god ressurs-
utnytting i samfunnet. EØS-avtalen innebæ-
rer ensartede regler som vil bli overvåket av
EFTAs overvåkingsorgan og EF-kommisjo-
nen. Statsstltte blir i EØS-regelverket sett på
som en del av konkurransepolitikken.
' Konkurransereglene skal bl.a. hindre at be-
drifter misbruker sin markedsmakt eller inn-
går konkurransebegrensende avtaler. EØS-
reglene får anvendelse der konkurransebeg-
rensningen har betydning for samhandelen
mellom landene.

Det er ikke n/dvendig å endre den norske
pris- og konkurranselovgivningen som fplge
av EØS-avtalen. De nasjonale reglene får an-
vendelse på konkurransebegrensninger som
bare har betydning for handelen i Norge,
mens EØS-reglene skal anvendes når konkur-
ransebegrensningen har virkning på hande-
Ien over landegrensene, Dette betyr at kon-
kurransereglene i EØS og de nasjonale regle-
ne vil gjelde parallelt.

For norske bedrifter vil de felles EØS-kon-
kurransereglene innebære en objektiv og ens-
artet behandling av konkurransesaker i over-
våkingsorganene, herunder /kte muligheter
for å vinne fram med klager på bedrifter og
myndigheter i andre land.

Med felles konkurranseregler som håndhe-
ves effektivt, vil EØS-avtalen innebære at EF-
TA- og EF-landene ikke vil benytte anti-dum-
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pingtiltak på de områder som dekkes av Avtå-
Ien. Når det gielder antidumpingtiltak for fis-
kerisektoren, vises det til proposisjonens ka-
pittel4.

EØS-avtalen legger etter norske myndighe-
ters syn ikke begrensninger på den nåværen-
de organiseringen av offentlige bedrifter. Sli-
ke bedrifter vil til dels kunne arbeide i kon-
kurranse med private bedrifter. EØS-regtene
innebærer imidlertid at offentlig eide bedrif-
ter ikke skal ha konkurransemessige fordeler.

10.3.12 Tekniske forskrifter
Et viktig mål i EØS-samarbeidet er å awik-

le og forebygge tekniske handelshindre som
er et resultat av forskjellige nasjonale pro-
duktkrav, godkjennings- og kontrollordnin-
ger slik at fri omsetning av produkter er mu-
lig.

Ulike produktkrav i de enkelte land har
konsekvenser for internasjonal handel. Pro-
dusentene må tilpasse seg kravene i det en-
kelte eksportmarked. Dette innebærer flere
produksjonsserier og dermed /kte produk-
sjonskostnader dersom en avsetter produk-
sjonen på flere eksportmarkeder. På den an-
nen side vil hjemmemarkedsprodusentene
vaere skjermet for internasjonal konkurranse.
Priskonkurransen på fiemmemarkedet vil
svekkes, Dette vil innebære hpyere priser for
forbrukerne. I små nasjonale markeder vil
utenlandske produsenter i liten grad påta seg
kostnadene med å skreddersy produkter etter
nasjonale spesifikasjoner. Dette tilsier at for-
brukerne i små land taper relativt sett mest på
at produktkrav er forskjellige i ulike land.

EF ha¡ iverksatt en rekke tiltak for å harmo-
nisere produktkravene. På de viktigste vare-
områder hvor hensynet både til helse, sikker-
het og mifø spiller en sentral rolle, har EF ut-
arbeidet generelle fellesskapsregler. De gene-
relle regler skal utfylles med spesifikke sær-
direktiv eller europeiske standarder. Viktige
områder som er regulert med fellesskapsreg-
ler er næringsmidler, IegemidLer, maskiner,
byggevarer, teleutstyr mv.

Arbeidet med utvikling av felles produkt-
krav er imidlertid ikke sluttf/rt og vilvære en
h@yt prioritert oppgave også etter l. januar
1993. På områder som ikke reguleres av felles-
skapsregler, vil EF-landene gjensidig god-
kjenne várer produsert etter nasjonale krav
(f. proposisjonens kapittel 4 om Cassis de Di-
jon-prinsippet).

I tråd med utviklingen mot et felles marked
innf/res det mer ensartede produktkrav i EF.
Dette vil fØre til stØrre markeder for produ-
sentene og økt konkurranse på de nasjonale
markeder. Produsentene kan i ett felles mar-
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ked produsere i stØrre produksjonsserier. I
distribusjonsleddet kan det utvikles et behov
for markedsdekkende kjeder og ikke minst
gode transportmuligheter for varene. I mar-
kedsføringen vil produsentene kunne dra
nytte av felles markedsf/ring for de saÍÌme
produktene i flere land. Denne utviklingen er
allerede i gang, og den vil forsterkes uavhen-
gig av E@S-avtalen.

Med EØS-avtalen vil norske produsenter få
de samme muligheter som EFs egne produ-
senter til å selge produktene fritt i EØS-mar-
kedet. Norske produsenter vil kunne benytte
CE-merket på produktene og dermed være
sikret fri markedsadgang. Med deltakelse i ar-
beidet i de europeiske standardiseringsorga-
nisasjonene kan norske bedrifter være med
på å utforme de nye produktkravcne på vikti-
ge områder som maskiner, byggevarer og
skipsutstyr. En aktiv deltakelse vil sikre at en
på et tidlig stadium kan benytte europeiske
produktkrav i egen produksjon.

10.3.13 Handelspolitikk overfor land uten-
om EØS

EF er en tollunion med et felles tollregime
overfor tredjeland. EØS vit ikke innebære en
tollunion mellom EFTA-landene og EF. EØS-
avtalen innebærer dermed ikke at Norge og
de Øvrige EF'TA-landene må justere handels-
politikken overfor tredjeland til den felles
ytre handelspolitikk EF-landene f/rer. I ho-
vedsak står det dermed Norge fritt å utforme
handelspolitikken overfor tredjeland. På en-
kelte områder som finansielle tjenester og
skipsfart legges det i EØS-avtalen opp til et
naermere samarbeid om politikken overfor
tredjeland.

IO.4 MAKROøKONOMISKE YIRI(NIN-
GER FOR NORSK øKONOMI AY
DøS

10.4.1 Innledning
EØS-avtalen etablerer et enhetlig regelverk

som, når det gjennomfpres nasjonalt, regule-
rer rammebetingelsene for forbrukere, ar-
beidstakere og næringsliv. Avtalen oppretter
dessuten ordninger for overvåking og hånd-
hevelse for å sikre enhetlig etterlevelse av reg-
lene. Innenfor det området Avtalen dekker
vil det ikke være anledníng til å forskjetlsbei
handle arbeidstakere og næringsliv på grunn-
lag av nasjonalitet.

De felles konkurransereglene og håndhe-
velsen av demvil påvirke rammebetingelsene
for offentlige myndigheter, forbrukere, ar-
beidstakere og næringsliv i Norge og de andre

EØSJandene. De Økonomiske virkningene av
EØS-avtalen vil være et resultat av hvordan
disse ulike aktØrene tilpasser seg nye ramme-
betingelser. Ulike nasjonale regler innebærer
at det Økonomiske samkvemmet mellom lan-
dene i Vest-Europa begrenses av barrierer.
For forbrukere, arbeidstakere og næringsJiv
betyr dette at det er st/rre kostnader forbun-
det med transaksjoner på tvers av landegren-
sene enn innenlands.

EØS vil gi nye /konomiske og institusjonel-
le rammebetingelser for Norge, uansett om
Norge slutter seg til Avtalen, eller velger å ba-
sere det Økonomiske samkvemet med EF og
de øvrige EFTA-landene på henholdsvis Fri-
handelsavtalene og Stockholmskonvensjo-
nen som sikrer fri handel med industrivarer
(frihandelsalternativet). Dersom de øvrige
EFTA-Iandene slutter seg til EØS og Norge
velger å stå utenfor, vil Norge bli stående
utenfor et område der felles konkurransereg-
ler og ordninger for overvåking og håndhevel-
se av disse vil regulere de pkonomiske forbin-
delsene mellom de Øvrige landene i Vest-Eu-
ropa.

Selv om et frihandelsalternativ formelt sett
representerer en uendret situasjon i forhold
til våre europeiske handelspartnere, vil derfor
norsk /konomi likevel bli påvirket av at de
Øvrige vesteuropeiske landene endrer spille-
reglene for sine pkonomiske mellomværende.

Det relevante sammenligningsgrunnlag for
å vurdere konsekvensene av norsk tilslutning
til EØS-avtalen er derfor de virkninger en vi-
deref/ring av frihandelsavtalen vil ha for
norsk /konomi i en situasjon der våre euro-
peiske handelspartnere utdyper det /kono-
miske samarbeidet ved å danne EØS.

For å etablere et grunrùag for åvurdere kon-
sekvensene av norsk tilslutning til EØS-avta-
len dr/fter en i det f6lgende hvordan EØS vil
påvirke den Økonomiske utviklingen under
to alternative forutsetninger:

- norsk tilslutning til EØS-avtalen;
- et frihandelsalternativ, dvs. videreføring

av frihandelsavtalene med EF og opprett-
holdelse av EFTA-konvensjonen i en situa-
sjon der de Øvrige EFTA-landene slutter
seg til E@S.

I prinsippet kan en tenke seg et tredje alter-
nativ; en utbygging av frihandelsordningene
med EF- og EFTA.-landene. Spþrsmål knyttet
til et slikt alternativ er nærmere drøftet i ka-
pittel 2.10. Det er på det nåværende tidspunkt
svært vanskelig å ha noen klare formenilger
om hva et slikt avtalealternativ ville kunne gå
ut på. Det gir fØlgelig lite mening å vurdere de
/konomiske virkningene av en slik l/sning.
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10.4.2 Mekanismer som vil gjøre seg gjel-
dende ved en EØS-avtale

En EØS-avtale vil virke inn på norsk lkono-
mi på ulike måter, Deltakelse i et samarbeid.
basert på enhetlige rettslige rammer innebse-
rer nedbygging av barrierer som i dag begren-
ser det /konomiske samkvemmet mellom
Norge og de øvrige vesteuropeiske landene.
Eksempler på gjenstående handelsbarrierer,
eller såkalte ikke-tariffære handelshindre, er
bl.a.:

- ulike nasjonale produktstandarder og and-
re tekniske bestemmelser for varer, f.eks.
sikkerhetsspesifikasjoner for motorkj@re-
t@yer, restriksjoner på tilsetningsstoffer i
næringsmidler, krav til elektrisk installa-
sjonsutstyr, forbud eller kontroll på det ve-
terinære og plantesanitære området mv.;

- tidkrevende og komplisefte toll- og grense-
passeringsprosedyrer;

- restriksjoner på handel med tjenester bl.a.
i form av valutareguleringer som begren-
ser muligheten til å benytte utenlandske
banker, eller restriksjoner på utenlandske
banker mht. etablering;

- bruk av eller trussel om bruk av anti-dum-
pingtiltak for proteksjonístiske formål;

- preferanse for nasjonalt næringsliv ved of-
fentlige innkjØp;

- statsstØtte eller konsesjonslovgivning som
gir nasjonalt næringsliv konkurransefor-
trinn i forhold til utenlandske konkurren-
ter.

De tre mekanismene en har for å fierne hin-
dre er:

- innf/ring av felles standarder og giensidig
godkjennelse av nasjonale produktstan-
darder;

- utvikling av felles regelverk på områder av
betydning for internasjonal handel, f.eks.
konkurranseregler, statsstØtte, offenUige
innkjpp og tjenesteyting innen finans og
samferdsel;

- effektive ordninger for overvåking og
håndhevelse av regelverket.

En kan splitte de sentrale virkningene for
naeringsliv og forbrukere i fire komponenter:

- virkninger av reduksjon i kostnader som
føIge av handelsbarrierer;

- virkninger av forsterket konkurranse,
- virkninger av /kt utnyttelse av stordrifts-

fordeler;
- virkninger av å integrere det vest-europeis-

ke kapitalmarkedet.
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Kostnadene vil reduseres som en direkte
føLge av at myndighetene bygger ned han-
delshindre. Innf/ring av enhetlige krav til, el-
ler gjensidig godlçjenning av, produktstan-
darder vil f.eks, spare norske eksportbedrifter
for kostnadene ved å tilpasse produktene til
ulike nasjonale standarder. Enklere grense-
kontroll og deregulering av veitransport vil
redusere kostnadene for norske eksportlrer.
Samtidig vil det innebære lavere priser på im-
porterte varer. Nedbygging av ha¡delshindre
vil også indirekte redusere kostnadene som
fglge av at konkurransen lker.

Handelshindre og markedssegmentering er
imidlertid ikke bare et resultat av offentlige
reguleringer. De enkelte bedrifter kan ha in-
teresse av å s$erme seg mest mulig fra kon-
kurranse. Graden av markedsintegrasjon vil
derfor også avhenge av i hvilken utstrekning
en klarer å bryte ned private handelshindre
ved å fpre en konkurransefremmende poli-
tikk.

Både innenfor industriproduksjon og tje-
nesteytende næringer finner en for enkelte
produkter stordriftsfordeler knyttet til pro-
duksjon, markedsfØring og distribusjon som
innebærer at kostnadene pr. enhet avtar med
/kende salg. De nasjonale markedene kan i
mange tilfeller vaere for små til at disse forde-
lene blir fullt utnyttet, I den utstrekning mar-
kedsintegrasjonen f6rer til en omstrukture-
ring innen næringslivet i retning av produk-
sjonsenheter som produserer i st/rre skala,
vil kostnadene reduseres.

Forsterket kbnkurranse vil over tid bedre
produktiviteten og dermed redusere kostna-
dene som f6lge av omstillinger fra mindre ef-
fektive til mer effektive bedrifter. Reduserte
kostnader, både som f/lge av lavere import-
priser og bedre produktivitet innenlands, in-
nebærer lavere priser og dermed Økt kjØpe-
kraft for norske forbruke¡e. De realinntekts-
gevinster integrasjonen gir opphav til i det Øv-
rige EØS-området, vil isolert sett gi pkt etter-
sp/rselsvekst, Det vil gi norsk næringsliv im-
pulser i form av Økt eksportmarkedsvekst.

Mer geñerelt vil norske bedrifters konkur-
ransesituasjon bli påvirket av at EØS-avtalen
vil gi mer like rammevilkår i de forsgellige
EØS-land, og trygghet for at denne balansen
ikke forrykkes i fremtiden, selv om regelver-
ket i EØS skulle endres. Et stlrre område
med enhetlige regler og likeverdig håndhev-
ing vil i utgangspunktet ha st/rre betydning
for bedrifter i små land enn i store land, av to
grunner: For det fprste kan bedrifter fra små
land oftere stå overfor en mer usikker rettstil-
stand, spesielt i tilfeller med handelskonflik-
ter, Små land har begrenset mulighet til å tref-
fe effektive mottiltak og har derfor liten for-
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handlingsstyrke. For det andre vil en stØrre
del av bedriftenes produksjon være rettet mot
utenlandske markeder, fordi hjemmemarke-
det er lite og omfanget av eksporten stor i for-
hold til Økonomiens stØrrelse.

I tillegg kommer at EØS også gir en garanti
mot fremtidige handelshindre, heiunder en
utvidet bruk av anti-dumping våpenet, hvis
EF i fremtiden skulle iustere sin politikk i
proteksjonistisk retning overfor tredjeland,
f.eks. som fØlge av en alminnelig forverring av
det internasjonale handelspolitiske klimaet
eller kraftige Økonomiske tilbakeslag i Euro-
pa. En slik utvikling i EFs politikk kan fpre til
at bedrifter som skal foreta langsiktige inves-
teringer i produksjon for det europeiske mar-
kedet vil kunne legge vekt på slike vurderin-
ger ved lokalisering av ny virksomhet.

En EØS-avtale vil derfor også påvirke næ-
ringslivets rammebetingelser på andre måter:

- usikkerheten og dermed risikoen knyttet
til investeringer i könkurranseutsatt virk-
somhet i Norge i forhold til investeringer i
resten av Vest-Europa vil reduseres. For
det fØrste gir Avtalen lkt sikkerhet for
markedsadgang til det vesteuropeiske
markedet. For det andre gir Avtalen mer
forutsigbarb og stabile rammevilkår for
næringslivet lokalisert i Norge ì den for-
stand at norske myndigheter forplikter seg
til å gjennomfpre og etterleve det felles
EØS-lov- og regelverket;

- internasjonaliseringen forenkles. Et ensar-
tet regelverk på hjemmemarkedet og EØS-
markedet vil bidra til å redusere forskjel-
Ien mellom t¡iemmemarked og eksport-
marked. Det blir dermed enklere for de
hjemmemarkedsorienterte næringene å
ekspandere via eksport.

10.4.3 Mekanismer som vil giøre seg giel-
dende i et frihandelsalternativ

Også i en situasjon der de andre EFTA-lan-
dene tilsluttes EØS, mens Norge velger å stå
utenfor, vil noen av de samme mekanismene
gjpre seg gieldende i det norske $emmemar-
kedet som ved en EØS-avtale:

- norske forbrukere vil oppnå gevinster srjm
fplge av reduserte priser på varer og tjenes-
ter imPortert fra EØS-området;

- økt importkonkurranse vil presse pris- og
kostnadsnivået i norsk næringsliv' Dette
vil gi opphav til omstillinger og produkti-
vitetsgevinster.

Hvor sterke disse virkningene vil være i et
frihandelsalternativ i forhold tii EØS-avtalen,

vil i noen gtad avhenge av i hvilken utstrek-
ning norske myndigheter ensidig velger å åp-
ne opp for sterkere konkurranse i det norske
$emmemarkedet, Desto stØrre vekt en legger
på å skjerme norsk næringsliv fra omstillin-
ger, desto mindre vil disse positive virkninge-
ne være. Dersom siktemålet med en forlen-
gelse av frihandelsavtalen skulle være å dem-
pe omstillingene i norsk økonomi som fplge
av markedsintegrasjonen i Europa, må en
opprettholde handelsbarrierer. Da vil også de
positive virkningene bli mindre.

Selv om Norge i et frihandelsalternativ så
Iangt råd er skulle velge å tilpasse seg EøS-re-
gelverket på ensidig basis, ville dette imidler-
tid ikke sikre tilsvarende rettigheter overfor
landene som deltar i EøS. E@S-avtalen opp-
retter et system med avtalte, gjensidige for-
pliktelser og rettigheter mellom avtaleparte-
ne, der forpliktelser og rettigheter forutsettes
balansert mot hverandre. Også i et frihandel-
salternativ vil norsk næringsliv dra nytte av
eksportmarkedsvekst som følge av den ekstra
vekst markedsintegrasjon i EØS-området vil
gi opphav til.

Ved en samlet vurdering av et frihandelsal-
ternativ må en dessuten ta hens¡m til at der-
som Norge blir stående utenfor EØS, vil det,
sammenliknet med dagens situasjon, trolig
virke negativt inn på konkurranseposisjonen
på eksportmarkedene og på investeringene:

- dersom Norge opprettholder barrierer i det
norske hjemmemarkedet, vil norske eks-
portlrer bli m/tt med barrierer i EØS-mar-
kedet. Norsk næringsliv får dermed ikke
fullt ut del i de kostnadsbesparelser det Øv-
rige næringslivet i EØS oppnår som fØlge
av nedbygging av interne handelsbarrie-
rer. Ved nedbygging av handeisbarrierene
vil noe av handelen til de landene som i
dette titfellet er med i EØS, bli vridd bort
fra handel med Norge og over til handel
EØS-landene imellom.

- det vil trolig være større risiko knyttet til
investeringer i konkurranseutsatt virk-
somhet i Norge enn ved tilsvarende inves-
teringer i EØS-området' Dette vil dels væ-
re en f/Ige av at norske eksportprer ikke vil
stå over sarnme forutsigbarhet mht. mar-
kedsadgang som eksportØrene i EØSJan-
dene. Dels vil det kunne oppstå st/rre
usikkerhet om fremtidige rammebetingel-
ser for næringsliv lokalisert i Norge enn for
næringslivet i EØS-området, Dette fØlger
av at norske myndigheter i et frihandelsal-
ternativ ikke forplikter seg til å innf/re re'
gelverket i EøS.
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10.4.4 Langsiktige integrasjonsgevinster -
virkninger på inntekts- og velferds-
nivå

En har valgt å tilnærme seg analysen av
virkningene for norsk pkonomi fra to per-
spektiver. I dette avsnittet dr/ftes de langsik-
tige virkninger EØS vil kunne få for norsk
lkonomi, dvs. de virkningene som vil gjlre
seg gjeldende etter at neeringsliv og arbeids-
takere har tilpasset seg de nye rammebetin-
gelser det indre marked og EØS innebærer. I
avsnitt 10,5,5 drØftes de omstillinger EØS for-
ventes å resultere i, og hvordan EØS vil påvir-
ke den pkonomiske utviklingen de nærmeste
årene. Denne tilnærmingen må betraktes som
en analytisk forenkling. Det vil i praksis ikke
være mulig å foreta noen presis avgrensning i
tid av omstillingsperioden, For det fØrste vil
/konomien være i kontinuerlig omstilling og-
så etter at EØS har fått fullt giennomslag i de
@konomiske rammebetingelsene. For det an-
net vil omstillingsperioden variere fra sektor
til sektor.

Det foreligger et omfattende forskningsma-
teriale internasjonalt om de virkningene det
indre marked og EØS vil kunne få for de vest-
europeiske landene, jf. også omtalen i avsnitt
10.2. Selv om de studier som foreligger, enty-
dig konkluderer med at det indre marked i en
periode vil gi vekstimpulser for de land som
delt¿r i integrasjonen, er det imidlertid ulike
vurderinger av størrelsen på de samlede inn-
tektsgevinstene. Dette må ses på bakgrunn av
de betydelige metodemessige problemene
som knytter seg til det å tallfeste så omfatten-
de endringer i de Økonomiske r¿mmebetin-
gelser som det indre marked og EØS forven-
tes å innebære, samt usikkerheten knyttet til
hvorvidt en faktisk klarer å realisere et indre
marked etter intensjonene.

I de spesialutredningene som foreligger er
det utarbeidet anslag for effektivitetsgevin-
ster på enkelte områder av norsk flkonomi.
For enkelte industrinæringer og offentlige
innhjØp foreligger det beregninger av de po-
tensielle effektivitetsgevinstene for norsk
Økonomi, basert på et lignende metodeopp-
legg som det EF-kommisjonen (Cecchini-rap-
porten) har lagt til grunn i analysene for EF-
landene. Disse beregningene gir visse holde-
punkter for å dimensjonere de potensielle
virkningene for norsk /konomi i forhold til
det som er anslått for andre land,jf. boks 10.2.
Beregningene viser for det fgrste at Norge vil
oppnå gevinster av det indre markedet der-
som Norge deltar i integrasjonen på linje med
/vrige europeiske land. Videre indikerer be-
regningene at integrasjonsgevintene for
norsk økonomi ikke er mindre enn for gjen-

nomsnittet av EF-landene på de områder som
vil dekkes av en EØS-avtale.

Også et par andre forhold kan trekkes fram
når en skal sammenlikne mulige gkonomiske
virkninger for Norge og de andre landene i EF
eller i Etr*TA:

Markedet for produktene fra en betydelig
del av næringslivet i Norge og flere av de and-
re EFIIA-landene vil umiddelbart og direkte
bli lite ber/rt av en eventuell E@S-avtale, en-
ten fordi enkelte næringer i stor grad er natur-
lig skjermet, eller fordi det allerede eksisterer
effektive internasjonale markeder der prisva-
riasjonene mellom geografiske områder er
små. Det siste gjelder bl.a. for oJjeprodukter
og for store deler av produktene fra den kraf-
tintensive industrien. Den kraftintensive in-
dustrien vil imidlertid dra fordel av at bruken
av anti-dumpingtiltak blir avskaffet innen
EØS. Samlet vil likevel en mindre andel av
eksportnæringene i Norge bli direkte ber/rt
av EØS enn hva tilfellet er for andre EFTA-
land. Til gjengjeld kan virkningen av EØS for
t¡iemmemarkedsorienterte næringer bli ster-
kere.

Det norske tljemmemarkedet er lite i euro-
peisk sammenheng. Konkurransetrykket har
trolig derfor vært svakere enn i mange andre
vesteuropeiske land og avsetningsmulighete-
ne for begrensede til å oppnå de kostnadsbe-
sparelser produksjon og distribusjon i stor
skala kan gi opphav til. Det relativt hlye pris-
nivået i Norge indikerer også at det norske
l¡jemmemarkedet er mer s\jermet for kon-
kurranse enn $emmemarkedene i mange av
de þvrige vesteuropeiske landene. Dette tilsi-
er isolert sett at det kan vaere potensiale for
st¿rre a-llokeringsgevinster i Norge enn i EF-
landene sett under ett, jf. Haaland (1990).

Beregningene referert i boks 10.2 er i hoved-
sak basert på det analyseopplegget EF-kom-
misjonen anvendte for å tallfeste virkningene
av det indre marked. Slik det ble redegiort for
i avsnitt 10.2, er disse beregningene blitt kriti-
sert. Ifllge en analyse av Baldwin (1989) vil
det indre marked kunne gi betydelig stprre
gevinster som fplge av at den langsiktige vek-
sten heves. Legger en denne analysen til
grurul, vil virkningene for Norge også bli stlr-
re enn det de refererte anslagene indikerer.
Det er imidlertid også lagt fram analyser som
konkluderer med at virkningene kan bli
mindre enn det Kommisjonen har lagt til
grunn.

Både norske og utenlandske analyser (f.
avsnitt'10.2.3 og boks 10.2) peker i retning av
at Norge vil kunne tape på etablering av det
indre marked dersom vi velger å bli stående
utenfor, Dette tilsier at den pkonomiske vek,
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Bolcs 70.2 Elæempler på, ta.Ll,lesting au integrøsjonsgq;inster på, enkelte områd,er o,u norsk
Økonomi

Det er anslått at norsk deltakelse i et indre marked for offentlige innkjØp vil kunne
resultere i gjennomsnittlige prisreduksjoner for det offentlige på 7-10 pst. som fpì.ge

av Økt konkurranse blant leverandørene. Samlet vil dette kunne gi en besparelse til-
svarende 0,5-0,8 pst, av bruttonasjonalproduktet, eller ca. 3,5 - 5,5 milliarder kroner
uttrykt i 199l-priser, jf. I(jær (19S9). I en studie i regi av EF-kommisjonen anslås den
tilsvarende besparelsen for EF-landene under ett til 0,6 pst. av bruttonasjonalproduk-
tet.

Beregninger av integrasjonseffektene som følge av økt konkurranse oB økt utnyt-
telse av stordriftsfordeler for fire industribransjer ìndikerer at norske forbrukere og
produsenter samlet vil kunne oppnå gevinster i stlrrelse 0,9-4,0 pst. av utgiftene til de
industrivarer som dekkes av studien. Jf. Norman og Orvedal (1990), Isolert sett vil Økt
konkurranse medfØre lavere inntjening og overskudd for produsentene. Dette vil
imidlertid mer enn oppveies av at forbrukernes realinntÊkt øker som f6lge av lavere
priser. De tilsvarende gevinstene i EF-landene under ett er anslått til 0,6-2,5 pst. Blir
vi derimot stående utenfor, vil realiseringen av det indre markedet kunne påfpre oss
et lite tap.

Beregningsresultatene i alternativet der Norge blir stående utenfor det indre mar-
kedet indikerer at den Økonomiske velferden vil reduseres noe i forhold til utgangssi-
tuasjonen. Sammenliknes velferdsvirkningene i de to beregningsalternativene, be-
står virkningene av å stå utenfor det indre markedet først og fremst i at vi går glipp av
de realinntektsgevinster Økt integrasion gir opphav til.

I begge beregningsalte¡nativene vil det indre markedet resultere i betydelige om-
stillinger i de analyserte bransjene.IfØlge beregningene er det dermed begrensede
muligheter til å skjerme industrien fra omstillinger ved å stå utenfor det indre marke-
det.

Beregningene er basert på at Sverige velger samme tilknytningsform til det indre
markedet som Norge. Norman og Orvedal gjennomførte imidlertid også beregninger
som belyser virkningene for Norge av å stå utenfor det indre markedet i det tilfellet
Sverige tok del. De negative utslag på norsk gkonomi ved å stå utenfor det indre mar-
kedet ble i dette tilfellet forsterket.

sten på lang sikt vil bli svakere dersom Norge
skulle velge et frihandelsalternativ enn ved
en EØS-tilslutning.

Det har i enkelte sammenhenger vært ut-
trykt frykt for at EF vil bygge opp handels-
barrierer mot tredjeland. Dersom Økt konkur-
ranse i EF skulle resultere i oppbygning av
handelsbarrierer mot tredjeland, vil de samle-
de gevinstene av ma¡kedsintegrasjonen redu-
seres, og EØS vil dermed også gi mindre vek-
stimpulser til norsk Økonomi. En slik utvik-
ling vil imidlertid også øke kostnadene ved å
stå utenfor EØS. Dersom Norge velger et fri-
handelsalternativ, vil det være en risiko for at
Norge blir rammet av eventuelt lkt proteksjo-
nisme fra EF.

10.4.5 Omstilling ogsysselsetting
Omstillinger som f6lge av nedbygging av

handelsbarrierer er ikke noen ny erfaring for
Norge. Den sterkeveksten i 1950- og 1960-åre-
ne var bl.a. et resultat av at vi utnyttet fordele-

ne ved Økt internasjonal arbeidsdeling. Spesi-
elt bidro frihandel innen EFTA til betydelige
omstillinger innen Lrjemmemarkedsorientert
industri i 1960-å¡ene. Omstillingene i denne
perioden fØrte ikke til Økning i arbeidsledig-
heten.

Omstillinger innebærer overf/ring av kapi-
tal og arbeidskraft fra de næringer og bedrif-
ter som ikke kan hevde seg i en situasjon med
forsterket konkurranse til næringer og bedrif-
ter som oppnår nye ekspansjonsmuligheter.

Spesielt med den svake utgangsposisjonen
deler av næringslivet har, kan en ikke forven-
te at omstillingene vil forlppe like balansert
som i 1950- og 1960-årene. I de næringer og
bedrifter som i dag er skjermet for internasjo-
nal konkurranse og som ikke vil kunne oppnå
lØnnsom drift når de utsettes for sterkere in-
ternasjonal konkurranse, vil produksjon og
sysselsetting forholdsvis raskt kunne bli re-
dusert. Den omfattende avskallingen innen
industri og annen konkurranseutsatt virk-
somhet de senere årene er dels et uttrykk for
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interne problemer i norsk Økonomi, men kan
også reflektere at næringslivet allerede er i
ferd med å innstille seg på sterkere konkur-
ranse i det europeiske markedet,

Det tar tid å bygge opp ny produksjonska-
pasitet og å utnytte /kt markedsadgang i de
næringer og bedrifter som får sine ram¡nebe-
tingelser forbedret i EøS. Det kan derfor ta
flere år fpr gevinstene ved økt integrasjon gir
merkbare utslag på nasjonalpkonomiske stØr-
relser som samlet verdiskaping og sysselset-
ting. De nærmeste årene må vi fortsatt være
innstilt på at avskallingseffekter kan slå nega-
tivt ut på sysselsettingen. Dette vil trolig giet-
de både i alternativet med en EØS-avtale og i
et frihandelsalternativ. I en periode kan mar-
kedsendringene i Europa derfor medfØre
kostnader bl.a. i form av en h¿yere arbeidsle-
dighet.

I et frihandelsalternativ vil en, dersom en
velger å opprettholde barrierer, kunne dempe
omstillingene og de umiddelbare negative
sysselsettingseffektene i de hjemmemarkeds-
orienterte næringene. På den annen side vil
en i et slikt alternativ oppnå svakere syssel-
settingsvekst som fplge av at eksporten vil
lke mindre enn ved en EØS-tilslutning. Vide-
re vil st/rre usikkerhet trolig slå negativt ut
på investeringene, noe som isolert sett inne-
bærer lavere etterspØrsel og dermed produk-
sjon og sysselsetting. Spesielt vil dette være
tilfelle dersom norsk awisning av EØS-avta-
len blir tolket som signal om at Norge vil f/re
en politikk som awiker betydelig fra den som
fpres i det lwige VestEuropa. I så fall vil den
samlede sysselsettingsveksten i et frihandel-
salternativ kunne bli svakere på kort sikt enn
ved en EØS-tilslutning.

10.5 YIRKNINGENE FOR KAPITAL-
M^å'RKEDET OG INVESIERIN-
GENE

10.õ.1 Virkninger av å delta i eú integrert
vesteuropeisk kapitalmarked

EØS-avtalen viI, med noen få unntak, sikre
frie kapitalbevegelser i hele EØS-området.
Det blir fri adgang til å tilby og etterspprre fi-
nansielle tjenester på tvers av landegrensene.
Avtalen fierner restriksjoner på plassering av
bankinnskudd, kjØp og salg av verdipapirer,
samt adgangen til å etablere næringsvirksom-
het og $ppe eierandeler i eksisterende selska-
per i andre land.

Nedbyggingen av restriksjonene på kapital-
bevegelsene virker inn på kapitalmarkedets
funksjonsmåte. Det er viktig for næringsli-
vets konkurranseevne at det har samme ad-
gang som internasjonale konkurrenter til å lå-
ne og plassere over landegrensene, og at kost-
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nadene i den innenlandske kredittformidlin-
gen reduseres. Konkurransen i det norske fi-
nansmarkedet vil Øke. En viktig virkning av
internasjonaliseringen aú kapitalmarked.et, er
at kravene til avkastning på kapital i Norge
blir mer lik den avkastning som kan oppnås
internasjonalt.

Selv om Norge velger å stå utenfor EØS-
samarbeidet, fgrer den hgye mobiliteten i fi-
nansmarkedene til at det i praksis blir få mu-
ligheter til å opprettholde effektive restriksjo-
ner på kapitalbevegelsene. Awiklingen av va-
lutareguleringen som allerede er gjennom-
fprt, reflekterer bl.a. dette forhold. Usikkerhe-
ten med hensyn til markedsadgangen hvis
Norge velger å
kan på sin side
kastningen på
h/yere i dette tilfellet. Det vil i såfall tilsi et la-
vere investeringsnivå.

10.5.2 Direkúe investeringer og markedet
for selskapskontroll

EØS-avtalen vil innebære at de regler som
idag forskjellsbehandler nordmenn og utlen-
dinger når det gielder adgangen tit eierskap i
norske selskaper, må awikles. Dette gielder
f@rst og fremst dagens regler vedrørende den
særskilte konsesj onsplikten for utlendinger i
jndustrikonsesjonsloven, og den øvre grensen
for samlet utenlandsk eierskap i finansinsti-
tusjoner. Jf, proposisjonens kapittel 5.

En sterkere /konomisk integrasjon i Euro-
pa kan ventes å fpre til en lking i omfanget av
direkte investeringer på tvers av landegrense-
ne. Reduserte handelsbarrierer og økt mulig-
het til å utnytte stordriftsfordeler kan gj6re
det fordelaktig å konsentrere produksjonen
for det europeiske markedet i færre og stØrre
enheter,

Reduserte barrierer innebærer at forskjeller
i transportkostnader vil ha st6rre innvirkning
på næringslivets lokaliseringsvalg. Dette kan,
særlig for visse typer vareproduksjon, også
fØre til gkt geografisk konsentrasjon av pro-
duksjonen til områder nær de stØrste marke-
dene i Europa. Som f/lge av Norges perifere
lokalisering i forhold til de sentrale markede-
ne, kan transportkostnadene trekke i retning
av at enkelte norske produsenter vil Ønske å
etablere seg ute. Økt vekst for norske bedrif-
ter vil dermed ikke nldvendigVis slå ut i Økt
sysselsetting i Norge. Står vi utenfor EØS, er
det grunn til å tro at denne tendensen vil bli
forsterket. 81.a. kan Ønske om lokalisering in-
nenfor EøS bli utslagsgivende for valg mel-
lom investeringer i Norge eller i andre vest-
europeiske land.

Innenfor enkelte ressursbaserte næringer,
f.eks. deler av fiskeforedlingsindustrien, har
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nærhet til råstoffkildene betydning for pro-
duktkvalitet og l6nnsomhet. Innenfor seg-
menter av industrien har en i Norge et avan-
sert industrielt mifØ som vil kunne motivere
utenlandsk industri til etablering i Norge. In-
nen slike næringer kan nedbygging av mar-
keds- og etableringsbarrierer føre til at euro-
peisk næringsliv i st@rre utstrekning enn tid-
ligere etablerer seg i Norge.

Omfanget av direkte investeringer over lan-
degrensene i OECD-området økte sterkt i åre-
ne fra 198õ til 1990, med giennomsnittlig 34
pst. pr. år. Selv om en del av denne lkingen
skyldes verdiendringer, bl.a. lkte eiendoms-
verdier, kan en stor del av @kingen tilskrives
den oppmykning av regelverket for direkte
investeringer fra utlandet som har funnet sted
i OECD-landene.

Veksten i direkte investeringer har vært
st/rre mellom EF-land enn i OECD-området
forpvrig, Tall for samlet oppkjppsaktivitet,
dvs. fusjoner og bedriftsoppkjøp, viser at 60
pst. av den globale opphjØpsaktiviteten uten-
for USA foregikk mellom europeiske selska-
per. Volumet av slike transaksjoner mellom
selskaper i Europa Økte spesielt sterkt og ble
9-doblet i årene 1985-1989. Planene om det in-
dre marked antas å ha spilt en viktig rolle for
denne utviklingen,

Akkumulerte utenlandske direkte investe-
ringer utenom oljesektoren i Norge steg fra
53,7 mrd. kroner i 1987 til 73,3 mrd. kroner
ved utgangen av 1990. Over halvparten av all
utenlandsk kapital i Norge var investert i o[e-
sektoren. USA og Sverige er de st/rste inves-
torland med til sammen to tredeler av totalbe-
l6pet, fordelt med nesten halvparten på USA
og en seksdel på Sverige.

De akkumulerte norske direkte investerin-
ger i utlandet Økte, if¿lge underspkelser fore-
tatt av Norges Bank, fra 28 mrd. kroner i 1988
til ca. 36 mrd. kroner i 1989. Av dette er tre fi-
redeler investert i Vest-Europa.

F\rsjoner, oppkjøp, aksjeerverv eller andre
samarbeidsformer over landegrensene kan bi-
dra til et mer kostnadseffektivt og dermed
mer konkurransedyktig næringsliv. En utnyt-
telse av stordriftsfo¡deler i ledelse, produk-
sjon og distribusjon kan gi grunnlag for lavere
priser og samfunnsØkonomiske gevinster.
Slike muligheter vil i utgangspunktet kunne
utnyttes av både norske og utenlandske be-
drifter.

Direkte investeringer kan være et alternativ
til handel med varer over landegrensene ved
at lokaliseringen av selve produksjonen kan
endres, Beslutningen om valg av lokalisering
for en produksjonsenhet vil være basert på
flere forhold, bl.a. transportkostnadene for
bedriftens produkter til markedet, pris på
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innsatsfaktorene, herunder arbeidskrafts-
kostnader, og skatte- og avgiftsbelastningen i
det aktuelle landet. Kostnadsnivået i Norge
vil også ha vesentlig betydning for nord-
menns og utlendingers beslutninger om å in-
vestere i Norge. Det generelle llnnsnivået i
Norge er hØyt. På den annen side er lØnns-
kostnadene for }rØyt kvalifisert arbeidskraft
giennomgående lavere enn i mange av EX'- og
EFTA-ìandene.

Etablering av en produksjonsenhet i et an-
net land vil i mange tilfelle også være moti-
vert ut fra pnsket om å komme inn under lan-
dets regelverk for favorisering av egne bedrif-
ter, hva angår f.eks. skattemessige konsesjo-
ner, tollfrihet eller favorisering ved offentlige
innkjØp. En EØS-avtale vil gi felles konkur-
ranseregler og dermed redusere norske be-
drifters behov for å foreta investeringer i Vest=
Europa ut fra dette motivet.

I en utredning utarbeidet på oppdrag av
Kommunaldepartementet analyseres virk-
ningene av det indre markedet på utgående
og inngående direkte utenlandsinvesteringer
i Norge, jf. Bachtler (1991b). Analysen bygger
på en intervjuundersØkelse blant 26 uten-
Iandske og 10 norske foretak innen kjemisk
industri og verkstedsindustri. De norske dat-
terselskaper til de kartlagte utenlandske fore-
takene sysselsatte i 1991 om lag 46 000 ar-
beidstakere og hadde en samlet omsetning på
om lag 60 mrd. kroner. Selskapene ga uttrykk
for at det indre marked på lengre sikt kunne
få betydelig innvirkning på investeringsnivå-
et i Norge bla. som fþlge av at det ble mer at-
traktivt å være lokalisert nær de store euro-
peiske markedene. Ifllge utredningen vil
valg av norsk tilknytningsform til det indre
marked kunne få merkbar innvirkning på in-
vesteringsnivået i Norge utover i 1990-årene.

Ifglge bedriftenes vurderinger vil investe-
ringsklimaet i Norge ikke endre seg vesentlig
ved norsk tilslutning til EøS. Dette kan ha
sammenheng med at investeringsplanene al-
lerede er tilpasset de endringene i markeds-
betingelsene som det indre marked innebæ-
rer, og at næringslivet ha¡ lagt til grunn at
Norge vil delta fullt ut i det indre marked, en-
ten ved en EØS-avtale eller EF-medlemskap.

Dersom Norge skulle velge et frihandelsal-
ternativ, forventet 25 pst. av foretakene en for-
verring av investeringsklimaet. En må forven-
te at behovet for nærhet til de store europeis-
ke markedene vil bli stØrre i et slikt alternativ
enn med en EØS-avtale.

En opphevelse av eierbegrensningene som
diskriminerer mot utlendinger innebærer at
det internasjonale kapitalmarkedet i stØrre
grad åpnes for norske bedrifter. I en rapport
om de Økonomiske konsekvensene av å av-
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vikle de særlige eierbegrensningene for utlen-
dinger i norsk næringsliv, Eckbo (1991), pe-
kes det på at regler som effektivt begrenser
utlendingers eierandeler i norske selskaper,
begrenser tilgangen på risikovillig kapital,
noe som øker kapitalkostnadene. Tendensen
mot en hgy innenlandsk kapitalkostnad for-
sterkes som f61ge av at eierkonsentrasjonen i
norsk næringsLiv gjennomgående er hlyere
enn i sentrale europeiske industriland. Kom-
binasjonen av }lgy eierkonsentrasjon og be-
grensninger på tilgangen på utenlandsk kapi-
t¿l innebærer at tilbudssiden i kapitalmarke-
det domineres av noen få store aktprer med
markedsmakt. Det kan innebære at prisen på
risikokapitalen blir hgyere enn ved fri kon-
kurranse.

Kapitalmarkedets funksjonsmåte påvirker
også effektiviteten i produksjonen, og der-
med e'¡nen til å bære et gitt kostnadsnivå. F\r-
sjoner og aksjeoppkj/p kan være viktige i
denne sammenheng, fordi de tillater selska-
per å gå inn i ny virksomhet uten n/dvendig-
vis å måtte duplisere eksisterende, kostbar
produksj onskapasitet.

Virkningene av å oppheve eierbegrensnin-
gene som diskriminerer mot utlendinger, kan
ifølge den omtalte rapportvære:

- økt konkurranse og økt likviditet og der-
med reduserte kapitalkostnader;

- økt opp$Øpsaktivitet innenlands både
som f/lge av at utenlandske og norske in-
vestorers oppkjppsmuligheter pker. Lave-
re kapitalkostnad og /kt tilgang på risiko-
kapital fra utlandet vil gjØre det lettere for
norske investorer å konkurrere om å overta

"dårligu drevne norske selskaper;
- awikling av nasjonale eierbegrensninger

innenfor EØS-avtalen vil sikre muligheten
for norske investorer og selskaper til å
etablere seg i utlandet, og de vil dermed
kunne dra nytte av stordriftsfordeler og
markedsstrategier for hele EØS-området.

10.6 YIRI(NINGER F'OA ARBEIDS.
MARKEDET

10.6.1 Innledning
Det norske arbeidsmarkedet vil bli påvirket

av en EØS-avtale gjennom flere mekanismer,
bl.a. gjennom virkningene på næringsstruk-
turen og virkningen av effektiviseringsgevin-
ster i næringslivet. I dette avsnittet omtales
de endringer en EØS-avtale vil medfØre for
arbeidsmarkedets rammebetingelser direkte,
dvs. gjennom bl.a. regler for fri bevegelighet
av arbeidskraft og regelverk for gjensidig
godkjennelse av utdanning. Proposisjonens
kapittel 6 redegjØr for de endringer i regel-

verk og rammebetingelser for arbeidsmarke-
det, bl.a. trygderettigheter, som vil f/lge av en
EØS-avtale.

Arbeidsslkere fra et EØS-land vil få adgang
til andre EØS-land for å sØke arbeid. Generelt
vil EØS-borgere som dekker sine egne opp-
holdsutgifter, fritt kunne bosette seg i andre
EØSJand. F\rlle trygderettigheter - inkludert
syketrygd - er imidlertid begrenset til perso-
ner i arbeid og deres familie.

Avtalen vil legge grunnlaget for gjensidig
offentlig god$ennelse av kompetanse for en
del yrkesgrupper. Vurderingen av kvalifika-
sjoner i forhold til konkrete stillinger - herun-
der om språkkunnskapene er tilstrekkelige -
vil fortsatt tilligge arbeidsgiveren.

Avtalen vil i tillegg bedre mulighetene for
norske studenter til å ta hele eller deler av sin
utdanning i uUandet og tilsvarende for EF-/
EFTA-studenter i Norge. Både utenlandsstu-
dier og adgang til utveksling av arbeidskraft
med andre land kan bidra til gkt kompetanse
i norsk næringsliv,

EØS-avtalen sikrer den enkelte EØS-bor-
gers Økte rettighetertil å bo, studere og arbei-
de hvor som helst i EØS-området. Et hoved-
sp@rsmål er om disse lkte rettigheter vil fØre
til omfattende arbeidsmigrasjon på tvers av
landegrensene. Nedenfor drØftes forhold som
påvirker arbeidskraftens mobilitet og erfarin-
ger med felles arbeidsmarked i Norden og EF.
Basert på erfaringene fra Norden og EF er
konklusjonen at det ikke er grunn til å vente
vesentlig /king i arbeidsmigrasjonen innen
EØS-området.

Det er sannsynlig at de fremste utfordringe-
ne vedr/rende arbeidsmigrasjon i Europa i
årene fremover vil vaere knyttet til forholdet
til Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.
Mens levekårene i EØS-området er relativt li-
keartede, er inntektsnivået i Øst-Europa og
det tidligere Sovjetunionen lavt og fremtids-
utsiktene usikre. EØS-avtaten omfatter imid-
lertid ikke et felles regime overfor tredjeland.
Forholdet til borgere utenfor EØS vil som fpr
være et norsk anliggende.

10.6.2 Virkninger for mobiliteten
Det er flere faktorer som påvirker arbeids-

kraftmobiliteten over landegrenser.

- institusjonelle forhold. Dette omfatter bl.a.
regler som regulerer personers adgang til å
sØke arbeid i et annet land på fritt grunnlag
(arbeidstillatelse) og reglene for godkjen-
nelse av utenlandsk utdanning/yrkesprak-
srs;

- makroþkonomiske forhold. Ulikheter i
lkonomiske vilkår eller vekstutsikter kan
innebære sterke drivkrefter i retning av ar-
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beidsmigrasjon, Utsiktene til å få jobb nev-
nes ofte som den viktigste motivasjonsfak-
tor bak den enkeltes beslutning om å søke
arbeide i et annet land, Hpyere lØnn er en
annen faktor som påvirker flyttingen;

- det nasjonale arbeidsmarkedets virkemåte
vil være med på å bestemme i hvilken grad
landets etterspØrsel kan mltes med lan-
dets egen arbeidsstyrke og i hvilken grad
det vil være mulig å skaffe arbeide til de av
landets innbyggere som Ønsker dette.
Knapphet eller overskudd vil kunne føre
til migrasjon;

- befolkningsutviklingen. Både veksten i
befolkningen og sammensetningen av be-
folkningen vil være bestemmende for ut-
viklingen i arbeidsstyrken og kan på leng-
re sikt påvirke omfanget av arbeidsmigra-
sjon;

- sosiale og kulturelle forhold. En vesentlig
hindring for arbeidsmigrasjon er de sosiale
bånd en arbeidstaker norma-lt har knyttet i
hjemlandet, og de kulturelle fors$eller de
fleste vil mØte i et annet land, ikke minst i
form av språklige barrierer.

10.6.3 Migrasjonsmønstre innen EF
Fri bevegelse av arbeidskraft mellom de

seks opprinnelige EF-landene Vest-Tlskland,
Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Lux-
embourg ble gjennomf/rt gradvis. I 1968 ble
det felles arbeidsmarked formelt innført.
Denne formaliseringen medf/rte ikke økt
flytting mellom de seks, jf, Larsen (1990).

Storbritannia, Irland og Danmark gikk inn i
EF i 1973. Det var på forhånd ventet at Stor-
britannias medlemskap ville føre til en viss
innvandring av arbeidskraft fra S6r-Europa.
Tilgjengelige tall tyder ikke på noen slik inn-
vandring. TalI for Danmark gir et tilsvarende
bilde. Variasjonene i nettoinnflyttingen (+/-
10 000 pr. år) har fulgt svingningene i syssel-
settingen for/vrig (Økende nettoinnvandring
ved pkende sysselsetting og motsatt). Dette
mØnsteret er ikke endret etter 1973. Statsbor-
gere fra andre EF-land (enn Danmark) utgjor-
de i 1989 om lag samme andel av samlet antall
uUendinger i Danmark som i Norge. Regnet i
forhold til folketallet var det i 1989 noe færre
statsborgere fra andre EF-la¡d (enn Dan-
mark) i Danmark enn i Norge,

Hellas ble medlem av EF i 1981, Spania og
Portugal i 1986. Hellas ble i f 988 med i det fel-
les arbeidsmarked, mens Spania og Poftugal
fØrst blir med fra 1993.

Tall kan tyde på at det etter 1988 har skjedd
en /kt utvandring fra Hellas til Vest-þsk-
land, men det er for tidlig å fastslå om dette
bare er uttrykk for et oppdemmet behov for

familiegienforening eller om det er nye ar-
beidssØkere som flytter.

I alt bor 1,5-2 pst. av EF-borgere i andre EF-
land enn sitt hjemland.

Den utvidede adgangen tit å flytte og søke
arbeid innen EF er således ikke blitt benyttet
i særlig grad, Den forholdsvis sterke inntekts-
veksten i lavinntektslandene i EF - understpt-
tet av Økte overfpringer fra fellesskapet - har
sannsynligvis bidratt til dette.

10.6.4 Det nordiske arbeidsm¿rkedet
Det felles nordiske arbeidsmarkedet ble

formelt etablert i 1954. Barrierene mellom de
nasjonale arbeidsmarkedene er etter hvert
bygget ned ved at man har inngått omfatten-
de avtaler om juridisk og sosial likebehand-
ling av nordiske innvandrere med landets eg-
ne innbyggere. Felles nordiske regler for gien-
sidig godkiennelse av utdanning er imidlertid
begrenset til helse- og undervisningssekto-
ren.

Norden har un¡tatt offenUig tjenesteyting
fra det åpne arbeidsmarkedet i den forstand
at hvert land kan innfpre egne regler om til-
setting av utenlandske statsborgere i offentlig
tjeneste. I EF er til sammenligning offentlig
administrasjon holdt utenom, mens offentlig
tjenesteyting forØvrig er inkludert i det felles
arbeidsmarkedet. Det samme vil gielde i
EØS.

FlyttestrØmmen mellom de nordiske lande-
ne var stlrst på slutten av 1960-tallet og be-
g¡mnelsen av 1970-tallet. Migrasjonene var
stprst i 1970 da omlag 70 000 personer flyttet
fra et nordisk land til et annet. Etter dette har
mobiliteten over landegrensene vist en syn-
kende tendens, Etter 1980 har mobilitets-
mØnsteret i Norden alt i alt vært mer balans-
ert enn tidligere, Den totale flyttestrlmmen
har ligget på et jevnt lavt nivå. Differansen
mellom inn- og utvandringen i de enkelte lan-
dene har vært ganske liten.

Den klart st@rste flyttestrpmmen har gått
fra Finland til Sverige. Av den totale nordiske
emigrasjonen til Sverige etter 1954 står Fin-
land for nær ?0 pst. Det nest stþrste emigrant-
landet er Danmark,

Mobiliteten mellom Norge og resten av Nor-
den siden 1954 har vært liten og balansert.
Den nordiske innvandringen til Norge lå sær-
lig hØyt i 1986, da Norge mottok 26 pst. av den
samlede flyttest/mmen i Norden. Det var da
bla. en stor innvandring av svensker og dans-
ker til bygg- og anleggsnæringen. På slutten
av åttitallet @kte irnidlertid utvandringen fra
Norge til Sverige betydelig.

Mobilitetsmlnsteret innen Norden synes i
grove trekk å ha avspeilet ulikheter i kon-
junktusituasjonen i de nordiske þkonomiene.
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Arbeidsledighet i et land har skapt et utflyt-
tingspress som har blitt utllst av knapphet på
arbeidskraft i et annet land.

En stor andel av emigrasjon i Norden ser ut
til å være midlertidig. Utflyttingen etterfølges
av tilbakeflytting når mulighetene i hjemlan-
det er blitt bedre. I 1973 besto f.eks. nær 50
pst, av den totale emigrasjon i Norden av fin-
ner som flyttet hjem igjen fra Sverige.

I 1985 bodde det i de nordiske landene
(utenom Island) omlag 250 000 statsborgere
fra andre nordiske land. Dette tilsvarer l,l
pst. av befolkningen i disse landene. I Norge
var det pr. 1. juti 1991 omlag 34 000 statsborge-
re fra andre nordiske land, eller 0,9 pst. av be-
folkningen i Norge.

Til tross for relativt sett små kulturelle og
språklige forskjeller og få institusjonelle be-
skrankninger, synes dermed mer enn 35 år
med et felles nordisk arbeidsmarked ikke å
ha ledet til noen betydelige permanente skift i
arbeidskraftmigrasjonen mellom landene.

10.6.5 Virkninger for ulike typer arbeids-
kraft

De underslkelser sorn er gjennomf/rt for
enkelte faggrupper tyder på at det i dag ho-
vedsakelig er muligheten til å få arbeid, even-
tuelt bedre betalt jobb, sóm er den viktigste
faktoren for dem som bestemmer seg for å
flytte til et annet land. Med frihet til å spke ar-
beid hvor en ønsker, vil det dermed være et-
tersp/rselen etter arbeidskraft som i stØrre
grad styrer flyttingene mellom land. Virknin-
gene av et felles arbeidsmarked i EØS vil der-
for antakelig variere noe over tid for ulike ty-
per arbeidskraft, avhengig av arbeidskraftsi-
tuasjonen i de ulike EØS-land.

Unders/kelser tyder også på at tidligere til-
knytning til et annet land - bl.a. giennom stu-
dier i landet - er en medvirkende faktor bak
beslutninger om å spke arbeid der.

Erfaringene med både det europeiske og
det nordiske arbeidsmarked tilsier også at
den fremtidige mobiliteten av arbeidskraft i
hovedsak vil ta form av tidsavgrenset migra-
sjon, og i mindre grad av permanent ut- eller
innflytting. Dette er også i samsvar med fLyt-
temØnsteret til emigrerte nordmenn, jf. Lar-
sen og RØed (1992).

70 pst, av alle nordmenn som emigrerte til
utlandet i de to årene 1971 og 1981 flyttet til-
bake til Norge innen 4 år.

Flere a¡beidsmarkedsforskere har pekt på
at potensialet for migrasjon blant unge men-
nesker med h/y utdannelse kan være stort,
En viktig grunn til dette kan være at språklige
og tildels kulturelle barrierer er mindre for
disse gruppene enn f/r, til dels på grunn av
tidligere utenlandsopphold.
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Emigrasjonen av hþyere utdannet personell
fra Norge har Økt jelmt fra 1985 til 1989 (dvs,
uavhengig av EØS), og sterkere enn veksten i
antall personer med hlyere utdanning. En år-
sak kan være at antall utenlandsstudenter vis-
te en sterk lking gjennom åttitallet.

12,6 pst. av dem som hadde studert i utlan-
detvar bosatt i uUandet hØsten 1990, mens ba-
re 1,6 pst. av dem som hadde studert i Norge
var bosatt i utlandet. Isolert sett tyder dette
på at utdanningssted e¡ medbestemmende
for valg av arbeidssted. Sannsynligvis vil
EØS-avtalen flre til at utdanning i utlandet
blir mer vanlig enn fØr. Dette kan etter hvert
f/re til at noen flere nordmenn med akade-
misk uídanning /nsker å ta arbeid i utlandet.
Samtidig viser tallet ovenfor at den alt vesent-
lige delen av utenlandsstudentene flytter til-
bake til Norge.

Tilsvarende kan det forventes at noen flere
utlendinger vil ta utdanning i Norge og i noen
grad slke arbeid her i landet etterpå.

Opprettelsen av EØS vil gjlre det enklere å
realisere et Ønske om å arbeide i utlandet. Det
er likevel uklart hvor stor betydning fri ad-
gang til å sØke arbeid i E@S-området vil få i
praksis. Av de nordmenn som avsluttet sin ut-
danning i utlandet og lnsket arbeid innen EF
utenom Danmark, var det omtrent en tredel
som enten fikk avslag på sØknad om arbeids-
tillatelse, eller som unnlot å sØke fordi de reg-
net med avslag. For andre yrkesgrupper kan
problemene med å få arbeidstillatelse antake-
Iig være større enn for akademikere. De fleste
land har bestemmelser som gjlr det lettere
for en del typer akademisk arbeidskraft å få
arbeidstillatelse.

Utenom akademiske yrker har det vært an-
tatt at EØS-reglene kan få stØrst virkning i ol-
je- og gasssektoren, og bygge-og anleggsbran-
sjen. Bl.a. har det vært antatt at bygge- og an-
leggsbransjen kunne bli utsatt for Økt iØnn-
skonkurranse fra EF-land med lavt llnnsnivå.
I EØS vil et firma som utfprer tjenester i et an-
net land, ha anledning til å bringe med seg si-
ne egne arbeidstakere. Betydningen av dette
begrenses imdidlertid av at alle EØS-land kan
gj6re sin lovgivning om arbeidsvilkår og avta-
ler om lØnns- og arbeidsforhold gjeldende for
all form for lþnnet arbeid i sitt land, uavhen-
gig av arbeidstakerens nasjonalitet, Jf. også
proposisjonens kapittel 6.

For nôrsk ufaglært arbeidskraft vil trolig
bl.a. relativt sett færre jobbmuligheter og
språkbarrierer tilsi at det ikke vil finne sted
noen vesentlig utstrØmming. Til tross for et
relativt sett h/yere lpnnsnivå for denne gmp-
pen i Norge, ventes det av tilsvarende grunner
heller ikke noen stor innstr/mming av ufag-
lært arbeidskraft fra andre land. En kan imid-
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lertid vente variasjon i flyttestr@mmen, av-
hengig av variasjon i konjunktursituasjonen i
de mest aktuelle landene. I de fLeste bransier
vil det antakelig fortsatt være migrasjonen
mellom de nordiske land som dominerer flyt-
testrØmmene.

Eventuell Økt arbeidsmigrasjon inrten EØS-
området vil i prinsippet påvirke lØnnsdannel-
sen og på lengre sikt virke i retning av mer lik
16nn for samme type arbeidskraft over hele
EØS-området, LØnnsnivået for ufaglært ar-
beidskraft er h/yere og lønnsnivået for høyt
utdannet arbeidskraft lave¡e i Norge enn i de
fleste andre vest-europeiske land. Imidlertid
tyder erfaringene med åpent arbeidsmarked i
Norden og EF som nevnt på at endringene i
flyttestrØmmene antakelig vil bli forholdsvis
små. Virkningene på lØnnsdannelsen vil i så
fall bli små både i Norge og a¡dre land.

Reglene for et felles arbeidsmarked i EØS
går på noen områder lenger enn tilsvarende
regler for det nordiske arbeidsmarkedet. I
praksis må en likevel regne med at likhet i
språk og kultur, herunder i noen grad utdan-
ningssystem og faglige autorisasjonskrav,
gjlr det enklere for de fleste faggrupper å
konkurrere om arbeid innen Norden enn in-
nen EØS-området sett under ett.

10.7 YIRKNINGER FOR ENKEI.JTE
NÆBINGER OGM.ARI{.EDER

10.7.1 Innledning
I dette avsnittet ser en på virkningene for

ulike næringer og markeder av norsk delta-
kelse i EøS i forhold til frihandelsalternati-
vet.

Hvis Norge går med i nøS, vil mange næ-
ringer få sine rammevilkår endret. Konkur-
ransesituasjonen vil bli endret både i forhol-
det til de andre EFTA-landene og i forholdet
til EF-Iandene. I hovedsak innebærer EØS-
aWalen en like sterk utdyping av samarbeidet
EFTA-landene imellom som mellom EFTA-
landene og EF,

Flere næringer enn tidligere vil mpte direk-
te utenlandsk konkurranse - og få bedre mu-
ligheter til å konkurrere i uUandet. Andre næ-
ringer vil bli berþrt indirekte, selv om regèl-
verket for disse ikke endres. Det kan skje
endringer i de markedene hvor de lqjpper sine
innsatsfaktorer eller i de markedene hvor de
avsetter sine produkter, både i Norge og ut-
landet, EØS-avtalen vil i motsetning til EFTA-
avtalen og frihandelsavtalen med Ef,' også
omfatte handel med tjenester.

Selv om de aller fleste norske næringer vil
bli påvirket av opprettelsen av EØS, vil virk-
nilgene for mange næringer bli små. Mange

næringer vil fortsatt, i ulik grad, være naturlig
skjermet for sterk utenlandsk konkurranse.
Offentlig sektor ber/res lite. Landbrukspoli-
tikken, herunder avskjermingen overfor ut-
landet, berøres i all hovedsak ikke av EØS-av-
talen.

I avsnitt 10,5 er det bl.a. gjort rede for hvor-
dan opprettelsen av det indre marked i EF og
EØS vil kunne /ke inntektsnivået gjennom
mer effektiv ressursbruk bl.a. som fplge av
mer utstrakt arbeidsdeling, Dette innebærer
bl.a. at ettersplrselen etter varer og tjenester i
EØS-området vil /ke. I tillegg vil det ventelig
skje en viss vridning av handelen når han-
delsbarrierene innen EØS-området reduse-
res, slik at EØS-landene i noe st/rre utstrek-
ning vil handle med hverandre, på bekost-
ning av land utenom området. Fordelene for
næringslivet ved Økt ettersp/rsel og handel i
EØS-området vil imidlertid bli ulikt fordelt
mellom ulike bedrifter og næringer.

Når handel- og etableringshindre fjernes i
EØS-området, vil resultatet bli mer lik mar-
kedsadgang og økt konkurranse. For bedrif-
ter som har hatt begrenset eller usikker mar-
kedsadgang vil dette gi nye muligheter, Be-
drifter og næringer som hittil har vært for-
holdsvis s$ermet for konkurranse, vil, ihverL
fall i en overgangsperiode, kunne oppleve
mer lik markedsadgang og /kt konkurranse
som en ulempe. Spesielt gielder det de bedrif-
tene som har en svak konkurransemessig ut-
gangsposisjon.

Norsk næringslivs rammevilkår vil også på-
virkes av den delen av EØS-sama¡beidet som
går utover fri bevegelighet av varer, tjenester,
kapital og personer. Bl.a. gjelder dette samar-
beidet om forsknings- og utviklingsprogram-
mer og utdanning, som er nærmere omtalt i
proposisjonens kapittel 7. EF har også et eget
program for små og mellomstore bedrifter.
Gjennom deltakelse i EØS sikres EF TA-lan-
dene full adgang til disse programmene og vil
også delta i finansieringen. Den direkte virk-
ningen av disse tiltakene for norske enkelt-
næringer er vanskelig å bedømme. Generelt
vil disse programmene virke til å Øke kompe-
tansen i norsk næringsliv og lette samarbeid
og kontakt med europeisk næringsliv,

Det legges i denne proposisjonen til grunn
at EØS blir opprettet uavhengig av hvordan
Norge stiller seg. HovedsplrsmåIet for norsk
naeringsliv er derfor hvordan deltakelse i EØS
vil virke i forhold tit å stå utenfor. Ved en slik
sammenligning er det med andre ord ikke re-
levant å sammenligne med dagens situasjon,
eller status quo. Forskjellen mellom deltakel-
se i EØS og et frihandelsalternativ må analy-
seres som forslqjellen mellom to utviklingsba-
ner, som begge vil awike fra en utvikling ba-
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sert på dagens handelsregimer, hvor EFs in-
dre marked ikke er ferdig giennomflrt og alle
EFTA-landene er knyttet til EF med frihan-
delsavtaler.

Selv om Norge står utenfor EØS vil likevel
rammebetingelsene for næringslivet bli end-
ret, om enn ikke så mye i formell forstand
som i reell forstand. Utenfor EØS vil ikke de
legale rammebetingelser forandres i særlig
grad i forhold til dagens situasjon. Men de
pkonomiske rammebetingelser vil bli påvir-
ket av at de andre EFTA-landene og hele EF-
området gjennom EØS etablerer et åpent
marked basert på felles regelverk for sine
@konomiske mellomværende. Dette vil endre
konkurransesituasj onen, investeringsmulig-
hetene m.v. for norsk næringsliv, selv om fri-
handelsordningene med de andre EFTA-lan-
dene og EF formelt sett forblir uendret. Virk-
ningene av dette vil variere mellom ulike næ-
ringer.

10.7.2 Generelt om virkningen av EØS-
avtalen for ulike typer næringer

Liberaliseringen av internasjonal handel i
etterkrigstiden har særlig tatt form av tollned-
settelser for varer, særlig industrivarer, samt
{erning av kvantitative restriksjoner på im-
port og eksport. Jordbruksvarer har i hoved-
sak vært holdt utenom. I handelen mellom
EFTA- og EF-landene er kvotebegrensninger
og toll på handel med industrivarer helt fjer-
net.

EØS-avtalen tar for seg andre ty¡ler hindre
for internasjonal handel og konkurranse enn
frihandelsavtalene. Avtalen spenner dessuten
videre og omfatter st/rre deler av /konomien
enn frihandelsavtalene Norge har med EFTA-
og EF-land idag. Bl.a. omfatter avtalen også
tjenestesektoren.

Virkningen for ulike norske bedrifter og
næringer av deltakelse i EØS vil variere bl.a.
avhengig av i hvilken grad konkurranse og
markedsadgang øker som fØlge av deltakelse
i EøS, dvs. i hvilken grad de i dag enten er
skjermet på det norske markedet eller ute-
stengt fra markedet i EØSland på grunn av
handels- og etableringshindre som forsvinner
med EØS. Herunder kommer i hvilken grad
bedrifter som i prinsippet allerede har adgang
til markedene i EØS-landene, kan få sikrere
markedsadgang og likere rammevilkår, blant
annet giennom felles konkurranseregler. I en
del næringer vil former for naturlig skjerming
begrense betydningen av at tekniske handels-
hindre og andre former for skjerming forsvin-
ner,

Virkningene kan på lang qikt bli stØrst for
næringer som i dag opererer på forholdsvis

atskilte nasj onale vare- og tjenestemarkeder,
men hvor det er få naturlige hindre for kon-
kurranse over landegrensene, som f,eks. hpye
transportkostnader. I slike tilfeller vil de na-
sjonale vare- og tjenestemarkedene som en
følge av EØS-avtalen og EFs indre marked
kunne bli integrert til felles vest-europeiske
markeder. Integreringen av markedene vil
vanligvis være en gradvis prosess, ettersom
det vil ta tid for bedrifter som har operert i av-
grensede, nasjonale markeder, å internasj ona-
lisere virksomheten. Markedsintegrasjon for-
utsetter også en effektiv konkurransepolitikk
for å hindre at konkurransen begrenses av
monopoler og private konkurranseregulerin-
ger.

En god del varer og spesielt tjenester om-
settes på lokale markeder som vanskelig kan
tenkes å bli en del av integrerte europeiske
markeder. Ikke minst gielder dette i distrikte-
ne. Virkningen av en EØS-avtale vil i slike ti]-
feller de¡'for også bli liten.

På kort sikt kan virkningene av EØS-avta-
len bli stØrst for næringer som allerede er
sterkt internasjonale i sin virksomhet eller i
utstrakt grad konkurrerer i trjemmemarkedet
med utenlandske konkurrenter. I slike nærin-
ger vil virkningene kunne komme hurtig i
den forstand at de fleste bedriftene i næringe-
ne raskt blir ber@rt av endringer i rammevil-
kårene, Omfanget av slike virkninger vil
imidlertid variere bl.a. med produksjonens
art.

Oppsummert vil betydningen av en EØS-
avtale for ulike næringer avhenge av i hvilken
grad forholdene ligger naturlig til rette for in-
ternasjonal konkurranse, og av i hvilken grad
denne konkurransen har vært begrenset av
handelshindre som fiernes gjennom EØS-av-
talen,

Mulighetene for sterkere internasjonal kon-
kurranse har tradisjonelt vært regnet som
særlig store innen vareproduksjon, særlig et-
tersom transportkostnadene gradvis er blitt
redusert, Innen vareproduksjon er handels-
hindrene - og dermed markedssegmenterin-
gen - antakelig stprst innen produksjon av fer-
d,iguarer og andre bearbeidede varer. For
mange typer ferdigvarer representerer bl.a.
fors$eller i produktkrav og prosedyrene for
offentlige innkjØp viktige handelshindre som
gjennor.n EØS-avtalen vil bli sterkt redusert.
Markedène for r&uarer og hatuføbrikøtø er i
stØrre grad allerede integrerte, internasjonale
markeder. Her er det få gjenstående tekniske
handelshindre. Bedriftene - også de norske - i
disse markedene er imidlertid ofte store med
omfattende internasjonal virksomhet, og kan
dermed ha stor interesse av å oppnå samme
rammevilkår, i vid forstand, som konkurren-
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tene. Fordi disse markedene er preget av ho-
mogene produkter (stapelprodukter) med for-
holdsvis få markedsdeltakere, vil bl.a, betyd-
ningen av felles konkurranseregler kunne
være av særlig betydning. Bl.a. gjelder dette
muligheten for å unngå dumping-anklager.

Innen tjenesteproduksjon har internasjonal
konkurranse vært begrenset av at tjenestey-
terne i mange tilfeller må være til stede i lan-
det hvor tjenesten skal selges, fordi det kreves
en nærhet mellom tjenesteyter og tjeneste-
mottaker. Ved tjenesteproduksjon vil kunde-
ne ved $6p fra utenlandske produsenter ofte
stå overfor stØrre informasjonsproblemer,
bl.a. ved bedØmming av produktets (tjenes-
tens) kvalitet, enn ved tilsvarende kjØp av in-
nenlandsk produserte tjenester. Markedsinte-
grasjonen over landegrensene har imidlertid
også vaert hindret av at tjenesteproduksjon i
mye stØrre grad enn vareproduksjon er offent-
lig regulert, med store forskjeller i nasjonal
lovgivning. Det gielder, med unntak bl.a. for
skipsfart, også i de tilfeller hvor forholdene el-
lers kunne Iigge til rette for internasjonal kon-
kurranse, så som transport over landegtense-
ne og telekommunikasjoner.

Også i EF har handelen med tjenester over
Iandegrensene vært svært begrenset. Det an-
tas at dette vil endre seg når det indre marke-
det er gjennomfØrt. Harmonisering av lower-
ket, gjensidig godkjenning av utdanning, lik
etableringsadgang, og fremskritt innen infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi som
reduserer behovet for fysisk kontakt med
kunden, vil til sammen ventelig fpre til lkt in-
ternasjonalisering og økt konkurranse i tje-
nestesektoren i årene fremover, I st/rre grad
enn for varemarkedene ventes den pkte inter-
nasjonale konkurransen å s$e gjennom di-
rekte investeringer og oppkjØp av eksisteren-
de selskaper. Dette har bl.a. sammenheng
med at det innen mange tjenestesektorer på
grunn av informasjonsproblemene er særlig
vanskelig for nye fi.rmaer å opparbeide mar-
kedsandeler ved å konkurrere med etablerte,
velrenommerte flrrmaer. Det kan også forven-
tes en stØrre grad av formidling av tjenester
på tvers av landegrensene. Mye tjenestepro-
duksjon er imidlertid så lokal og drives i så li-
ten skala (dvs. stordriftsfordeler realiseres
ved lite produksjonsvolum) at virksomheten
vil forbli s$ermet for internasjonal (og noen
ganger nasj onal) konkurranse.

Utviklingen mot mer integrerte europeiske
vare- og tjenestemarkeder i EF og de Øvrige
EFTA-landene vil skje enten Norge slutter
seg til EØS eller velger å stå utenfor. Struk-
turendringene i europeisk næringsliv vil være
de samme. De norske næringer som idag kon-
kurrerer med utenlandske produsenter på
hjemme- eller utemarkedet, vil i fremtiden

også i frihandelsalternativet stå overfor kon-
kurrenter som har tilpasset seg mulighetene
som det indre marked gir. For disse næringe-
ne vil dette innebære /kt konkurranse. I til-
legg kommer at europeiske bedrifter i fl.ere
vare- og tjenestemarkeder enn tidligere blir
internasjonale i sin virksomhet, Det innebæ-
rer antakelig at også i et frihandelsalternativ
vil flere norske næringer enn tidligere bli ut-
satt for internasjonal konkurranse. Imidlertid
vil integrasjonsprosessen for norske næringer
ventelig gå langsommere i et frihandelsalter-
nativ enn ved norsk deltakelse i EøS.

10.7.3 Omstillinger i norske næringer i og
utentor EØS

EØS-avtalen innebærer bl.a. at l/nnsomhe-
ten av eksport og internasjonalisering av virk-
somhet i utgangspunktet bedres i forhold til
lgnnsomheten ved produksjon bare for det
nasjonale markedet. Skjematisk kan virknin-
gen beskrives som lavere priser i det norske
markedet og lavere kostnader og dermed
h¿yere netto-priser ved eksport. I tillegg vil
eksportbedrifter dra fordel av at ettersplrse-
len i EØS-området kan øke som følge av øk¡t
inntektsnivå og en viss vridning av handelen i
retning av Økt intern EØS-handel. De fulle
virkningene vil komme gradvis etter hvert
som bedriftene i EØS - herunder i Norge - til-
passer seg en slik situasjon. BI.a. må en i man-
ge næringer regne med gradvise strukturen-
dringer som føIge av endrede lþnnsomhets-
og etterspØrselsforhold. Noen av strukturen-
dringene vil skje gjennom økte direkte inves-
teringer over landegrensene. Generelt vil
mange bedrifter ventelig bli mer internasjo-
nale, med en stlrre del av EØS som virkeom-
råde enn tidligere.

Også i et frihandelsalternativ vil det skje en
viss vridning av lønnsomhetsforholdene i
Norge til fordel for eksport. Priser og fortje-
nestemarginer i det norske markedet vil der-
for kunne bli redusert også i dette tilfellet,
men antakelig i noe mindre grad enn ved
EØS-deltakelse. Ved eksport vil norske eks-
portprer nyte godt av noen - men ikke alle -
forenklingene ved eksport av varer og tjenes-
ter til EØS-området. Økt etterspørsel i EF og i
de andre EFTA-landene vil isolert sett kom-
me norske bedrifter til gode også i et frihan-
delsalternativ. Norske næringer vil imidlertid
i et frihandelsalternativ samtidig kunne tape
noe på tendensen til vridning av samhande-
len i E@S, i retning av pkt intern EØS-handel.
Økt konkurranse og mer effektiv produksjon
innenfor EØS-området vil også i et frihandel-
salternativ kunne fØre til lavere priser på im-
porterte varer og tjenester.

Disse forhold trekker i retning av at pro-
duksjon for det europeiske markedet under
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ellers like forhold vil kunne skje mer l6nn-
somt innenfor EØS enn utenfor. I et frihan-
delsalternativ vil det kunne fØre til at en del
norske bedrifter og andre investorer velger å
flytte produksjonen ut av Norge og til EØS-
området. I tillegg kommer også at mange sto-
re internasjonale bedrifter ser ut til å foreta et
strategisk valg om å konsentrere sin satsing
til land som er med i et enhetlig europeisk
marked, jf. avsnitt 10.6.

For store deler av norsk næringsliv, som for
norsk /konomi generelt, jf. avsnitt 10.5, er det
sannslmlig at deltakelse i EØS vil ha positive
virkninger som på lengre sikt kan værc bety-
delige. På kort sikt kan deltakelse i EØS fØre
til noe qtØrre omstillinger enn i et frihandel-
salternativ i en del næringer som blir utsatt
for pkt konkurranse, På den annen side vil
ventelig et frihandelsalternativ fØre til lavere
investeringer i Norge (både norske og uten-
landske) enn ved deltakelse i EØS. Svakere
uWikling i investeringene og ringvirkninger
av dette kan for mange norske næringer og
for pkonomien som helhet også på kort sikt gi
svakere utvikling i et frihandelsalternativ enn
ved deltakelse i EØS.

Tidsforl@pet i begge de to utviklingsbane-
ne, i og utenfor EØS, vil være preget av ut-
gangssituasjonen i norsk Økonomi. Svak
l6nnsomhet som har tæret på egenkapitalen,
vil ventelig i flere år framover forbli et hoved-
problem for mange næringer utenom o[e-
virksomhet og skipsfart, enten vi er utenfor
eller innenfor EØS, Uavhengig av opprettel-
sen av EFs indre marked og EØS har det gien-
nom flere år derfor vært et press for omstillin-
ger i norsk lkonomi, som kan gi bedre ressur-
sutnyttelse og dermed bedre l/nnsomhet.
Dette er godt dokumentert for industriens
del, jf. avsnitt 10.8.4b.

En del av de omstillinger som er shiedd i
norsk pkonomi de siste årene, blr antaketig
ses på bakgrunn av foryentninger om /kt
konkurranse i Europa. For noen næringer har
lkt markedsintegrasjon allerede fØft ttl. þkt
konkurranse. For enkelte næringer vil virk-
ningen av endringer i andre rammebetingel-
ser overskygge virkningen av en EØS-avtale.
F.eks. har norsk varehandel og finansnærin-
gen i lgpet av 1980-tallet gjennomgått betyde-
lige strukturelle endringer. I praksis vil det
være vanskelig å skille omstillinger knyttet til
lkt europeisk integrasjon fra de endringene
som slder l/pende i norsk /konomi.

10.7.4 Rammevilkår for enkeltnæringer
10.7.4a Innled,ning

Fors$ellen i konkurransesituasjonen ved å
være med i EØS i forhold til å stå utenfor, vil
dels ha betydning for produksjonen i eksiste-

rende bedrifter i Norge, dels for beslutninger
om utvidelse av produksjon eller etablering
av ny virksomhet, enten eierne er norske eller
utenlandske. Virkningen av EØS-avtalen kan
derfor ikke analyseres fullt ut ved å studere
virkningen for eksisterende norske bedrifter.
Særlig på lang sikt er også virkningene for in-
vestering og etablering av ny vhksomhet i
Norge - og norskeid virksomhet i utlandet - av
interesse, både i bransjer som i dag er viktige
for Norge og også i bransjer som i dag betyr li-
te.

.4. vurdere virkningene av EØS-avtalen for
enkeltnæringer er derfor komplisert, spesielt
når tidsperspektivet forlenges slik at forskjel-
ler i ilrvesteringer og nyetableringer blir vikti-
ge for resultatet. Selv om en kan si noe om
virkningene for /konomien sett under ett,
kan det være vanskelig å spesifisere de lang-
siktige virkningene for de enkelte næringer.
Innen alle næringer vil det dessuten alltid vae-
re store variasjoner mellom enkeltbedrifter,
Det må en regne med også vil gfelde i forhold
til de muligheter og utfordringer som EØS-
avtalen vil innebære.' Hensikten med dette avsnittet er bl.a. med
utgangspunkt i dagens næringsstruktur å
identifisere områder hvor konkurransesitua-
sjonen som følge av EØS-avtalen endres di-
rekte, dels i form av økt konkurranse på det
norske markedet og dels i form av bedret mar-
kedsadgang i andre EØS-land. Begge deler
kan gi opphav til omstillinger og strukturen-
dringer i de ber/rte næringene. Vurderingene
er særlig basert på endringer i produktmarke-
dene (varer og tjenester), For vurdering av
endringer i kapitalmarkedet og arbeidsmar-
kedet vises til avsnittene 10,6 og 10.7,

10.7.4b lndustri
Den norske industristrukturen awiker for-

holdsvis betydelig fra mange andre land i
Vest-Europa, jf. avsnitt 10.3. Produksjonen av
råvarer, halvfabrikata og energi teller svær't
mye, mens produksjonen av ferdigvarer, spe-
sielt til eksport, er forholdsvis liten.

Ved vurderingen av virkningen av EØS-av-
talen for industrien kan det være hensikts-
messig å gruppere norsk industri på denne
måten:

- prosessindustri: Kjemiske råvarer - herun-
der gjØdsel, raffïnerte o)jeprodukter og
plastprodukter - metaller og treforedling.
Disse bransjene produserer i overveiende
grad stapelprodukter (råvarer og halvfabri-
kata) som omsettes i internasjonale marke-
der.

- annen norsk industri: Produksjon av styk-
kvarer, dvs. ferdigvarer (konsum- og inves-
teringsvarer) og bearbeidede varer som
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brukes som innsatsvarer i annen produk-
sjon. Denne gruppen vil her for enkelthets
skyld bli kalt ferdigvareindustri.

To-delingen er valgt her fordi det er viktige
fors\ieller i måten EØS-avtalen vil påvirke
henholdsvis ferdigvareindustrien og proses-
sindustrien.

Norsk prosessind,ustri er gJennomgående li-
te berØrt av handelshindre i form av ulike na-
sjonale produktkrav og standardiseringspro-
sedyrer og nasjonal favorisering ved offentli-
ge innkjpp, og vil fØlgelig bli lite påvirket av
denne delen av EØS-avtalen. Imidlertid er det
grunn til å anta at de mer generelle virkninge-
ne av å bli en del av EØS-området er særlig re-
levante for disse bransjene, og denne delen av
industrien har selv gitt uttrykk for at den leg-
ger stor vekt på en EØS-avtale. Bransjene er
sterkt kapitalintensive, og risikor,rrrderinger
kan derfor få forholdsvis stor betydning ved
vurdering av investeringsprosjekter og valg
av lokalisering. Like, avtalefestede konkur-
ransevilkår og økt rettsbeskytteìse i forhold
til bl.a. anti-dumpinganklager er derfor vikti-
ge for disse næringene. F\rllf/ringen av det in-
áre marked i EF og opprettelsen av EØS inne-
bærer i seg selv store endringer i mange næ-
ringers rammevilkår. Deltakelse i EØS vil
imidlertid sikre stabilitet i rammevilkårene i
forhold til konkurrenter i andre EØS-land'
Generelt er disse bransjene svært internasjo-
nale, og lik adgang som konkurrentene til
etablering og oppkjøp i andre EØS-land, en-
ten det er produksjonsanlegg eller distribu-
sjon, kan ha betydning for foretakenes evne
til å konkurrere internasjonalt med base i
Norge. På lengre sikt kan også reduksjon av
tekniske handelshindre få en viss betydning,
bl.a. ved beslutninger om å satse sterkere på
videreforedling.

Norsk prosessindustri er sterkt energiinten-
siv. Utviklingen i energimarkedet, spesielt
markedet for elektrisk kraft, utgi/r derfor en
viktig del av næringens rammevilkår' Det vi-
ses til kap. 10.8.4c.

Ferd,iguareindustrien kan igien hensikts-
messig deles i tre:

- Bransjer som i stor grad er eksportorien-
terte

- Bransjer som overveiende er hjemmemar-
kedsorienterte.

- Nærings- og nytelsesmiddelindustri basert
på råstoff fra norsk jordbruk.

Næríngs- og ngtelsesmiddelindustrien er
behandlet for seg fordi produksjon basert på
råvarer fra norsk jordbruk i all hovedsak fort-
satt vil være skjermet mot utenlandsk kon-
kurranse. Det fØlger av at EØS-avtalen ikke

omfatter landbrukspolitikken. Import av næ-
ringsmiddelprodukter fremstilt av land-
bruksråvarer som også kan fremstilles i Nor-
ge er forbudt eller blir avgiftsbelagt for å ut-
jerme forskjeller i råvarepriser mellom uten-
landske og norske råvarer. Importforbudet
skjermer norsk næringsmiddelindustri, mens
råvareprisutjevningen har til hensikt å utjev-
ne forskjellene i råvarekostnadene for indu-
strien, som må anvende norske råstoffer til
norske priser som en f@lge av norsk land-
brukspolitikk. Betydningen av importvernet
er kanskje særlig stor for slakteriene ogkiøt^
tind,ustrien samt meieriene, men er også vik-
tig for enkelte andre deler av næringsmidde-
lindustrien. Produsenter av varer som ikke
omfattes av råvareprisutjerming, bl.a' brygge-
rier og sjokoladeindustrien, vi1 bli påvirket på
lirfe med den Øvrige ferdigvareindustrien.

Fjerningen av handelshindre i form av ulike
produktkrav, pkt adgang til å konkurrere om
offenUige innkjøp og enklere grensepasserin-
ger vil særlig ha virkning for ferdiguøreind'u-
strien. I noen grad produserer også prosessin-
dustrien ferdigvarer og innsatsvarer (giØdsel'
visse kjemikalier etc.) som idag kan være
gjenstand for ulike produktkrav. Fiskefored-
lingsindustrien vil ha fordel av redusert toll
ved eksport til EF (se avsnitt 10'8.4h for nær-
mere omtale). Generelt vil lØnnsomheten ved
eksport bedres relativt til produksjon for det
nasjonale markedet, samtidig som nye mar-
keder åpnes opp, kanskje særlig på grunn av
mer lik konkurranseadgang ved offentlige
innkjØp i EØS-Iandene.

Offentlige innkjØp av varer og tjenester ut-
giØr i alle EØS-land en vesentlig del av samlet
ettersplrsel, tilsvarende omtrent 15 pst. av
BNP i EF og 20 pst. i Norge. For Norge er det
anslått at EØS-reglene kan fâ virkning for om
lag 30 pst. av offentlige innhjØp (Kiær, 1989).

Det offentlige innkjppsmarkedet i EF-lande-
ne har tradisjonelt vært mer lukket enn det
norske. Mens den direkte importandelen i of-
fentlige innkjØp i Norge anslås til ca. 24 pst',
varierer tilsvarende tall for EF fra 21 pst. for
Belgia helt ned til 4 og I pst. for henholdsvis
Storbritannia og Italia. Ved vurdering av tal-
lene må en ta hensyn til at små land p.g.a. mer
spesialisert næringsstruktur generelt har
hlyere importandeler enn stØrre land'

For deler av norsk industri er det av stor be-
tydning at reglene om offentlige innkj6p også
vil gjelde leveranser til virksomheter basert
på særtige eller spesielle rettigheter tildelt av
det offentlige, spesielt oljevirksomheten i
EØS-området. En vanlig vurdering er at bri-
tisk sokkel er rirer lukket for utenlandsk kon-
kurranse enn norsk sokkel. Norsk offshorein-
dustri anses å være konkurransedyktig slik at
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reell og likeverdig konkurranseadgang for-
ventes å gi Økte muligheter for norsk leveran-
dprindustri.

På det norske gemmemarkedet vil konkur-
ransen i ferdigvareindustrien kunne bli har-
dere slik at priser og fortjenestemarginer
kommer under press. For forbrukerne vil det-
te innebære gevinster. Også næringslivet vil
oppnå gevinster med lavere priser på vareinn-
sats og utstyr.

Den begrensede norske produksjonen av
ferdigvarer innebærer at en mindre del av in-
dustrien berlres av tekniske handelshindre
og reglene for offentlige innhjØp enn i de fles-
te andre vest-europeiske land. I tillegg kom-
mer at også innen mye av ferdigvaresektoren
synes handelshindrene gjennomgående å væ-
re forholdsvis små, og til dels mindre enn i
EF''.

Ifþlge en analyse av virkningene av det in-
dre markedet på EFTAJandenes industri, er
det fØrst og fremst verkstedsindustrien som
vil dra fordeler av å delta i dette markedet, jf.
Haaland og Norman (1992), og som vil styrke
sin posisjon i forhold til konkurransen fra EF-
landene.

En underslkelse (Golombek, 1991a) indike-
rer at om lag en fjerdedel av bedriftene innen
ferdigvareindustrien - regnet etter andel av
sysselsettingen - vil bli direkte påvirket av det
indre ma¡kedet. Utgangspunktet for anslage-
ne er en metode utviklet og anvendt av EF-
kommisjonen for å vurdere hvitke næringer
som blir sterkest påvirket av det indre mar-
ked. Det viktigste grunnlaget for vurderingen
er omfanget av ikke-tariffære handelshindre
mellom Norge og EF. I tabell 10.8.1 er det gitt
en oppstilling over norske industribransjer
som ifplge den ne',¡nte unders/kelsen vurde-
res berørt av hØye eller middels hgye handels-
hindre som antas å bli fiernet ved EØS-avta-
len.

Det metodiske grunnlaget for slike vurde-
ringer er usikkert. Hvor sterkt ulike bransjer
blir påvirket av det indre ma¡ked og EØS-av-
talen avhenger også av andre faktorer enn ik-
ke-tariffære handelshindringer. Vurderinge-
ne må derfor tolkes med forsiktighet. Imidler-
tid synes det sannsynlig at sammenlignet
med andre EØS-land vil en mindre del av in-
dustrien i Norge bli direkte påvirket av det in-
dre marked. Dette skyldes særlig forsgell i
næringsstrukturen mellom Norge og de fleste
and¡e EØS-land.

Den norske ferdigvareindustrien er i liten
grad eksportrettet, og produserer i overveien-
de grad for hjemmemarkedet. På kort sikt vil
derfor virkningene for ferdigvareindustrien
særlig avhenge av hvordan konkurransen i
det norske markedet blir påvirket.
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TøbeIL 10,8.1 ; Norske industrisektorer med
høAt og rnid.dels niuå. p& ilcke-
tøriffære barrì,erer

Store
handelshindringer

Middels
handelshindringer

farmas/ytiske pro-
dukter

framstilling av bygge-
materialer av betong
og gips

alle typer
drikkevarer

store deler av kjemisk
industri
trykkbeholdere
en betydelig del av
maskinindustrien
deler av elektroindu-
strien
skipsverft (offshore
verksteder)
lokomotiver og togma-
teriell
medisinske apparater
sjokolade og sukker-
varer
deler av treindustrien
tremlbler
paplr og papp

Reduserte fortjenestemarginer i det norske
t{emmemarkedet vil som nevnt lede til et økt
press for omstillinger i disse delene av norsk
industri. Analytisk er det imidlertid vanskelig
å skille omstillinger knyttet til deltakelse i
EØS fra virkninger av EFs indre marked som
også vil gjlre seg gieldende under frihandel-
salternativet, jf. avsnitt 10,8,3. Presset for om-
stillinger påvirkes vesentlig av den svake
llnnsomheten i norsk industri i utgangs-
punktet.

En studie av norsk industri (Golombek,
1991b) indikerer at lavere priser som fþlge av
både opprettelsen av EFs indre marked og av
norsk deltakelse i EØS, isolert sett kan flre til
at industribedrifter med til sammen om lag
16 000 ansatte vil gå over fra å ha (ofte liten)
positiv til negativ kapitalavkasting, dvs. at be-
arbeidingsverdien vil bli mindre enn lpnns-
kostnadene.

I den samme studien blir det antatt at pres-
set på fo¡tjenestemarginene i norsk industri
(fØrst og fremst den hjemmemarked.sorienter-
te delen av det som her er kalt ferdigvareindu-
strien) blir omtrent det samme også hvis Nor-
ge står utenfor EØS, dvs. at virkningen på
lØnnsomheten på kort sikt blir omtrent den
samme i frihandelsalternativet som ved en
EØS-avtale. Det er da lagt til grunn at Norge
likevel velger ãfølge EF-standardene. Det in-
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dre marked vil innebaere Økt konkurranse på
det norske markedet selv om Norge blir stå-
ende utenfor EØS. Skjerpingen av konkur-
ranseklimaet på det norske markedet antas
fØrst og fremst å være et resultat av opprettel-
sen av EFs indre marked, forholdsvis uavhen-
gig av om Norge deltar i EØS eller velger fri-
handelsalternativet.

Den refererte studien tar sikte på å Si en sti-
lisert analyse av den isolerte virkningen på
overskuddet i industrien av reduserte fortje-
nestemarginer i hjemmemarkedet og bedrete
fortjenestemarginer i eksportmarkedet. Med
isolert virkning menes her bl,a. at en ser bort
fra tiltak som måtte bli satt i gang i de enkelte
norske bedrifter og næringer som svâr på pri-
sendringene. En ser også bort fra virkningen
av forventet Økt etterspØrsel i EØS-området
generelt, eller at no¡ske bedrifter over tid vil
kunne tilpasse sammensetningen av sin pro-
duksjon mer i retning av Økt eksport som svar
på endring i lgnnsomhetsforholdene, Videre
er det antatt at lavere inflasjon i det norske
markedet ikke vi] fØre til lavere nominell
lpnnsvekst. Hvis reallønningene derimot hol-
des stabile og llnnsutviklingen samtidig dif-
ferensieres ut fra utviklingen i den enkelte be-
drift eller bransje, ventes virkningene på be-
driftenes lønnsomhet og sysselsetting å bli
små.

Studien omfatter heller ikke noen vurde-
riirg av virkningene på investeringene i indu-
strien av norsk EØS-deltakelse. Studien tar
med andre ord ikke sikte på å gi en samlet an-
alyse av virkningen av økt europeisk integra-
sjon for norsk industri. Studien kan imidler-
tid gi en indikasjon på hvilket press for om-
stillinger og driftsforbedringer som økt euro-
peisk integrasjon kan skape i deler av norsk
industri, og forklare noen av de mekanismene
som vil gjøre seg gieldende. De kvantitative
anslagene for utslagene b/r imidlertid tolkes
med stor forsiktighet.

Resultatet i undersØkelsen avspeiler bl.a. at
store deler av norsk industri har svært svak
lflnnsomhet. I en stor del av industrien, særlig
ferdigvareindustrien, utglØr lØnnskostnadene
en svært stor del av bearbeidingsverdien - og
noen ganger mer enn bearbeidingsverdien. I
slike tilfeller vil f.eks. selv mindre prisendrin-
ger kunne fpre et betydelig antall bedrifter
over i en posisjon hvor lØnnskostnadene over-
stiger bearbeidingsverdien. Den samme un-
dersøkelsen kan indikere.at det i 1989 - dvs.
uavhengig av EFs indre marked og EØS - var
et vesentlig stØrre omstillingsbehov enn det
som kan forventes gjennom opprettelsen av
EFs indre marked og EØS. Studien viser at i
1989 var 50 000 av arbeidsplassene i industri-
en i bedrifter med negativ kapitalavkastning,
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dvs. der lØnnskostnadene oversteg bearbei-
dingsverdien.

LØnnsomheten i norsk industri synes svak
også ved internasjonal sammenligning. I den
refererte studien er det påvist at forskjellen
mellom lønnsomheten i norsk og svensk in-
dustri er forholdsvis stor, og Økte ytterligere i
norsk disfav/r i den perioden som ble under-
søkt (i980-1987). Videre blir det påpekt at in-
dikatorer som er brukt for å sammenligne
konkurranseposisjonen i industrisektorer
som blir påvirket av EFs indre marked og
EØS-avtalen, viser at norsk industri står sva-
kere enn i andre EFTA- og EF-Iand.

Norsk industri står derfor overfor store ut-
fordringer. Behovet for omstillinger i norsk
industri kan i stor grad sies å skyldes lav lønn-
somhet og svekket egenkapital gjennom flere
år. Dette behovet forsterkes gjennom oppret-
telsen av EFs indre marked og EØS enten
Norge slutter seg til eller står utenfor, På noen
områder vil konkurransen på det norske mar-
kedet forsterkes ytterligere, eller i hvert fall
raskere, hvis Norge går med i EøS. Motstyk-
ket vil være mer omfattende og sikrere ad-
gang til EØS-markedet og en klarere definert
rettsstilling for norske bedrifter på det inter-
nasjonale markedet. Dette kan bl,a. bidra til
en bedre investeringsutvikling i Norge. Hvor
godt mulighetene som EØS-deltakelse gir,
faktisk vil bli utnyttet, vil avhenge f/rst og
fremst av bedriftene selv, men også av bl,a.
den lkonomiske politikken og l¿nns- og kost-
nadsutviklingen.

I0,7,4c Olj eutoinning, rørtransport og el'ek-
trisiteßforsaning

Norges energiressurser er betydelige i vest-
europeisk måIestokk. Samlet utgj@r norsk
energiproduksjon i dag vel 15 pst. av primær
energiproduksjon i Vest-Europa, mens vi har
vel 1 pst. av folkemengden. Energiproduk-
sjonen er mer enn 6 ganger vårt innenÌandske
forbruk. Energioverskuddet går i hovedsak
inn i Vest-Europas energiforsyning og er vår
viktigste eksportvare. Energiproduksjon ut-
gjØr i dag omlag 1/6 av vårt bruttonasjonalpro-
dukt. Utviklingen på energimarkedene i Eu-
ropa vil derfor være av stor betydning for Nor-
ge.

EF har ingen felles energipolitikk og Roma-
traktaten inneholder ikke egne bestemmelser
om energi. I EFs arbeid med det indre mar-
ked er imidlertid energipolitiske problemstil-
linger skj@vet sterkere frem og det legges nå
vekt på å integrere energi i det felles marked'
Mens det for råolje er et internasjonalt mar-
ked med fri markedsadgang og betydelig
konkurranse, er markedene for andre energi-
bærere i Europa ofte nasjonale med liten eller
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begrenset grad av markedsintegrasjon over
grensene,

Ønsket om sikker tilgang på energi har
vært en av hovedårsakene til at energisekto-
ren, og da spesielt elektrisitet og gass, i stor
grad har vært dominert av lovbeskyttede na-
sjonale forsyningsmonopoler innen transmi-
sjon og distribusjon, EFs arbeid med å skape
et felles energimarked er imidlertid ennå ikke
kommet særlig langt. EØS-avtalen innehol-
der få konkrete bestemmelser på dette områ-
det, jf. kapittel 4.

I tillegg til EFs arbeid med integrering av
energimarkedet, er det kommet i gang et ar-
beid med å utvikle et all-europeisk energisa-
marbeid. Det omfatter OECD-landene, herun-
der Norge, de lst-europeiske landene og Sam-
veldet av uavhengige stater. Dette samarbei-
det reguleres av et energicharter og tilhlren-
de protokoller. Charteret ble undertegnet i
Paris i desember 1991, og en er i gang med for-
handlinger om de underliggende protokoller.

Charterets kontraherende parter vil forplik-
te seg til å fierne handelshindre på energi og
arbeide for en effektiv utnyttelse av energires-
sursene i de st¿ter charteret omfatter.

EFs arbeid med å utvikle sitt indre marked
og den felles europeiske innsats for å etablere
et alleuropeisk sarnarbeid i energisektoren vil
være en viktig drivkraft i utviklingen av et eu-
ropeisk energimarked, som i vesentlig grad
vil bestemme rammebetingelsene for Norge
som energiprodusent og eksportør.

rådslagningspro-
bedre innsikt og
ette området.

Utformingen av miJj6- og energipolitikken,
herunder bruk av skatte- og avgiftspolitiske
virkemidler i de europeiske landene, vil ha
stor betydning for markedsverdien av norsk
energieksport. Skatte- og avgiftspolitikk om-
fattes imidlertid ikke av EØS-avtalen.

Kommisjonen har i den senere tid med ut-
gangspunkt i Romatraktatens konkurranse-
regler og bestemmelser om a','vikling av han-
delsrestriksjoner vurdert restriksjoner på
medlemslandenes samhandel med energi, og
spesielt monopolenes rolle i eksport- og im-
portsammenheng. Kommisjonen har frem-
met forslag som bl.a. sikter mot å oppl/se el-
Ier regulere monopoler innen produksjon og
distribusjon av energi for å oppnå stlrre kon-
kurranse og lavere produksjons- og distribu-
sjonskostnader.

Råoljeproduksjonen fra kontinentalsokke-
len selges allerede i internasjonale markeder
med fri konkurranse, og EØS-avtalen vil ikke
endre dette. Avtalen vil imidlertid kunne ska-
pe tryggere rammevilkår for eksporten av raf-
finerte produkter, herunder for norsk delta-
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kelse i eller oppkj/p av raffinerings- og distri-
busj onsselskaper i utlandet.

Gassmarkedet er i st/rre grad enn oljemar-
kedet et regionalt marked. Dette innebærer at
utviklingen av det europeiske energimarke-
det får særlig betydning for markedssituasjo-
nen for norsk gass.

I tillegg til den generelle betydningen av
miljø- og energipolitikk har reguleringen av
gassdistribusjonsselskapene på Kontinentet
stor betydning for rammebetingelsene for
norsk gasseksport. Enkelte forslag som for ti-
den ertil behandling i EF-systemet, kan få be-
tydning for avsetningen,

Rettighetshaverne på norsk kontinental-
sokkel eier og disponerer produsert olje og
gass som tilfaller dem i forhold til andelene i
den enkelte utvinningstillatelse. Særlig når
det gjelder gass har det ut fra hensynet til ra-
sjonell ressursutnytting og kostnader vært
stort behov for samordning av produksjon,
transport og salg. Det henger sammen med
tekniske og transportmessige forhold. For å
kunne etablere et rasjonelt opplegg for utvin-
ning, injeksjon og transport av gass fra norsk
kontinentalsokkel skal rettighetshaverne
samarbeide gjennom Gassforhandlingsutval-
get. Vilkårene for salg av gassen innenfor en
utvinningstillatelse kan imidlertid variere
mellom de enkelte rettighetshavere, dersom
de kan oppnå bedre pris for sin andel av gas-
sen, eller de skal bruke gassen i egne anlegg,

Ut fra hensynet til en optimal ressursutnyt-
ting og en fortsatt rasjonell utbygging av
norsk sokkel, vil det fra norsk side innenfor
EØS-avtalens rammer bli lagt opp til et tek-
nisk/operativt samarbeid om gassdisponering
fra norsk sokkel.

Utviklingen av det innenlandske kraftmar-
ked vil særlig bli påvirket av rammevilkårene
i den nye energiloven som bl.a. har til formål å
effektivisere k¡aftmarkedet. Lovens intensjo-
ner og regelverk er i godt sarnsvar med EØS-
avtalen. Regjeringen har i egen proposisjon
ftemmet forslag om organisering av uten-
Iandshandelen med kraft.

10.7.4d Bygg og anlegg
UndersØkelser både blant norske entrepre-

nører og i offentlige etater kan tyde på at
manglende konkurransedyktighet på pris er
den viktigste årsaken til at utenlandske entre-
prenører hittil ikke har vunnet vesentlige
markedsandeler på det norske markedet for
bygg og anlegg. Større åpenhet i markedet og
mer konkurranse betraktes av norske entre-
prenører snarere som en mulighet enn som en
trussel. Spesielt ser en muligheter innenfor
det svenske markedet, som av flere entrepre-
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nører betraktes som mer proteksjonistisk enn
det norske.

Så langt har konkurransen fra utenlandske
entrepren/rer på det norske markedet kom-
met fra nabolandene, der lØnnsnivået ikke
skiller seg vesenUig fra det norske. I flere land
i Europa er l6nnsnivået betydelig lavere, Byg-
ningsarbeidere er tradisjonelt svaert mobil ar-
beidskraft. Både Portugal og Spania anses
som aktuelle utvandringsland når landene
blir med i det felles europeiske arbeidsmar-
ked i 1993, jf. Larsen (1990). Dette kan rnedfþ-
re at utenlandske entreprenører medbringer
arbeidskraft fra disse landene, og at arbeids-
takere på egen hånd sØker arbeid i Norge for
kortere eller lengre tidsrom. Dette vil isolert
sett kunne gi et press nedover på lpnnskost-
nader og priser i bransjen. Innenfor en EØS-
avtale vil det imidlertid være rom for å utfor-
me lov- og regelverket slik at norske arbeids-
og l/nnsbetingelser gipres gjeldende også for
arbeidstakere fra andre EØSJand engasjert
f.eks. av utenlandske entreprenprer. Kommu-
naldepartementet arbeider med å finne den
beste fremgangsmåten for å sikre at norske
lpnnsvilkår fplges av utenlandske selskaper
som med egne arbeidstakere utfØrer arbeid i
Norge, jf, proposisjonens kapittel 6.

De samlede vurderingene er at bygge- og
anleggsbransjen vil kunne tjene på en EØS-
avtale også på kort sikt. Noen vesentlig til-
strØmning av utenlandsk arbeidskraft og
utenlandske bedrifter ventes ikke, Samtidig
åpnes muligheter internasjonalt på områder
der norske entreprenØrer har opparbeidet
spesialkompetanse, f,eks. bygging i tjell. Det-
te vil trolig i f/rste rekke komme stØrre entre-
prenører til gode.

L0.7,4e Samferdsel
Samferdselssektoren er sammensatt og

mangeartet. Med unntak av utenriks sjøfart er
samferdsel i alte EØS-land sterkt regulert.
Det er et betydelig innslag av offentlige mo-
nopoler, lØyve- og konsesjonsordninger, pris-
reguleringer og prissamarbeid, og omfattende
subsidier - både direkte og i form av kryssub-
sidiering. I alle EØSland har det meste av
transportvirksomheten foregått innenfor
rammen av regelverk som har begrenset kon-
kurransen både nasjonalt og i forhold til ut-
landet. Internasjonal virksomhet har i stor
grad foregått innenfor rammen av avtaler - of-
te bilaterale - forhandlet på myndighetsplan. I
andre, tilfeller har konkurr¿rnsen vært begren-
set ved pris- og konkurranseavtaler i interna-
sjonale organisasjoner som Den internasjona-
le teleunionen (ITU) og Den europeiske post-
og teleorganisasj onen (CEPT).

Generelt har det derfor vært ansett at po-
tensialet for økt effektivitet er stort innenfor
samferdselssektoren og at det burde kcjmme
forbrukerne til gode. I tillegg er en godt ut-
bygd infrastruktur blitt sett på som viktig for
vekstevnen i europeisk lkonomi.

For Norge, som et land i utkanten av Euro-
pa med stor utenriksØkonomi, vil mer effekti
ve kommunikasjoner i Europa ha stØrre be-
tydning for næringslivets kostnader og almin-
nelige konkurranseevne enn i de fleste andre
EØSland.

For deler av samferdselssektoren vil EFs in-
dre marked og EØS innebære vesentlige
skritt mot friere konkurranse og lettere mar-
kedsadgang. Dette gjelder seerlig internasjo-
nal vegtransport og luftfart. På flere områder
vil det likevel fremdeles være omfattende re-
guleringer. Konsesj onsordninger som regule-
rer markedsadgangen innen f.eks. busstrans-
port, jernbane og inneruiks luftfart, vil kunne
opprettholdes i henhold til regelverket.

EØS-avtalen innebærer endringer i regel-
verket for bruk av subsidier. Økonomisk stØt-
te til transportvirksomheter skal bare gis etter
visse retningslinjer. Bl.a. kan st/tte fra det of-
fentlige gis som vederlag for persontransport-
tjenester som det er i myndighetenes interes-
se å opprettholde, men som ikke kan drives
på forretningsmessig grunnlag, Det kan også
gis offentlig stØtte til infrastruktur for og drift
av internasjonale kombinerte transportop-
plegg (lastebiUj ernbane).

Det kan på lengre sikt ventes en utvikling
med stlrre konkur-ranse mellom transportsel-
skaper om å stå for driften av transporttjenes-
ter som utfØres på oppdrag av, og med stØtte
fra, det offentlige.

Nedenfor går en noe mer detaljert inn på
virkningene på enkelte deler av samferdsels-
sektoren, både kortsiktige virkninger og virk-
ninger på noe lengre sikt basert på forslag til
fremtidig EF-regelverk, jf. forØwig proposi-
sjonens kapittel 5.

Hovedtyngden av samferdselssektoren
utenom skipsfart utgj/res av landtransport,
(dvs. transport av gods og personer med laste-
bil, buss og bane). En del av dÌsse bransjene, i
første rekke skinnegående traflrkk, vil ikke
berlres vesentlig av en EØS-avtale,

Dereguleringen av veitransporten er et vik-
tig element i etableringen av det indre marke-
det. Markedet for godstransport mellom med-
lemslandene i EF er allerede tilnærmet ftitt.
Adgangen til kabotasje (intern transport i ett
land med et transportmiddel hjemmeh/rende
i et annet) er foreløpig kvoteregulert. Fra 1993
planlegger EF å fierne gjenveerende restrik-
sjoner på kabotasjevirksomhet. Gjennom
EØS-avtalen vil det indre markedet for trans-
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port utvides til hele EØS. Disse omleggingene
vil muliggj/re en effektivisering av transpor-
tut/vernes virksomhet innenfor dette marke-
det. Blant annet vil bedret utnyttelse av vogn-
parken medfgre billigere og mer miljlvennli-
ge transporter.

Gevinstene for norske transportbrukere av
et felles transportmarked i EØS kan veere be-
tydelige. I Cecchini-rapporten er det anstått at
Økt konkurranse på det indre markedet for
veitransporter i EF kan lede til en prisned-
gang på transporttjenestene på 5 pst. I tillegg
kommer at tidskostnadene ved grensepasse-
ringer blir redusert.

Mer effektiv transport vil ha gunstige kon-
sekvenser for norske eksportnæringer, som
på grunn av Norges beliggenhet tynges av re-
Iativt hlye transportkostnader. Siden den
norske importen fra Kontinentet også er stor,
vil reduserte transportkostnader også få inn-
virkning på kostnadene ved import av ferdig-
varer og innsatsfaktorer til Norge.

Hvis norske transportlrer ikke får samme
adgang til EØS-markedet som konkurrenter i
and¡e EØS-land, vil deres relative konkurran-
seadgang og konkurranseevne på internasjo-
nale transporter svekkes. Mer enn 40 pst. av
vår utenrikshandel utenom olje og gass (reg-
net etter verdi) transporteres på vei.

Norsk deltakelse i EØS vil innebære at kon-
kurransen på det interne norske markedet vil
Øke. Det antas imidlertid at utenlandske
transportgrers interesse for Norge - og errne til
å konkurrere på det norske markedet - vil be-
grenses av vår beliggenhet, markedets stpr-
relse og topografiske og klimatiske forhold.

I EØS-landene må en vente strukturendrin-
ger i næringen i retning av st/rre transportsel-
skaper. I Norge, i likhet med de fleste andre
EØS-land, er lastebilnæringen i stor grad pre-
get av enmannsbedrifter. Som nevnt vil imid-
lertid forholdsvis betydelige deler av det nor-
ske marked være naturlig skjermet, hvilket
fortsatt vil kunne giøre en slik driftsform kon-
kurransedyktig.

Utviklingen innenfor området persontrans-
port på vei er kommet relativt kort i EF. For
nærmere omtale vises til proposisjonens ka-
pittel 5. Det er imidlertid rimelig å legge til
grunn at norske busselskaper vil kunne opp-
nå fordele¡ giennom /kt markedsadgang. Av-
hengig av utviklingen av regelverket i EF og
EØS, vil norske busselskaper noen år fram i
tiden ventelig kunne traflrkkere en rekke for-
bindelser som de pr. idag er utelukket fra.
Blant annet vil det bli mulig å markedsfpre
norske reiseopplegg der også transport av de
reisende fra Kontinentet til Norge forestås av
norske interesser.

Gjennom luftfartsavtalen mellom Norge,
Sverige og EF, som ventes å tre i kraft fra 1. ju-
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li 1992, vil Norge være forpliktet til å gjen-
nomfpre EFs regelverk for luftfart i norsk rett.
Luftfartsavtalen vil bli avl/st av EØS-avtalen
når denne trer i kraft. Det vises til proposisjo-
nens kapittel 5 hvor det også redeþipres for
det videre arbeid i EF med å fjerne hindre for
konkurransen i luftfartsmarkedet, Som fØlge
av luftfartsavtalen og EØS-avtalen kan det
ventes opprettet nye ruter mellom Norge og
andre europeiske land. Det blir åpnet for kon-
kurranse fra flere utenlandske flyselskaper på
rutene, herunder rutene mellom de skandina-
viske land, Tilsvarende kan norske flyselska-
per - forutsatt konsesjon fra norske myndig-
heter - opprette nye ruter til/mellom andre
EØS-land, og bl.a. betjene trafikk mellom dis-
se land.

I EFs luftfartspakke 3 foreslås det ytterlige-
re liberalisering av luftfarten. Forslaget vil in-
nebære Økt konkurranse også i innenriks luft-
fart. På noe sikt vil derfor de trafikksterke fly-
rutene i Norge kunne bli underlagt fri kon-
kurranse, også fra utenlandske selskaper. Det
forventes atliberalisering av luftfarten kan bi-
dra til et mer effektivt og rasjonelt fLyrutesys-
tem. I'lyruter i distriktene som gis stØtte av
distriktspolitiske hensyn forventes å kunne
bli opprettholdt som i dag. Tlafikksvake og
uØkonomiske flyruter i distriktene forventes
også i fremtiden å bli regulert av myndighete-
ne, men antakelig vil markedsadgangen til sli-
ke ruter foregå ved bruk av anbud.

Utenriks sjØfart er en av Norges mest inter-
nasjonale næringer. EØS-avtalen formaliserer
og sikrer adgangen til det viktigste markedet,
EF-landene. Brutto inntekter på frakt til, fra
og mellom EF-Iandene utgjorde i 1991 om lag
25 mrd. kroner, mer enn halvparten av skips-
fartens totale inntekter. Avtalen kan gi norsk
skipsfart Økte markedsmuligheter. Viktigere
er antakelig at avtaìen gir sikkerhet om frem-
tidige rammevilkår, herunder sikkerhet for at
det ikke vil skje innskrenkninger i markeds-
adgangen, f,eks. i form av proteksjonistiske
inngrep fra EF mot norsk skipsfart. Ramme-
vilkårene på lang sikt gjlres også mer forut-
sigbare ved at EF og EFTA er blitt enige om å
samarbeide om felles skipsfartspolitiske
holdninger overfor tredjeland.

EØS-avtalen legger derfor et tryggere
grunnlag for investeringer i norsk skipsfart.
Virkningen av dette kan være vanskelig å tall-
feste, men næringens representanter har selv
tillagt avtalen stor betydning. Utviklingen i
norsk skipsfart har også betydning for norske
verft, norske utstyrsleverandører og det lwi-
ge maritime miljp.

Det regnes ikke med at EØS-avtalen i seg
selv vil medfpre særlige endringer i norsk in-
nenriks sjØfart. Det vises til at en betydelig
del av virksomheten alt er konkurranseutsatt,
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EØS-avtalen vil i seg selv heller ikke medfØre
endringer i systemet med behovsprØvde kon-
sesjoner for rutedrift f.eks, hurtigbåt og ferie)
jf. tilsvarende spprsmål for persontrafikk på
vei. Det regnes videre med at subsidieordnin-
gene kan opprettholdes (f. omtalen av stats-
stØtte i proposisjonens kapittel 4). i

@kt internasjonal konkurranse har sammen
med ny teknologi føú il at teletjenester er i
ferd med å bli stadig billigere. Kombinasjoner
av telekommunikasjon og datatjenester har
ført til effektivisering av produksion, handel
og transport og har dermed bidratt til å bedre
vekstvilkårene i samfunnet. Tilgangen på av-
anserte og kostnadseffektive teletjenester er
en viktig konkurransefaktor i mange nærin-
ger, som særlig innen mange tjenestesektorer
vekUegges ved lokalisering av ny virksomhet.
I EF er det blitt lagt spesiell vekt på effektive
teletjenester for å styrke EF-landenes kon-
kurranseevne, spesielt overfor USA og Japan.

I EØS pålegges avtalepartene å innfgre kon-
kurranse på teletjenester, med unntak av tele-
nettet og den offentlige telefontjeneste. For å
sikre mest mulig like regler og rettigheter in-
nenfor telekommunikasjonsmarkedet i EØS-
området blir det stilt harmonseringskrav til
televerkene. Disse kravene går ut på å sikre
andre leverandører av teletjenester og bru-
kere tilgang til telenettet (leie av linjer) og uli-
ke telefi enester (telefontj enester, dataoverfØ-
ringstjenester mv.) på likeartede vilkår som
skal være offentlig $ente og tilgjengelige.

Norge er allerede godt på linje med denne
utviklingen. Det er dels gjennomført og dels
fremmet forslag som stort sett bringer Norge
på linje med telepolitikken innen EF. EØS-av-
talen får på dette området slik sett ingen
umiddelbare Økonomiske konsekvenser.

10,7.4f Finansiell tjenesteyting
EØS-avtalen vil bety at det etableres et

åpent marked for finansielle tjenester mellom
EØS-landene og at det fØres en langt på vei
felles politikk overfor tredjeland. Finansielle
tjenester omfatter formidling av banktjenes-
ter, forsikring, og kjøp og salg av verdipapi-
rer. I forhold til dagens norske regelverk vil
en av de viktigste endringene være at uten-
landske banker vil kunne etablere filial i Nor-
ge direkte fra utlandet.

Gevinstene ved handel med finansielle tje-
nester over landegrensene er prinsipielt av
sarnme karakter som ved liberalisering av
handel med varer. Økt konkurranse over lan-
degrensene vil bidra til mer rasjonell tjeneste-
produksjon, slik at finansielle tjenester vil
kunne formidles billigere og mer effektivt.
Som i andre markeder vil forutsetningen for

slike gevinster være omstillinger, dels innen
selskapene, og dels strukturendringer i bran-
sjen. Den Økte konkurransen i finansmarke-
dene vil gi et press nedover på rentemarginer
og premiesatser,

En studie utfØrt på oppdrag av EF-kommi-
sjonen (Cecchini-rapporten) antyder at de po-
tensielle gevinstene av et felles marked for fi-
nansielle tjenester kan være betydelige. De
direkte kostnadene ved de hindre som i dag
begrenser utvekslingen av finansielle tj enes-
ter mellom EF-landene blir anslått til 0,7 pst.
av bruttonasjonalproduktet. Dersom det også
tas hensyn til ringvirkningene av denne inn-
sparingen, blir det anslått at den samfunns-
Økonomiske gevinsten av en liberalisering vil
kunne svare til 1,5 pst. av bruttonasjonalpro-
duktet, Dette er gjennomsnittstall for I EF-
land, og tallene dekker derfor over store indi-
viduelle variasjoner.

På oppdrag av Finansdepartementet er og-
så en lignende studie utfØrt for norske finans-
næringer av Gardener og Teppett ved Univer-
sity College of North Wales. I føLEe de bereg-
ningene som er gjort, kan den direkte realinn-
tektsforbedringen som følge av prisfall på fi-
nansielle tjenester i Norge ved en integrasjon
av det norske markedet med EFs indre mar-
ked - regnet i forhold til situasjonen i 1987 -

svare til 0,6 pst. av bruttonasjonalproduktet,
dvs. om lag det samme som giennomsnittet
for EF-landene. Dette forutsetter at markeds-
deltakerne utnytter de mulighetene som fore-
ligger.

Tilsvarende beregninger er glort for alle EF-
TA-landene. Resultatene viser at etableringen
av et integrert marked for finansielle tjenester
innenfor EØS vil kunne gi en samlet effektivi-
tetsgevinst på 1,6 pst. av bruttonasjonalpro-
duktet. For hvert enkelt EFTA-Iand utgiØr ge-
vinstene fra 0,7 pst. til 3,2 pst. For Norge ut-
gjgr den beregnede effektivitetsgevinsten av
et åpent marked for finansielle tjenester i hele
EØS-området 1,3 pst. av bruttonasjonalpro-
duktet.

Disse undersØkelsene er beheftet med ad-
skillig usikkerhet og det har kommet kritiske
kommentarer til dem. Dette har blant annet
sammenheng med at de enkelte typer av fi-
nansielle tjenester har ulikt innhold i fors$el-
lige land, noe som vil påvirke sammenlignin-
gen av priser. Videre bygger undersØkelsen
på data fra 1987, og fanger dermed ikke opp
de betydelige endringene, bl.a. i det norske fi-
nansmarkedet, som har skjedd de siste årene.
Unders/kelsen gir ikke grunnlag for å trekke
noen klare konklusjoner om hvor store sam-
funnsØkonomiske gevinster som vil fglge av
den /kte konkurransen i det norske fina¡s-
markedet som fplge av EØS.
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Norsk næringsliv har lenge hatt adgang til
internasj onale forsikringstj enester, Utenland-
ske forsikringsselskapers markedsandeler på
storbedrift-markedet var betydelige i 1950- og
1960-årene, men har senere skrumpet sterkt
inn. Dette er skjedd på tross av det relativt åp-
ne markedet for forsikringstjenester som er
etablert, Antakelig har dette sammenheng
med at norske forsikringsselskaper gradvis er
blitt stlrre med /kt kapasitet og kompetanse.

For å betjene person- og småbedriftsmarke-
det i Norge er etablering av forsikringsvirk-
somhet her i landet, giennom filial eller over-
takelse av eksisterende selskap, antakelig en
forutsetning for /kt utenlandsk konkurranse
i det norske markedet. Den forholdsvis hØye
konsentrasjonen i det norske markedet og
markedets begrensede stØrrelse trekker i ret-
ning av at omfanget av utenlandske etablerin-
ger i det norske markedet kan bli lite. Mer ge-
nerelt synes tendensen i Europa å være at for-
sikringsmarkedet vokser sterkest i den sØrli-
ge delen av Europa, og at europeiske forsik-
ringsselskaper derfor satser sterkest i dette
området.

I noen grad gjør en del av de samme forhol-
dene som er pekt på ovenfor, seg gjeldende i
markedet for banktjenester. De store tapene i
norsk banknæring kan isolert sett indikere at
nyetablerte banker kunne få en gunstig kon-
kurransesituasjon. På kort sikt må en likevel
regne med at problemene i norsk banknæring
kan overskygge mulige konkurransefordeler
for utenlandske banker og totalt sett redusere
utenlandske institusjoners interesse for st/r-
re satsinger i det norske markedet.

Slike vurderinger indikerer at de samlede
samfunns/konomiske gevinstene av et EØS-
marked for fïnansielle tjenester kan bli mind-
re for Norge enn anslått i studien av Gardener
og Teppet. Særlig gjelder dette på kort sikt.
På noe lengre sikt må en regne med at for-
skjellene i prisnivå mellom finansielle tjenes-
ter i Norge og i EF-land vil jevne seg mer ut på
et gjennomsnitttig lavere prisnivå innen alle
de tre sektorene bank, forsikring og verdipa-
pirhandel. De strukturendringene som dette
kan lede til, vil imidlertid ventelig bli små i
forhold til de dramatiske endringene som er
s\jedd i det norske markedet for finansielle
tjenester i lØpet av de siste 10 årene og spesi-
elt i forbindelse med krisen i bankvesenet.

10.7.4g Varehandel
Det er bare 2 av de 283 direktivene i EFs

hvitbok som direkte angår varehandelen,
nærmere bestemt direktivene om g/pekort
og elektroniske nettverk. Disse direktivene
vil bare innebære mindre direkte endringer i
næringens rammebetingelser.

Konkurransebetingelsene for næringen en-
dres imidlertid på flere måter, Offentlige inn-
kjpp åpnes for utenlandsk konkurranse. Let-
tere etableringsadgang kan lede til en større
internasjonalisering innen deier av varehan-
delen. Lavere transport- og grensepasserings-
kostnader kan gjøre det mulig å realisere stor-
d¡iftsfordeler i innhiØp, distribusjon og lager-
hold. Felles produktkrav og standarder trek-
ker i samme retning. Erfaringer fra DF kan ty-
de på at lkt internasjonalisering særlig vil
s$e ved at selskap hjemmehørende i et EØS-
land utvider sin virksomhet til de nærmeste
nabolandene. Det er forellpig få tendenser til
at selskaper innen varehandelen har en strate-
gi sorn spenner over hele EF eller EØS.

I tillegg vil Økt utenlandsk deltakelse og
stlrre sammenslutninger innen deta{hande-
len legge til rette for pkt parallellimport uten
å gå veien om grossist og agent. Samtidig kan
erfaringer fra EF-land tyde på at lkt spesiali-
sering vil kunne gi pkt grossistomsetning.
Hvilke tendenser som vil gjpre seg sterkest
gjeldende, er vanskelig å si.

Generelt ventes det at detaljhandelen påvir-
kes forholdsvis lite av en EØS-avtale. Denne
delen av neeringen er i en viss utstrekning na-
turlig skjermet, ved at produksjonen skjer der
hvor kundegrunnlaget er. Innen en del områ-
der kan det imidlertid bl,a. bli økt tendens til
etableringer på tvers av landegrensene.

I Norge er det s(iedd en stor strukturen-
dring og effektivisering i dagligvarehandelen
de siste ti-årene, bl.a. som følge av at konkur-
ransehindre i form av restriktive lukningsbe-
stemmelser er myket opp. Dette har kommet
forbrukerne til gode i form av lavere priser og
Økt tilgjengelighet. Det er også tendenser til
både Økt samarbeid og Økt konkurranse over
landegrensene i Norden. Det er usikkert om
EØS-avtalen vil føre til ytterligere strukturen-
dringer. På den annen side Øker mulighetene
for at stØrre norske selskaper, alene eller i
samarbeid med andre, i noen utstrekning kan
etablere seg i dagligvarehandelen i andre
EØSland.

Generelt er virkningen av det indre marked
og EØS på varehandelen forholdsvis lite stu-
dert. En kan ikke se bort tuaatþkt pkonomisk
integrasjon i Europa på lengre sikt kan fØre til
stlrre internasjonalisering av næringen enn
hva som.er indikert ovenfor.

10.7.4h Fiskerinæringen
Fiskerinæringen omfatter tradisjonell

fangst, fiskeforedlingsindustrien og oppdrett-
snæringen, I nasjonalpkonomisk sammen-
heng er fiskerisektoren i dag en liten næring.
Den står for mindre enn I pst. av den samlede
verdiskapine (BNP). Den er imidlertid viktig
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som grunnlag for næringsvirksomhet og bo-
setting i kystsamfunnene, og som eksportnæ-
ring. Eksportverdien var på omlag 14,2 milli-
arder kroner i 1991, hvorav lakseeksporten
stod for om lag 40 pst., og fiskeforedlingsin-
dustrien for vel 35 pst. Av fiskeeksporten går
om lag 60 pst. til EF-landene. :

Fiskerinæringen blir hovedsakelig ber/rt
av EØS-avtalen gjennom reduserte tollsatse¡
på eksport av norsk fisk og fiskeprodukter til
EF. Dette gir bedret markedsadgang og mu-
ligheter for å øke verdien av flrskeeksporten,
lnnholdet i denne delen av EØS-avtalen er
nærmere omtalt i proposisjonens kapittel 4.

EØS-avtalen medflrer tollordninger som er
vesentlig bedre enn de som gjelder i dag. Av-
talen innebærer en reduksjon i tollbelastnin-
gen på norske fiskeprodukter i 1997 på om lag
45 pst. av samlet tollbelastning i 1990. I Avta-
len er fiskevarer delt inn i tre kategorier: Fis-
kevarer som omfattes av full tollfrihet fra
1993, varer der tollen skal reduseres med ?0
pst. innen 1997, og fiskevarer som ikke omfat-
tes av tollreduksjoner, deriblant laks. Ser en
bort fra laks, som har hpy verdi og lave tollsat-
ser, blir tollbelastningen i 1997 redusert med
vel 60 pst, som følge av Avtalen. Vel 80 pst. av
all frskeeksport eksklusive laks far tollettel-
ser.

Tollettelsene sier i seg selv ikke hvor store
de Økonomiske gevinstene for norsk fiskeri-
næring av redusert toll vil være. Stgrrelsen på
disse gevinstene avhenger særlig av volumet
på den norske fiskeeksporten, herunder for-
delingen av eksporten på ubearbeidede og be-
arbeidede produkter, og av utviklingen i mar-
kedsprisene som igjen bestemmes av bl.a res-
surstilgangen og av hvilken pris forbrukerne i
EF er villig til å betale. Utviklingen i både
eksportvolum og prisene på forskjellige fiske-
produkter vil bl.a avhenge av kostnadsnivået
for norske fiskevarer, virkningen av tollbe-
skyttelsen av EFs egen fiskerinæring, det re-
lative konkurranseforhold mellom Norge og
andre eksportører utenfor EF, og graden av
Norges dominans på EFs markeder. Virknin-
gene vil også bli forskjellige for ulike deler av
næringen, og for ulike produkter og virksom-
heter. Dessuten vil virkningene i stor grad av-
henge av i hvilken grad næringen selv vil ut'"
nytte det potensialet Ar,talen innebærer. For å
kunne tallfeste konsekvensene av Avtalen må
det derfor giøres mangè svært forenklede for-
utsetninger, som begrenser hva som kan leg-
ges i anslagene. Hensikten med den neden-
stående analysen er ikke å presentere konkre-
te anslag, men å få fram noen sentrale meka-
nismer som kan glpre seg gjeldende.

Generelt er virkningen av toll på eksport av
norsk fisk og fiskeprodukter til EF at konsu-
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mentprisene og produsentprisene i EF økes,
mens norske produsentpriser og samlet etter-
spprsel blir lavere enn de ville vært uten toll
så lenge det ikke finnes alternative markeder
for norsk fisk med tilstrekkelig betalingsvil-
lighet utenfor EF. Belastningen av tollen de-
les dermed mellom konsumentene i EF og
produsentene i Norge. Tilsvarende vil gevin-
sten ved lavere eller fullt awiklet toll bli delt
mellom norske fiskere og forbrukere i EF-
land. Prisen til norske leverandører vil Øke
samtidig som forbrukerne i EF-landene vil stå
overfor lavere priser på norsk frsk (fersk og fo-
redlet). Hvilken pris som påvirkes mest av-
henger av tilbuds- og ettersp¿rselsforholde-
ne. Dette kanvariere fra fiskeslag til frskeslag.
Hvis markedsprisen på fisk i EI' endres lite
når tollen på norsk og islandsk fisk reduseres,
vil det aller meste av tollbelppet tilfalle nor-
ske fiskere i form av hØyere produsentpris.
Produsentprisen på bearbeidede produkter
vil gjennomgående /ke mer enn prisen på
fersk fisk. En må derfor regne med at levert
kvantum av bearbeidede produkter vil øke.

I tillegg kommer at tollsatsene til EF for no-
en bearbeidede produkters vedkommende
hittil har hindret enhver norsk eksport av sli-
ke produkter. Norske leverand/rer vil således
få muligheten til å komme inn på markeder
med et bredere produktspekter. Samlet vil
den tollsituasjonen EØS-avtalen gir, åpne for
en betydelig /king i verdien på eksporten til
EF-land.

Tollettelsene vil bedre llnnsomheten i fis-
kerisektoren sett under ett. Virkningene av
EØS-avtalen vil kunne variere mellorn fÏske-
slag og mellom fangst- og foredlingsleddet.

L/nnsomheten i fangsten av fersk fisk blir
bedret som følge av at tollen reduseres, noe
som gir hpyere priser på råvarer levert til EF.
Dette vil også påvirke prisen i det norske mar-
kedet. Denne delen av fiskerinæringen vil
dermed entydig dra fordeler av Avtalen. Virk-
ningen blir stØrst for viktige fiskeslag som
torsk, hyse, sei, kveite og blåkveite hvor tol-
len fiernes helt.

Også for tradisjonelle produkter som saltet
og tørket fisk vil tollen fiernes helt. På disse
områdene har Norge betydelige tollfrie kvo-
ter i dag, og det vil derfor gi begrensede umid-
delbare utslag for den totale lgnnsomheten i
bransjen. Gitt at bransjen får tilgang på rå-
stoff, kan imidlertid ekspansjonsmulighetene
i bransjen på lang sikt være store, fordi eks-
porten tidligere var begrenset av de tollfrie
kvotene.

Den konkurranseulempen foredlingsindu-
strien står overfor i forhold til konkurrentene
i EF avhenger ikke bare av de nominelle toll-
satsene på de bearbeidede produktene, men
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også av tollen på fersk fisk. Norsk foredlings-
industri rammes av toll på foredlede produk-
ter, mens toll på eksport av norsk ubearbeidet
fisk trekker opp prisen i EF-markedet og for-
dyrer råstoffet for foredlingsbedriftenes kon-
kurrenter i EF. Uttrykket effektiv toll blir
brukt om den netto belastningen som norsk
foredlingsindustri står overfor i forhold til
konkurrentene i Eg som følge av tollen på bå-
de ubearbeidet og bearbeidet fisk. Den effek-
tive tollsatsen er således et uttrykk for tollbe-
lastningen på bearbeidingselementet i pro-
duktet. Ettersom tollsatsene i dag er h/yere
på bearbeidede produkter enn på ubearbeidet
fisk, blir den effektive tollsatsen på bearbei-
dede produkter hlyere enn den nominelle
tollsatsen på disse produktene.

Som et eksempel er tollen på fersk torsk i
dag 12 pst., mens tollen på enkelte bearbeide-
de torskeprodukter ligger på 20 pst. Dette kan
innebære at den effektive tollsatsen for bear-
beidede produkter er om Iag 28 pst. I dette
regnestykket er det skjgnnsmessig lagt til
grunn at fprstehåndsverdien av fisken utgiØr
50 pst. av verdien på det bearbeidede produk-
tet. I tillegg er det lagt tit grunn forenklede
forutsetninger om tilbuds- og etterspØrsels-
forholdene i markedene i Norge og EF. Den
nlyaktige stprrelsen på den effektive tollen
vil avhenge av slike forutsetninger.

Redusert tolt på bearbeidede produkter f6-
rer til at prisen på bearbeidede produkter i EF
reduseres, mens prisen til norsk produsent
pker. Det er altså lagt til grunn at gevinsten
ved redusert toll deles av EF-kundene og nor-
ske produsenter. Isolert sett fØrer det til en
vridning av lgnnsomhetsforholdene til fordel
for norsk foredlingsindustri. Redusert toll på
eksport av norsk ubearbeidet fisk reduserer
prisen på denne fisken i EF-markedet, og gir
dels billigere råstoff for foredlingsindustrien i
EF-markedet, men også h/yere priser til nor-
ske fiskere. Dermed pker også prisen som
norsk foredlingsindustri må betaLe for sitt rå-
stoff. Isolert sett svekker derfor redusert toll
på ubearbeidet fisk norsk foredlingsindustris
konkurranseevne. f sum innebærer endringe-
ne i toll på bearbeidet og ubearbeidet fisk en
reduksjon i den effektive tollen på bearbeide-
de produkter, som er noe mindre enn den re-
lative reduksjonen i tollsatsene på bearbeide-
de produkter alene kunne tilsi.

Endringene i den effektive toll på bearbei-
dede produkter vil variere mellom ulike fiske-
slag, avhengig av endringen i toìl både på be-
arbeidede og ubearbeidede produkter. Slik
EØS-avtalen er utformet, er den relative let-
telsen i tollsatsen stlrst for produkter med lav
bearbeidingsverdi. Regnet i prosentpoeng og
i kroner pr. kilo produkt vil imidlertid for de
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fleste produkter tollettelsene være stØrst for
bearbeidede produkter.

I forhold til eksemplet over vil tollen på en-
kelte bearbeidede torskeprodukter reduseres
fra 20 til 6 pst., mens tollen på fersk torsk for-
svinner helt. Dette kan innebære en reduk-
sjon i den effektive tollsatsen for bearbeidede
produkter fra om lag 28 til om lag 12 pst. Dette
bygger på de samme forenklede forutsetnin-
ger som er beskrevet ove¡.

Tollbelastningen i dag innebærer i eksem-
plet over med effektiv tollsats på 28 pst., at det
samlede kostnadsnivået i norsk foredlingsin-
dustri må utgiøre laØyst72 pst. av kostnadsni-
vået i foredlingsindustrien i EE, dersom det i
dag skal være l6nnsomt å bearbeide fisken i
Norge fremfor å eksportere fersk fisk. Med
EØS-avtalen kan næringen, under disse forut-
setningene, bære et kostnadsnivå på 88 pst.
av nivået i EF. Hvis industrien i EF og i Norge
står overfor uendrede kapitalkostnader, som
er en av kostnadskomponentene, kan fored-
lingsbedriftene baere et enda hgyere kost-
nadsnivå hva angår lgnn.

Lgnnsomheten i foredlingsindustrien vil
derfor bedres. Bedret lpnnsomhet som f/lge
av pkte produsentpriser vil sammen med la-
vere konsumentpriser i EF-markedene gi
grunnlag for @kning i volumet av eksporten
av bearbeidede produkter.

Forsøk på å kvantifisere de positive produk-
sjons- og sysselsettingseffektene av redusert
toll må imidlertid n/dvendigvis bli spekulati-
ve, Virkningene vil bl.a. avhenge av i hvilken
grad næringen klarer å utvikle produkter og
distribusjonsapparat tilpasset de krav konsu-
mentmarkedene i Europa stiller, Dersom en
klarer å utnytte markedspotensialet, vil det gi
sikrere og også flere arbeidsplasser i fored-
lingsindustrien,

En sammen-ligning av produksjons- og sys-
selsettingsutviklingen i Norge og Danmark
kan gi ett holdepunkt for dimensjonering av
virkningene, Som fØlge av sitt EF-medlems-
kap fikk Danmark full markedsadgang for fis-
keprodukter til de lvrige EF-landene. I mot-
setning til hva tilfellet har vært i Norge, har
foredlingsindustrien ekspandert sterkt fra
midten av 1970-årene, basert bl.a. på norske
råvarer. Sysselsettingen i dansk foredlingsin-
dustri /kte i perioden fra 1977 til 1988 med om
lag 2 500 arbeidstakere. I samme periode gikk
sysselsettingen i norsk foredlingsindustri ned
med like mange. Den ulike utviklingen i
norsk og dansk foredlingsindustri kan ikke
tilskrives forsgellene i tollregimet alene, men
disse har trolig vært en medvirkende faktor.

Dersom Norge skulle bli stående utenfor
EØS, må en forvente at foredlingsindustrien
selv i pkende utstrekning vil vurdere alterna-
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tiver til lokalisering i Norge. Dette kan for-
sterke utviklingen de siste tiårene i retning av
nedgang i sysselsettingen i norsk foredlings-
industri. En fortsatt sysselsettingsnedgang i
foredlingsindustrien vil fprst og fremst ram-
me Nord-Norge. Av den samlede sysselsettin-
gen i foredlingsindustrien var nær 55 pst.
(6700 personer) sysselsatt i de tre nordligste
fylkene i 1989.

Industrikonsesjonsreguleringer som for-
skjeltsbehandler utenlandske investeringer i
foredlingsindustrien i forhold til norske vil bli
awiklet innen 1. januar 1995, jf, kapittel 5.

Dette vil gi personer og selskaper i andre
EØS-land Økte muligheter til å investere i fis-
keforedlingsindustrien på landsiden, og kan
bidra til å tilføre norsk fiskeforedlingsindustri
Økt kapital.

For oppdrettsnæringen har Avtalen ingen
umiddelbare virkninger, ettersom tollsatsene
på oppdrettet fersk og frossen laks ikke blir
endret. Uansett om Norge blir med i EØS el-
Ier ikke, må en forvente at den sterke eks-
pansjonen innen lakseoppdrett vil stoppe opp
bl.a. på grunn av Økende internasjonal kon-
kurranse.

En del andre oppdrettete fiskearter vil om-
fattes av tollnedtrapping på 70 pst. i perioden
fra 1993 til 1997, mens tollen for oppdrettet
kveite og torsk vìI fiernes helt. På kort sikt vil
dette ikke ha noen virkning, ettersom en ikke
,har kommet frem til lpnnsom produksjon av
disse artene. På lenge sikt vil dette imidlertid
ha positive effekter for mulighetene for et bre-
dere produktspekter i oppdrettsnæringen,
som i dag ensidig er preget av lakseoppdrett.

Alt i alt vil de nye rammevilkårene som fll-
ge av EØS-avtalen kunne gi Øking i lpnnsom-
heten og mulighetene til å skape nye arbeids-
plasser i fiskerisektoren under ett. For fangst-
leddet vil Avtalen innebære pkt l/nnsomhet.
Sysselsettingsutviklingen i denne delen av
næringen er f6rst og fremst knyttet til be-
standsutsiktene, som er antatt å bli forbedret i
årene framover. For foredlingsindustrien vil
økt lønnsomhet og bedret konkurransesitua-
sjon legge grunnlag lor þkt produksjon og
eksport. For gitt bestand innebærer dette en
vridning av eksporten i retning av Økt bear-
beidingsgrad. De nye rammevilkårene som
EØS-avtalen innebærer, vil således legge
grunnlaget for økt sysselsetting i denne delen
av næringen,

10.7.4i Lanrlbruket
Det skal ikke etableres en felles landbruks-

politikk innen EØS-området. Den norske
landbrukspolitikken forbiir således et nasio-
nalt anliggende, slik som landbrukspolitik-
ken i de lvrige EFTA-landene vil være. Dette

innebærer at pris-, stØtte- og markedsordnin-
ger for landbruksvarer, herunder importvern,
ikke vil bli berØrt av Avtalen. Det vil imidler-
tid skje en utvidelse av handelen med visse
landbruksprodukter.

Norge har akseptert å gi fri markedsadgang
for rundt 60 jordbruksprodukter, derav også
noen bearbeidede. Dette vil representere en
gevinst for norske forbrukere, De berØrte pro-
duktene produseres stort sett ikke i Norge, og
de direkte virkningene for norsk landbruk
blir derfor gjennomgående minimale.

Norge vil gi tollfrihet og fri import av visse
avskårne blomster og enkelte andre planter'
Konsekvensene av dette antas å bli svært be-
grensede. Norsk nellikproduksjon vil imidler-
tid mØte Økt konkurranse.

For visse landbruksprodukter, først og
fremst enkelte grlnnsaker, frukter og bær, vil
norske produsenter få bedret adgang til EF-
markedet i form av tollfrie kvoter. Det er dess-
uten oppnådd tollfri adgang til EF-markedet
for norsk akevitt og enkelte andre bearbeide-
de produkter.

Landbrukspolitikken er for tiden i stØpe-
skjeen på grunn av den liberalisering av han-
delen med landbruksprodukter som drØftes i
GATT, og på grunn av drpftelsene på nasjo-
nalt og internasjonaìt plan vedr/rende næ-
ringsoverføringene. Som det fremgår vil imid-
Iertid EØS-avtalen bety lite for landbrukets
rammebetingelser.

I likhet med landbruket vil skogbruket bli
forholdsvis lite direkte påvirket av en EØS-
avtale. Norsk eksport av trevirke møter i dag
ingen handelshindringer i EF-land, og tilsva-
rende er det ingen restriksjoner på import av
trevi¡ke til Norge. De to mottakende naerin-
ger, treforedlings- og trevareindustrien, er i
dag allerede konkurranseutsatte. Virkninge-
ne for skogbruket av en EØS-avtale via de
mottakende næringer vil derfor bli små. Hvis
Norge blir stående utenfor EØS, kan det imid-
lertid skape en viss usikkerhet for næringen
mht. hvilke rammebetingelser den vil stå
overfor i forhold til de viktigste konkurrent-
land innen skogbruk, Sverige og Finland,
bl.a. med hensyn til muligheten for å bli ram-
met av anti-dumpingtiltåk.

rO.8 OPPSUMMERING
hogrammet for det indre marked i EF bte

vedtatt i 1985 på bakgrunn av den Økonomis-
ke utviklingen i Vest-Europa på 1970- og fØrs-
te halvdel av 1980-tallet. Europeisk nærings-
liv tapte konkurranseevne og markedsande-
ler internasjonalt. Den /konomiske veksten
og sysselsettingsutviklingen var i fØrste halv-



404 St.prp. nr. 100 leel-e2
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

del av 1980-tallet svakere i Europa enn i USA
og Japan,

Denne utviklingen i Vest-Europa ble sett i
sammenheng med at direkte og indirekte
handelshindringer bidro til å splitte opp mar-
kedene. Result¿tet er at landene ikke h/stet
de kostnads- og produktivitetsgevinster inter-
nasjonal konkurranse, arbeidsdeling og rasj o-
nell drift kan gi.

Den lkonomiske integrasjonen i Vest-Euro-
pa har gått gjennom ulike faser. Opprettelsen

mel_
poli-
tr,ri_

handelsavtalene mellom EFTA-landene og
EF utvidet handelen mellom de to samar-
beidsområdene i 1970-årene. Fra 1. januar
1993 vil etableringen av EFs indre marked i
hovedsak være gjennomfþú, Det vil lke inte-
gtasjonen mellom EF-landene. Det europeis-
ke pkonomiske samarbeidsområde (EØS) in-
nebærer at det indre marked, med enkelte
viktige unntak, utvides til å omfatte hele
Vest-Europa. Dermed vil d.e to samarbeids-
områdene EFTA og EF i st/rre grad bti inte-
grert.

EØS-avtalen betyr at det etableres et enhet-
lig regelverk i Vest-Europa som, når det gien-
nomføres nasj onalt, setter rammebetingelse-

les regelverket etterleves.
Avtalen regulerer et bredt område av det

/konomiske samkvemmet mellom landene i
Vest-Europa. Den fastlegger at det ikke skal
være hindre for verken handel med varer eller
tjenester mellom avtalepartene. Det kan imid-
lertid fastsettes nasjonale krav til helse, sik-
kerhet, miljp qg forbrukerbeskyttelse. Det
forutsettes at slike krav ikke brukes som
skjulte handelshindre. Det skal heller ikke
være hindre for bevegelighet av personer eller
kapital over grensene. En del områder, bl,a.

len.
Innenfor de saksområdene Avtalen dekker

skal det være likebehandling av arbeidstake-

i Vest-Europa.
EØS vil gi nye /konomiske og institusjonel-

le rammebetingelser for Norge, uansett om
Norge slutter seg til Avtalen, eller ikke. Der-
som de /vrige EFTA
EØS og Norge veìger
bli stående utenfor et

kurranseregler og ordninger for overvåking
og håndhevelse av disse vil regulere de Øko-
nomiske forbindelsene mellom de pvrigc lan-
dene i Vest-Europa.

Selv om en viderefgring av frihandelsavta-
len med EF formelt sett representerer en
uendret situasjon i forhold til våre europeiske
handelspartnere, vil derfor norsk lkonomi li-
kevel bli påvirket av at de Øvrige vesteuro-
peiske landene endrer spillereglene for sine
Økonomiske mellomværende.

Det relevante for
å vurdere konse ing
til EØS-avtalen vi-
derefpring av frihandelsavtalen vil ha for
norsk pkonomi i en situasjon der våre euro-
peiske handelspartnere utdyper det lkono-
miske samarbeidet ved å danne EØS.

EØS-øvto,Len og oirkemiddelbrulcen i den
þlconomi ske p oli.tikken

EØS-avtalen vil innebære enkelte forplik-
telser som vil ha virkninger for virkemiddel-
bruken i den pkonomiske politikken. Det er
særlig områdene statsstØtte, konkurransevil-
kår og reglene for offentlige innglp som vil
bli berØrt.

Forpliktelsene består i at virkemiddelbru-
ken må utformes slik at naeringsliv og ar-
beidstakere fra andre EØSland stilles overfor
de samme lkonomiske rammebetingelser i
Norge som norsk neeringsliv og norske ar-
beidstakere. Forpliktelsene begrenser ikke
myndighetenes muligheter til å ta de nldven-
dige samfunnsmessige hensyn i utformingen
av den þkonomiske politikken,

Motstykket til disse forpliktelsene er de Øk-
te rcttigheter og mer stabile og forutsigbare
rammebetingelser norsk næringsliv og nor-
ske arbeidstakere oppnår i Vest-Europa.

EØS-avtalen omfatter ikke frnanspolitikk,
skatte- og avgiftspolitikk eller valutakurspoli-
tikk. Avtalelandene forplikter seg til å awikle
valutarestriksjoner, noe Norge i hovedsak al-
lerede har gjort. EØS-avtalen medfgrer der-
med heller ingen vesentlige endringer for
pengepolitikken i forhold til dagens situa-
sjon.

Et frihandelsalternativ kan gi stlrre formell
handlefrihet. På den annen side vil et slikt al-
ternativ qtille strengere krav til utformingen
av den pkonomiske politikken. Konkurranse-
posisjonen vil bli svakere og markedsadgan-
gen til Vest-Europa mindre sikker for norsk
næringsliv enn ved EØS-tilslutning. En må
dermed legge enda sterkere vekt på å dempe
kostnadsveksten og fremme produktiviteten
for å få til Økt vekst i produksjon og sysselset-
ting.
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Mo,kroþkonamíske uirkninger &D en EØS-
afits,le

Norsk tilslutning til EØS-avtalen vil gi for-
brukere og næringsliv gevinster giennom la-
vere priser på forbruksvarer og innsatsfakto-
rer, lavere kostnader og økt produktivitet' De
mekanismene som gir slike gevinstel er:

- reduksjon i kostnader som følge av at m¡m-
dighetene i EØSJandene bygger ned han-
delsbarrierer;

- økt produktivitet og lavere priser som føl'
ge av Økt konkurranse;

- lavere kostnader som føIge av at adgang til
et stØrre marked giØr det mulig for bedrif-
tene å produsere i stØrre skala og dermed
senke kostnadene pr. produsert enhet;

- reduserte kapitalkostnader i EØS-Iandene
som fØlge av integrasjonen av det vesteuro-
peiske kapitalmarkedet.

En EØS-avtale vil også ha andre positive
virkninger for neeringslivet:

- usikkerheten og dermed risikoen knyttet
til investeringer i konkurranseutsatt virk-
somhet i Norge i forhold til investeringer i
resten av Vest-Europa vil reduseres. For
det f/rste gir Avtalen Økt sikkerhet for
markedsadgang til det vesteuropeiske
markedet. For det andre vil ensartede kon-
kurranseregler gi mer forutsigbare og sta-
bile rammevilkår for næringslivet lokali-
sert i Norge;

- et enhetlig regelverk på hjemmemarkedet
og EØS-markedet vil bidra til å redusere
forskjellene mellom hjemmemarked og
eksportmarked, Det blir dermed enklere
for de trjemmemarkedsorienterte næringe-
ne å ekspandere ved å /ke eksporten.

Foreliggende analyser nasjonalt og interna-
sjonalt peker klart i retning av at det indre
marked og EøS vil gi lkonomiske gevinster
for de landene som deltar, Det er imidlertid
vanskelig nþyaktig å tallfeste gevinstene. En
har likevel visse holdepunkter for å beregne
virkningene for Norge i forhold til andre land.

Den begrensede st/rrelsen på det norske
markedet tilsier for det fØrste at det er færre
bedrifter og dermed svakere konkurranse i de
skjermede hjemmemarkedsorienterte nærin-
gene enn i st/rre vesteuropeiske land. Et lite
tfemmemarked gir også mindre rom for å
oppnå de kostnadsbesparelser produksjon og
distribusjon i stor skala kan gi opphav til
Begge forhold tilsier at integrasjonsgevinste-
ne kan bli st/rre for Norge enn for gjennom-
snittet av EØS-tandene,

På den annen side trekker Norges spesielle

eksportstruktur i retning av at gevinstene kan
bli mindre enn for andre land i EøS. Eksport-
sektorer som oljeutvinning og store deler av
utekonkurrerende industri opererer allerede
på relativt åpne internasjonale markeder der
prisvariasjonene mellom geografiske områ-
der er små, Samlet sett vil likevel norske eks-
portnæringer få sine rammebetingelser bety-
delig endret som f/lge av EØS. Den kraftin-
tensive industrien vil dra fordel av at bruken
av anti-dumpingtiltak vil bli avskaffet innen
EØS.

Det er rimelig å legge til grunn at Norge kan
hØste like store inntektsgevinster av det indre
marked og EØS som giennomsnittet av de
andre EØS-tandene. Hvis Norge blir stående
utenfor EØS, vil bl,a. en antatt svakere pro-
duktivitetsutvikling kunne gilre det nØdven-
dig med en lavere lþnns- og kostnadsvekst for
å få til en tilsvarende utvikling i sysselsettin-
gen som ved tilslutning til E@S.

MqhroØlconorniske virkninger øu å.uelge et

fr ihandels alt er n ativ.
Også ved et frihandelsalternativ vil økt im-

portkonkurranse ove¡ tid presse pris- og kost-
nadsnivået i norsk næringsliv. Dette vil gi
opphav til omstillinger og produktivitetsge-
vinster. Enkelte av de samme positive virk-
ningene vil giøre seg gieldende som ved en
EØS-avt¿le:

- norske forbrukere vil oppnå gevinster som
fglge av reduserte priser på varer og fienes-
ter importert fra EØS-området;

- norsk næringsliv vil dra nytte av eksport-
markedsvekst som f.øl$e av den ekstra et-
terspØrselsvekst markedsintegrasjonen i
EØS-området gir opphav til.

Hvor sterke disse virkningene vil være i et
frihandelsalternativ i forhold til en EØS-avta-
le, vil avhenge av i hvilken utstrekning norske
myndigheter på eget grunnlag velger å åpne
opp for Økt internasjonal konkurranse i det
norske tfemmemarkedet. Jo st/rre vekt en
legger på å s$erme norsk næringsliv fra om-
stillinger, jo mindre vil ventelig disse positive
virkningene være.

Et frihandelsalternativ vil samtidig ha klare
negative virkninger:

- norske eksportØrer kan bli mØtt med barri-
erer i EØS-markedet. Norsk næringsliv får
dermed ikke fullt ut del i de kostnadsbe-
sparelser det Øvrige næringslivet i EØS
oppnår som fplge av awiklingen av barrie-
rene seg imellom. Norsk næringsliv vil så-
ledes kunne få en svekket konkurransepo-
sisjon på det europeiske markedet;
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- mange norske og utenlandske foretak be-
trakter en EØS-avtale eller norsk med-
lemskap i EF som avgiørende for omfanget
av deres fremtidige investeringer i Norge.
Det vil være st@rre usikkerhet knyttet til
investeringer i konkurranseutsatt virk-
somhet i Norge enn ved investeringer i
EØS-området. Norske eksportprer vil ikke
stå overfor samme sikre markedsadgang
som eksportØrene i EØS-landene.

Samlet sett må en legge til grunn at et fri-
handelsalternativ vil medflre en svakere Øko-
nomisk utvikling enn ved en EØS-avtale. Det
betyr i sin tur at et frihandelsalternativ vil gi
dårligere utvikling i inntektene tii hushold-
ningene og mindre rom til å løse offenflige
oppgaver.

Omstilling er som Íølge ut mqrked,send,ringe-
ne i Europa

Økt konkurranse vil bidra til omstillinger
innen de enkelte næringene. De mest effekti-
ve bedriftene vil /ke sine markedsandeler på
bekostning av de minst effektive bedriftene.
Mer enhetlige rammebetingelser på tvers av
næringene vil bidra til omstillinger i retning
av de mest produktive næringene. Gevinste-
ne ved EØS består, i tillegg til den direkte
kostnadsbesparende effekten av reduserte
handelshindringel, i de produktivitetsforbed-
ringer en oppnår som f6lge av disse omstillin-
gene.

Omstillinger som f6lge av nedbygging av
handelsbarrierer er ikke noen ny erfaring for
Norge. Den sterke veksten i f950- og lg60-are-
ne var bl.a. et resultat av at vi utnyttet fordele-
ne ved /kt internasjonal arbeidsdeling. Spesi-
elt bidro frihandel innen EFTA til betydelige
omstillinger innen hjemmemarkedsorientert
industri i 1960-årene.

De siste årene har nedbygging av aktivite-
ten på enkelte områder ikke blitt motsvart av
aktivitetsvekst i andre deler av /konomien. I
industrien og i annen konkurranseutsatt virk-
somhet har avskallingene vært betydelige.
Dette er dels et uttrykk for interne ubalanser i
norsk /konomi, men kan også reflektere at
næringslivet er i ferd med å innstille seg på
sterkere konkurranse i det europeiske ma¡ke-
det.

Med den svake utgangsposisjonen deler av
næringslivet har, vil det væ¡e en stor utford-
ring å sik¡e at omstillingene forlpper mest
mulig balansert. I de næringer og bedrifter
som i dag er skjermet for internasjonal kon-
kurranse, vil det være en risiko for at produk-
sjon og sysselsetting forholdsvis raskt vil
kunne b]i redusert. Risikoen vil likevel bli re-
dusert om vi videref/rer de siste års utûikling
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med en styrking av den kostnadsmessige
konkurranseevnen, En slik utvikling vil også
bedre grunnlaget for vekst i andre næringer.

En må være forberedt på at det vil kunne ta
tid å bygge opp ny produksjonskapasitet og å
utnytte lkt markedsadgang i de næringer og
bedrifter som får sine rammebetingelser for-
bedret i EøS. Det kan derfor ta tid flr Økt in-
tegrasjon gir merkbare positive utslag på na-
sjonalpkonomiske størrelser som samlet ver-
diskaping og sysselsetting. Dersom Norge
velger et frihandelsalternativ, kan en i noen
utstrekning s$erme deler av næringslivet fra
forsterket europeisk konkurranse. Dette kan
isolert sett dempe avskallingstakten i denne
delen av næringslivet. Andre deler av næ-
ringslivet vil imidlertid stå overfor en vanske-
ligere konkurransesituasjon. På grunn av de
handelspolitiske forp)iktelser vi bl.a. har på-
tatt oss gjennom GATT-samarbeidet, er det
dessuten begrenset hvor mye vi uansett kan
skjerme deler av næringslivet.

V irkning er on et felles qrbeidsmarked
Arbeidss/kere fra et EØS-land vil få adgang

til andre EØS-land for å s@ke arbeid. EØS-av-
talen vil legge grunnlaget for gjensidig god-
$ennelse av kompetanse for en del yrkes-
grupper. EØS-avtalen vil i tillegg bedre mu-
lighetene for norske studenter til å ta hele eI-
ler deler av sin utdanning i utlandet. Tilsva-
rende vil gjelde for EFTA/EF-studenter i Nor-
ge.

Et hovedsplrsmål er om disse lkte rettighe-
ter vil fpre til omfattende arbeidsmigrasjon på
tvers av landegrensene. Basert på erfaringene
fra Norden og EF er konklusjonen at det ikke
er glunn til å vente vesentlig øking i a¡beids-
migrasjonen innen EØS-området. Sosiale
bånd og kulturelle forskjeller, ikke minst i
form av språklige barrierer, begrenser flyttin-
gene. Samtidig er ikke @konomiske og sosiale
forhold i Norden og i EF så forsgellige at det i
seg selv tilsier flyttinger av betydelig omfang.

Om lag I pst. av befolkningen i de nordiske
landene utgjlres av statsborgere fra andre
nordiske land. I alt er 1,5 - 2 pst. av statsbor-
gerne i EF-landene bosatt i andre EF-land enn
sitt eget. Regnet i forhold til folketallet, var i
det i 1989 et noe hpyere antall statsborgere fra
andre EF-land (utenom Danmark) i Norge
enn i Danmark.

Eventuell lkt arbeidsmigrasjon innen EØS-
området vil på lengre sikt virke i retning av
mer lik lpnn for samme type arbeidskraft over
hele EØS-området. Llnnsnivået for ufaglært
arbeidskraft er hpyere og lpnnsnivået for hlyt
utdannet arbeidskraft lavere i Norge enn i de
fleste andre vest-europeiske land. Med små
endringer i flyttestrØmmene må en anta at
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virkningen på lpnnsdannelsen i Norge av et
fritt arbeidsmarked i EøS vil bli forholdsvis
liten. Det er sannsynlig at de fremste utford-
rilgene vedrørende arbeidsmigrasjon i Euro-
pa i årene fremover vil være knyttet til forhol-
det til Øst-Europa og det tidligere So{etunio-
nen. Forholdet til borgere utenfor,EØS vil
som fØr være et norsk anliggende'

Vìrkninger for norslc næringsltu
EØS-avtalen innebærer bl.a' at lønnsomhe-

ten av eksport og internasjonalisering av virk-
somhet bedres i forhold til lønnsomheten ved
produksjon bare for det nasjonale markedet,
Hjemmemarkedsorienterte næringer vil bli
stilt overfor pkt konkurranse' mens vilkåuene
for eksportrettet virksomhet blir bedret' Eks-
portbedrifter vil også dra fordel av at etter-
sp/rselen i EØS-området kan bli hpyere som
følge av lkt inntektsnivå og en viss vridning
av handelen i retning av Økt intern EØS-han-
del.

Etableringen av EØS vil berØre de aller fles-
te norske næringer, direkte eiler indirekte'
Norsk tilslutning til EØS vil innebaere at flere
næringer enn tidligere vil bli stilt overfor di-
rekte utenlandsk konkurranse - og bedre mu-
ligheter til å konkurrere i utlandet' Andre næ-
ringer vil bli berØrt indirekte, selv om regel-
verket for disse ikke endres. De kan bli stilt
overfor endringer i de markedene hvor de kjp-
per sine innsatsfaktorer eller i de markedene
hvor de avsetter sine produkter, både i Norge
og utlandet.

Innen mange næringer vil virkningene bli
små, Mange næringer vil fortsatt, i ulik grad,
være naturlig skjermet for sterk utenlandsk
konkurranse. Offentlig sektor berlres i liten
utstrekning. Landbrukspolitikken, herunder
skjermingen overfor utlandet, berØres i all ho-
vedsak ikke av EØS-avtalen.

For store deler av norsk neeringsliv, som for
norsk økonomi generelt, er det sannsynlig at
delt¿kelse i EøS vil ha positive virkninger
som på lengre sikt kan være betydelige. På
kort sikt kan deltakelse i EØS føre til noe stØr-
re omstillinger i næringer som blir utsatt for
stØrre konkurranse, enn et frihandelsalterna-
tiv. På den annen side vil ventelig et frihan-
delsalternativ f4re til lavere investeringer i
Norge (både norske og utenlandske) enn ved
deltakelse i EØS.

Selv om Norge står utenfor EØS vil også
rammebetingelsene for næringslivet endres,
om enn ikke så mye i formell forstand som i
reell forstand. De andre EFTAJandene og he-
le EF-området endrer gjennom E@S spillereg-
lene for sine Økonomiske mellomværende.
Norske næringer som konkurrerer med uten'
landske produsenter på hjemme- eller ute-

markedet, vil også i frihandelsalternativet i
fremtiden stå overfor konkurrenter som har
tilpasset seg mulighetene som det indre mar-
ked og EØS gir.

Uavhengig av vår tilknytningsform vil ut-
viklingen for norsk næringsliv i årene frem-
over være preget av situasjonen i norsk pko-
nomi. Svak l/nnsomhet som har tæret på
egenkapitalen, vil ventelig i flere år fremover
forbli et hovedproblem for mange næringer,
enten vi er utenfor eller innenfor EØS.

Virkningen for ulike norske bedrifter og
næringer av deltakelse i EØS vil variere bl.a.
avhengig av i hvilken grad konkurranse og
markedsadgang øker som fplge av deltakelse
i EøS, dvs. i hvilken grad de i dag enten er
s\fermet på det norske markedet eller ute-
stengt fra markedet i EØSJand på grunn av
handels- og etableringshindre som forsvinner
med EØS. Herunder kommer i hvilken grad
bedrifter som i prinsippet allerede har adgang
til markedene i EØS-iandene, kan få en sikre-
re markedsadgang og mer like rarnmevilkår,
blant annet giennom felles konkurransereg-
ler, som bl,a. kan beskytte mot anti'dumping-
tiltåk.

Nærmere on virkningene for ¡'ndustrien
Ved vurderingen av virkningen av EØS-av-

talen for industrien kan det være hensikts-
messig å gruppere norsk industri i to:

- prosessindustri: Kiemiske og petrokjemis-
ke råvarer, metaller og treforedling. Disse
bransjene produserer i overveiende grad
råvarer og halvfabrikata som omsettes i in-
ternasj onale markeder ;

- ferdigvareindustri: Produksjon av kon-
sum- og investeringsvarer og bearbeidede
varer som brukes som innsatsvarer i annen
produksjon.

EØS-avtalen vil påvirke disse to hoved-
gruppene på ulik måte.

Norsk prosessindustri omsetter i stor grad
produksjonen på internasjonaÌe markeder, og
er giennomgående lite beútt av handelshin-
dre i form av ulike nasionale produktkrav og
standardiseringsprosedyrer og nasional favo-
risering ved offentlige inn$6p. Den vil fØIge-
lig bli lite påvirket av denne delen av EØS-av-
talen. EØS-avtalen vil imidlertid gi stabilitet i
rammevilkårene i forhold til konkurrenter i
andre land og beskyttelse mot dumpingan-
klager. Bransjene er kapitalintensive, og risi-
kovurderinger knyttet til slike forhold kan få
forholdsvis stor betydning ved vurdering av
investeringsprosjekter og valg av lokalise-
ring.

FJerningen av handelshindre i form av ulike
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prcduktkrav, gkt adgang.til å konkurrere om
offentlige innkjpp og enklere grensepasserin-
ger, vil særlig ha virkning for ferdigvareindu-
strien. Generelt vil lØnnsomheten ved eksport
bedres relativt til produksjon for det nasjona-
le markedet, samtidig som nye markeder åp-
nes opp, bl.a. ved offentlige innkjØp i EØS-
landene,

For deler av norsk industri er det av stor be-
tydning at reglene om offentlige innkjpp også
vil gjelde leveranser til virksomheter basert
på saerlige eller spesielle rettigheter tildelt av
det offentlige, spesielt o\jevirksomheten i
EØS-området.

På det norske hjemmemarkedet vil konkur-
ransen for ferdigvareindustrien kunne bli har-
dere slik at priser og fortjenestemarginer
kommer under press. Dette vil ventelig led.e
til et Økt press for omstiltinger i disse delene
av norsk industri. For forbrukerne vil dette
innebære gevinster i form av lavere priser. For
næringslivet vil lavere priser på vareinnsats
og utstyr redusere kostnadene.

Den delen av nærings- og nytelsesmiddelin-
dustrien som baserer sin produksjon på råva-
rer fra norsk landbruk kommer i en egen stiJ.-
ling. Denne industrien vil i stor grad fortsatt
være slljermet mot utenlandsk konkurranse.
Det fplger av at EØS-avtalen ikke omfatter
landbrukspolitikken.

Norsk industri stå,r overfor store utfordrin-
ger, Lav l6nnsomhet og svekket egenkapital
giennom flere år /ker behovet for omstillin-
geri norsk industri. Dette forsterkes ved gjen-
nomfpringen av EFs indre marked og EØS,
enten Norge slutter seg til eller står utenfor.
På noen områder vil konkurransen på det
norske markedet forsterkes ytterligere, eller i
hvert fall raskere, hvis Norge går med i EØS.
Motstykket vil være mer omfattende og sikre-
re adgang til EØS-markedet, klarere definerte
rammevilkår for norske bedrifter på det inter-
nasjonale markedet og derigiennom bedre
grunnlag for å investere i Norge. Hvordan mu-
lighetene ved EØS-deltakelse vil bli utnyttet,
avhenger fgrst og fremst av bedriftene selv,
men også av bl.a. den /konomiske politikken
og l6nns- og kostnadsutviklingen.

Virkninger for øndre nænnger
EFs planer for å utvikle et indre energimar-

ked vil være av stor betydning for Norge.
Denne prosessen pågåruavhengig av EØS, og
dette vil påvirke rammebetingelsene for Nor-
ge som energiprodusent og eksportlr, enten
Norge deltar i EØS eller velger frihandelsal-
ternativet,

Råo[en fra kontinentalsokkelen selges alle-
rede i internasjonale markeder med fri kon-
kurranse. EØS-avtalen forventes ikke å med-
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flre endringer i rammebetingelsene for norsk
råoljeeksport.

De samlede vurderingene for bygge- og an-
Ieggsbransjen er at næringen totalt sett vil
kunne tjene på en EØS-avtale, også på kort
sikt. Noen vesentlig tilstrpmning av uten-
landsk arbeidskraft og utenlandske bedrifter
ventes ikke, Samtidig åpnes muligheter inter-
nasjonalt på områder der norske entreprenl-
rer har opparbeidet spesialkompetanse, f.eks.
bygging i fjell. Dette vil trolig i flrste rekke
konlme st/rre entreprenlrer til gode,

Med unntak av utenriks sjlfart, er samferd-
sel sterkt regulert i alle EØSJand. Generelt
har det derfor vært ansett at potensialet for
gkt effektivitet er stort innenfor samferdsel
og at det burde komme forbrukerne og næ-
ringslivet til gode. Som fglge av Norges belig-
genhet og utadvendte lkonomi, vil mer effek-
tive kommunikasjoner i Europa kunne ha
stØrre betydning for næringslivets kostnader
og alminnelige konkurranseevne enn i de
fleste andre EØS-land,

For deler av samferdselssektoren vil EØS
innebære vesentlige skritt mot friere konkur-
ranse og bedre markedsadgang. Dette gjelder
særlig internasjonal veitransport og luftfart.
På flere områder vil det likevel fremdeles væ-
re omfattende reguleringer. Konsesjonsord-
ninger som regulerer markedsadgangen in-
nen f.eks. busstransport, jernbane og innen-
riks luftfart, vil kunne opprettholdes i hen-
hold til regelverket.

Økonomisk stptte til transportvirksomhe-
ter kan etter EØS-avtalen bare gis etter visse
retningsli4jer. Bl.a. kan stltte fra det offentli-
ge gis som vederlag for persontransporttje-
nester som det er i myndighetenes interesse å
opprettholde, men som ikke kan drives på
forretningsmessig grunnlag. Dette er i all ho-
vedsak i samsvar med norsk praksis.

For skipsfarten, som er en av Norges mest
internasjonale næringer, sikrer E@S-avtalen
fri og lik adgang til Ef,'-markedet,.Avtalen gir
sikkerhet om fremtidige rammevilkår, herun-
der sikkerhet for at det ikke vil skje begrens-
ninger i norske skips adgang til EFs marked.
EFTA og EF er også enige om et samarbeide
om felles skipsfartspolitikk overfor tredje-
land.

EØS-avtalen vil bety at det etableres et
åpent marked for finansielle tjenester mellom
EØS-landene og at det s@kes fçtt en samord-
net politikk overfor tredjeland.

Gevinstene ved handel med fTnansielle tje-
nester over landegrensene er prinsipielt av
samme karakter som ved handel med varer.
Økt konkurranse over landegrensene vil kun-
ne bidra til mer rasjonell tjenesteproduksjon,
slik at finansielle tjenestèr vil kunne formid-
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les billigere og mer effektivt, Som i andre
markeder, vil forutsetningen for gevinster
væ¡e effektivisering og omstillinger. De
strukturendringene som dette kan lede til i
Norge, vil imidlertid ventelig bli små i forhold
til de dramatiske endringene som er skjedd i
det norske markedet for finansielle tjenester i
lgpet av de siste 10 årene og spesielt i forbin-
delse med krisen i bankvesenet.

Konkurtansebetingelsene for varehandelen
endres på flere måter. Offentlige innkjØp åp-
nes for utenlandsk konkurranse, Lavere
transport- og grensepasseringskostnader kan
gjlre det mulig å realisere stordriftsfordeler i
innkjlp, distribusjon og lagerhold. Felles pro-
duktkrav og standarder trekker i samme ret-
ning. Erfaringer fra EF kan tyde på at Økt in-
ternasjonalisering saerlig vil skje ved at sel-
skap hjemmeh/rende i et EØS-land utvider
sin virksomhet til de nærmeste nabolandene.

Generelt ventes det at detaljhandelen påvir-
kes mindre av en EØS-avtale enn tilfellet kan
bli for distribusjon og grossistvirksomhet.
Denne delen av næringen er i en viss utstrek-
ning naturlig skjermet, ved at handelen skjer
der hvor kundegrunnlaget er. Det kan innen
en del områder bli bl.a. Økt tendens til etable-
ringer på tvers av landegrensene. Økt /kono-
misk integrasjon i Europa på lengre sikt kan
fØre til stØrre internasjonalisering av nærin-
gen.

Det skal ikke etableres en felles landbruks-
politikk innen EØS-området. Den norske
landbrukspolitikken forblir således et nasjo-
nalt anliggende. Dette innebærer at prisst/tte
og markedsordninger for landbruksvarer
herunder importvern, ikke vil bli berørt ari
Avtalen. Næringen vil derfor i liten grad bli
direkte påvirket av en EØS-avtale. Det vil
imidlertid skje en utvidelse av handelen med
visse landbruksprodukter.

Fiskerinæringen blir hovedsakelig berørt
av EØS-avtalen giennom reduserte tollsatser
på eksport av norsk fisk og fiskeprodukter til
EF. Avtalen i¡nebærer en reduksjon i tollbe-
lastningen i 1997 på norske fiskeprodukter på
om lag 45 pst. av samlet tollbelastning i 1990.
Dette gir bedret markedsadgang og ØktlØnn-
somhet i fiskerisektoren sett under ett. Det
gir muligheter for å Øke verdien av fiskeeks-
porten.

Lavere tollsatser på fersk fisk innebærer
bedret lpnnsomhet i fangstìeddet som fplge
av hpyere priser på råvarer levert til EF.

Lavere toll vil medfØre reduserte konsum-
priser på bearbeidet fisk i EF-markedet. Det
vil gi grunnlag for lkt eksport. Tollreduksjo-
nene innebærer også at llnnsomheteni fored-
lingsindustrien bedres. Bedre fortjenestemar-
giner vil også gi grunnlag for h/yere eksport-

volum for foredlede produkter. Norske leve-
randprer vil dermed få muligheten til å kom-
me inn på markeder med et bredere pro-
duktspekter, For noen produkters vedkom-
mende har tolisatsene til EF hittil hindret en-
hver norsk eksport, Forbedret lpnnsomhet i
foredlingsindustrien kan fpre til en vridning i
sammensetningen av eksporten slik at ande-
len av bearbeidede produkter /ker.

De nye rammevilkårene vil derfor skape
grunnlag for en /king i antall arbeidsplasser i
foredlingsindustrien, Dette vil særlig kunne
ha betydning for Nord- Norge. Av den samle-
de sysselsettingen i foredlingsindustrien var
nær 55 pst. (6700 personer) sysselsatt i de tre
nordligste fylkene i 1989. Virkningen for pro-
duksjon og sysselsetting vil bl.a avhenge av i
hvilken grad næringen klarer å utvikle pro-
dukter og distribusjonsapparat tilpasset de
krav konsumentmarkedene i Europa stiller.

For oppdrettsnæringen har E@S-avtalen in-
gen umiddelbare virkninger, ettersom tollsat-
sene på oppdrettet fersk og frossen laks ikke
blir endret;
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- KAPITTELIl'..

Konklusj oner og tilråding

, Gjennomføringen av ãet indre marked stil-
ler Norge og de andre EFTA-landene overfor
valget mellom idelta i,dette markedet, eller å
holde fast ved frihandelsavtalene ¡ned EF fra
1e?q.

En fortsettelse av samarbeidet mellom El"
TA-landene på grunnlag- gy EFTA-þqnveni¡ò-
nen, og med EF på gruqnlag av frihandelsav-
talene, vil etter Regjeringens syn ikke være
tilstrekkelig for å ivareta-viktige noqske inter-
esser i det Økonomiske,samkvem med det Øv-
rige Vest-Europa.

Regieringens utgangspunkt har vært êt nor-
ske interessel. ef best, sil¡ret dersom Norge
Inryttes til et stØrre europeisk samarbeidsom-
råde hvor norske eksportnæringer oppnar li-
kebehandling mgd europeiske konkurrenter
på si:re viktigste markeder. Regjeringen me-
ner dette er avgiørende for å trygge arbeids-
plassene og sik¡everdisk4pningen i Norge.

Norge besluttet.derfor i 19,89 samrnen med
de andre EFTAJandene å innlede forhandlin-
ger med EF for å sikre at det enhetlige vest-
europeiske markqd kunne viderefØres og
samarbeidet Utdypès.mellom alle -19 EFTA-
ogEF-Iand.

I proposisjonen er det gjort utfØrlig rede for
den avtale som nå fremlegges. Når Regjerin-
gen tilrår norsk ratifikasjon, vil den samtidig
fremheve følgende punkter:

EØS-avtalen skaper ett enhetlig marked
som omfatter 19 land og 370 milli.oner men-
nesker. .Hindringer for det frie va¡ebytte.skal
fiernes ogAvtalen forplikter partene tilikke å
anvende antidumpin$ilt4k på områder hvor
EFs regelverk er giort til. EØS-forpliktelser.
Denne forpliktelsen innebærer at mange eks-
portforetak - som ofte er hj lrnesteinsbedrifter
i distriktene - får tryggere vilkår.

De store offentlige innkjøpsmarkedene åp-
nes for norske leverand/rer.

Norske fiskerier og fiskeforedlingsindustri-
en oppnår, forviktige produkter, fri markeds-
adgang eller tollettelser som vil fpre til stprre
verdiskapning i næringen. -

De norskç, restriksjonene' på uten-landske
investeringer i frskeflåten opprettholdes.

I forbindelse med behandlingen av Avtalen
vii det bli fremlagt for Stortinget en avtale om
et utvidet og balansert fiskerisamarbeid in-
nenfor rammen av Fiskeriavtalen med EF av
1980.
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Hovedlinjene i norsk distrikspolitikk kan
videreføres, , i

.$vtalen innebærer'at restriksjone4e på ka-
pitalbevegelser over grensene opphprer. Det-
te gir norsk næringsliv og forbrukerne brede-
re og mer. konkurransedyktige tilbud på fi-
nansielle tjenester, ;

Ðet kan legges samfuripsmessige hensyn til
grunn i konsesjonçpolitikken, men ikke fo.r-
skjellsbeha.r.rdles på grunnlag 4v nasjonalitet,
' Det kan stilles krav om bosted i.Norge ved

kjØp av fritidsbolig.
Regjeringen legger vekt på at norske skip

får likeverdig adgang med skiB fra EF til EFs
skitr¡sfartsmarked.

Avtalen sikrpr norske borgere rett til å sØke
arbejd,i andre EØSJand. Norske arbeidstake-
re og deres-.nærmeste familie far da samme
trygderettigheter sorn borgerne av oppholds-
landet.. Pensjonister kan bosette seg fast i
EØSlandene.

Regjeringen vil fremme forslag. til regler
som sikrer at uter¡landske arbeidstakere som
utfører oppdrag i Ngrge, føl$er lpnns- og ar-
beidsvjlkar som ikke er vesentlig dårligere
enn for norske arbeidstakere.

Avtalen fastlegger et system med gjensidig
godkjennelse av utdannelse og yrkeskvalifr-
kasjoner.. Studenter og ungdom gis dermed
nye.muligheter til studier og utdannelse i ut-
landet. .

Avtalen fastlegger, samarbeid om sam-
funnspolitiske splrsmål som ilrke direlrte er
knfrttet til gjennomføringen av fritt varebytte
og fri bevegelighet for.kapital; tjenester. og
personer. Det vil bl.a. omfatte miljø, arbeids-
miljø- og arbeidslivsspørsmåI og forskning og
utvikling. På disse områdene er det @kende
behpv for internasjonalt samarbeid.

Avtalen legger til grunn at Økonomisk ut-
vikling skal forenes med målsettingen om full
sysselsetting, likestilling, bedret levestandard
og bedrede arbeidsvilkår. Ilensynet til å beva-
re og forbedre miljøets kvalitet og å utnytte
naturressursene på en fornuftig måte, særlig
på.grunnlag av prinsippet om bærekraftig ut-
vikling og fØre-var prinsippet, er samtidig et
sentralt måI,

Avtalen fastslår at partene skal legge til
grunn et h@yt beskyttelsesnivå for helse, sik-
kerhet og miljø i utviklingen av felles regel-
verk.
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Avtalen fastlegger rettigheter og forpliktel-
ser over et bredt virkefelt i det /konomiske
samkvem i EØS-området. Bestemmelsene må
også videreutvikles i tråd med de krav utviþ
lingen setter til omprioriteringer og styring.

Avtalen oppretter ingen tollunion. Land-
bruks- og fiskeripolitikk og skatte- og avgifts-
politikk forblir nasjonale anliggender. Det
samme gjelder finanspolitikken. Avtalen opp-
retter heller ikke en monetær union-

Avtalen oppretter organer 'som skal sikre
felles utvikling av regelverket. ¡{,lle beslutriih-
ger skal fattes med enstemmighet.
' Gjennom samordnet opptreden blir EF.TA-

landene en likeverdig samarbeidspartner. Av-
talen sikrer at politiske hensyn og partenes
interesser kan bli ivaretatt.

Avtalen inneholder en beskyttelsesklausul.
Den gir partene rett til å sette avtaleforpliktel-
ser ut av kraft overfor de andre partehe der-
som uventede og alvorlige virkninger er i ferd
med å oppstå i.en næringSsektor eller i et di-
strikt. Dermed kan også tiltak for åivareta fø-
re var-prinsipp et gi ennomfpres.

Det legges vekt på at de felles konkurranse.
reglene håndheves overfor alle foretak.som
opererer på de internasjonale markedene, En
effektiv håndhevelse kan etter Regjeringens
syn bare oppnås av et organ som også selv
kan opptre uavhengig av nasjonale grenser.

'Avtalen forutsettei opprettelse av et overvå-
kingsorgan EHlA-Landene imellom som'skal
påse at forpliktelsene etterleves. Samtidig
opprettes en EFTA-domstol, samt en tviste-
I6spingsmekanisme og et voldgíftsorgan for
tviSter mellom EFTA-land og EF.

Nar det Eúelder overVåking skal EIIIAs
overvåkingsorgan ha tilsvarende funksjoner
og myndighet som EF-kommisjonen. Dette
gjelder også i konkurransesaker. Avtalen for-
utsetter at orgänét i slike saker kan ileggebþ-
ter og tvangsmulkter med direktetvangskraft
uten at foretakene har rett til å få vedtakene
pr/vet ved nasjonal.domdtol EFTA-domsto-
len skalimidlertid kunne overprØve slikeved-
tak.

St.prp. nr, 100 leel:ez
Om samty}ke tit ratifikasjo¡i av Avtale om Det euröpeiske ØkonomÍske samarbeidsområäe (EØS)

Inngåelsen av.{vtalen medfØrer derfor slik
overfpring av myndighet til en internasjonal
sammenslutning at Stortinget må samtykke
til iatiflrkasjon av Avtalen med 3/4 flertall i
henhold til kravet i Grunnlovens $ 93, med 2/3
av dets representanter tilstede.

Regjeringen vil frernme en proposisjon til
Stortinget om samtykke til ratifikasjon av en
EFTA-avtale om' opprettelse av et overvå-
kingsorgan og en domstol. Også denne må
inngås i Ìienhold til ftemgangsmåten iGrunn-
lovens$93. :'r'¡' " I

Norge overdrar ikke lovgivningsmyndighet
til noe EØS-organ.

EØS-forhandlingene har skjedd'bamtidig
med de store omveltningene i Europà. Blokk-
deling og motsetning'er erstattes av nye sarn-
arbeidsmpnstre basert på politisk irg økono:
misk interessefellesskap. '

I ên felleserklæring til Avtalen er partene
enige om å styrke den utenrikspolitiské dia-
lctg. Slike drøftelsei Vil Skje mellom ministre-
ne i tilknytning iil mfitène i EØS-rådet. Der:
med blir EØS også et viktig forum for delta-
kelse i det nye samarbeidsmflnsteret i Euro-
pa.'::":."

Gjennom EØS vil'bgså det nordiske samar-
beidet bli viderefØrtog irtdypet.

Regjeringen;finner at Avtalen ivaretar nor-
ske interessêr på en god måte. Den vil i ho-
vedsak erstatte EFTA-ávtalen når det gjelder
vårt forhold til' EflIAJandene, og frihanilels.
avtãlene av 19?3 i vårt forhold til ÈF.

Utenriksdepartementet

-tilrår

At DereS Majestet godkjenner og skriver
under et fremlagt utkast til proposisjon til
Stortinget om samtykke til ratifika'sjon av Av-
tale'om Det europeiske pkonomiske samar-
beidsområde (EØS), undertegnet i Oporto 2.
mai 1992.

'Vi IIARALI), Norges Konge,

, :! _,gjøt vitterlig : , ,. 
i

. ': ' ;

Stortinget blir innbudt til.å gjlre vedtak om samtykke {l 
"t 

Uo"g" ratifiserer Avtale om'Det
europeiske Økonómiske samarbeidsområde (EøS), undertegnet i Oportô 2. mai 1992,

Tilråding fra Utenriksdepartementet ligger ved i avtrykk.
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