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Evrópa breytist hratt. Alþjóðavæðingin vekur ýmsar 
spurningar og frjáls viðskipti og frjáls för fólks 
eru dregin í efa. Í fyrsta skipti vill ríki nú yfirgefa 
Evrópusambandið. Markmið Evrópuverkefnisins hefur 
verið sameinuð Evrópa án landamæra. Nú sjá sumir 
slíka opnun sem ógn og óttast glatað fullveldi. Aðrir 
spyrja spurninga um réttlæti í samfélagsþróuninni.

Þessum breyttu straumum ber að taka af fullri alvöru. 
Aðgangur EFTA ríkjanna að innri markaði 500 milljóna 
íbúa hefur gengið vel. Eftir nærfellt aldarfjórðung er 
því hætt við að frelsinu og réttindunum sem fengist 
hafa sé tekið sem sjálfgefnum hlut. Það ættum við 
ekki að gera.

EES-samningurinn hefur átt mikinn þátt í vaxandi 
lífsgæðum og hagsæld þeirra sem búa 
í EFTA ríkjunum. Nú ríður á að standa vörð um þann 

árangur. Á óvissutímum er það lán okkar að vera hluti 
af stærstu viðskiptaheild veraldar og eiga aðild að 
skilvirkum stofnunum sem njóta trausts. Kerfið sem 
við búum við veitir ákveðið öryggi. Það gerir okkur 
kleift að beina afli alþjóðavæðingarinnar í réttan 
farveg – að virkja möguleikana sem hún býður upp á 
og vernda árangurinn sem náðst hefur  
í velferðarmálum.

Starfsumhverfi okkar og samfélög breytast 
hratt. Nýjar áskoranir og ný tækifæri fylgja 
alþjóðavæðingunni, stafrænu byltingunni, 
deilihagkerfinu, breytilegum vinnumynstrum og 
lýðfræðilegri þróun. Því fylgir mikil ábyrgð að vinna að 
áframhaldandi framförum þar sem efnahagsleg þróun 
Evrópu styrkir hina samfélagslegu og þar sem tekist 
er á við þær ógnir sem steðja að umhverfi okkar.

Formáli

Lykiltölur 2016
Mál tekin fyrir: 555                  Málum lokið: 524                  Kærur í vinnslu: 158

Fjárhagsáætlun 2016: 14 milljónir evra
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Eftirlitshlutverk ESA nær til innri markaðarins, 
samkeppni og ríkisaðstoðar. Í þessum bæklingi 
vörpum við ljósi á nokkur málefni sem ESA hefur 
fengist við á árinu 2016. Með dugmiklu og hæfu 70 
manna starfsliði af 16 mismunandi þjóðernum tekst 
ESA á við nýjar áskoranir til að standa vörð um það 
sem áunnist hefur. Við vonumst til að þannig megi 
tryggja að EES-samningurinn komi að fullum notum, 
jafnvel á tímum breytinga. Einkum og sér í lagi beinist 
viðleitni okkar að því að tryggja að kostir samkeppni 
nýtist sem best í þágu heildarinnar.

ESA leggur mikla og vaxandi áherslu á að fræða og 
upplýsa um EES-samninginn og gildi hans. Vitundin 
um Evrópska efnahagssvæðið og ávinningin sem 
fylgir aðild EFTA-ríkjanna er mikilvæg. Það er líka 
mikilvægt að ESA fylgist með og kynni sér þróun  
mála á Íslandi, í Liechtenstein og í Noregi. Við viljum 
eiga náið samráð við aðildarríki EES samningsins  
í EFTA til að kostir samningsins nýtist sem best. 
 
Öllum spurningum sem þið kunnið að hafa viljum við 
leitast við að svara. Þið getið fundið okkur á Facebook, 
Twitter og LinkedIn undir merkinu @EFTASURV og á 
vefsíðu okkar, www.eftasurv.int.

Stjórn
Eftirlitsstofnun EFTA

Helga Jónsdóttir
Stjórnarmaður

Sven Erik Svedman
Forseti

Frank J. Büchel
Stjórnarmaður

Formáli

Eftirlitsstofnun 
EFTA

http://www.eftasurv.int
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Innri markaður Evrópu byggist á reglum um fjórfrelsið – frjálst flæði vöru, fólks, þjónustu og 
fjármagns. Þetta fjórfrelsi er kjarni Evrópusamrunans.

EES-samningurinn tekur einnig til málefna á borð við vinnuvernd, vinnurétt, jafnrétti karla og kvenna, 
neytendavernd, umhverfismál og félagarétt. ESA getur gripið til aðgerða ef EFTA-ríki sinnir ekki 
skyldu sinni til að taka samþykkta EES löggjöf í landsrétt innan tímamarka og með tilhlýðilegum 
hætti. Sama á við ef EES löggjöf er ekki rétt framkvæmd.

Innri markaðurinn

Foreldraorlof í Noregi

Í Noregi er feðrum aðeins heimilt að fullnýta rétt sinn 
til launaðs foreldraorlofs ef móðirin er í vinnu eða 
fullu námi. Mæðrum í sömu stöðu er heimilt að taka 
launað foreldraorlof hvort sem faðirinn stundar nám, 
vinnu eða ekki.

ESA sendi formlegt áminningarbréf í júlí 2016, þar 
sem sett var fram það sjónarmið að hinar norsku 
reglur feli í sér beina mismunun á grundvelli 
kynferðis. Afstaða Noregs er að reglurnar um launað 
foreldraorlof falli utan við gildisviðs EES-réttar. ESA 
og Noregur munu ræða frekar um málið á árinu 2017.

Störf útsendra starfsmanna í Noregi

Í kjölfar kvörtunar sendi ESA norskum stjórnvöldum 
formlegt áminningarbréf í október 2016. Niðurstaða 
ESA var að framkvæmd í nokkrum atvinnugreinum, 
þar sem útsendir starfsmenn af Evrópska 
efnahagssvæðinu fengu endurgjald fyrir húsnæði, 
ferðalög og uppihald, gengi gegn tilskipuninni um 
störf útsendra starfsmanna. 

Þótt Noregi sé heimilt að kveða á um lágmarkslaun 
vegna útsendra starfsmanna fellur það í hlut 
heimaríksins að að mæla fyrir um greiðslur vegna 
þess kostnaðar sem hlýst af húsnæði, ferðalögum og 
uppihaldi. Í Noregi hefur aðilum vinnumarkaðarins 
verið falið að vinna að lausn innan ramma EES-
samningsins og ESA mun fylgjast með þeirri vinnu.
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Að standa vörð um EES-rétt

Mikilvægur liður í starfi ESA er að tryggja rétta innleiðingu og framkvæmd EES-réttar af hálfu Íslands, 
Liechtenstein og Noregs þannig að íbúar EFTA-ríkjanna njóti fulls ávinnings af EES-samningnum.

Skaðabótaábyrgð vegna dómstóla

Íslensk lög leyfa ekki að einstaklingar höfði 
skaðabótamál gegn ríkinu þegar dómstólar hafa 
ekki farið að EES-rétti. Eftir kvörtun sendi ESA frá 
sér rökstutt álit í janúar 2016, þar sem fram kom 
að Íslandi bæri að hlíta hinni almennu meginreglu 
um ábyrgð ríkja vegna brota gegn EES-rétti – sem 
að mati ESA tekur einnig til ábyrgðar vegna brota af 
hálfu dómstóla,ef dómstólar á síðasta dómstigi dæma 
bersýnilega gegn EES-rétti. 

Þótt ríki geti borið skaðabótaábyrgð vegna dóma sem 
brjóta gegn reglum EES-réttar er sjálfstæði dómstóla 
ekki dregið í efa í áliti ESA. Hitt er heldur ekki 
dregið í efa að dómar eru endanlegir. Meginreglan 
um skaðabótaábyrgð ríkis gæti haft í för með sér 
bótaskyldu en ekki endurskoðun á niðurstöðu 
dómsins.

Ný verkefni

Á árinu 2016 voru ESA falin ný verkefni 
varðandi fjármálaeftirlit. Markmiðið 
með nýju evrópsku kerfi er að tryggja 
samræmt og samstillt eftirlit á sviði 
banka-, trygginga- og verðbréfamarkaða. 
Í samræmi við tveggja stoða uppbyggingu 
EES-samningsins er ESA falin ábyrgð á 
tilteknum lagalega bindandi samþykktum 
sem beinast að eftirlitsstjórnvöldum í 
hverju landi eða fyrirtækjum í EFTA-
ríkjunum. 

ESA starfar náið með sérstofnunum ESB 
(EBA, EIOPA og ESMA) sem bera ábyrgð 
á eftirliti með fjármálaþjónustu á öllu 
Evrópska efnahagssvæðinu. Með því er 
tryggð full nýting á sérþekkingu þeirra í 
ákvörðunum sem ESA tekur.

Eftirlitsstofnun 
EFTA
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Complaint cases opened 2011–2015
Svona rannsakar ESA

Hver sem er getur sent kvörtun til ESA. Að auki getur ESA á grundvelli eigin eftirlitsstarfa og að 
eigin frumkvæði ráðist í rannsóknir á landsrétti. Rannsókn ESA getur leitt til þess að höfðað sé 
samningsbrotamál.

1
Formlegt áminningarbréf, 

þar sem álit ESA er sett fram 
og ríkinu er veitt tækifæri til 

andsvara.

3
Loks getur ESA farið  

með málið fyrir  
EFTA-dómstólinn, sem  

á lokaorðið.

2
Rökstutt álit, þar sem farið 
er fram á að ríkið uppfylli 

skuldbindingar sínar er sent ef 
málið hefur ekki verið leyst.

Kjöt, egg og mjólkurvörur á Íslandi
Á Íslandi er innflutningur á hráu kjöti, og eggja- 
og mjólkurvörum háður innflutningsleyfum og 
viðbótarkröfum, svo sem um frystingu. Á Evrópska 
efnahagssvæðinu gildir samræmt regluverk og kröfur 
til að tryggja matvælaöryggi. Með viðbótarkröfum 
sem ganga lengra en heimilt er samkvæmt reglunum 
telur ESA Ísland brjóta gegn reglum EES og koma 

á óréttmætum viðskiptahindrunum. Þannig er 
innflutningur matvæla takmarkaður og þar með 
vöruúrval neytenda.

Ísland hefur ekki fallist á álit ESA og í desember 
2016 ákvað ESA að fara með ágreininginn fyrir EFTA-
dómstólinn til að útkljá hann með dómsniðurstöðu.

Málsmeðferð er í þremur þrepum:
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Stigatafla innri markaðarins

Tvisvar á ári birtir ESA stigatöflu innri markaðarins, 
þar sem fram kemur hvernig EFTA-ríkjunum gengur 
að innleiða EES-löggjöf í landsrétt sinn. Einu sinni á 
ári er frammistaða ríkjanna þriggja borin saman við 
frammistöðu aðildarríkja ESB. Innri markaðurinn 
byggist á samræmdu regluverki og innleiðing 
löggjafar innri markaðarins á réttum tíma er mikilvæg 
til að gæta samræmis og ekki síður til að standa vörð 
um trúverðugleika innri markaðarins. 

Nýjasta stigataflan frá 30. nóvember 2016 sýndi 
að Noregur stendur mjög vel að verki eins og 
verið hefur síðustu misseri. Liechtenstein mætti 
bæta frammistöðu sína, en Ísland er neðst allra 
ríkjanna á EES svæðinu og hefur ekki tekist að koma 
innleiðingarhallanum niður í ásættanleg mörk. 
Innleiðingarhalli tilskipana var 0,4% í Noregi, 0,9%  
í Liechtenstein en 2,2% á Íslandi.
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Innleiðingarhalli (% af tilskipunum sem ekki hafa verið innleiddar innan tímamarka)
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Fæðuöryggi og velferð dýra

Í löggjöf EES eru ríkar kröfur um fæðuöryggi og heilbrigði og velferð dýra í framleiðsluferli matvæla

ESA fór í átta vettvangsrannsóknir til Íslands og 
Noregs á árinu 2016 en Liechtenstein fellur ekki 
undir eftirlitshlutverk ESA varðandi fæðukeðjuna. 
Vettvangskannanir eru ESA mikilvægar til að fylgjast 
með stöðu og þróun og tryggja að Ísland og Noregur 
virði víðtæka evrópska löggjöf til verndar bæði 
neytendum og dýrum. 

Eftir vettvangskönnun í október var niðurstaða ESA 
að í Noregi þyrfti að bæta eftirlit með rekjanleika, 
vörumerkingum og notkun aukaefna í kjötafurðum.  
Í eftirlitsferð til Íslands í febrúar var komist að þeirri 
niðurstöðu að á Íslandi þyrfti að bæta eftirlit og 
vöktun á lyfjaleifum í dýrum og dýraafurðum.

Vettvangskannanir 2016

4 í Noregi:
• Öryggi dýrafóðurs

• Rannsókn og gagnaöflun: 
Kampýlóbakter

• Rekjanleiki eftir slátrun

• Almenn úttekt á útistandandi 
tilmælum

4 á Íslandi:
• Dýralyf og lyfjaleifar

• Rannsókn og gagnaöflun: 
Kampýlóbakter

• Rekjanleiki eftir slátrun

• Almenn úttekt á útistandandi 
tilmælum
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Samgöngur: löggjöf og öryggiskannanir 

Allar tegundir samgangna falla undir EES-samninginn. ESA fylgist með löggjöf EES varðandi 
samgöngur, hvort heldur er í lofti, á láði eða legi.

Skilvirkir, öruggir og sjálfbærir flutningar á fólki, 
vörum og þjónustu leggja mikið til þróunar innri 
markaðarins og eru grundvöllur samkeppnishæfra 
hagkerfa á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Til að tryggja samræmí í framkvæmd á ESA samstarf 
við samgöngustofnanir Evrópusambandsins á 
sviði loftflutninga, sjóflutninga og flutninga með 

járnbrautalestum. Vettvangskannanir til að kanna 
hvernig staðið er að framkvæmd öryggisreglna  
í loftferðum og sjóferðum eru einnig í verkahring 
ESA. Starfslið ESA nýtur oft aðstoðar sérfræðinga 
frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og 
stofnunum sambandsins þegar farið er  
í vettvangskannanir í EFTA-ríkjunum.

Innri 
markaðurinn

Eftirlitsstofnun 
EFTA
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Ríkisaðstoð felst í opinberum stuðningi við viðskiptastarfsemi. Hún getur verið í formi fjárstyrkja, 
skattaívilnana, hagstæðra lána, ábyrgða eða fjárfestinga sem ekki eru á markaðskjörum 

Jöfn samkeppnisstaða fyrirtækja í Evrópu er eitt grundvallaratriði EES-samningsins. Meginreglan er 
að ríkisaðstoð er bönnuð og þannig verði opinberir fjármunir ekki notaðir til að viðhalda verndarstefnu 
og skekkja samkeppnisskilyrði. Þó er viðurkennt að ríkisaðstoð geti verið nauðsynleg til að leiðrétta 
markaðsbresti, standa vörð um dreifðar byggðir og tryggja að almannaþjónusta sé veitt.

Ríkjum EFTA ber almennt að tilkynna ríkisaðstoð til ESA fyrirfram til samþykkis. Hlutverk ESA 
er að yfirfara hvort áformuð ríkisaðstoð sé í samræmi við þær kröfur sem gera ber á Evrópska 
efnahagssvæðinu til að ríkisaðstoð teljist heimil.

3 Ríkisaðstoð

Náttúruauðlindir á Íslandi
Á Íslandi hafa hvorki verið skýr lagaákvæði um 
endurgjald fyrir nýtingarrétt á náttúruauðlindum  
í opinberri eigu né ákvæði um ýmsa aðra þætti  
í samningum ríkisins við raforkuframleiðendur.  
ESA lagði í apríl 2016 til við íslensk stjórnvöld aðgerðir 
til að tryggja að raforkuframleiðendur greiði ávallt 
markaðsverð. 

Ísland hefur fallist á tillögur ESA. Starfshópur 
stjórnvalda vinnur að undirbúningi nauðsynlegra 
breytinga og yfirfer gildandi samninga við 
raforkuframleiðendur. ESA fylgist með framvindu 
starfsins.

Áætlanir Enova samþykktar 
Enova er umsvifamikið norskt félag í almannaeigu, 
fjármagnað af Orkusjóði Noregs. Það styrkir verkefni 
á umhverfissviðinu, einkum þróun og tilraunir í 
umhverfisvænni framleiðslu og verklagi. ESA samþykkti 
í desember 2016 nokkrar áætlanir í umsjá Enova.

Enova var heimilað að að styðja áfram við tilraunir og 
kynningu á nýjungum í grænni tækni. Fjárfestingar  
í sérstökum og frumlegum nýsköpunarverkerkefnum 
á umhverfissviðinu geta einnig notið styrkja 
samkvæmt nýrri Eco-Inn áætlun. Að auki var áætlun 
um styrki til að byggja upp innviði fyrir nýjar tegundir 
eldsneytis framlengd.
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ESA og reglurnar um ríkisaðstoð

ESA framfylgir hinu almenna banni við ríkisaðstoð og er eini aðilinn sem vald hefur til þess að veita 
EFTA-ríkjunum undanþágur.

Umtalsverð fjölgun kvartana

ESA á náið samstarf við Ísland, Liechtenstein og 
Noreg til að tryggja að reglum um ríkisaðstoð sé 
fylgt. Ekki er krafist samþykkis ef verkefni sem 
nýtur opinbers styrks fellur undir reglugerðina 
um hópundanþágur (GBER). Þótt EFTA-ríkin nýti 

undanþáguheimildina í GBER í töluverðum mæli 
hefur ESA enn ekki orðið vart við fækkun tilkynninga. 
Því til viðbótar hefur vaxandi fjöldi kvartana leitt 
til álags sem á sér ekki hliðstæðu síðan í kjölfar 
fjármálakreppunnar.

(For)tilkynningar og kvartanir á árabilinu 2007-2016
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Samkeppnislöggjöf er umgjörð um skilvirka markaði til hagsbóta fyrir neytendur. Samkeppni getur bæði 
lækkað vöruverð og tryggt neytendum aukið val. Samkeppni hvetur fyrirtæki til nýsköpunar og til þess 
að skila auknum þjónustu- og vörugæðum. 

Samkeppnisreglur EES-samningsins banna fyrirtækjum samræmingu sem hefur neikvæð áhrif á 
samkeppni. Það á til dæmis við um verðsamráð. Samkvæmt reglunum er fyrirtækjum í markaðsráðandi 
stöðu jafnframt bannað að misnota markaðsstyrk sinn, til dæmis með því að grafa undan möguleikum 
keppinauta sinna til að ráðast í samkeppni.

4 Samkeppni
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Samkeppni

Samkeppni til hagsbóta fyrir neytendur

Hlutverk ESA er að tryggja að fyrirtæki sem starfa í EFTA-ríkjunum hlíti samkeppnisreglum EES þannig 
að neytendur geti notið góðs af verðsamkeppni og auknum gæðum og úrvali þjónustu.

Rafrænar greiðslur í Noregi

Til að bregðast við kvörtun hóf ESA í október 
2016 formlega rannsókn á því hvort norsku 
fjármálafyrirtækin DNB, Nordea, BankID Norge 
og Finans Norge og Bits hefðu með broti á 
samkeppnisreglum EES komið í veg fyrir að sænska 
fyrirtækið Trustly gæti veitt nýja þjónustu á markaði 
með rafrænar greiðslur í Noregi.

ESA leitar nú svara við því hvers vegna norskir 
neytendur fá ekki notið hags af þessari nýju tegund 
þjónustu sem er í boði í flestum öðrum ríkjum á 
Evrópska efnahagssvæðinu.

Telenor

Snemma árs 2016 upplýsti ESA norska fyrirtækið 
Telenor formlega um frummat sitt um hugsanlega 
misnotkun fyritækisins á markaðsráðandi stöðu í 
farsímaþjónustu í Noregi. ESA barst svar frá Telenor 
í apríl, munnleg skýrslugjöf fór fram í október og 
rannsókn ESA heldur áfram árið 2017.

Widerøe

Í júní 2016 réðst ESA í rannsókn á því hvort flugfélagið 
Widerøe hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína 
með því að veita öðrum flugfélögum ekki aðgang að 
tækni sem nauðsynleg er til lendingar á nokkrum 
flugvöllum á landsbyggðinni í Noregi. Á árinu 2017 
mun ESA leggja mat á hvort Widerøe hafi brotið gegn 
samkeppnislögum og komið í veg fyrir samkeppni um 
svæðisbundnar flugleiðir í útboði þar sem krafa var 
gerð um umræddan búnað.

Byko

Í apríl 2016 sendi ESA Héraðsdómi 
Reykjavíkur skriflegar athugasemdir í máli 
Samkeppniseftirlitsins gegn Byko og Norvik. 
Málið varðaði ákvörðun sekta fyrir brot á 
samkeppnisreglum. Athugasemdir ESA, 
sem voru ráðgefandi fyrir dómstólinn, lutu 
að því hvenær á að beita samkeppnisreglum 
EES-réttar, röksemdum að baki reglunum og 
mikilvægi þess að sektir í samkeppnismálum 
hafi varnaðaráhrif.

Eftirlitsstofnun 
EFTA
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5 Dómsmál

Mál sem lögð voru fyrir EFTA-dómstólinn árið 2016

ESA er þátttakandi í öllum málum fyrir EFTA dómstólnum og í málum fyrir Evrópudómstólum ef þau 
hafa sérstaka þýðingu fyrir EES-rétt.

Samkvæmt EES-samningnum eru EFTA-ríkin skuldbundin til að sýna honum hollustu og eiga 
gott samstarf um framkvæmd hans. ESA getur stefnt Íslandi, Liechtenstein og Noregi fyrir EFTA 
dómstólinn ef ríkin hlíta ekki skyldum sínum samkvæmt EES-rétti. Til EFTA-dómstólsins má einnig 
áfrýja ákvörðunum ESA og að ósk dómstóla í EFTA-ríkjunum veitir hann ráðgefandi álit um túlkun á 
lögum EES.

22 mál alls

7
Brotamál

Ísland

8
Liechtenstein

1
Noregur

13

2
Mál sem varða 

innheimtu 
kostnaðar

9
Beiðnir dómstóla 
aðildarríkja um 
ráðgefandi álit

4
Áfrýjanir  

ákvarðana ESA
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Málshöfðanir ESA

ESA hefur eftirlit með að lögum EES sé beitt með réttum hætti og að Ísland, Liechtenstein og  
Noregur virði samningsskyldur sínar. Hægt er að stefna EFTA-ríkjunum fyrir EFTA-dómstólinn  
ef þau gera það ekki.

Noregur fyrir rétt í annað sinn

Í febrúar 2016 stefndi ESA Noregi fyrir EFTA-
dómstólinn í annað sinn í sama máli vegna þess að 
norsk löggjöf um aðgerðir gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka hafði ekki verið færð til fulls 
samræmis við EES-rétt. Til þessa ráðs þurfti að 
grípa þar sem Noregur hafði ekki gert nauðsynlegar 
ráðstafanir til að hlíta dómi dómstólsins frá 2013.

Í desember 2016 varð niðurstaða EFTA-dómstólsins 
hin sama og ESA - að vanræksla Noregs á 
aðgerðum til að hlíta fyrri dóminum væri í sjálfu 
sér brot gegn EES-rétti. ESA mun fylgjast náið með 
þróun mála í Noregi fram eftir árinu 2017, enda 
byggist EES-samningurinn á hollustu og samvinnu 
og skuldbindingu ríkjanna um að virða dóma 
EFTA-dómstólsins.

Dómsmál

ESA og Evrópudómstóllinn

ESA getur lagt fram skriflegar 
athugasemdir í málum sem eru fyrir 
Evrópudómstólnum (CJEU). Á árinu 2016 
tók ESA þátt í sex málum, sem vörðuðu 
EES-rétt, fyrir dómstólnum. 

Í nóvember 2016 tók ESA þátt í þinghaldi 
yfirdeildar Evrópudómstólsins í máli sem 
varðaði Uber. Meginálitaefnið var hvort telja 
ætti fyrirtækið sinna flutningaþjónustu eða 
netþjónustu.

Leiðarljósið í málflutningi ESA var að ekki 
ætti að beita gildandi löggjöf þannig að 
hún hindri nýsköpun og komi í veg fyrir 
þróun deilihagkerfisins. Hins vegar ætti 
túlkun dómstólsins ekki að horfa fram hjá 
lögmætum hagsmunum þeirra sem málið 
varðaði, þ.e. atvinnubílstjóra, bílstjóra Uber 
og neytenda.

Eftirlitsstofnun 
EFTA
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Árið 2016 ákvað ESA að leggja vaxandi áherslu á að fræða og upplýsa um EES-samninginn og gildi 
hans. ESA telur mikilvægt að efla vitundina um Evrópska efnahagssvæðið í EFTA-ríkjunum og þar með 
skilninginn á þeim ávinningi sem fylgir aðild að EES-samningnum.   

Haft er að leiðarljósi að stofnunin sé aðgengileg og upplýsandi en gæti jafnframt trúnaðar um 
upplýsingar sem nauðsyn ber til að vernda.

6 Gagnsæi

Beiðnir um aðgang að skjölum
Umsóknir um aðgang sem bárust árið 2016: 115
Umsóknir um aðgang sem bárust árið 2015: 145
Umsóknir um aðgang sem bárust árið 2014: 155

Heildarfjöldi skjala sem mat var lagt á:  305

Fullt aðgengi veitt: 226
Aðgengi veitt að hluta: 11
Synjun um aðgang: 68

Hver fer fram á almennan aðgang?

Lögmanns-
þjónustur 

119

Frjáls félagasamtök/stofnanir
9

Yfirvöld/ríki
31Fyrirtæki

17

Aðrir
9

Fræðimenn
54

Fjölmiðlar
25

Einkaaðilar
41

10%
3%

3%

6%

18%

8%

13%

39%
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Sjáið hvað við gerum

ESA veitir almennan aðgang að fundargerðum og skjölum og skrám yfir ákvarðanir í samræmi við 
stefnu sína um opna og gagnsæja starfsemi. Fjöldi fréttatilkynninga er einnig gefin út og uppfærslur  
á samfélagsmiðlum eru tíðar.

Aðgangur að skjölum

Skjöl í vörslu ESA eru yfirleitt aðgengileg 
almenningi ef beiðni berst en í ákveðnum 
tilvikum ber ESA samkvæmt stefnu sinni að gæta 
trúnaðar um skjöl. Þegar aðgangur hefur verið 
veittur að skjali er því hlaðið upp í gagnagrunn 
ESA sem er öllum opinn á netinu. 

Frekari upplýsingar má nálgast hér:  
www.eftasurv.int/access

Fundargerðir vikulegra stjórnarfunda má nálgast 
á netinu en þar eru formlegar ákvarðanir ESA 
skráðar. Að auki er að finna á vefsetri ESA 
heildarskrá yfir ákvarðanir um ríkisaðstoð.  
Á árinu 2016 gaf ESA út 70 fréttatilkynningar.

Komið í heimsókn

Starfslið ESA tekur á móti fjölda hópa og kynnir þeim 
starfsemi stofnunarinnar. Með kynningunum gefst 
færi á að gefa upplýsingar um ESA, svara spurningum 
og liðka fyrir möguleikum á frekari samskiptum.

EES málflutningskeppni

Önnur EES málflutningskeppnin sem ESA 
hefur staðið fyrir var haldin í Reykjavík í 
nóvember 2016 í samstarfi við háskólana 
á Íslandi og með stuðningi Hæstaréttar 
Íslands og Páls Hreinssonar, dómara við 
EFTA dómstólinn.

Rúmlega 30 nemendur tóku þátt í keppninni 
frá Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík 
og Háskólanum á Akureyri. Samkeppnin var 
tvísýn og keppendur lögðu fram röksemdir 
og fóru yfir flókin lagaleg álitamál í 
munnlegum málflutningi fyrir fjölskipuðum 
dómi. Verðlaunin fyrir sigurliðið: Vikulöng 
heimsókn til stofnana EFTA og ESB í 
Brussel og Lúxemborg, þar sem sigurliðið 
fær að skyggnast bak við tjöldin hjá 
stofnunum og dómstólum. 
Næsta keppni verður í samstarfi við 
háskólana í Noregi. Frekari upplýsingar má 
finna á vefsíðu ESA. 

Eftirlitsstofnun 
EFTA

www.eftasurv.int/access
http://www.eftasurv.int/press--publications/moot-court/
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Hjá ESA starfa rúmlega 70 áhugasamir og hæfir starfsmenn af 16 evrópskum þjóðernum.

7 Þetta er ESA

Starfsmenn

Aðildarríki ESB

35
Liechtenstein

2
Ísland

16
Noregur

20
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Eftirsóknarverður vinnustaður

Starf hjá ESA veitir tækifæri til að takast á við 
margvísleg lögfræðileg álitamál í EES-rétti. Við 
stofnunina starfar hæft og reynt fagfólk sem 
hefur brennandi áhuga á Evrópurétti og EES-
samningnum. Starfsfólk hefur umsjón með málum 
á fjölbreyttum réttarsviðum. 

Starfsfólk ESA er að jafnaði ráðið til þriggja ára og 
samningur endurnýjaður til annarra þriggja ára. 
Einnig bjóðast störf til styttri tíma. Laus störf eru 
alltaf auglýst á heimasíðu ESA. Stofnunin býður 
vinnuumhverfi þar sem starfsmenn geta þróað 
hæfni sína og áhugasvið og lögð er áhersla á 
jafnvægi milli starfs og heimilislífs. 

Ár hvert ræður ESA einnig sex starfsnema til 
11 mánaða. Starfsnámið veitir ungu fagfólki og 
nýútskrifuðum háskólaborgurum frá Íslandi, 
Liechtenstein og Noregi tækifæri til að starfa að 
EES-rétti.
 
Frekari upplýsingar má nálgast hér: www.eftasurv.
int/jobs og www.eftasurv.int/trainee.

Lykiltölur

ESA er fjármagnað af Noregi (89%), Íslandi (9%) og 
Liechtenstein (2%). Fjárhagsáætlun ESA 2016 nam  
14 milljónum evra.

Fjárhagsleg afkoma  
(fjárhæðir jafnaðar í þús. evra)

Niðurstaða 
2016*

Fjárhagsáætlun 
2016

Fjármunatekjur 1 2

Framlög frá ríkjum EES/EFTA 13,974 13,974

Aðrar tekjur 30 40

Heildartekjur 14,005 14,016

Laun og launatengdir liðir 10,400 10,943

Ferðakostnaður, þjálfun, fyrirsvar 820 882

Skrifstofuhúsnæði 1,206 1,184

Rekstrarvörur og þjónusta 1,100 1,001

Fjarmagnsgjöld 4 6

Annar kostnaður 0 0

Heildarútgjöld 13,530 14,016

Rekstrarafkoma 475 0

* Óendurskoðaðar  bráðabirgðatölur

Þetta er ESA
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Eftirlitsstofnun EFTA

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur eftirlit með framkvæmd EES-
samningsins á Íslandi og í Liechtenstein og Noregi, og gerir 
þessum þremur ríkjum þannig kleift að taka þátt í innri markaði 
Evrópusambandsins.

ESA starfar óháð EFTA ríkjunum og stendur vörð um réttindi einstaklinga 
og fyrirtækja samkvæmt EES-samningnum svo tryggja megi frjálsa för, 
sanngjarna samkeppni og eftirlit með ríkisaðstoð.

Með starfi sínu greiðir ESA fyrir því að viðskiptahindrunum sé rutt úr vegi 
og að ný tækifæri opnist fyrir um 500 milljónir Evrópubúa, störf skapist, 
hagvöxtur aukist og alþjóðleg samkeppnishæfni ríkjanna batni.
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