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Sagt om ESA

“I ESA, som er kontrollorganet som overvakar

EØS-avtalen, sit det norske diplomatar som 

systematisk motarbeider interessene til det norske 

folket. Vi bør ikkje nøle med å kalle dei med deira

rette namn: landsforrædarar, og det ikkje mindre 

enn passivt NS-medlemsskap under krigen.”

Nils Rune Langeland, Dagbladet 4. januar 2003



Sagt om ESA

“Jeg ser for meg et bilde av disse 

konkurranseemissærene fra ESA som vasser 

gjennom norsk samfunnsliv med sine 

ødeleggende meldinger, som zombier som ikke 

forstår at deres tid er ute. Det er på tide at vi ser 

det. Og at vi avskilter dem.” 

Professor Steinar Westin, Adresseavisa 12. mars 2009



Watchdog EFTA Surveillance Authority



The Guardian of the EEA Agreement



EØS AVTALEN



Fire friheter 

• Fri bevegelse av varer 

• Fri bevegelse av tjenester

• Fri bevegelse av kapital

• Fri bevegelse av personer

Horisontale områder

• Miljø

• Sosialpolitikk

• Forbrukersaker

• Statistikk

• Selskapsrett

Felles regelverk 

• Statsstøtte

• Konkurranse

Samarbeid 

• EU-programmer

• EU-byråer

Økonomisk utjevning

• EØS-finansieringsmekanisme



EØS-avtalen omfatter ikke…

Tollunionen og handel med tredjeland

Den felles landbruks- og fiskeripolitikken

Regionapolitikken (strukturfondene)

Den økonomiske og monetære union (euro-samarbeidet)

Skatter og avgifter

EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

EUs justis- og innenrikssamarbeid



3. Beslutningsprosessen



EU Kommisjonen har kompetansen til å fremme lovforslag
Artikkel 99 i EØS avtalen gir EØS landene rett til å bli hørt og en forpliktelse for Kommisjonen til å 

å konsultere Norge, Island og Liechtenstein

Felles beslutningsprosedyre
Europeiske Parliamentet og

Rådet

EØS landene har her ingen
rettslig rett til å bli hørt

EU rettsakter publisert i Official Journal
Fotnoter hvor rettsakter markert EØS relevant (ikke rettslig bindene)

Beslutningsprosessen i EU

Eksperter for delegerte
og implementerte

rettsakter

I henhold til artikkel 100 i EØS 
avtalen har EØS landene

rett til å være med på møtene
I praksis ikke rett

til å stemme



Two pillars





The             EEA Agreement on www.efta.int  



EØS-beslutningsprosessen starter...

• EFTA-arbeidsgrupper vurderer relevans og behov for tilpasninger: 

Standardskjema sendt til ekspertgruppene

• Arbeidsgruppene diskuterer:

• Relevans

• Behov for tekniske tilpasninger

• Behov for substansiell tilpasning

• Behov for Stortingets samtykke (Art. 103 i EØS-avtalen)

• EFTA-sekretariatet utformer utkast til EØS-komitebeslutning

• EFTAs underkomiteer oversender EØS-komitebeslutningen til EU-siden



EØS RELEVANS
De fleste rettssakter markert EØS relevant i Official Journal



EØS RELEVANS

Tommelfinger regel – det indre market

Men hva er det indre market i dag og hva var det i begynnelsen av 1990?





Tilpasningstekster



En tilpasningstekst kan være at et helt direktiv ikke får

anvendelse for et EØS land 

Eksempel: Fornybar Energi Direktivene 2001/77/EC og 2009/28/EC er satt som en

tilpasningstekst at direktivet ikke skal gjelde for Liechtenstein

En tilpasningstekst kan gjelde ulike paragrafer i en forordning

eller et direktiv: “Denne bestemmelse får ikke anvendelse for 

Island.” Eller skrevet at denne bestemmelsen skal forstås

som….

Tilpasningstekster



Tilpasningstekster

Behovet for tilpasningstekster:

Bør være en god begrunnelse siden visjonen og den rettslige rammen er et indre europeiske market med 

like og harmoniserte rettigheter og forpliktelser.

Imidlertid kan det være situasjoner der en tilpasningstekst har legitimerte rettslige hensyn. EU land har ofte

ulike derogasjons bestemmelser gitt i direktiver og forordninger.



Utfordringer
Statisk ramme, men dynamisk innhold

Antall rettsakter: fra 1800 til 10 000 (i kraft)

Tilpasninger og unntak: gradvis vanskeligere

Manglende kunnskap om EØS-avtalen

EU-byråer med beslutningsmyndighet



Utfordringer

EU-byråer med beslutningsmyndighet

Innen finans og energi har ulike EU Byråer blitt etablert med 

beslutningsmyndighet. Utfordring for to-pilar strukturen





Hvordan ESA jobber 

på energisektoren



Ulike typer av saker:

Klagesaker

Non and REG saker

Eget initiativ saker



Uformell

handling

Formell

prosedyre

“Traktatbrudd”

Formelt åpningsbrev

Grunngitt uttalelse

Pre-artikkel 31-brev

Spørsmål om mer informasjon

Saksgangen



www.eftasurv.int

http://www.eftasurv.int/

