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arbeidet med å avvikle handelshindringene gikk tregt. Dette berodde særlig på at det stadig 

var indre strid mellom medlemsstatene bl.a. om Storbritannias økonomiske bidrag til 

Fellesskapet og om landbrukspolitikken. Og samtidig med at noen handelshindringer ble 

avviklet, grodde nye opp. For økt arbeidsløshet har ført til proteksjonistiske tendenser i flere 

av medlemslandene. 

I 1980-årene fikk man løst noen av de problemer som tidligere hadde skapt konflikt, og 

Kommisjonen bestemte seg for å ta et krafttak for å få realisert den gamle målsettingen om 

et felles indre marked. Den la frem en "hvitbok" med forslag om en lang rekke forordninger 

og direktiver som måtte vedtas for å oppnå dette. Det ble satt som mål å få gjennomført 

planene innen utgangen av 1992. I 1985 vedtok Ministerrådet hvitboken som program, og 

samme år ble Romatraktaten endret gjennom den såkalte "Enhetsakt" som trådte i kraft i 

1987. Den hadde bl.a. til formål å lette gjennomføringen av programmet ved at forskjellige 

vedtak som tidligere krevde enstemmighet, nå kan treffes med kvalifisert flertall. 

Mange av de direktiver som ble bebudet i hvitboken, er nå (februar 1991) vedtatt. Men en 

del står ennå igjen. Det er lite trolig at alt det man hadde planer om i 1985, vil være vedtatt 

innen utgangen av 1992; og man kan ihvertfall ikke regne med at det er inkorporert i alle 

medlemslands rett innen den tid. 

De hindringer for handel og annet økonomisk samkvem mellom medlemsstatene som EF nå 

er i ferd med å avvikle, er av forskjellig art. I hvitboken sondres det mellom fysiske, 

tekniske og fiskale hindringer. Hva disse hindringene består i, stiller seg noe forskjellig for 

de ulike typer av økonomiske transaksjoner: 

Når det gjelder varehandel, er det grensekontroll av varetransporter som utgjør de fysiske 

hindringer. Her er det gjennomført visse forenklinger, men målet er å avskaffe kontrollen 

helt. Med tekniske hindringer siktes til det forhold at forskjellige land stiller ulike krav til 

varers beskaffenhet. For mange vareslags vedkommende tas det sikte på å få felles 

europeiske standarder. Dette søkes oppnådd ved at Ministerrådet gir direktiver om hvilke 

grunnleggende krav som skal stilles til varene, mens detaljutformingen av standarder 

overlates til standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, der både EF- og EFTA-
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land (bl.a. Norge) deltar. For varer som man ikke har felles standarder for, er for øvrig 

tekniske handelshindringer langt på vei avviklet gjennom det såkalte "Cassis de 

Dijon-prinsippet". Dette skal jeg senere komme nærmere tilbake til. De viktigste fiskale 

hindringer skriver seg fra at satsene for moms og særavgifter (bl.a. på alkohol og tobakk) 

er forskjellige i EF-landene. Dette forhold skaper bl.a. behov for grensekontroll for å hindre 

at varer blir innført avgiftsfritt fra land med lave til land med høye avgifter. De fysiske 

hindringer kan altså ikke avvikles helt så lenge de fiskale består - og det har vist seg 

vanskelig å få harmonisert avgiftsreglene, bl.a. fordi land med høye avgifter nødig vil gi 

slipp på inntektene. (For Danmark er tapet ved fullstendig harmonisering beregnet til 40 

milliarder kr. pr. år). 

Med fri bevegelighet for personer siktes særlig til dem som søker arbeid i et annet land. 

Langt på vei er et felles arbeidsmarked gjennomført. Men det gjenstår bl.a. visse tekniske 

hindringer som særlig skriver seg fra at eksamener og kvalifikasjonskrav for visse yrker er 

forskjellige i EF-landene. Den fysiske grensekontroll (bortsett fra enkelte stikkprøver) er det 

planer om å avskaffe for alle som passerer de indre landegrenser i EF-området - mot at man 

til gjengjeld skjerper kontrollen ved EF's yttergrenser. Men for å få gjennomført dette, må 

man først få harmonisert de enkelte lands innvandringspolitikk. Dessuten blir det pekt på 

at faren for terrorisme og narkotikasmugling vil øke om man opphever kontrollen ved de 

interne grensene. For å motvirke dette har det vært på tale å opprette et felles EF-politi som 

skal sikre at områdets yttergrenser blir godt bevoktet, og drive fremmedkontroll innen de 

enkelte land. 

Fri bevegelighet for tjenester kan innebære forskjellige ting. En mulighet er at en 

tjenesteyter fra et EF-land (f.eks. en privatpraktiserende lege eller advokat eller et 

forsikringsselskap) etablerer seg i et annet EF-land, eller oppretter en filial der. Slike forhold 

omfattes av Romatraktatens regler om etableringsrett. Disse reglene krever ikke at 

etableringsretten skal være fri, men at den skal være lik for alle EF-borgere og EF-selskaper. 

Kravet om lik etableringsrett gjelder for øvrig ikke bare for tjenesteytere men også for den 

som vil drive annen næringsvirksomhet. 

En annen form for fri bevegelighet, består i at tjenester selges over landegrensene, f.eks. slik 
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at en bank eller et forsikringsselskap i et EF-land påtar seg oppdrag fra et annet land. For 

å sikre slik bevegelighet, trengs harmonisering av lovregler som tar sikte på å gi klienter 

adekvat beskyttelse. Dessuten må det sørges for harmonisering av tekniske og fiskale 

bestemmelser slik at de grunnleggende konkurransevilkår blir like. Noe gjenstår ennå før · 

dette er oppnådd. I en særstilling står transportsektoren, der det finnes en rekke 

kvoteordninger og nasjonale preferanseordninger som det er et mål å få avviklet. 

Et direktiv om fullstendig liberalisering av kapitalbevegelser ble vedtatt av EF' s ministerråd 

i 1988. Fire av medlemslandene (Irland, Spania, Portugal og Helles) fikk utsettelse med å 

avvikle sine reguleringer til 31/12 1992, mens de øvrige åtte ble pålagt å gjøre det innen 1/7 

1990. (Flere av dem hadde for øvrig gjennomført liberaliseringen tidligere). Liberaliseringen 

innebærer at det skal være fri adgang til å omsette valuta og overføre kapital uten hensyn til 

hva formålet er. Formålet kan f.eks. være å kjøpe varer, tjenester, fast eiendom, aksjer eller 

andre verdipapirer, yte lån, plassere penger eller drive transaksjoner på pengemarkedet m. v. 

Et viktig poeng er at liberaliseringen ikke bare gjelder i forhold mellom medlemslandene, 

men med visse unntak også i forhold til utenforstående land ("erga omnes"). 

Il. EFTA-landenes frihandelsavtaler, Luxembour2-prosessen 02 Oslo-prosessen. 

Alle EFTA-land (Norge, Sverige, Finland, Island, Østerrike og Sveits) har frihandelsavtaler 

med EF. I medhold av disse avtalene er det gjennomført tollfrihet for industrivarer. 

Dessuten er det bl.a. satt forbud mot kvantitative importrestriksjoner og tiltak med lignende 

virkninger (avtalens art. 13) samt mot visse konkurransebegrensninger og mot offentlig støtte 

som fordreier konkurransen (art. 23). Når det gjelder handel med andre varer enn fisk og 

landbruksprodukter, er derfor EFTA-landene deltagere i et felles europeisk marked i nesten 

like høy grad som EF-landene. 

Et samarbeid mellom EF og EFTA-landene ut over det som følger av frihandelsavtalene ble 

innledet i 1984. En felles erklæring om dette ble undertegnet i Luxembourg. •<neste side) 
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Her lanseres uttrykket "European Economic Space" (EES) som skulle omfatte EF og EFTA. 

Siktemålet var først og fremst at EFTA-landene skulle delta i den avvikling av hindringer for 

handel med industrivarer som EF satt i gang. Det ble opprettet en rekke felles 

ekspertgrupper for å arbeide med disse spørsmålene, og det er etter hvert inngått flere avtaler 

mellom EF og de enkelte EFTA-land. Bl.a. har Norge (og andre EFTA-land) en avtale med 

EF om forenkling av grensekontrollen med varetransporter. Mens det tidligere fantes 70 

forskjellige dokumenter som det kunne bli bruk for ved grensepassering - ofte slik at det for 

et enkelt vareparti måtte fylles ut og sjekkes mangfoldige dokumenter - er alt nå samlet i ett 

dokument. Ordningen er den samme for EFTA- som for EF-land. Videre er det inngått 

avtaler om felles transitteringsprosedyrer, om elektronisk utveksling av handelsdata, og om 

avvikling av visse eksportrestriksjoner. EFTA-landene deltar også i EF's arbeid med å 

avvikle tekniske handelshindringer. Siden 1984 har felles ekspertgrupper vært i virksomhet 

med å komme frem til felles produktregler og felles krav til kontrollordninger for forskjellige 

vareslag. EFTA-landene deltar også i standardiseringsarbeidet i organisasjonene CEN og 

CENELEC. 

Den nå omtalte "Luxembourgprosessen" syntes noen gikk for langsomt og var for lite 

omfattende. I en tale som EF-kommisjonens president Jacques Delors holdt i januar 1989, 

oppfordret han til en mer vidtgående samordning av EF og EFTA. Tanken ble fulgt opp 

under møtet mellom EFTA's regjeringssjefer i Oslo 14.-15. mars 1989. I en erklæring som 

ble vedtatt under dette møtet, ble det henvist til Delors tale og gitt uttrykk for en forventning 

om at nye forhandlinger kunne innledes mellom EF og EFTA. Om siktemålet med 

forhandlingene uttales i erklæringens punkt 11:2 

"Vi tenker oss' at forhandlinger vil lede til en størst mulig realisering av fri bevegelse av 
varer, tjenester, kapital og personer, med det siktemål å skape et dynamisk og enhetlig 
europeisk økonomisk rom. I så henseende er vi villige til å granske ulike alternativer og 
måter å styrke bånd mellom EFTA-landene og EF på. Vi vil ikke utelukke noen slike 
alternativer fra vår fremtidige dialog med EF." 

1 Inntatt i Regjeringsutvalget for EF-sakers Statusrapport oktober 1989 s. 327-29. 
2 Hele erklæringen er gjengitt i Regjeringsutvalget for EF-sakers Statusrapport oktober 1989 
s. 322-26. 
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På et møte i Brussel 20. mars 1989 mellom utenriksministrene i EF- og EFTA-landene ble 

det oppnådd enighet om å undersøke mulighetene for et slikt utvidet samarbeid som foreslått 

i den nevnte erklæringen. Dermed var den såkalte "Oslo-prosessen" (eller 

Oslo-Brussel-prosessen) satt i gang. Til forskjell fra Luxembourg-prosessen der 

oppmerksomheten var konsentrert om varehandel, omfatter Oslo-prosessen også spørsmål om 

kapitalbevegelser, tjenesteytelser, felles arbeidsmarked og lik etableringsrett - altså alle EF's 

"fire friheter". En annen forskjell består i at man under Luxembourprosessen drøftet 

forskjellige enkelt-spørsmål hver for seg, mens siktemålet med Oslo-prosessen er å løse alle 

spørsmål under ett. 

. Prosessen startet sommeren 1989 med at det ble opprettet en EF-EFTA "høynivågruppe" på 

embetsnivå. Denne nedsatte fem arbeidsgrupper til kartlegging av problemene. 3 Det mest 

oppsiktsvekkende resultat av denne kartleggingen var at EF-representantene krevde at 

EFTA-landene ikke bare skulle gi sin prinsipielle tilslutning til de fire friheter, men at de 

også skulle inkorporere i sine rettssystemer alt som EF hittil har vedtatt ("acquis 

communautaire") av direktiver og forordninger om iverksettelsen av frihetene samt en del 

av de tilgrensende regelverkene. I alt dreier det seg om ca. 1500 (til dels ganske omfattende) 

direktiver og forordninger som må gjøres til norsk rett hvis en avtale skal komme i stand på 

disse premisser. EFTA-representantene i arbeidsgruppene hadde ikke noe å innvende mot 

dette. Men senere er visse reservasjoner tatt fra EFTA-hold. 4 Dette var imidlertid ikke til 

hinder for at det høsten 1989 ble gitt grønt lys for politiske forhandlinger om en EØS-avtale. 5 

Etter ytterligere utredninger utover våren 1990 kom slike forhandlinger mellom EF og 

EFTA-landene i gang i juni 1990. Under forhandlingene er EFTA-landene drevet fra skanse 

til skanse. Til å begynne med krevde de en lang rekke unntak fra EF's regelverk som de etter 

3 Arbeidsgruppens rapporter er ikke offentliggjort, men innholdet er lekket ut ved at 
Opplysningsutvalget om Norge og EF la dem frem på en pressekonferanse i desember 1989. 
4 Det er gjort rede for den norske regjeringens standpunkter i Regjeringsutvalget for EF
sakers Statusrapport mars 1990. De reservasjoner som er tatt har sitt grunnlag i Lysebu
avtalen mellom partiene i Syse-regjeringen. Dens bestemmelser om Norges forhold til Europa 
er gjengitt i Statusrapporten s. 167-69. 
5 Se for Norges vedkommende St.meld. nr. 1 (1989-90). Nasjonalbudsjettet 1990 kapittel 3, 
Innst. S nr. 38 (1989-90) og Stortingsdebatten 1/12 1989 i St.forh. (1989-90) s. 1075-1153. 
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hvert har frafalt. Deres håp om å få innflytelse på EF's beslutningsprosess har de heller ikke 

fått noe særlig gjennomslag for. EF har på sin side vist liten villighet til å fire på sine krav. 

På grunnlag av 'det man for tiden (februar 1991) vet om EF's og EFTA-landenes 

standpunkter, skal jeg i det følgende si litt om hva en EØS-avtale kan komme til å inneholde, 

og drøfte hvilke fordeler og ulemper den vil kunne medføre for Norge. Spørsmålene vil bli 

drøftet særskilt for de forskjellige forhold som avtalen er ment å skulle omfatte. 

ill. Varehandel 

Norges handel med EF har utviklet seg i positiv retning siden 1972. Den gang gikk ca. 55% 

av vår totale eksport til de nåværende EF-land, mens deres andel i 1989 var ca. 65 % . 

Økningen skyldes i første rekke eksporten av olje og gass. Men også eksport av andre varer 

har holdt seg godt oppe. Den gunstige utvikling beror sikkert for en stor del på 

handelsavtalen som gir tollfrihet for de fleste varer som vi eksporterer til EF. Det er derfor 

naturlig åta utgangspunkt i den, og se på om en EØS-avtale medfører forbedringer i forhold 

til den ordning vi har. 

1. Utvidelse av frihandelen til å omfatte flere vareslag. 

Fra norsk side er det et ønskemål å oppnå tollfri eksport av fisk og fiskeprodukter som for 

tiden utgjør ca. 6% av vår totale eksport til EF. I forbindelse med 'frihandelsavtalen av 1973 

fikk vi tollreduksjon på EF-markedet for enkelte fiskevarer. Senere har vi oppnådd tollfrie 

kvoter for eksport av tørrfisk og klippfisk. Men for de fleste bearbeidede fiskevarer er tollen 

i EF høy (mellom 15 og 20%). 

Som motytelse for tollfrihet krever imidlertid EF økt tilgang til fiskeressursene i vår 

økonomiske. sone. Hittil har de norske forhandlere avvist en slik kobling, og jeg håper at 

dette standpunkt blir opprettholdt. For på lang sikt har herredømme over ressursene langt 

større verdi enn tollfrihet ville ha. 
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EF ønsker på sin side tollfrihet for ca. 70 forskjellige landbruksprodukter. Det dreier seg for 

en stor del om varer som også produseres her i landet. Våre forhandlere vil ikke gå med på 

tollfrihet for slike varer - men kanskje for varer som bare produseres i Middelhavslandene. 

EF har også framsatt krav om gradvis reduksjon av tollen på alle landbruksvarer og om at 

vi skal avvikle monopoler, bl.a. Kornmonopolet. Forhandlingene om disse kravene er utsatt. 

Noen vesentlig utvidelse av frihandelen blir det nok neppe. 

2. Owrinnelsesregler 

Et særtrekk ved frihandelsområder er at det må godtgjøres at en vare er produsert eller 

tilstrekkelig bearbeidet i det eksporterende land for at den skal få status av frihandelsvare. 

Dette godtgjøres ved at det legges frem et "opprinnelsesbevis". Hvis ikke, kunne import fra 

tredje land komme til det land i frihandelsområdet som har lavest toll, for senere å bli 

eksportert videre til andre land i frihandelsområdet. Derved ville de ytre tollmurene i disse 

landene bli omgått. 

Innenfor en tollunion som har felles ytre tollsatser, oppstår ikke dette problemet. Det er 

derfor ikke vanlig å kreve opprinnelsesbevis ved handel mellom land innen en union. Dette 

er en av grunnene til at noen ønsket seg en tollunion, istedenfor frihandelsavtaler, mellom 

EF og EFTA. 

EF's krav til opprinnelsesbevis var tidligere temmelig strenge, slik at dokumentasjonen 

krevde ganske meget arbeid. Men de er blitt forenklet i løpet av de senere år. Som et ledd 

i EØS-prosessen har det vært forhandlet om ytterligere forenklinger, og det er meget mulig 

at det vil oppnås. Men forenklinger av disse reglene kunne man nok like godt ha oppnådd 

gjennom separate forhandlinger som ikke var knyttet til EØS-komplekset. 
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3. EF's bruk av GATI's antidumping-regler 

Handelsavtalen mellom EF og Norge bestemmer i artikkel 25 at hvis det finner sted dumping 

i handelsforbindelsen mellom partene, kan det gjøres bruk av GATI's bestemmelser om 

antidumping-toll. Fra norsk side er det ikke reist slikt krav mot noen EF eksportør etter at 

frihandelsavtalen ble inngått. Derimot er norske bedrifter som eksporterer til EF, i 7-8 

tilfeller blitt utsatt for beskyldninger om dumping. Beskyldningene kommer fra konkurrenter 

og rettes til EF-kommisjonen som har myndighet på vegne av EF-landene til å gjøre bruk av 

GATI's bestemmelser om antidumping-toll. De fleste sakene mot norske eksportører er blitt 

henlagt mens et par har endt med forlik som har gått ut på at vedkommende eksportør har 

forpliktet seg til å holde visse minstepriser. Dette kan ha uheldige konsekvenser, særlig hvis 

prisene på varemarkedet senere faller. Og selv om en sak blir henlagt, kan det koste atskillig 

arbeid å forsvare seg mot beskyldningene. Det hevdes fra norsk side at beskyldningene for 

dumping ofte er ugrunnede, og at Kommisjonen bruker antidumping-våpenet som et 

proteksjonistisk virkemiddel. 

Norge har forsøkt å få EF med på å fjerne anti-dumping-instrumentet innenfor 

frihandelsområdet. Men hittil har dette ikke lykkes. EF har hevdet at 

diskrimineringsforbudet i GA TI-avtalen er til hinder for å gi en slik begunstigelse. Innen en 

tollunion får imidlertid ikke de omhandlede GA TI-reglene anvendelse. Også dette forhold 

har vært brukt som argument for at vi burde ha tollunion med EF istedenfor frihandels 

avtale. 6 Men under de nåværende EØS-forhandlingene reises ikke spørsmål om tollunion. 

Men ønskene om å få fjernet antidumping-våpenet fra frihandelsområdet er tatt opp under 

forhandlingene. Fra EF's side er det satt som vilkår at EFTA-landene innlemmer EF's 

konkurranseregler i sine rettssystemer og gjennomfører en effektiv håndheving av disse. 

EFTA har i prinsippet sagt ja til dette. Men noe tilsagn fra EF om å avstå fra å bruke 

anti-dumping våpenet, er ikke kommet ennå. 

6 Spørsmålet om frihandelsavtale eller tollunion er å foretrekke, drøftes i et notat fra 
Finansdepartementet av 10/10 1989. Det er trykt som vedlegg 9 til Regjeringsutvalget for 
EF-sakers Statusrapport oktober 1989 s. 311-21. Opplysningene i teksten om antidumping
problemene er tatt fra dette notat s. 313-14. 
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4. EF's konkurranseregler 

Som nevnt setter frihandelsavtalens artikkel 23 I og Il forbud mot visse 

konkurransebegrensende tiltak. Bestemmelsene om dette svarer omtrent til hovedinnholdet 

i Romatraktatens konkurranseregler (artiklene 85-86). I praksis er det imidlertid ikke 

handelsavtalens, men Romatraktatens regler som EF har gjort bruk av overfor 

EFTA-bedrifter. Kommisjonen og EF-domstolen har nemlig tolket Romatraktatens artikler 

85 og 86 slik at de får anvendelse på alle konkurransebegrensninger som har aktuelle eller 

potensielle virkninger på EF-markedet.7 EF-domstolen har også gitt uttrykk for at 

frihandelsavtalene ikke er til hinder for at de nevnte reglene anvendes. Hittil har norske 

foretak vært involvert i tre saker om overtredelse av artikkel 85. 

Under EØS-forhandlingene er det som nevnt krevet fra EF-hold at EFTA-landene 

inkorporerer EF-reglene i sine rettssystemer slik at disse også får anvendelse på 

handelshindringer som har virkninger innen EFTA-området. 

En inkorporering av EF-reglene i norsk rett er ikke til hinder for at vi beholder våre egne 

regler om konkurransebegrensninger som finnes i prisloven av 26/6 1953 nr. 4 og i 

bestemmelser gitt i medhold av den. De nåværende EF-land har nemlig adgang til å ha sine 

egne nasjonale regler om dette i tillegg til EF-reglene. EF-forhandlerne vil sikkert kreve at 

EF's konkurranseregler skal ha fortrinn fremfor de norske i tilfelle motstrid. Hvis f.eks. 

EF-kommisjonen har tillatt en konkurransebegrensende avtale eller ordning, vil ikke norske 

myndigheter kunne gripe inn mot den med hjemmel av prisloven. Men hvor stor praktisk 

betydning dette vil få, er usikkert. 8 

7 Se Jens Fejø Konkurrenceret og EF (København 1980) s. 413-19. 
8 En grei oversikt over EFs og den norske konkurranserett pr. 10/4 1990 er utarbeidet av 
Arbeidsgruppen for konkurranserett i samarbeid med Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet og Prisdirektoratet (i Regjeringsutvalgets "røde serie" av 
skrifter angående EF's indre marked). 
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Den eneste grunn EFTA-landene kan ha til å gå med på den nevnte ordningen, er at den 

kanskje kan gjøre EF-myndighetene mer villige til å oppgi sin antidumping-praksis. Ellers 

medfører det ingen som helst fordel for EFTA-land å gå med på den nevnte utvidelse av 

EF's konkurranseregime. Men ulempene blir kanskje ikke særlig store. 

5. Statlige monopoler 

Frihandelsavtalen har ingen bestemmelse om statsmonopoler. Men Romatraktaten har en 

bestemmelse i artikkel 37 som går ut på at medlemsstatene skal tilpasse de statlige 

handelsmonopoler slik at "enhver forskjellsbehandling med hensyn til forsynings- og 

avsetningsvilkår" utelukkes. 9 Denne bestemmelsen hører til dem som EF krever inkorporert 

i EFTA-landenes rettssystemer som ledd i en EØS-avtale. I sin tolking av bestemmelsen har 

EF-domstolen strukket diskrimineringsbegrepet svært langt. Bl.a. har den i en dom fra 1976 

om det italienske tobakksmonopol hevdet at eneretten til import i seg selv innebærer en 

forbudt diskriminering overfor eksportører i andre medlemsland. Vinmonopolet og 

Medisinaldepotet vil derfor være sterkt i faresonen hvis en EØS-avtale kommer i stand. Det 

er sannsynlig at vi må avvikle Medisinaldepotet og Vinmonopolets enerett til import og 

engrossalg, men dets monopol på detaljsalg får vi kanskje beholde. Statens kornforretning 

kan det også være fare for. Men det er mulig at den kan holdes utenfor avtalen fordi den 

er et organ for jordbrukspolitikken. 

9 En utførlig drøftelse av bestemmelsene gir Fridtjof Frank Gundersen, Statlige 
handelsmonopoler og EF (Universitetsforlaget 1973). Den er mer kortfattet omtalt av 
Gundersen i EF-boken (TANO 1989) s. 83-84. 
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6. Statsstøtte 

Frihandelsavtalen har i artikkel 23 Ill et forbud mot "offentlig støtte som fordreier eller truer 

med å fordreie konkurransen ved å begunstige visse foretak eller posisjoner". Mer utførlige 

regler om dette finnes i Romatraktatens artikkel 92. Dens første ledd har omtrent samme 

innhold som den nevnte bestemmelsen i frihandelsavtalen. Men deretter følger i artikkel 92 

en rekke unntaksbestemmelser om former for statsstøtte som skal eller kan tillates. Lignende 

unntak må vel også innfortolkes i frihandelsavtalen. Den materielle rettstilstand blir derfor 

neppe vesentlig endret fordi om Romatraktatens artikkel 92 blir inkorporert i norsk rett. 

Romatraktaten har imidlertid særskilte bestemmelser i artikkel 93 og 94 om håndheving av 

reglene om statsstøtte. Under EØS-forhandlingene har EF krevet at EFTA-landene 

gjennomfører en effektiv håndheving av disse og de øvrige konkurransereglene. EFTA har 

i prinsippet gått med på det. De vil opprette et eget overnasjonalt organ som skal føre 

kontroll med og gripe inn mot bedrifter i EFTA-landene som bryter reglene. Fordi organet 

får slik myndighet, vil det trengs vedtak etter grunnlovens paragraf 93, d.v.s. 3/4 flertall i 

Stortinget, for å godta EØS-avtalen. En effektiv håndheving av EF's regler om statsstøtte vil 

kunne føre til at flere av de støtteordninger vi har må avskaffes. 

7. Fysiske og fiskale handelshindringer 

Som nevnt foran i avsnitt Il har Norge allerede oppnådd de samme lettelser ved 

grensekontroll av varetransporter til og innen EF som EF-landene selv har. Det kan bli 

forhandlet om ytterligere forenklinger og samarbeid. Men det kommer neppe mer ut av 

EØS-forhandlingene om dette enn det man like godt kunne ha fått ordnet ved en særskilt 

avtale om disse spørsmålene. Det kommer ikke på tale i denne omgang å oppheve 

grensekontrollen mellom EF og EFTA-landene, og heller ikke å harmonisere avgifter. 
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8. Tekniske hindringer for norsk eksport av varer til EF 

Når det gjelder tekniske handelshindringer, har jeg funnet det mest hensiktsmessig å behandle 

eksport og import hver for seg. For når det gjelder eksport byr ikke dette på noe problem. 

Det meste av det vi eksporterer er råvarer og halvfabrikata som ikke møter noen tekniske 

hindringer. Og når det gjelder ferdigvarer, kan vi bestemme på egen hånd i hvilken grad vi 

vil tilpasse norsk produksjon til de krav som stilles i EF-landene. Det er norske lovgivere 

som fastsetter de lovbestemte krav til varene. Og innenfor rammene av norsk lovgivning er 

det de enkelte bedrifter som bestemmer om de vil lage varene slik EF-landene vil ha dem. 

Som før nevnt deltar Norge og de andre EFTA-landene sammen med EF i 

standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC. Vi trenger altså ikke noen EØS-avtale 

for å produsere varer som egner seg for eksport til EF. 

Noen varer må imidlertid underlegges kontroll før omsetning selv om de er produsert etter 

en europeisk standard. Det er mange ulike systemer for slik kontroll i form av krav til 

prøvinger og sertifikater m.v. Mellom EFTA-landene ble det i 1988 inngått en avtale om 

gjensidig godkjennelse av prøveordninger og sertifikater. 10 Det arbeides også med en 

samordning av de forskjellige EF lands krav til prøver og sertifikater. Bl.a. er det opprettet 

en ny organisasjon som bl.a. skal arbeide med å få i stand avtaler mellom landene om 

gjensidig godkjennelse av prøver og sertifikater. Både EF og EFTA har tilknytning til denne 

organisasjonen. 11 På dette felt er det altså kommet i stand et samarbeid som etter all 

sannsynlighet vil fortsette enten vi får noen EØS-avtale eller ikke. 

10 Stortinget samtykket i avtalen 18/12 1989, se Ot.prp. nr. 28, Innst. S. nr. 71 og St.forh. 
s. 1703-7 (1989-90). 
11 Samarbeidet er basert på et "Memorandum of understanding" av 25/4 1990 mellom EF, 
EFTA, CEN og CENELEC. 
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Norsk eksport av olje og gass er vurdert av en særskilt arbeidsgruppe for energispørsmål. 

Gruppert konkluderer med at gjennomføringen av det indre energimarket i EF ikke ser ut til 

å få noen innvirkning på norsk oljeeksport. Derimot kan gasseksporten bli berørt ved at økt 

konkurranse kan føre til lavere priser, og ved at vårt salgsapparat og organisering av 

rørledningstransporten kanskje må endres. 12 Men fordi det er uvisst hva EF-reglene om dette 

vil komme til å gå ut på, går jeg ikke nærmere inn på spørsmålene. 

9. Norsk vern mot import fra EF 

En betenkelighet for Norge ved å inngå en EØS-avtale er at den kan tvinge oss til å gi avkall 

på en del av det vern for bl.a. helse, miljø og sikkerhet som vår lovgivning gir. Jeg skal 

først gi en oversikt over hvilke verneordninger det dreier seg om, og deretter gjøre rede for 

hva en tilpassing til EF-reglene vil innebære og hva som kan oppnås gjennom forhandlinger. 

Et aspekt av problemet, nemlig at vi kanskje må avvikle Vinmonopolet, Medisinaldepotet og 

Statens kornforretning, er for øvrig allerede omtalt i punkt 5 foran. 

Ellers dreier det seg bl.a. om verneregler som er gitt i medhold av arbeidsmiljøloven, 

forurensningsloven og produktkontrolloven. En arbeidsgruppe for miljøspørsmål, nedsatt av 

Statssekretærutvalget for EF-saker, har sammenlignet de norske reglene om dette med de 

tilsvarende EF-regler, og har funnet at norske regler på vesentlige punkter er strengere. 13 

Bl.a. setter Norge snevrere grenser for tillatte avgasser fra biler (CO, HC og NOx), 

blyinnhold i bensin og kvikksølv i batterier. Mot asbest har vi et generelt forbud, mens EF 

bare forbyr spesielle anvendelser. Våre regler om klassifisering og merking av helsefarlige 

stoffer er også i flere henseender strengere enn EF's. Blant annet klassifiserer og merker 

vi langt flere kreftfremkallende stoffer enn EF. Vi har også mer omfattende klassifisering 

12 Se rapporten Norsk energi (i Regjeringsutvalgets "røde serie") s. 83-88 og 91-92. 
13 Arbeidsgruppens rapport, Miljøvern, er publisert i Regjeringens "røde serie" av skrifter 
angående EF's indre marked. 
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av fosterskadelige og fruktbarhetsreduserende stoffer og av forskjellige andre giftige eller 

helsefarlige stoffer. (Betydningen av at enkelte EF-regler er strengere enn våre, kommer jeg 

senere tilbake til). 

Et område som ikke behandles i den nevnte rapporten, er vernet mot dyre- og 

plantesykdommer. Norge har på dette område strengere krav til sykdomskontroll og 

innholdet i innsatsvarer enn EF, bl.a. har vi et forbud mot import av dyr som det bare 

unntaksvis dispenseres fra. Og det er langt flere og verre dyresykdommer i EF-landene enn 

i Norge. I noen av dem forekommer bl.a. rabies (hundegalskap - som ikke har vært påvist 

i Norge siden 1816), munn- og klovsyke og egtvedt-syken som rammer oppdrettsfisk. EF's 

plan for det indre marked går ut på å gjennomføre fri bevegelse av dyr og dyreprodukter på 

tvers av landegrensene, samtidig som det tas et krafttak for å bedre dyrehelsen. Men det er 

lite trolig at de i overskuelig fremtid klarer å kvitte seg med alle de dyresykdommer som vi 

ikke har. Det er delte meninger innen EF om hvor raskt de skal gå frem for å få gjennomført 

den frie bevegelighet over landegrensene. Men selv om en viss kontroll ved landegrensene 

opprettholdes, vil en full tilpasning til EF's regelverk skape fare for forverring av dyrehelsen 

her i landet. Dessuten vil tilpasningen påføre oss unødvendige utgifter, -bl.a. til påbudt 

vaksinering mot sykdommer som ikke finnes hos oss. Fri import av husdyrprodukter fra EF 

vil også kunne ramme menneskers helse på grunn av smittefaren. 14 

Jeg nevner til slutt den norske legemiddelkontrollen som har hjemmel i lov av 20/6 1964 nr. 

5 §§ 13-19. Den går ut på at "farmasøytiske spesialpreparater" (dvs. legemidler som bringes 

i handelen i pakning som er bestemt for den enkelte forbruker) ikke må omsettes før de er 

godkjent og registrert av kontrollmyndighetene. I følge lovens § 14 skal godkjenning bare 

gis for preparat "som anses medisinsk berettiget og som det antas å være behov for". 

Behovsprøvingen har sin bakgrunn i at det finnes et enormt antall legemiddelmerker på 

verdensmarkedet, og at mange av dem i realiteten er like. Noen slike parallellpreparater 

14 En utredning om EFs indre marked for veterinærmedisinske forhold er utgitt av Senter for 
forskningsoppdrag, As 1989. Den gir utførlige opplysninger om de konsekvenser en 
tilpasning til EFs regelverk kan få for Norge. Om faren for smitte på mennesker ved import 
av husdyrprodukter fra EF er det gitt opplysninger av overlege Arve Lystad ved Statens 
Institutt for folkehelse, og direktør Atle Ørbeck Sørheim i Aftenposten 20/1 1990. 
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godkjennes for å sikre priskonkurranse, men det tas sikte på at markedet ikke oversvømmes 

slik at leger mister oversikten og prisene drives opp pga. økte omkostninger til lagerhold. 

I EF godtas ikke behovsprøving av legemidler, men bare kontroll med preparatenes 

medisinske verdi. Et norsk forsøk under medlemskapsforhandlingene i 1971 på å få våre 

regler akseptert, førte ikke frem. 15 Og i rapporten fra en felles-nordisk utredning om 

legemiddelomsetningen uttales at den danske økonomisk motiverte navnekontroll har "brutit 

samman infør EG's krav" .16 

Alle de EF-regler som det er henvist til i det foregående er (eller vil bli) harmonisert, dvs. 

det er vedtatt (eller ventes vedtatt) direktiver som stiller krav til de enkelte EF-land om hva 

deres regler om vedkommende forhold skal gå ut på. Under EØS-forhandlingene krever EF 

at disse direktivene også skal gis anvendelse i EFTA-landene. Det betyr at vi må endre vår 

lovgivning slik at den blir i samsvar med EF's. Vi kan f.eks. ikke lenger påby at stoffer som 

vi mener kan fremkalle kreft, skal påføres opplysning om dette hvis de ikke står på EF's liste 

- for det ville medføre en handelshindring. 

På områder hvor reglene ikke er harmonisert i EF, gjelder Cassis de Dijon-prinsippet. Det 

går ut at produkter som er lovlig markedsført i ett medlemsland, fritt skal kunne omsettes 

i de andre EF-landene. Navnet på prinsippet skriver seg fra en dom av EF-domstolen i 1979 

som gikk ut at en fransk likør kunne selges som likør i Tyskland, til tross for at den ikke 

tilfredsstilte kravene i tysk lovgivning. Grunnlaget for dommen var en sterkt utvidende 

tolkning av Romatraktatens artikkel 30 som forbyr "kvantitative importrestriksjoner og tiltak 

med tilsvarende virkning". Cassis de Dijon-prinsippet er fulgt opp i senere rettsavgjørelser 

og anses nå som et særskilt domstolskapt rettsprinsipp med et vidt anvendelsesområde. 

15 Opplysninger om dette finnes hos Fridtjof Frank Gundersen, Statlige handelsmonopoler og 
EF (Oslo 1973) s. 225-28. Han gjør rede for de norske reglene s. 217 flg. 
16 Kjetil Bruun (red.), Lakemedelsfrågan i Norden (Stockholm 1982) s. 256. 
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EFTA-landenes frihandelsavtaler har en bestemmelse (artikkel 13 i den norske avtalen) som 

er nesten likelydende med Romatraktatens artikkel 30. Likevel blir det ikke hevdet at Cassis 

de Dijon-prinsippet gjelder i forholdet mellom EF- og EFTA-land. Men det kreves fra EF 

at prinsippet skal gjennomføres i EØS. Det er altså ikke bare på de områder som er nevnt 

foran at vi gjennom en EØS-avtale kan bli påtvunget varer som vi helst ikke vil ha. 

Et unntak fra Romatraktatens artikkel 30, og dermed også fra Cassis de Dijon-prinsippet 

finnes i traktatens artikkel 36. Den bestemmer at bl.a. importrestriksjoner er tillatt når de er 

begrunnet i hensyn til offentlig orden, moral eller sikkerhet, menneskers eller dyrs liv og 

helse, vern av planter eller av kulturelle eller historiske verdier. Det tas imidlertid den 

reservasjon at restriksjonene ikke må være et middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller 

skjult begrensning av samhandelen mellom medlemsstatene. Denne bestemmelsen vil kunne 

påberopes av EFTA-landene i henhold til den planlagte EØS-avtale. EF-domstolen har 

imidlertid vært temmelig streng i sin håndheving av reglene. De nasjonale interesser i å 

nekte import må være meget tungtveiende for å bli akseptert. 

EF-regler som er harmonisert i medhold av den opprinnelige hjemmel i Romatraktatens 

artikkel 100 (som krever enstemmighet), kan det ikke gjøres unntak fra etter artikkel 36. 

Derimot har den nye harmoniseringsbestemmelsen i artikkel 100 A - som kom inn i traktaten 

i 1986 for å lette gjennomføringen av det indre marked og som bare krever kvalifisert flertall 

- henvisninger til artikkel 36 (artikkel 100 A nr. 4 og 5). En forutsetning for at artikkel 100 

A nr. 4 skal kunne brukes er imidlertid at harmoniseringsvedtaket bare har oppnådd 

kvalifisert flertall, og det vanlige i EF er enstemmige vedtak. Dessuten byr tolkingen av 

bestemmelsen på tvil, se Gulmann og Hagel-Sørensen, EF-ret (4. utg., 1988) s. 296-97. Det 

har vært hevdet (bl.a. under EØS forhandlingene) at artikkel 100 A nr. 4 bare tar sikte på 

medlemsland som har stemt mot direktivet, og at den følgelig ikke vil kunne påberopes av 

EFTA-land. Hvis en EØS-avtale kommer i stand, må vi derfor regne med at artikkel 36 ikke 

vil gi hjemmel for noe unntak fra de harmoniserte EF-regler (bortsett fra tilfelle hvor 

direktivet selv åpner adgang til det, jfr. artikkel 100 A nr. 5). 

Norge og de andre EFTA-land krevde opprinnelig at det i EØS-avtalen skulle gjøres unntak 

både fra de harmoniserte produktreglene og fra Cassis de Dijon-prinsippet. For Norges 
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vedkommende ble dette bebudet i Lysebu-erklæringen om regjeringsdannelsen høsten 1989, 

og fulgt opp i Regjeringsutvalgets Statusrapport av mars 1990. Der uttales (s. 20): 

"I henhold til Lysebu-erklæringen og Stortingets behandling, vil Norge legge vekt på retten 
til å ha høye standarder og strengere regler 'riår'defgjeldei krav ·til helse, sikkerhet og miljø. 
Det er Regjeringens holdning at slike hensyn er av fundamental nasjonal interesse. På 
områdene miljøvern og arbeidsmiljø, herunder bestemmelser for kjemikalier, 
kreftfremkallende stoffer, fosfater, støy, asbest m.v. er norsk lovgivning strengere enn 
bestemmelsene innen EF. På disse områder har Norge klare behov for å oppnå unntak 
avhengig av om det kan utvikles felles høyere EØS-standarder. Overgangsordninger kan 
også komme på tale i påvente av høyere EØS-standarder som ivaretar disse hensyn." 

Det føyes til (s. 20-21) at når det gjelder næringsmidler som EF har få felles regler om, må 

det kreves unntak fra Cassis de Dijon-prinsippet. 

Disse kravene har nå (februar 1991) Norge og de andre EFTA-landene frafalt. De har gitt 

oppå få noe varig unntak fra EF-regler. I stedet forhandles det om overgangsordninger og 

såkalte beskyttelsesklausuler. 

I norsk presse (bl.a. i Arbeiderbladet 14/2 1991) har det vært gjengitt uttalelser fra 

handelsministeren om at EFTA-landene har "fått gjennomslag for rett til å si nei til import 

av EF-varer som ikke tilfredsstiller våre krav til helse og miljø." Men dette er misvisende. 

Det dreier seg ikke om varige unntak , men overgangsordninger, og forhandlingene om 

spørsmålet er (februar 1991) ikke avsluttet. Våre forhandlere håper at vi skal få rett til å 

holde på våre nåværende .krav til helse og miljø inntil EF kommer-på høyde med dem. Men 

hvis vi senere skjerper kravene, vil ikke det gi oss noen rett til å nekte import av 

utilfredsstillende EF-varer. På lang sikt vil altså ikke den foreslåtte overgangsordning være 

til noen hjelp. Dessuten er det fremdeles usikkert om vi får den, og hvilket omfang den i 

tilfelle får. 

De nevnte beskyttelsesklausulene tar sikte på vanskeligheter som måtte oppstå for et 

EFTA-land etter at avtalen er trådt i kraft. Hvis slike vanskeligheter skriver seg fra bruken 

av en EF-regel og er tilstrekkelig alvorlige, skal det kunne gjøres unntak fra regelen. Andre 

land innen EØS-området får i så fall rett til mottiltak. Både tiltakene og mottiltakene skal 
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være undergitt kontroll av et overnasjonalt forvaltningsorgan, og tvister skal eventuelt bringes 

inn for en EØS-domstol. Forhandlingene er (februar 1991) ikke avsluttet om disse 

spørsmålene heller. 

10. Den betydning for innenlandsk virksomhet som tilpassing til EF-regler kan få 

At vi blir nødt til å lempe på kravene til varer som importeres - slik som omtalt i punkt 9 

foran - vil også få innvirkning på den innenlandske produksjon av slike varer. Riktignok vil 

vi ha adgang til å beholde strengere krav til varer som produseres her i landet for det 

innenlandske marked. Men det er lite trolig at myndighetene vil gå inn for en slik 

forskjellsbehandling, fordi den lett kunne føre til at norskproduserte varer ble utkonkurrert 

av importerte varer som det ikke kan stilles de samme strenge krav til. 

En annen grunn til at en EØS-avtale kan få innvirkning på innenlandsk virksomhet, er at det 

foreligger planer om å få harmonisert EFTA-reglene med EF's også på visse områder som 

ikke direkte gjelder internasjonal handel.'7 Dette gjelder bl.a. regler om miljøstandarder, 

dvs. regler som setter minstekrav til drikkevann, badevann, luftkvalitet m.v. EF har et mer 

omfattende regelverk om dette enn Norge, men i den utstrekning vi har regler av denne art, 

er de stort sett like strenge eller strengere enn EF's. 18 Fordi det dreier seg om minstekrav, 

har vi adgang til å ha strengere regler enn EF på dette felt. Men Regjeringen har ambisjoner 

om å forsøke å påvirke EF til å innføre strengere miljøkrav hvor disse er lempeligere enn 

i EFTA. Til gjengjeld er man innstilt på å bygge ut det norske regelverket på områder hvor 

EF's er mer omfattende eller strengere. Om dette har noe for seg er tvilsomt. Det kan nok 

være grunn til økt innsats for å bedre vårt miljøvern, men å etterligne alle EF-regler er neppe 

det man oppnår mest med. Og våre muligheter til å påvirke EF til å skjerpe sine regler er 

sikkert ytterst beskjedne. 

17 Se Regjeringsutvalget for EF-sakers Statusrapport oktober 1989 s. 126-41 og Statusrapport 
mars 1990 s. 45-54. 
18 EF's miljøstandarder er fastsatt i medhold av Romatraktatens artikler 130 R, S og T. En 
sammenligning av dem med de tilsvarende norske krav er foretatt av arbeidsgruppen for 
miljøspørsmål, se dens rapport (i Regjeringsutvalgets "røde serie") s. 56-64. 



22 

11. Åpne anbud ved offentlige innkjw m.v. 

Innen EF har man lenge strebet etter å få økt internasjonal konkurranse om offentlige 

anskaffelser. Direktiver med dette formål ble vedtatt i 1971 for bygge- og anleggskontrakter, 

og i 1977 for kjøp av varer. Men det ble ikke etablert noen overvåking, og det later til at 

direktivene har hatt liten virkning. En undersøkelse som ble publisert i 1988 

(Ceccini-rapporten), viste at bare ca. 2 % av alle offentlige kontrakter går direkte til 

leverandører i et annet land. Den reelle import er imidlertid noe høyere fordi kontraktene 

undertiden går til nasjonale leverandører som representerer et utenlandsk firma. For å få mer 

fart i samhandelen ble de nevnte direktivene revidert i 1989, og i 1990 ble det vedtatt et 

særskilt direktiv om overvåking og håndheving. Unntatt fra disse direktivene er 

telekommunikasjon, energi-forsyning, vannforsyning og transport. Om dette ble det i 

september 1990 vedtatt et særskilt direktiv som jeg kommer tilbake til nedenfor når det 

gjelder petroleumsektoren. 

Allerede i 1985 ble det nedsatt en felles EF/EFTA-ekspertgruppe med sikte på å utrede 

mulighetene for å utvide det åpne marked til også å omfatte EFTA-land. Arbeidet gikk smått 

til å begynne med, men er etter hvert intensivert og er nå trukket inn i EØS-forhandlingene. 19 

Siktemålet med EØS-forhandlingene er å gi de nevnte EF-direktivene anvendelse på offentlige 

anskaffelser både i EF og EFTA-landene. De gjelder for anskaffelser både til staten og 

kommunene og til visse private konsesjonspliktige virksomheter. En forutsetning er at det 

dreier seg om verdier for mer enn ca. 1,5 millioner kroner ved varekjøp og ca. 38 millioner 

kroner ved bygge- og anleggsvirksomhet. Ved varekjøp kreves som hovedregel at det gjøres 

bruk av åpne anbud som kunngjøres i EF-tidende og i EF's database TED (Tenders 

Electronic Daily). Denne databasen har også bedrifter i EFTA-land tilgang til. Det stilles 

19 Nærmere opplysninger om EF-direktivene og om mulighetene for EF/EFTA-samarbeid på 
dette felt er gitt i Regjeringsutvalgets Statusrapport oktober 1989 s. 80-88 og i Statusrapport 
mars 1990 s. 22-23 samt i rapporter fra Arbeidsgruppen for offentlige innkjøp (i 
Regjeringsutvalgets "røde serie"). 



23 

også visse krav til anbudsinnbydelsenes innhold og til de kriterier som skal gjelde for valg 

mellom anbud. 

Hvis en avtale om dette kommer i stand, må det norske regelverk om statens 

anskaffelsesvirksomhet (res. 17 /3 1978) endres. Bl.a. må den adgang som det nå er til å 

bruke anskaffelser som virkemiddel i industri-, sysselsettings- og distriktspolitikk oppheves, 

for dette er forbudt i EF-direktivet. Dessuten må det skaffes lovhjemmel for å påby at 

kommuner, fylkeskommuner, og de private bedrifter det gjelder, bruker statens 

anskaffelsesregler. 

For norske leverandører vil ordningen medføre den fordel at de kan få bedre mulighet for 

å konkurrere på det europeiske marked, men den ulempe at deres markedsandeler på det 

norske marked kan bli redusert. Hva som vil veie tyngst av de positive og negative 

virkninger er vanskelig å vite. Både Entreprenørenes Landssammenslutning, Mekaniske 

Verksteders Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon har imidlertid ansett 

fordelene for å veie tyngst - vel å merke hvis reglene etterleves. Det uttales frykt for at de 

ikke vil bli det i mange europeiske land, og det blir hevdet at markedet i dag er mer åpent 

i Norge enn i EF. LO har også uttalt seg positivt om åpne innkjøpsmarkeder, men tar den 

reservasjon at norske lønns- og arbeidsvilkår må gjelde for arbeid i Norge. De offentlige 

etater som har uttalt seg er mer skeptiske til ordningen. Særlig tar Statens bygge- og 

eiendomsdirektorat sterkt avstand fra den. Direktoratet påpeker at det på grunn av tidligere 

erfaringer med store overskridelser på byggebudsjetter har funnet frem til en form for 

forhandlinger med anbydere, slik at man er sikker på at alle deler av kontrakten er godt 

gjennomarbeidet før man treffer den endelige beslutning. Slike forhandlinger er forbudt i 

EF-direktivene. A skulle følge direktivene vil etter direktoratets mening føre til usikre 

kalkyler og høyere byggekostnader. Blant kommuner og fylkeskommuner er det også en god 

del skeptisisme, bl.a. frykt for at det lokale næringsliv vil bli rammet av tilpassingen til EF's 

regler. 20 

20 Uttalelsene fra organisasjoner og offentlige etater er tatt inn som vedlegg (s. 75-120) til 
den i note 19 nevnte rapport fra Arbeidsgruppen for offentlige innkjøp. De er omtalt av 
gruppen s. 47-51. 
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Alt tatt i betraktning virker det svært tvilsomt om ordningen kan anses for å medføre større 

fordeler enn ulemper for Norge. Etter mitt skjønn er det en vesentlig ulempe at det ikke 

lenger blir adgang til å ta hensyn til sysselsetting, industripolitikk og distriktspolitikk ved 

offentlige anskaffelser. Et annet moment av vekt er at man gjør inngrep i kommunenes 

selvstyre hvis staten tvinger dem til å følge EF's anskaffelsesregler. 

Hittil har jeg sett bort fra det særskilte direktiv om leveranser til telekommunikasjon, 

energiforsyning, vannforsyning og transport. Dets betydning er utredet av Arbeidsgruppen 

for offentlige innkjøp, i dens rapport nr. 2. Dessuten har Gaute Skirbekk (i Marius nr. 170, 

1989) foretatt en grundig drøftelse av direktivutkastets betydning for leveranser til 

petroleumsvirksomheten. Han peker (s. 4-5) bl.a. på at de argumenter som taler for norsk 

tilpasning til det generelle varedirektiv, ikke gjør seg gjeldende for leveranser til 

petroleumsvirksomheten. Mens det norske marked for bygg, anlegg og varer generelt sett 

er lite i europeisk målestokk, er det betydelig forsåvidt angår leveranser til 

petroleumsvirksomheten. De samlede investeringer og driftskostnader til leteboring, 

feltutbygging, rørtransport og drift på norsk sokkel er anslått til ca. 50 milliarder kr. pr. år 

i de siste årene. Norske bedrifter har ca. 60% av dette markedet, d.v.s. at de leverer varer 

og tjenester for omtrent 30 milliarder kr. pr år til petroleumsvirksomheten på sokkelen. Dette 

resultat er oppnådd ved at norske leverandører er preferert i petroleumsloven av 22/3 1985 

nr. 11 § 54 og i oljeselskapenes konsesjonsvilkår, og ved at Olje- og energidepartementet kan 

styre Statoils innkjøpspolitikk. 21 Noen preferanse for norske leverandører vil neppe kunne 

opprettholdes hvis vi innfører reglene slik disse er utformet i direktivutkastet. Det er derfor 

fare for at de vil tape store markedsandeler. Det har vært hevdet at direktivet til gjengjeld 

kan gi norske leverandører innpass på britisk sektor, men om det vil skje er ytterst tvilsomt. 

Britene har hittil vernet om sin egen industri enda sterkere enn vi har gjort. (Den har ca. 

85 % av markedet.) Og de har fått inn en unn taksklausul i direktivet som kan gi dem adgang 

til fortsatt å holde seg til innenlandske leverandører. For Norge er det ikke aktuelt å gjøre 

bruk av denne klausulen. 

21 Dette har Skirbekk gjort nærmere rede for i avhandlingen Leveransereguleringen 1 

petroleumsvirksomheten (Marius nr. 147, 1988). 
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12. Økt konkurranse på hjemmemarkedet 

Enten vi får en EØS-avtale eller ikke, vil gjennomføringen av EF's indre marked føre til økt 

konkurranse innen varehandelen. Bl.a. vil fjerningen av tekniske handelshindringer virke i 

den retning. Dette vil særlig ramme den del av vår industri som produserer for 

hjemmemarkedet. Vår eksportindustri blir mindre påvirket fordi den hovedsaklig leverer 

råvarer og halvfabrikata som ikke har vært utsatt for slike hindringer. 

Konkurransepresset for hjemmeindustrien vil økes ytterligere hvis vi får en EØS-avtale. Som 

nevnt vil de preferanseordninger som norske bedrifter nå nyter godt av når det gjelder visse 

leveranser til det offentlige og til konsesjonspliktige virksomheter, da falle bort. Det samme 

gjelder det vern mot konkurranse som visse norske bedrifter har fordi de har tilpasset seg 

våre strenge krav til beskyttelse av helse, sikkerhet og miljø. 

13. Sammenfatning og konklusjon om varehandel 

Alt i alt er det svært lite å oppnå for varehandelens vedkommende i EØS-forhandlingene. 

Vi oppnår neppe å få frihandelen utvidet til å omfatte fisk uten å gi motytelser som veier 

tyngre (punkt 1). Og det er usikkert om vi kan bli kvitt EF's antidumping-tiltak (punkt 3). 

Om åpne anbud ved offentlige anskaffelser vil være noen fordel er tvilsomt. De vil ihvertfall 

ikke være det forsåvidt angår petroleumsvirksomheten (punkt 11). De fordeler vi kan gjøre 

oss håp om å oppnå, er altså marginale, og de mulige ulemper er betydelige. Vi risikerer 

å måtte avvikle statsstøtten til viktige bedrifter og nedlegge Vinmonopolet (helt eller delvis) 

samt Medisinaldepotet og kanskje kornmonopolet (punkt 5 og 6). Behovsprøvingen ved 

Statens legemiddelkontroll vil vi sikkert måtte oppgi (punkt 9). Etter mitt skjønn er det 

viktigere å bevare den enn Medisinaldepotet. Den største ulempen er imidlertid at vårt vern 

av menneskers og dyrs helse og av sikkerhet og miljø kan bli svekket på vesentlige punkter 

(punkt 9 og 10). 

Etter mitt skjønn er det unødvendig å få noen EØS-avtale av hensyn til norsk vareeksport til 
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EF. De spesielle tilnærmingene til EF som har interesse for oss, kunne vi ha forhandlet 

særskilt om, slik det ble gjort under Luxembourg-prosessen. Vi hadde ikke trengt å bringe 

oss i den situasjon at vi må gi slipp på viktige verneregler som ingen kunne ha tatt fra oss 

hvis vi ikke selv hadde invitert til det ved å gi oss inn i EØS-forhandlingene. 

IV. Felles arbeidsmarked 

1. Oversikt over EF-reglene 

Den side av prinsippet om fri bevegelighet for personer som har størst interesse i 

EØS-sammenheng, er EF's felles arbeidsmarked som det er foreslått at EFTA-landene skal 

delta i. Opphevelse av grensekontroll mellom EF og EFTA er det ikke tale om i denne 

forbindelse. 

EF's regler om felles marked for lønnsarbeid finnes i Romatraktatens artikler 48-51 og i 

direktiver og forordninger som utfyller disse. Det er disse som skal omtales her. Retten til 

å etablere seg som selvstendig ervervsdrivende i andre medlemsland kommer jeg tilbake til 

i neste avsnitt. 

Hovedregelen er at enhver borger av EF-land har rett til å søke og ta arbeid i andre land. 

Arbeidstillatelse trengs ikke. Den arbeidssøkende har rett til å oppholde seg i 3 måneder i 

det land hvor han søker arbeid. Får han arbeid kan han fortsatt bli der. Hvis ikke, må han 

forlate landet når 3-månedersfristen utløper. Mens han søker arbeid har han krav på bistand 

fra vertslandets arbeidsformidling på linje med andre arbeidssøkende. De som blir ansatt, 

har krav på likebehandling med vertslandets egne borgere m.h.t. lønn og arbeidsvilkår, og 

vern mot oppsigelse og permittering m. v. Et unntak fra disse reglene er at en stat kan 

forbeholde visse offentlige stillinger for sine egne borgere. 

Arbeidstakeres sosiale rettigheter kan tas med fra et EF-land til et annet. En arbeidssøkende 

har f.eks. krav på sin eventuelle arbeidsløshetstrygd fra det land hvor han tidligere hadde 
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arbeid, mens han oppholder seg i et annet medlemsland for å søke arbeid der. Og 

pensjonsrettigheter opparbeidet i flere land kan legges sammen ved oppnådd pensjonsalder. 

Arbeidstakerne har også samme rett til bolig som vertslandets egne borgere, og hans familie 

har samme rett til opphold og arbeid som han selv. Disse reglene er for øvrig under revisjon 

i forbindelse med gjennomføringen av det indre marked. Bl.a. er det på tale å utvide 

familierettighetene og å gi flyktninger og statsløse samme rettigheter som borgere av 

EF-land. 

Bortsett fra de bestemmelser som tar sikte på å sikre arbeidskraftens frie bevegelighet over 

landegrensene, griper EF-retten lite inn i arbeidsrettslige forhold. Det finnes imidlertid 

enkelte diskrimineringsforbud som har arbeidsrettslig betydning. Romatraktatens artikkel 119 

krever likelønn for kvinner og menn. Og i medhold av de uskrevne menneskerettigheter som 

EF-domstolen har introdusert, kan det også bli grepet inn mot diskriminering på grunn av 

f.eks. etnisk opprinnelse eller religion. 

Romatraktaten har helt fra først av hatt et særskilt avsnitt om sosialpolitikken (artikkel 

117-128). Det handler bare om arbeidsforhold og ikke om andre sosiale spørsmål. Kapitlet 

innledes med en programerklæring (art. 117) om at en forbedring av arbeidernes leve- og 

arbeidsvilkår er nødvendig. Men lite har vært gjort på fellesskapsnivå for å realisere denne 

målsetting. I de senere år har det imidlertid vært visse tilløp til større aktivitet på dette felt. 

Bl.a. har det siden 1988 vært arbeidet med utforming av et "sosialt charter" og i tilslutning 

til dette et detaljert handlingsprogram. Noe vedtak for å iverksette programmet er ennå ikke 

truffet, men Kommisjonen forbereder utkast til direktiver for å få gitt deler av programmet 

en bindende karakter. Noen betydning for EØS-forhandlingen vil dette neppe få. 22 

22 Mer utførlige opplysninger om det felles arbeidsmarked i EF finnes i Regjeringsutvalgets 
Statusrapport mars 1990 s. 39-44 og i arbeidsgruppe-rapporter om Arbeidsmarkedsspørsmål 
og om Norsk innvandångspolitikk (begge i "den røde serie"). EFs vern av grunnleggende 
rettigheter i arbeidslivet (diskrimineringsforbudene og det "sosiale charter") har Ruth Nielsen 
gitt en grundig oversikt over i TfR 1990 s. 550-91. En del opplysninger om det "sosiale 
charter" finnes også i den nevnte rapport om arbeidsmarkedsspørsmål s. 20-28. 
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2. Eventuelle fordeler og ulemper for Norge av å gå inn i det felles arbeidsmarked 

Det er uklart hva det norske forhandlingsopplegg går ut på. I Regjeringsutvalgets 

Statusrapport mars 1990 uttales at "Det er Norges holdning at det i et fremtidig EØS fortsatt 

må være visse former for kontroll med og begrensninger av arbeidsinnvandring". Men det 

sies ikke noe om hvilke begrensninger som kreves, og noe mer enn en slik 

"beskyttelsesklausul" som er nevnt foran (i avsnitt Ill, punkt 9) får vi neppe. I det følgende 

ser jeg derfor bort fra eventuelle begrensninger, og drøfter bare virkningene av full 

tilslutning til markedet. 

Hvor vesentlige virkningene vil bli, avhenger selvsagt av hvor sterkt et felles marked vil 

virke inn på arbeidskraftens mobilitet. Erfaringer med de felles arbeidsmarkeder i de 

nordiske land og i EF gir visse holdepunkter for bedømmelsen av dette. 23 

Det felles nordiske arbeidsmarked har ikke ført til særlig omfattende flyttinger. I Norge 

bodde det pr. 1/1 1989 ca. 36 000 borgere fra de andre nordiske land, derav omtrent 

halvparten danske. Samtidig bodde det ca. 28 000 nordmenn i Sverige og ca. 10 000 i 

Danmark. Hvor mange av disse som har flyttet på grunn av innføring av det felles 

arbeidsmarked, vet jeg ikke. Men en viss økning av midlertidig flytting for å få arbeid har 

det vært. Og flyttestrømmenes retning har berodd på hvor stor arbeidsløshet det har vært 

i de enkelte land i de forskjellige perioder. Inntil 1986 var det netto innflytting til Norge 

(mest fra Danmark), mens det senere har vært netto utflytting (mest til Sverige). 

Det felles arbeidsmarked i EF har heller ikke ført til stor økning av flyttinger mellom 

landene. Antall arbeidere som hadde flyttet fra et land til et annet av de opprinnelige 6 

medlemsland var i 1960 (da det frie arbeidsmarked trådte i kraft) ca. 500 000. Antallet økte 

til ca. 830 000 i 1968 og holdt seg på dette nivå til 1980. Senere har det sunket til ca. 

23 En del opplysninger om mobiliteten innen Norden og innen EF er gitt i den i note 22 
nevnte rapport om Arbeidsmarkedsspørsmål s. 36-42 og s. 47-55. De tall som nevnes i 
teksten er stort sett tatt derfra. 
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650 000 personer. Størsteparten av disse kom fra Italia og har spredt seg over hele 

EF-området. Den øvrige flytting har vært av mer regional karakter. 

En av grunnene til at mobiliteten ikke har vært større, er nok at arbeidsløsheten har vært stor 

i alle EF-land i de senere år (gjennomsnittlig ca. 9 % i 1990). I en slik situasjon er det lite 

fristende å flytte fra et land til et annet. Et annet moment av betydning er at Spania (hvor 

det er ca. 15 % arbeidsløse) og Portugal, først trer inn i det felles arbeidsmarked i 1993. 

Det er vel mulig at dette vil føre til økt flytting i fremtiden. I samme retning kan det trekke 

at det nå settes meget inn på å få gjennomført gjensidig godkjenning av utdannelseskrav i EF. 

I forhold mellom EF og Norge kan vi neppe regne med at det blir særlig meget flytting fordi 

om vi kommer inn i det felles arbeidsmarked. Men fordi arbeidsløsheten er høyere i 

EF-landene enn i Norge, er det vel sannsynlig at det blir mer innflytting til Norge enn 

utflytting. I særlig grad vil vi måtte regne med det, hvis det lykkes å få arbeidsløsheten ned 

hos oss, mens den holder seg på det nåværende høye nivå i EF. I denne forbindelse må det 

tas i betraktning at en utvandring fra EF til Norge som er liten i EF-sammenheng kan være 

stor i norsk målestokk. Og faren for midlertidig tilstrømming av arbeidstakere fra EF til 

spesielle oppdrag, er kanskje større enn faren for varig innflytting. 

Som fremholdt i den i note 22 nevnte rapport om Arbeidsmarkedsspørsmål s. 47-48 

foreligger muligheter for "sosial dumping" ved import av arbeidskraft fra EF. Riktignok går 

som nevnt EF-reglene ut på at vertslandets arbeidsvilkår skal følges. Men det er uklart om 

det med dette bare siktes til lovregler eller også til tariffestede vilkår. LO har derfor krevet 

at man må få inn som et vilkår i EØS-avtalen at tariffavtalenes bestemmelser i vertslandet 

skal legges til grunn. Men jeg vet ikke om de norske forhandlere har reist dette kravet, og 

heller ikke om det har noe mulighet for å føre frem. 

Alt tatt i betraktning er det vanskelig å se at det kan medføre noen fordel for Norge å slutte 

seg til EF's felles arbeidsmarked - hvis man da ikke vil betrakte det som en fordel at 

lønninger og krav til arbeidsmiljø kan bli presset ned slik at bedriftenes konkurranseevne blir 

styrket. Av hensyn til bedrifters behov for nøkkelpersonell som ikke finnes her i landet, er 

det ikke nødvendig med noe felles arbeidsmarked. For våre nåværende regler åpner adgang 

til å gi arbeidstillatelse i slike tilfelle. 
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På den annen side er det mulig at ulempene ved å gå inn i markedet ikke vil bli særlig store. 

Men vi kan ikke være sikre på det. 

Jeg nevner til slutt at en eventuell tilslutning til EF's arbeidsmarked, etter mitt skjønn bør 

få konsekvenser for de vilkår vi gir arbeidstakere fra andre deler av verden. Det vil virke 

urettferdig å gi disse dårligere vilkår enn EF-borgere, f.eks. når det gjelder retten til å få sine 

familier til Norge. 

V. Etablerina=srett 02 tjenesteytelser. Forholdet til konsesjonslov2ivnin2en 

Romatraktaten har særskilte regler om etableringsrett (artikkel 52 flg.) og tjenesteytelser 

(artikkel 59 flg.). Men reglene er så like at jeg omtaler dem under ett. De handler om 

adgangen til å utøve selvstendig næringsvirksomhet i andre medlemsland. Med "etablering" 

menes at man setter i gang en virksomhet innen vedkommende land som tar sikte på å være 

relativt varig . . Etablere seg kan man gjøre ved å begynne som personlig næringsdrivende i 

vedkommende land, eller ved å stifte et selskap eller en filial der, eller ved å erverve aksjer 

i et eksisterende selskap, slik at man får kontroll over det. "Tjenesteytelse" dreier det seg 

om hvis virksomheten i vertslandet er mer kortvarig (f.eks. et enkelt byggeprosjekt) eller 

drives over landegrenser fra hjemlandet (f.eks. bank- og forsikringstjenester). 

Transportvirksomhet finnes det særskilte regler om i Romatraktatens artikler 74 flg. 

EØS-forhandlingene omfatter også disse. 

Reglene om etableringsrett og tjenesteytelser bidrar til å realisere prinsippet om fri 

bevegelighet for personer. De har også sammenheng med kapitalbevegelser som jeg kommer 

tilbake til i neste avsnitt. 

Selv om hovedreglene om etableringsrett og tjenesteytelser i art. 52 og 59 har nesten samme 

ordlyd, tolkes de forskjellig. Når det gjelder tjenesteytelser, kreves langt på vei fri adgang 

til å utøve dem i andre EF-land. Lignende prinsipper som når det gjelder varehandel legges 

til grunn. Derimot godtas det at adgangen til å etablere seg begrenses, f.eks. ved at det 
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kreves konsesjon eller bevilling. Men innlendinger og utenlandske EF-borgere må stilles likt. 

Både diskriminerende regler og diskriminerende praksis er i strid med traktaten. 

Likestillingskravet gjelder også for selskaper. Et selskap anses for å høre hjemme i EF hvis 

det er registrert eller har ·sitt hovedkvarter i EF (artikkel 58). Om kapitalen kommer 

annenstedsfra spiller ingen rolle. Det kan f.eks. dreie seg om et datterselskap i et 

amerikansk konsern. De nevnte reglene suppleres av det generelle diskrimineringsforbud i 

artikkel 7 som EF-domstolene har tillagt selvstendig betydning i flere av sine avgjørelser. 

Traktatens regler om etableringsrett og tjenesteytelser er tolket slik at de langt på vei er 

"selvvirkende" (umiddelbart bindende). Men for at prinsippene skal bli gjennomført fullt ut 

. trengs utfyllende direktiver. Mange slike direktiver er vedtatt, men ikke om alt som har 

relevans. 

Når det gjelder enkeltpersoners næringsvirksomhet (f.eks. som håndverker, lege eller 

advokat) har ulike utdannelseskrav satt grenser for den frie bevegelighet. Dette problem står 

man også overfor når det gjelder lønnsarbeid. På enkelte områder (bl.a. når det gjelder 

helsetjenester) er man kommet ganske langt i retning av å harmonisere utdanningskravene. 

Men på andre områder har det gått tregere med harmoniseringsforsøkene. I de senere år har 

man derfor isteden slått inn på den vei å kreve gjensidig godkjennelse av utdannelser selv om 

disse innholdsmessig er forskjellige. Det er vedtatt et direktiv om dette forsåvidt angår 

høyere yrkesutdannelse og foreslått et direktiv om lavere fagutdannelse. 24 

Etableringsrett for bedrifter er det vedtatt flere direktiver om. Men de dekker ikke alle 

områder. Når det gjelder kredittytende virksomhet er det nylig vedtatt et direktiv om at 

banker og andre finansieringsinstitusjoner uten særskilt tillatelse skal kunne opprette 

datterbanker og filialer i andre medlemsland. Her er etableringsretten altså fri. ikke bare lik. 

Tilsyn og kontroll med deres virksomhet hører under hjemlandets - ikke vertslandets 

24 Espen Barth Eidem.fl., EF, EFTA, Norge - tilpassing eller mistilpassing (NUPI rapport 
nr. 140, 1990) s. 128-31 gir nærmere opplysninger om harmoniseringsforsøkene og kravene 
om gjensidig godkjennelse. 
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myndigheter. Det pågår arbeid innen EF med å harmonisere reglene om bankers soliditet 

og kapitaldekning. 25 

Norsk lovgivning inneholder en rekke bestemmelser som gjør forskjell på innlendinger og 

utlendinger, og som EF derfor krever at vi må fjerne. De viktigste regler av d,enne art finnes 

i industrikonsesjonsloven av 14/12 1917 nr. 16. Den bestemmer bl.a. i §§ 19 og 20 at 

utlendinger trenger konsesjon ved alt erverv av fast eiendom - noe norske borgere ofte er 

fritatt for i henhold til den alminnelige konsesjonslov av 31/5 1974 nr. 19. Dette innebærer 

at utlendinger alltid trenger konsesjon for å etablere seg i Norge, for et sted å drive 

virksomheten fra, må man jo ha. Det viktigste ved disse reglene er ikke at konsesjon kan 

avslås, men at det kan settes vilkår som gjør det mulig å føre kontroll med den utenlandske 

virksomhet, f.eks. gripe inn mot at bedrifter "slaktes" for å overføre virksomheten til 

utlandet. Dessuten har industrikonsesjonsloven bestemmelser i§§ 36 og 37 om at konsesjon 

er nødvendig ved utlendingers erverv av 20 % eller mer av aksjekapitalen i et norsk selskap 

og av erverv som fører til at 1/3 eller mer av stemmene i selskapet kommer på utenlandske 

hender. Loven har også en del andre regler som gjør forskjell på innlendinger og 

utlendinger. 

Et annet eksempel på diskriminering på nasjonalt grunnlag har vi i loven om 

finansieringsvirksomhet av 10/6 1988 nr. 40 § 2-3. Den setter en grense på 33 1/3 % for 

hvor stor del av aksjekapitalen som kan innehas av utlendinger. (Grensen ble forhøyet ved 

lov av 15/6 1990 nr. 19). Som et unntak fra dette prinsipp er det imidlertid åpnet en 

begrenset adgang for utenlandske banker til å etablere seg her (forretningsbankloven av 24/5 

1961 nr. 2, jfr. res 8/6 1984). 

Det forekommer også at norske interesser prioriteres uten at det har særskilt lovhjemmel. 

Det er f.eks. tilfellet ved tildeling av utvinningstillatelser på kontinentalsokkelen. Her har 

de norske oljeselskaper fått særbehandling. Dessuten blir det ved utlysing av blokker tatt inn 

25 Nærmere opplysninger om EF-direktivene angående finansierings- og forsikringsvirksomhet 
er gitt i arbeidsgrupperapporten Finansnæringene (i Regjeringsutvalgets "røde serie"). 
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en bestemmelse om at det vil bli lagt vekt på om søkere kan bidra til utviklingen av norsk 

næringsliv. Dette vil nok bli ansett for å stride mot det generelle diskrimineringsforbud i 

Romatraktatens artikkel 7. 

Inntil regjeringsskiftet høsten 1990 ble det fra norsk side krevd at vår adgang til å ha 

konsesjonslover som gjør forskjell på utlendinger og innlendinger måtte opprettholdes. Dette 

kravet har vår nåværende regjering frafalt. Den overveier å foreslå nye lover som stiller 

utlendinger og innlendinger likt. Men noen fullgod beskyttelse av norske interesser vil dette 

ikke kunne gi. 

Hvor viktig det er for oss å holde fast ved norske regler som gir adgang til å skille mellom 

utlendinger og norske borgere, kan selvsagt diskuteres. Noen av disse reglene kan vel uten 

skade sløyfes. Men det er etter mitt skjønn viktig å holde fast ved adgangen til å føre 

kontroll med utenlandske oppkjøp av norske bedrifter. Fjernstyring av norsk næringsliv kan 

ha uheldige virkninger, bl.a. har vi erfaring for at lønnsomme oppkjøpte bedrifter kan bli 

slaktet for å få overført virksomheten til utlandet. Det virker også betenkelig at utenlandske 

banker fritt skal kunne etablere seg her og bare være undergitt kontroll fra hjemlandet. 

Hva spesielt angår petroleumsvirksomheten, kan det være grunn til å nevne at også de 

EF-land som utvinner olje og gass i stor utstrekning prefererer nasjonale interesser. Det later 

til at EF-kommisjonen ikke har gått noe særlig aktivt inn for å føre kontroll med at 

EF-prinsippene etterleves på dette felt. Men vi kan vel ikke føle oss trygge på at kontrollen 

vil bli like slapp i fremtiden. 

Det må selvsagt også tas i betraktning at en utvidelse av EF-reglene til å omfatte hele 

EØS-området kan gi norske bedrifter og enkeltpersoner lettere adgang til å etablere seg og 

til å yte tjenester i EF- og EFTA-land. Dette kan være en fordel for dem som ønsker å 

foreta slik etablering eller tjenesteyting. Men hvor meget dette betyr er vanskelig å vite. Jeg 

har ikke kjennskap til om planlagte norske etableringer i EF-området hittil har støtt på 

hindringer, og om det dreier seg om hindringer som vil bli fjernet om vi slutter oss til 

EF-reglene. Alt i alt synes jeg ikke at de fordeler som noen kanskje oppnår, er tilstrekkelige 

til å veie opp de foran nevnte ulemper med ordningen. 
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At norske bedrifters utenlandsetablering ikke alltid er ønskelig sett ut fra nasjonale interesser, 

er en side av saken som jeg kommer tilbake til i avsnittet nedenfor om kapitalbevegelser. 

VI. Kapitalbeve2elser 

Som nevnt foran i avsnitt I har EF vedtatt full liberalisering av kapitalbevegelser. 

I Norge ble kapitalbevegelser gradvis liberalisert i løpet av 1970- og 80-årene og ved res. 

22/6 1990 ble de siste reguleringene opphevet med virkning fra 1/7 1990. De er erstattet av 

noen regler av 27/6 1990 om meldeplikt. Etter mitt skjønn er det en uheldig vei vi har slått 

inn på her. Når kapitalen kan bevege seg fritt, har den en tendens til å strømme dit hvor den 

kan høste størst fortjeneste. Risikoen for kapitalflukt fra Norge er derfor stor. For å 

forhindre det kan vi bli nødt til å redusere kapitalbeskatningen slik at den ikke blir vesentlig 

ugunstigere enn i EF-landene, og vi må sørge for at rentenivået hos oss ikke blir særlig 

lavere enn i andre land. Vi har m.a.o. gitt slipp på muligheten for å bruke penge-og 

kredittpolitikken som middel til å styre den nasjonale økonomi. Vi har også gitt fra oss 

muligheten for å føre kontroll med norske etableringer i andre land. Når det gjelder 

utenlandske etableringer i Norge, ville konsesjonslovgivningen ha gitt kontrollmuligheter -

hvis vi hadde fått beholde den som den er. Men den er ikke til noen hjelp når det gjelder 

norske etableringer i utlandet. 

De norske deltagere i EØS-forhandlingene later ikke til å se som noe problem å inngå en 

avtale med EF om frie kapitalbevegelser. De resonnerer kanskje som så at dette ikke 

medfører noen forandring når både EF og vi allerede har fjernet reguleringene på dette felt. 

Men det er jeg ikke enig i. Langt alvorligere enn at vi for tiden har frigitt 

kapitalbevegelsene, vil det være å binde seg til ikke å gjeninnføre noen reguleringer i 

fremtiden. 

Noe hensyn som taler for å påta seg en slik forpliktelse, er vanskelig å se. EF's 

liberaliseringsdirektiv av 1988 går nemlig ut på at frigivelsen av kapitalbevegelser ikke bare 

skal gjelde innen EF, men i forhold til alle land ("erga omnes"). 26 (neste side) 
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En reservasjon som er tatt, vil ikke få noen betydning for oss så lenge vi selv har frigitt 

kapitalbevegelser. Vi trenger derfor ikke noen avtale med EF for at de som måtte ønske å 

dra fordeler av friheten, kan gjøre det. 

VII. De institusjoner som skal opprettes 

Et viktig ledd i EØS-forhandlingene er å få opprettet en rekke nye internasjonale organer. 

Disse skal sørge for at de felles regler som man får innen EØS-området, blir etterlevd og 

tolket noenlunde likt i EF- og EFTA-landene. Dessuten betraktes det som et viktig formål 

å sørge for at den framtidige utvikling av de regelverkene som angår de fire friheter og 

tilgrensende områder, skjer i takt i EF- og EFTA-landene. 

Forhandlingene om disse spørsmålene har gått svært tregt. EFTA-landene har hatt ambisjoner 

om å få innflytelse på beslutningsprosessene i EF. Men det er ikke meget de har oppnådd i 

så måte. Fremdeles (februar 1991) er mange spørsmål uløste, men et par viktige trekk ved 

den ordning som det ser ut til at vi vil få, kan nevnes: 

For det første vil det bli opprettet et særskilt EFTA-organ til å føre kontroll med at 

EØS-reglene etterleves innen EFTA-området. Dette organet skal ha myndighet til direkte 

inngrep overfor bedrifter i de enkelte land som bryter slike regler som legger plikter på 

private, særlig konkurransereglene og reglene om åpne anbud. Den myndighet dette organet 

får, blir derfor av slik art at det kreves vedtak etter grunnlovens § 93, d.v.s. 3/4 flertall i 

Stortinget for å få avtalen godtatt. Dette innebærer at 42 stemmer i Stortinget er tilstrekkelig 

til å torpedere EØS-avtalen. 

For det andre skal det etableres et apparat til å ta seg av den fremtidige utvikling av 

regelverkene. Det er enighet om å opprette et EØS-råd hvor statsråder både fra EF og EFTA 

26 Nærmere opplysninger om direktivet er gitt i arbeidsgrupperapporten Finansnæringene (i 
Regjeringsutvalgets "røde serie"). "Erga omnes" prinsippet omtales der s. 98-100. 
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deltar. Det skal ikke ha lovgivende myndighet, men skal ta standpunkt til prinsipspørsmål av 

felles interesse. Bl.a. kan spørsmål om endring av EØS-avtalen bli tatt opp der. Dessuten 

forutsettes det at EFTA får et særskilt organ som kan samordne medlemslandenes 

standpunkter, slik at de kan "tale med en stemme" i EØS-rådet. Dette organet skal vel også 

få myndighet til å gi direktiver til de enkelte EFTA-land om lovendringer som må 

gjennomføres som følge av vedtak i EØS-rådet. Det er meningen at EFTA-beslutningene skal 

kreve enstemmighet, slik at de enkelte land får vetorett. Men det politiske press for å oppnå 

enighet vil nok bli ganske sterkt. Formålet med ordningen er åpenbart å få til en stadig 

nærmere tilknytning og økt ensretting av EF og EFTA. 

En særskilt EØS-domstol har også vært på tale, men det er mer uklart hvordan den vil bli 

organisert og hvilke oppgaver den vil få. 

Vill. Helhetssyn på forhandlin2ene 

Ulempene ved å inngå en EØS-avtale som omfatter "de fire friheter" er etter mitt skjønn 

vesentlig større enn de små fordeler vi kanskje kan gjøre oss håp om på enkelte områder. 

Det er lite trolig at vi får akseptert mange av de unntak vi har bedt om. Og selv om vi 

skulle få det, anser jeg EØS-avtalen for å være dårligere enn den nåværende frihandelsavtale 

som det er meningen at den skal erstatte. Mange hevder at en EØS-avtale er nødvendig "for 

å gi oss innpass i det indre marked". Men det forklares aldri hva som menes med dette, og 

gis ingen begrunnelse. I virkeligheten har vi godt innpass i EF, og det er ingen grunn til å 

tro at våre muligheter for økonomisk og kulturelt samkvem med EF-landene skal bli vesentlig 

svekket på grunn av den liberaliseringsprosess som pågår der. 

Vi burde ha fortsatt Luxembourgprosessen der de enkelte tilpassingstiltak ble tatt opp hver 

for seg og omhyggelig overveiet, istedenfor å kaste oss ut i forhandlinger om en 

altomfattende avtale uten å ha utredet skikkelig hva den kan føre til, og uten en åpen debatt 

om de fundamentale spørsmål det dreier seg om. 
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Hvis en avtale kommer i stand, kan det spørres om den vil øke eller minske sannsynligheten 

for senere EF-medlemskap. Noen hevder at hvis vi får en "god" EØS-avtale, blir spørsmål 

om medlemskap ikke aktuelt. Men dette tviler jeg sterkt på. Det institusjonelle apparat som 

skal opprettes, kan lett bli et redskap til å bringe oss stadig nærmere et medlemskap. 

Dessuten vil tilhengere av medlemskap sikkert hevde at når vi har underkastet oss nesten alle 

EF's forpliktelser i EØS-avtalen, kan vi like godt ta skrittet fullt ut, slik at vi også får 

medbestemmelsesrett. Om dette vil gi dem tilstrekkelig tilslutning, er en annen sak. Det er 

nok en nærliggende mulighet for at vi blir hengende fast i den EØS-avtalen som vi kanskje 

får. Den vil under enhver omstendighet bli en dårlig avtale, men vi bør arbeide for at den 

ikke blir dårligere enn nødvendig. Ut fra dette syn er det viktig at det fra norsk side settes 

klare grenser for hva vi kan gå med på, og at vi ikke firer en tomme på de få kravene som 

vi ennå ikke har gitt opp. Det ville ikke være noen ulykke om dette bidro til at 

forhandlingene brøt sammen. 


