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EØS: Utdatert og unødvendig
• 95 prosent av EUs import kommer utenfra 

EØS, det vil si fra andre land enn Norge, 
Island og Liechtenstein. 

•Over 150 land handler med EU uten EØS.

• 1 prosent av varene som kommer til EU blir 
inspisert.



«De store norske 
eksportnæringene 
vil være omtrent 
uberørt av en 
annen handels-
tilknytning til EU 
enn EØS.»
Dag Harald Claes
Professor ved 
Universitetet i Oslo
Klassekampen 07.12.18



Offshore leverandørindustri



St.prp. nr. 100 (1991-92), 
s. 102





«…gradvis avskaffe restriksjonene i 
den internasjonale handel og på de 
direkte utenlandske investeringer og 
senke tollskranker og andre 
hindringer.» 
Traktaten om den europeiske unions 
funksjonsmåte artikkel 206



• En avtale mellom to likeverdige 
parter, Norge og EU. 

• Ingen forutsetning om innføring 
av nytt regelverk. Ikke 
overvåkingsorgan og domstol. 

• Tollfri handel med industrivarer.

• Gjensidig markedsadgang for 
tjenester.

• Men ikke fri flyt av arbeidskraft 
eller fri etableringsrett. 

Hva er 
alternativet?
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Tollfri handel med industrivarer

• Tollfrihet før EØS. Frihandelsavtalen ga – og 
gir – Norge tollfri adgang til EU-markedet for alle 
industrivarer.

• Samsvarsvurdering. Norge kan velge å følge 
tilsvarende produktregler som EU der dette er 
ønskelig.



«Tekniske handelshindringer»

• Arbeidet med felles tekniske standarder skjer 
blant annet i Den europeiske komiteen for 
standardisering (CEN), der flere av medlems-
landene er utenfor EU/EØS, som Sveits og 
Tyrkia. 

• CEN utvikler standarder for alt fra maskiner 
og elbiler til gjødsel og drivstoff. Norske varer 
er tilpasset det europeiske markedet, med eller 
uten EØS. 
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EUs tilgang på fisk og sjømat 
(import og produksjon, 2016)



Fortsatt samarbeid om forskning, 
studier og kultur

• Norge og EU samarbeidet om forskning 
og studieutveksling lenge før EØS-avtalen. 
Vi kan uten EØS delta i EUs forskning- og 
studieutvekslingsprogrammer.

• I perioden 2014-2020 betaler Norge rundt 
18 milliarder kroner til EUs 
forskningsprogram Horisont 2020.







Eksport til EU fra
utvalgte land, 
1980-2009. 
1992=100 
(basisår). (Kilde: 
United Nations 
Comtrade, 
gjengitt etter 
NOU 2012:2.)





«Vi finner at de største eksportørene til 
EU i mindre grad er avhengige av EØS-
avtalens vilkår, sammenlignet med et 
eventuelt innhold i en moderne bilateral 

handelsavtale.»
Menon Business Economics Rapporten Norge og EØS: 
Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen
Menon-publikasjon nr 17/2013



KOREU-
avtalen

• Avtale mellom EU og Sør-Korea, undertegnet i 2011. 
KOREU-avtalen dekker følgende områder: Fri handel med 
varer, fri handel med tjenester, offentlige anbud og 
innkjøp  samt beskyttelse av intellektuelle rettigheter 
(IPR).

• Avtalen fjerner all toll på industrivarer. 99 prosent av 
alle tollsatser fjernes over en fem års periode.

• Omfatter avvikling og regulering av evt. tekniske 
handelshindringer.

• På tjenesteområdet går avtalen lenger enn WTOs GATS-
avtale, særlig på områdene finans, telekom, maritime 
tjenester og e-handel. 

• Mekanismen for tvisteløsning i avtalen er basert på 
WTOs tvisteløsningsordning, men den antas å kunne 
håndtere sakene raskere enn WTO.
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Samhandelen med EU på ost





Takk for oppmerksomheten


