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Med «Traktaten(e)» mener jeg:

• EØS-avtalen og ODA-avtalen (i EØS-rettssystemet)

• EU-traktatene (i EU-rettssystemet)

I EØS-rettssystemet:

• Den materielle primærretten, dvs. EØS-avtalens hoveddel, ligger fast.

• (og har gjort det siden 1994…

• … med unntak for nye og utgående EU-medlemmer)

• Sekundærretten oppdateres løpende, ved at vedleggene til EØS-

avtalen oppdateres.

• (men ikke uten utfordringer)
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Hva man oppnår:

• EUs autonomi blir respektert: 

• Ingen felles organer for både EU og EØS, med unntak av «joint 

committees».

• Bare i svært liten grad formell myndighetsoverføring.

• Bare ESAs myndighet til å treffe bindende vedtak i 

konkurransesaker…

• … og EFTA-domstolens kompetanse til å avgjøre gyldigheten 

av disse vedtakene.

• Derfor§ 115-vedtak i 1994.
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La oss se litt nærmere på EØS-komiteens oppgave med å vedlikeholde 

rettssystemet.
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Bestemmelsen som oppretter komiteen er EØS-avtalen artikkel 92(1):

«Det skal opprettes en EØS-komité. Den skal sikre en effektiv 

gjennomføring av denne avtale og se til at avtalen virker. Den skal for 

dette formål utveksle synspunkter og opplysninger og treffe beslutninger i 

saker i henhold til avtalen.»

Plikten til å løpende gjennomføre nye rettsakter følger blant annet av 

EØS-avtalen artikkel 102(1):

«For å sikre rettssikkerhet og ensartethet innen EØS skal EØS-komiteen

treffe beslutning om endring i et vedlegg til denne avtale så nær som

mulig i tid etter at Fellesskapet har vedtatt tilsvarende nytt regelverk, med 

sikte på å gjøre det mulig med samtidig iverksettelse av det nye

fellesskapsregelverk og endringene i vedleggene til denne avtale. For 

dette formål skal Fellesskapet så snart som mulig underrette de andre

avtaleparter gjennom EØS-komiteen når det vedtar regelverk på et 

saksfelt som omfattes av denne avtale.»
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Dette er et eksempel på et direktiv: 

Direktiv 2004/38/EF (Unionsborgerdirektivet)
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La oss se litt nærmere på EØS-komiteens oppgave med å vedlikeholde 

rettssystemet.
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• EU-domstolen har 27 dommere – en fra hver medlemsstat.

• I tillegg har domstolen 6 generaladvokater, som skriver utkast til 

avgjørelser i de fleste saker.

• Utkastene leses opp på slutten av den muntlige høringen og 

publiseres.

• Domstolen står fritt om de vil følge GAens uttalelse eller ikke.

• EU-domstolen har sete i Luxembourg

Søksmålstypene:

• Foreleggelse = spørsmål om EU-rett fra nasjonal domstol. 

• Svaret fra EU-domstolen er bindende!

• Ugyldighetssøksmål = søksmål om gyldigheten av et EU-organs 

vedtak.

• Traktatbruddsøksmål = Kommisjonen vs medlemsstat
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• EFTA-domstolen har ikke generaladvokater…

• … men har veldig gjerne ønsket seg det.

Søksmålstypene:

• Foreleggelse = spørsmål om EØS-rett fra nasjonal domstol. 

• Svaret fra EFTA-domstolen er i prinsippet bare rådgivende (!!)

• Ugyldighetssøksmål = søksmål om gyldigheten av et EØS-organs 

vedtak

• (og også EU-organers vedtak som er kopiert inn i EØS? 

uavklart per dags dato)

• Traktatbruddsøksmål = ESA vs medlemsstat
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Avsnitt 16 fra Keck:

“By contrast, contrary to what has previously been decided, the application 

to products from other Member States of national provisions restricting or 

prohibiting certain selling arrangements is not such as to hinder directly or 

indirectly, actually or potentially, trade between Member States within the 

meaning of the Dassonville judgment (Case 8/74 [1974] ECR 837), so 

long as those provisions apply to all relevant traders operating within the 

national territory and so long as they affect in the same manner, in law and 

in fact, the marketing of domestic products and of those from other 

Member States.“
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L’Oréal-saken

• EFTA-domstolen hadde i en tidligere sak kommet til at en 

direktivbestemmelse skulle tolkes på en måte.

• EU-domstolen kom deretter til at samme direktivbestemmelse måtte 

tolkes på en annen måte.

• I L’Oréal valgte ETA-domstolen å følge EU-domstolens løsning (og 

dermed reversere sin egen rettspraksis) fordi «forskjellene i 

virkeområde og formål mellom [EU-retten] og EØS-retten [ikke utgjorde] 

tvingende grunner for innbyrdes avvikende tolkninger» av 

direktivbestemmelsen i EØS-retten og EU-retten.

Jabbi-saken

• EFTA-domstolen så bort fra EU-domstolens fortolkning av 

unionsborgerdirektivet i en sak for å oppnå et homogent utfall.

• EU-domstolen mente at saken falt utenfor direktivets 

virkeområde, men i EU-traktatene var det en traktatbestemmelse 

å bygge på (TEUV artikkel 21).

• I EØS har vi direktivet, men ikke traktatbestemmelsen.

• EFTA-domstolen anvendte derfor direktivet analogisk, for å 

oppnå et homogent resultat (avsnitt 82).
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Godt oppsummert i HR-2018-1036-A (Thue): 

(63) Som det fremgår HR-2016-2554-P (Holship) avsnitt 76 til 78, er EFTA-

domstolens tolkningsuttalelser rådgivende og ikke formelt bindende. 

Nasjonale domstoler må ta selvstendig stilling til hvordan EØS-retten skal 

forstås og anvendes. For å sikre den tilsiktede rettsenheten innenfor EØS-

området, må domstolene likevel normalt følge EFTA-domstolens 

forståelse av EØS-retten. Bare hvis det foreligger «særlige grunner» kan 

det være aktuelt å fravike en rådgivende tolkningsuttalelse. Både 

bevisbedømmelsen og den konkrete rettsanvendelsen hører imidlertid 

under nasjonale domstoler.

(64) Jeg kan ikke se at det foreligger noen særlige grunner til å fravike 

EFTA-domstolens forståelse av direktivet i dette tilfellet. EFTA-domstolen 

ble riktignok gjort oppmerksom på at det var uenighet mellom partene om 

hvorvidt Thue var forpliktet til å kontakte Operasjonssentralen ved avreise. 

Denne uklarheten har imidlertid ikke medført noe forbehold fra EFTA-

domstolens side, og slik jeg leser uttalelsen, mener domstolen at reisene 

uansett var nødvendige for å løse de aktuelle oppdragene
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Har EFTA-domstolen forstått EU-retten riktig?

• C-1/99 vs C-348/98: Nesten umulig å se at det er snakk om samme 

rettskildegrunnlag.

Når skyggen trekker raskest: EFTA-domstolen først ut

Fosen-eksempelet:

• LR spurte EFTA-domstolen om ansvargrunnlaget for erstatningsansvar 

ifbm offentlige anskaffelser.

• Fosen I: EFTA-domstolen: objektivt ansvar.

• LR: tilsidesatte EFTA-domstolens avgjørelse.

• Saken anket til Høyesterett, som spurte EFTA-domstolen på nytt om de 

virkelig mente dette

• EFTA-domstolen i Fosen II: bare ansvar for tilstrekkelig 

kvalifiserte brudd.

• EFTA-domstolen begrunnet reverseringen med henvisninger til 

EU-domstolens rettspraksis.

23



Egenart a)

• Forskjellig tolkning pga forskjell i rettsgrunnlaget (EU-rett vs. EØS-rett).

Egenart b)

• Rettsgrunnlaget er ulikt i EU og EØS, men man tolker seg frem til 

samme regel.

 Resultathomogenitet.

• Har EFTA-domstolens avgjørelse tilstrekkelig overbevisningskrav til at 

den blir godtatt?

• … av norske/islandske/liechtensteinske domstoler?

• … av EU-domstolen?
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Gjelder typisk saker utenfor EØS-rettens saklige eller stedlige 

virkeområde:

• Pedicel: tjenester «uatskillelig knyttet til» salg av vare som ikke er 

omfattet av EØS-avtalen (vin).

• Synnøve Finden: statstøttetiltak «uatskillelig knyttet til» produkter som 

ikke er omfattet av EØS-avtalen.

• Marine Harvest: ESA har ikke kompetanse til å overvåke statsstøtte i 

fiskerisektoren.
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• Se f.eks. EØS-komiteens beslutning 315/2015, hvor et vedtak kjent 

ugyldig av EU-domstolen ble tatt ut fra EØS-avtalens vedlegg.

• Uten/i tiden frem til et vedtak i EØS-komiteen:

• EØS-rettsanvendere må la være å anvende det ugyldige 

vedtaket (direktivet/forordningen).
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Sak E-6/01 CIBA [2002]

• Saken gjaldt om EØS-komiteen hadde fattet et gyldig vedtak (opptrådt 

innenfor sin kompetanse).

• Se særlig avsnittene 20-23.

Den siste uklarheten bringer oss over på neste tema – «the widening

gap»…
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• Endringer i EUs traktatgrunnlag post-EØS har betydning for tolkningen 

av direktiver og forordninger i EU-pilaren…

• … og for regelproduksjonen (nye forordninger og direktiver).

• EØS-avtalen har ikke mekanismer for å fange opp disse endringene!

 Dette skaper tolkningsutfordringer.

29



30



Utfordring: byrå-spørsmålet

• Grunnloven§ 26 eller§115?

• Domstolskontroll av “kopivedtak”, m.m.
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• Et annet ord for restriksjon er «hindring».

• Det kan hende jeg bruker disse to begrepene om hverandre.

Direktiver og forordninger på de fire friheters område

• I praksis spiller direktiver og forordninger en viktig rolle.

• Kan for eksempel brukes for å harmonisere produktkrav.

• Noen direktiver og forordninger er rene jukselapper:

• Direktiv 2004/38/EF, se utlendingsloven kap. 13 (2008/35)

• Forordning (EU) 492/2011, se EØS-arbeidstakerloven (2012/81)

• Direktiv 2006/123/EF, se tjenesteloven (2009/103)

• Forordning (EF) 764/2008, se EØS-vareloven (2013/13)
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Virkeområdet for de fire friheter – tilknytningskravet

• Varer: opprinnelse i en EØS-stat, jf. EØS-avtalen art. 8(2).

• Arbeidstakere: statsborgerskap i en EØS-stat, jf. EØS-avtalen art. 28(2).

• Tjenester/etablering: ha statsborgerskap/være hjemmehørende i en EØS-stat, jf. EØS-

avtalen art. 39 jf. 34.

• Kapital: tilhøre en som er bosatt/hjemmehørende i EØS-området.

Frihetene gjelder ikke for offentlig myndighetsutøvelse

• Se EØS-avtalen artikkel 28(4) og 32 jf. 39.

• Dette unntaket skal tolkes snevert.

Husk at de fire friheter er..

• … rettigheter for individene.

• … restriksjonsforbud for pliktsubjektet (normalt staten).

• Grunnleggende trekk fra menneskerettighetsfaget i fjor gjelder også her:

• inngrep (MR) ≈ restriksjon (EØS).

• legitime hensyn/formål (MR) = legitime hensyn/formål (EØS)

• rettferdiggjøring av inngrep (MR) = rettferdiggjøring av restriksjoner (EØS)
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• *OBS: Vi skiller mellom opprinnelsesnøytrale og opprinnelsesbestemte

tiltak.

• Opprinnelsesnøytrale tiltak kan begrunnes i både hensynene 

listet opp i EØS art. 13 og andre «tvingende allmenne hensyn».

• Opprinnelsesbestemte (=direkte diskriminerende) tiltak kan bare

begrunnes i hensynene listet opp i EØS art. 13.

• Eksempel på opprinnelsesnøytralt tiltak:

• Forbud mot import av vannscootere med mer enn 150 

hestekrefters motor.

• Eksempel på opprinnelsesbestemt tiltak:

• Forbud mot import av italienske vannscootere.
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• Vi begynner med å se på restriksjonsvurderingen for varer.
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OBS: dette er bare én av flere mulige måter å fremstille 

rettspraksisen på.
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• Nå skal jeg gå gjennom utviklingen i rettspraksis om tiltak med 

tilsvarende virkning som kvantitative restriksjoner…

• … og det skal jeg gjøre kronologisk, for å vise hvordan rettstilstanden

har vokst frem.
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• Ivrige saksøkere tok Dassonvilleformelen på ordet, og kom med stadig 

mer kreative saksanlegg.
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• Eksplosjon i saker etter Cassis de Dijon, hvor saksøkere utfordret 

nasjonal lovgivning over en lav sko. 

• En rekke etterfølgende saker bekreftet dette vide restriksjonsbegrepet.

• Eksplosjon i saker for EU-domstolen etter Cassis de Dijon.

• Utviklingen toppet seg med de såkalte «søndagssakene».

• Var forbud mot å ha butikker åpent på søndager en restriksjon?

• EU-domstolen sa ja, men fant restriksjonene rettferdiggjort.

• Dette førte til en ny strøm av saker.

• Så kommer vi til 1993, hvor domstolen tar et par skritt tilbake…
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• Først med Keck-saken, som gjaldt et fransk forbud mot å selge varer 

med tap.
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• Adekvansbegrensningen gjelder generelt for alle fire frihetene.

• Men OBS: det skal generelt svært lite som skal til før EU-domstolen 

anser en restriksjon for å være adekvat.
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Merk: hvor vidt de svenske reglene faktisk innebar en vesentlig 

bruksbegrensning var det opp til de nasjonale domstolene å avgjøre.

Se også sak C-110/05 Kommisjonen mot Italia 

(motorsykkelilhengere) [2009]

• Italiensk totalforbud mot bruk av tilhengere til motorsykkel ansett som 

en restriksjon.

• Begrunnelse: effekten av forbudet var å forhindre markedstilgangen.

Er det spor av et paradigmeskifte i disse to sakene?

• Fra salgsrestriksjoner og bruksrestriksjoner  markedsadgangstest?
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 Kvantitative importrestriksjoner er i strid med EØS-avtalen artikkel 11.
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 Følgelig er dette tiltaket ikke i strid med EØS-avtalen artikkel 11.
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Ingen av disse tre passer vel helt?

• Ikke et krav til selve produktet.

• Ikke en brukshindring.

• Ikke en regulering av salgssituasjonen.

MEN: Dette er en et opprinnelsesbestemt tiltak

 slike tiltak er alltid restriksjoner.
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Restriksjon = «tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ

importrestriksjon»

 I strid med EØS-avtalen artikkel 11.

Hovedkonklusjon:

• Kravet om importlisens og begrensningen i antall treskjæringsmaskiner 

som kan importere er restriksjoner i strid med EØS-avtalen artikkel 11.

• Kravet til myndighetsgodkjennelse for de som selger 

treskjæringsmaskiner er ikke en restriksjon, jf. EØS-avtalen artikkel 11.
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• *OBS: Vi skiller mellom opprinnelsesnøytrale og opprinnelsesbestemte

tiltak.

• Opprinnelsesnøytrale tiltak kan begrunnes i både hensynene 

listet opp i EØS art. 13 og andre «tvingende allmenne hensyn».

• Opprinnelsesbestemte (=direkte diskriminerende) tiltak kan bare

begrunnes i hensynene listet opp i EØS art. 13.

• Eksempel på opprinnelsesnøytralt tiltak:

• Forbud mot import av vannscootere med mer enn 150 

hestekrefters motor.

• Eksempel på opprinnelsesbestemt tiltak:

• Forbud mot import av italienske vannscootere.
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• Vi begynner med å se på restriksjonsvurderingen for varer.
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• «menneskers og dyrs liv og helse» er tolket utvidende i rettspraksis.

• Dekker f.eks. miljøhensyn/klimahensyn generelt, se sak C-

573/12 Ålands vindkraft [2014], se særlig avsnitt 80.
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Sak 120/78 Cassis de Dijon [1979] avsnitt 8:

«Hindringer for samhandelen inden for fællesskabet , der beror på 

forskelle i de nationale lovgivninger vedroerende afsætningen af de 

pågældende produkter , må accepteres i det omfang , disse bestemmelser 

er uomgængeligt nødvendige af hensyn til især en effektiv skattekontrol , 

beskyttelse af den offentlige sundhed , god handelsskik og 

forbrugerbeskyttelse .»
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• Steg 2 og 3 kalles gjerne samlet for «proporsjonalitetsvurderingen».
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• Her er det mulig å ”kortslutte”, ved å gå direkte til den aktuelle 

restriksjonstypen.

• Dette fordi alle produktkrav er restriksjoner.

• Produktkrav vil alltid rammes av Dassonville.

• Produktkrav vil alltid være adekvate (Motorradcenter)
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• Dette er slik EU-domstolen normalt drøfter – en ren nødvendighetstest.
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Tegn til forholdsmessighet i snever forstand (stricto sensu-

vurdering) i rettspraksis, se særlig sak C-126/15 Kommisjonen mot 

Portugal [2017] avsnitt 64:

«Det bemærkes, at proportionalitetsprincippet kræver, at medlemsstaterne 

anvender midler, som, idet de gør det muligt effektivt at nå det mål, der 

forfølges med national ret, ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt, og 

som gør det mindste indgreb i de af den pågældende EU-lovgivning 

opstillede formål og principper (jf. i denne retning dom af 18.12.1997, 

Molenheide m.fl., C-286/94, C-340/95, C-401/95 og C-47/96, 

EU:C:1997:623, præmis 46, og af 22.10.2015, Impresa Edilux og SICEF, 

C-425/14, EU:C:2015:721, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis). I 

Domstolens praksis præciseres i denne henseende, at såfremt der herved 

kan vælges mellem flere egnede foranstaltninger, skal den mindst 

restriktive foranstaltning anvendes, og de pålagte byrder må desuden ikke 

være uforholdsmæssige i forhold til de forfulgte mål (dom af 12.7.2001, 

Jippes m.fl., C-189/01, EU:C:2001:420, præmis 81, og af 9.3.2010, ERG 

m.fl., C-379/08 og C-380/08, EU:C:2010:127, præmis 86).»

(mine uthevelser)
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Hentet fra Barnard, The Substantive Law of the EU  (6. utg. 2019)

Som dere ser: 

• Det er mulig å fremstille reglene på flere ulike måter.

• Men, om dere sammenligner men min figur, og tester begge ut på noen 

faktumsituasjoner, burde hovedkonklusjonene bli de samme.

Forkortelser og engelske begrep i Barnards illustrasjon:

• QRs = Quantitative Restrictions (kvantitative restriksjoner)

• MEEs = Measures with Equivalent Effect (tiltak med tilsvarende virkning)

• CSAs = Certain Selling Arrangements (enkelte former for salg)

• FHR = Fundamental Human Rights (fundamentale menneskerettigheter)

• TFEU = Treaty on the Functioning of the EU (Traktaten om den Europeiske 

Unions Funksjonsmåte)

• (TFEU art. 34 = EØS art. 11)

• (TFEU art. 36 = EØS art. 13)

• «mandatory requirements» = tvingende allmenne hensyn
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