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Forord
2012 ble nok et år preget av økonomisk og politisk krise i EU. Arbeidsløsheten 
har rammet hardt, ikke minst ungdom i Europa. Veien ut av krisen går gjennom 
økonomisk vekst og sunne statsfinanser. Et velfungerende indre marked anses 
å kunne gi et viktig bidrag gjennom økt handel med varer og ikke minst tjenester.

Korrekt gjennomføring og håndhevning av de felles reglene i EØS er forutsetningen 
for EFTA‑landenes deltakelse i det indre marked. Men EØS kan ikke tas for gitt. 
Samarbeidet trenger kontinuerlig oppmerksomhet og innsats hver dag for å sikre 
like vilkår på tvers av EØS. Det indre marked må være en realitet på bakken, ikke 
bare på papiret. Dette er hovedoppgaven til EFTAs overvåkningsorgan, ESA. På 
vegne av alle de 30 EØS‑statene kontrollerer og håndhever vi at EFTA‑landene 
oppfyller sine EØS‑forpliktelser.

I 2012 har vi dessverre igjen sett en bekymringsfull økning av så vel antallet direk‑
tiver som forordninger som ikke er gjennomført innenfor tidsfristene i EØS‑avta‑
len. Siste års tall for EFTA‑landene fra resultattavlen for det indre marked er svært 
skuffende. Det ligger et stort ansvar på nasjonale myndigheter for å sikre en effek‑
tiv forvaltning av EØS‑forpliktelsene.

ESA åpnet i 2012 nærmere tre hundre nye indre markeds‑
saker på grunn av manglende nasjonal gjennomføring av 
nytt EØS‑regelverk. Av disse gjaldt to trededeler Island. 
Heldigvis finner de aller fleste sakene sin løsning i løpet 
av den formelle traktatbruddprosessen. Likevel måtte ESA 
gå til domstolen med to slike saker mot Island i desember 
i fjor. De tre hundre sakene gjelder stort sett teknisk regel‑
verk, men det er ingen unnskyldning for EFTA‑landene 
som må etablere mer robuste administrative rutiner og ha 
større respekt for tidsfristene i EØS.

Klager, ikke minst fra selskaper eller enkeltpersoner som handler eller yter tje‑
nester på tvers av grensene i det indre marked, er en viktig kilde for informasjon 
og kunnskap om hvordan det indre marked fungerer i praksis. Etter en økning av 
antall klagesaker fra Island etter finanskrisen i 2008 er det igjen Norge som står 
for den største andelen nye klager til ESA.

Statsstøttekontroll er en annen viktig side av ESAs virksomhet. I 2012 godkjente 
ESA miljøstøtte fra Norge til energisektoren og energikrevende industri (Mongstad, 
Södra Cell Tofte, Akershus Energi og Eidsiva Energi) på til sammen 3,14 milliar‑
der norske kroner. For Island godkjente ESA sist år statsstøtte gitt i 2008‑2009 
til etablering av tre nye banker etter finanskrisen til en samlet sum av 342 milliar‑
der islandske kroner. Denne omfattende statsstøtten er gitt i form av kapitalinn‑
skudd, lån, garantier og tilgjengelige, men så langt ubenyttede, kredittfasiliteter. 
ESAs konklusjon er at statsstøtten var nødvendig av hensyn til finansiell stabili‑
tet. De tre bankene er fortsatt under restrukturering og overvåkning av ESA. Gjen‑
nom godt samarbeid med islandske myndigheter fikk vi også på plass tiltak for 
å bidra til mer konkurranse i finanssektoren på Island. For Liechtenstein godkjente 
vi i 2012 nye skatteregler for å gjøre det mer lønnsomt å investere i fremtidsorien‑
terte næringer som bruker datateknologi.

Det indre marked må være en 

realitet på bakken, ikke bare på 

papiret.
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Innenfor konkurranseområdet har vi gjennom 2012 samarbeidet tett med nasjo‑
nale konkurransemyndigheter både på Island og i Norge. I desember gjennom‑
førte ESA undersøkelser i en mulig sak mot Telenor. ESA har også samarbeidet 
tett med EUs konkurransemyndighet i etterforskning av konkrete saker som invol‑
verer selskaper etablert i EFTA‑området. På grunnlag av ESAs tidligere beslut‑

ninger i saker mot Posten Norge og Color Line ble om 
lag 30 millioner euro eller nær 240 millioner norske kro‑
ner betalt inn og fordelt mellom EFTA‑landene etter den 
alminnelige fordelingsnøkkelen i EØS i 2012.

Felles konkurranseregler i EØS er en forutsetning for 
etablering av et reelt indre marked. ESA bidrar også til 
å ta dette ansvaret. Felles regler skal bidra til rettferdig 
konkurranse, men er lite verdt om de ikke håndheves 

på en effektiv måte. På statsstøtteområdet må målsettingen for de nærmeste 
årene være at den offentlige støtten i større grad vris til virksomheter som skaper 
forretningsmuligheter og arbeidsplasser i nye innovative næringer. Det er viktig for 
fremtiden både i EFTA‑landene og i EU.  

Oda Helen Sletnes, 
Präsident

Felles regler er lite verdt om de 

ikke håndheves på en effektiv 

måte.
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Kapittel 1

INNLEDNING
EFTAs overvåkningsorgan ESA kontrollerer 
gjennomføringen og praktiseringen av 
EØS-avtalens regler for Island, Liechtenstein 
og Norge. Dette muliggjør disse landenes 
deltakelse i EUs indre marked

Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) 
består av de 27 medlemslandene i Den europeiske union 
(EU) og tre av de fire EFTA-landene: Island, Liechtenstein 
og Norge (Sveits er ikke med i EØS). Det ble etablert gjen-
nom EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994. Dette er en 
internasjonal avtale som gjør at de tre EFTA-landene kan 
delta på en fullverdig måte i EUs indre marked.

Formålet med EØS-avtalen er å garantere fri bevegelig-
het av varer, personer, tjenester og kapital – «de fire fri-
heter» – i alle de 30 EØS-landene. Gjennom EØS-avtalen 
innlemmes EUs regler for de fire frihetene i nasjonal lov-
givning. I tillegg er det felles regler for statsstøtte og kon-
kurranse. Nytt EØS-relevant EU-regelverk innlemmes fort-
løpende i avtalen, slik at de felles reglene for det indre 
marked anvendes på samme måte i hele EØS-området.

Avtalen sikrer like rettigheter for deltakelse i det indre mar-
ked for borgere og økonomiske aktører i EØS, i tillegg til 
like konkurransevilkår. Den legger også til rette for sam-
arbeid mellom EØS-landene på viktige områder som fors-
kning og utvikling, utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbru-
kervern, turisme og kultur. Ved å fjerne handelshindringer 
og åpne opp for nye muligheter for rundt 500 millio-
ner europeere, bidrar det indre marked i EØS-området til 
å skape arbeidsplasser og vekst, og gjør EØS-landene mer 
konkurransedyktige internasjonalt.



INNLEDNING

For at EØS‑avtalen skal fungere, må det felles regel‑
verket innføres og anvendes på samme måte i alle de 
30 EØS‑landene. Avtalen omfatter et system for overvåk‑
ning av forpliktelsene, der EUs medlemsland følges opp av 
EU‑kommisjonen, mens de deltakende EFTA‑landene føl‑
ges opp på tilsvarende vis av EFTAs overvåkningsorgan 
ESA. De to institusjonene samarbeider tett, både i gene‑
relle spørsmål og i enkeltsaker.

ESAs rolle – en oversikt

ESA sørger for at de deltakende EFTA‑landene (Island, 
Liechtenstein og Norge) respekterer sine forpliktelser 
i henhold til EØS‑avtalen.

ESA beskytter rettighetene til enkeltpersoner og markeds‑
aktører som opplever at regelverk eller praksis i EFTA‑lan‑
dene bryter med deres rettigheter etter EØS‑avtalen. Det 
kan for eksempel dreie seg om forskjellsbehandling, at 
forretningsvirksomhet gjøres unødvendig vanskelig, eller 
ulovlig statsstøtte. ESA kan reise sak mot det aktuelle 
EFTA‑landet i EFTA‑domstolen for å få en endelig avkla‑
ring dersom det ikke gjennomføres nødvendige tiltak som 
svar på ESAs anmodninger.

ESA håndhever også statsstøttereglene og vurderer hvor‑
vidt ulike former for offentlig støtte er forenlig med et vel‑
fungerende indre marked. ESA har myndighet til å kreve 
tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte.
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ESA passer også på at selskaper som har virksomhet 
i EFTA‑landene, etterlever reglene for konkurranse. ESA 
kan etterforske mulige brudd på konkurransereglene 
i EØS‑avtalen – enten på eget initiativ eller på bakgrunn av 
klager. Det kan bøtelegge enkeltforetak og vurdere lovlig‑
heten av fusjoner der visse betingelser er oppfylt.

I overvåkningen og håndhevelsen av avtalen har ESA myn‑
dighet på linje med Kommisjonen, og det er tett kontakt 
og samarbeid mellom kommisjonen og ESA. De to institu‑
sjonene overvåker anvendelsen av det samme regelverket 
i ulike deler av EØS.

ESAs organisasjon

Kollegium

ESA opptrer uavhengig av EFTA‑landene og har sete 
i Brussel. ESA ledes av et kollegium med tre medlemmer. 
Hver av disse er utnevnt for en periode på fire år av de tre 
deltakende EFTA‑landene. Selv om medlemmene av kol‑
legiet utnevnes av medlemslandenes regjeringer, arbeider 
de uavhengig og uten politisk styring.

I 2012 var kollegiet sammensatt på følgende måte:

•	 Oda Helen Sletnes (Norge), president
•	 Sabine Monauni‑Tömördy (Liechtenstein)
•	 Sverrir Haukur Gunnlaugsson (Island)

Kollegiet støttes av fire avdelinger:

•	 avdelingen for det indre marked
•	 konkurranse‑ og statsstøtteavdelingen
•	 juridisk avdeling
•	 administrasjonsavdelingen

Budsjett og regnskap

Utgiftene til ESAs arbeid og drift finansieres med bidrag fra 
Island (9 %), Liechtenstein (2 %) og Norge (89 %). I 2012 
var ESAs årlige budsjett på om lag 12,4 millioner euro.

Flere opplysninger om budsjett og regnskap finnes i kapit‑
telet om statistikk.

Personale og ansettelsesmuligheter

ESA hadde i 2012 68 medarbeidere, medregnet de tre 
medlemmene av kollegiet, ansatte på åremål, midlerti‑
dig ansatte, nasjonale eksperter fra EFTA‑landenes for‑
valtninger og praktikanter. I 2012 var 14 nasjonaliteter 
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INNLEDNING

representert i staben, og omtrent halvparten kom fra 
EFTA‑landene. I staben var det 47 % menn og 53 % 
kvinner. På ledelsesnivå (kollegiet og direktører) var det 
47 % kvinner.

I henhold til personalreglene som EFTA‑landene har ved‑
tatt for ESA, ansettes medarbeiderne for en periode på tre 

år, som normalt kun kan forlenges én gang. Som en følge 
av dette er det stor utskifting, og det er gode muligheter 
for å finne interessante arbeidsoppgaver i ESA for høyt 
kvalifiserte kandidater med relevant bakgrunn og erfaring. 
Et viktig mål er å ha konkurransedyktige ansettelsesvilkår 
for å kunne konkurrere om de beste. Se ESAs internett‑
side for informasjon om ledige stillinger. 

Ordliste

EFTA – European Free Trade Association, en mellomstatlig organisa‑
sjon etablert for å fremme frihandel og økonomisk integrasjon, til 
det beste for organisasjonens fire medlemsland: Island, Liechten‑
stein, Norge og Sveits.

EØS – Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, et område 
for økonomisk samarbeid som består av de 27 medlemslandene 
i EU og tre av de fire EFTA‑landene: Island, Liechtenstein og Norge 
(Sveits er ikke del av EØS). I EØS‑området utvides rettighetene og 
forpliktelsene som følger av EUs indre marked, til også å inkludere 
de deltakende EFTA‑landene.

EØS‑avtalen – Avtalen som er grunnlaget for Det europeiske økono‑
miske samarbeidsområdet.

EØS‑EFTA‑land – De tre EFTA‑landene som er med i EØS: Island, 
Liechtenstein og Norge.

EFTAs overvåkningsorgan – Institusjonen som sørger for at de tre 
EØS‑EFTA‑landene oppfyller deres juridiske forpliktelser slik de 
framgår av EØS‑avtalen. I denne rapporten også kalt ESA.

EFTA‑domstolen – Domstol med domsmakt med hensyn til 
EFTA‑landenes og Overvåkningsorganets plikter i henhold til 
EØS‑avtalen. Domstolens hovedoppgaver er å dømme i direkte 
søksmål, særlig i overtredelsessaker som reises av Overvåkningsor‑
ganet mot EFTA‑landene, samt å gi rådgivende uttalelser i saker 
som bringes fram av EFTA‑landenes nasjonale domstoler.

EØS‑komiteen – Komité med representanter fra EU og EFTA‑lan‑
dene med myndighet til å innlemme regelverk i EØS‑avtalen.
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Kapittel 2

INDRE MARKED

Innledning

ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hoved‑
oppgaver: Den ene er å passe på at EFTA‑landene innfø‑
rer nytt EØS‑regelverk, for det meste forordninger og direk‑
tiver, i nasjonal rett innenfor tidsfristene i avtalen. Den andre 
er å overvåke at reglene brukes riktig og på samme måte 
som i EU. ESA har tilsvarende overvåkingsoppgaver som 
EU‑kommisjonen, og de to institusjonene samarbeider tett.

Utgangspunktet for det indre marked er felles regler for de 
fire frihetene – fri bevegelighet av varer, personer, tjenes‑
ter og kapital. Det har vært grunnlaget for det europeiske 
samarbeidet helt siden Roma‑traktaten i 1957.

Høydepunkter og prioriteringer

I 2012 brakte ESAs avdeling for det indre marked fire 
saker inn for EFTA‑domstolen. Den første saken gjel‑
der Norges manglende overholdelse av EØS‑retten med 
hensyn til barnetrygd. I situasjoner der et barn bor i et 
annet EØS‑land med én forelder, mens den andre arbei‑
der i Norge, gjør Norge utbetaling av trygd avhengig av 
at barnets foreldre er gift eller bor sammen. ESA anser 
at det etter EØS‑regelverket er tilstrekkelig at barnet fak‑
tisk er økonomisk avhengig av den forelderen det ikke bor 
sammen med (se side 22).

I den andre saken stevnet ESA Liechtenstein for dom‑
stolen på grunn av diskriminerende regler for finansielle 
garantier for vikarbyråer. Et vikarbyrå etablert i Liechten‑
stein må stille en garanti på 50.000 sveitsiske franc. Til 
sammenligning må foretak der den ansvarlige personen 
er bosatt utenfor Liechtenstein, eller utenlandske foretak 

som tilbyr vikartjenester på tvers av landegrensene, stille 
med en garanti på 100.000 sveitsiske franc. Etter ESAs 
syn er dette i strid med bestemmelsene om etablerings‑
retten og adgangen til å yte tjenester (se side 15).

De to siste sakene gjelder Island og manglende gjennom‑
føring av to direktiver; ett om medisinfôr og ett om kre‑
dittavtaler for forbrukere.

I januar 2013 avsa EFTA‑domstolen dom til fordel for 
Island i Icesave‑saken som ESA brakte inn for domsto‑
len i 2011. Dommen omtales nærmere i kapittel 5 i denne 
årsrapporten.

EFTA‑domstolen konkluderte i ESAs favør i en overtre‑
delsessak om børsforetak som ESA hadde anlagt mot 
Norge. I norsk lov er det et generelt forbud mot å eie mer 
enn 20 % av aksjene i børsforetak og verdipapirregistre, 
med svært begrensede unntak. EFTA‑domstolen ga ESA 
rett i at loven ikke var i samsvar med den frie etablerings‑
retten og fri bevegelighet for kapital i EØS‑avtalen. ESA har 
ansvar for å påse at Norge følger opp dommen i rimelig tid.

Sommeren 2012 åpnet ESA en annen overtredelsessak 
mot Norge angående eierskapsbegrensninger, denne gang 
innenfor oppdrettsnæringen. I norsk lov er det forbudt 
å eie mer enn 25 % av oppdrettsanlegg for laks og ørret. 
Etter ESAs syn er denne begrensningen i strid med eta‑
bleringsretten. Norske myndigheter arbeider nå med lov‑
endringer og vil fjerne det generelle forbudet (se side 13).

Videre sendte ESA en grunngitt uttalelse til Norge der 
konklusjonen var at en tildeling av busskonsesjoner 
i Aust‑Agder var i strid med EØS‑avtalens krav om likebe‑
handling og åpenhet (se side 23). I sitt svar vedgikk Norge 
at denne tildelingen var skjedd i strid med EØS‑reglene. 
Norge foreslo imidlertid ingen effektive tiltak for å rette 
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opp saken. ESA har bedt om at kontraktene som er til‑
delt i strid med EØS‑regelverket vurderes avsluttet, eller 
at man ser på om det er andre konkrete tiltak som kan 
gjøres. Dette er første gang ESA behandler en sak om 
offentlig innkjøp etter at de nye retningslinjene for hånd‑
heving i denne typen saker ble vedtatt. Tidligere ville ESA 
ha avsluttet en sak etter å ha fått medhold i at det forelå et 
brudd på EØS‑avtalen. I henhold til de nye retningslinjene 
vil ESA i prinsippet kunne følge opp en sak vedrørende 
offentlig innkjøp så lenge den berørte kontrakten fortsatt 
får virkninger, og staten ikke har truffet egnede tiltak for 
å rette opp bruddet.

I 2011 innledet ESA sine første traktatbruddsprosedy‑
rer på grunnlag av Tjenestedirektivet. De to første sakene 
gjaldt krav i den norske plan‑ og bygningsloven om lokal 
ansvarsrett og Liechtensteins krav om at en stiftelse må 
utnevne en medforvalter bosatt i Liechtenstein dersom 
forvalteren bor et annet sted (se side 14 og 15). I begge 
tilfeller sendte ESA en grunngitt uttalelse i 2012, og begge 
regjeringer har gått med på å endre lovgivningen. ESA 
forventer at det vil komme flere saker på grunnlag av tje‑
nestedirektivet i nær framtid. EU‑kommisjonen har uttalt 
at den vil anvende en nulltoleransetilnærming til brudd på 
direktivets bestemmelser, og ESA vil gjøre det samme.

Det norske forbudet mot bruk av vannscootere har vakt 
stor oppmerksomhet i Norge. Sommeren 2012 ble det 

Traktatbruddsprosedyren

ESA kan sette i gang egne undersøkelser dersom overvåkingsor‑

ganet blir kjent med nasjonal lovgivning eller praksis som kan 

være i strid med EØS‑avtalen. Det kan være EØS‑regelverk som 

er implementert feil eller nasjonale regler eller praksis som ikke 

er i samsvar med avtalens bestemmelser. Utgangspunktet kan 

også være en klage. Alle kan sende en klage til ESA, som så gjør 

en selvstendig vurdering av om saken skal følges opp.

Den formelle traktatbruddsprosedyren har tre trinn.

•	 Trinn 1: Formelt åpningsbrev («letter of formal notice»), 

der det redegjøres for ESAs syn på saken. Nasjonale 

myndigheter gis mulighet til å komme med merknader 

og synspunkter.

•	 Trinn 2: Dersom saken ikke løses på trinn 1, kan ESA 

avgi en grunngitt uttalelse («reasoned opinion»).

•	 Trinn 3: Dersom saken fortsatt ikke er løst, kan ESA ta 

den til EFTA‑domstolen, som har det endelige ordet.

Mange problemer løses imidlertid gjennom uformell informasjon‑

sutveksling og samtaler mellom ESA og det berørte EFTA‑landet 

uten at den formelle traktatbruddsprosedyren settes i gang.
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 Resultattavlen for det indre marked

To ganger i året offentliggjør ESA, sammen med EU‑kommisjo‑

nen, en oversikt over gjennomføringen av direktiver i resultattav‑

len for det indre marked ( «Internal Market Scoreboard»). Over‑

sikten viser om EFTA‑landene gjennomfører indre 

marked‑direktivene i EØS‑avtalen innen tidsfristene.

I den siste oversikten, som ble offentliggjort i februar 2013. var 

EFTA‑landenes gjennomsnittlige gjennomføringsunderskudd på 

1 %. Dette tilsvarer målsettingen som er fastsatt av Det euro‑

peiske råd.

•	 Island 1,8 %

•	 Liechtenstein 0,4 %

•	 Norge 0,7 %

Den siste resultattavlen for EØS‑EFTA‑landene, som viser gjen‑

nomføringsstatus for direktivene, er tilgjengelig på ESAs netts‑

ted eftasurv.int. I tillegg inneholder nettstedet en database der 

det kan søkes etter ajourført gjennomføringsstatus.

vedtatt nye forskrifter på dette området. ESA mente imid‑
lertid at reglene fortsatt var for strenge og i strid med prin‑
sippet om fri bevegelighet av varer og sendte Norge et for‑
melt åpningsbrev (se side 17).

ESA sendte også et formelt åpningsbrev til Island angå‑
ende forbudet mot lån indeksert i utenlandsk valuta. 
Islandsk lovgivning forbyr slik indeksering, noe ESA mener 
bryter med bestemmelsene om fri bevegelighet for kapi‑
tal (se side 20). I tillegg mottok ESA en klage på bak‑
grunn av flere avgjørelser om forbudet mot indekslån 
i Islands høyesterett, lovgivningen som fulgte disse avgjø‑
relsene og virkningen av dem (se side 21). Klagerne hev‑
det at Island hadde brutt EØS‑avtalens regler om forbru‑
kervern. ESA avsluttet behandlingen av denne klagen etter 
en grundig undersøkelse, uten å ha fastslått brudd på 
EØS‑regelverket.
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Etableringsfrihet

Eierskapsbegrensninger 
i oppdrettsnæringen

Norske begrensninger på eierskap i oppdrettsnæringen 
er i strid med etableringsfriheten i det indre marked.

I henhold til norsk lov skal oppkjøp som fører til majoritets‑
kontroll over mer enn 15 % av det samlede antall konse‑
sjoner til oppdrett av laks og ørret, forhåndsgodkjennes av 
Fiskeri‑ og kystdepartementet. I tillegg gjelder et generelt 
forbud mot oppkjøp som fører til majoritetskontroll over 
mer enn 25 % av konsesjonene.

Slike begrensninger hindrer, eller til og med utelukker, 
foretaksstrukturer over en bestemt størrelse. Det kan 
dermed gjøre det mindre attraktivt å etablere virksom‑
het i norsk oppdrettnæring. ESA anser derfor at denne 
begrensningen er i strid med etableringsadgangen, og 
sendte derfor Norge et formelt åpningsbrev i juli 2012.

ESA forstår at distriktspolitiske hensyn kan forsvare visse 
begrensninger, men Norge har ikke klart å vise at takene 
for eierskap er egnede og nødvendige for å ivareta slike 
hensyn. En bestemt næringsstruktur – for eksempel en 
blanding av små, mellomstore og store bedrifter – er et 
rent økonomisk mål som ikke berettiger begrensninger av 
de grunnleggende frihetene.

De hensyn norske regler for eierskap i oppdrettsnæringen 
skal ivareta, kan tas ved hjelp av andre, mindre restriktive 
tiltak. Det er ingenting i veien for at Norge kan etablere 
en ordning med forhåndsgodkjenning av konsesjoner 
over visse terskler. Men ettersom slike godkjenningsord‑
ninger i seg selv begrenser de grunnleggende frihetene 
i EØS‑avtalen, må de imidlertid være tydelige og objektive 
for å unngå at reglene blir anvendt vilkårlig.

I desember 2012 foreslo Norge enkelte endringer i lovgiv‑
ningen, og ESA vil vurdere det endelige forslaget.
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Fri bevegelighet av tjenester

Den norske plan‑ og bygningsloven

Norge har gått med på å endre bestemmelsene som 
krever lokal godkjenning for å påta seg visse typer 
byggeoppdrag.

I henhold til norsk lov må foretak som påtar seg visse 
typer byggeoppdrag være godkjent av lokale myndighe‑
ter før de kan begynne arbeidet. Kravet gjelder for hvert 
enkelt prosjekt.

Etter å ha mottatt en klage, fastslo ESA at denne godkjen‑
ningsordningen ikke var i samsvar med Tjenestedirekti‑
vet (2006/123/EF). Den gjeldende lovgivningen gjør det 
svært vanskelig for foretak som er etablert utenfor Norge, 
å yte tjenester i landet.

Norge har rett til å opprette kontrollordninger for byggevirk‑
somhet for å kontrollere kvalitet og sikkerhet på byggear‑
beidet. Kravet om å gjennomgå en registreringsprosedyre 
hver gang et foretak ønsker å selge sine tjenester i Norge, 
er imidlertid for omfattende. Siden disse foretakene også 

er gjenstand for liknende kontroll i det landet de er eta‑
blert, anser ESA at det finnes mindre restriktive tiltak for 
å oppnå de hensyn man ønsker å ivareta i den norske 
lovgivningen. I mai 2012 sendte ESA derfor en grunngitt 
uttalelse til Norge.

I sitt svar på den grunngitte uttalelsen meddelte Norge at 
regelverket skulle endres. ESA har mottatt en tidsplan, og 
i første omgang ble kravet om å søke lokal godkjenning 
i tilfeller der det allerede foreligger en sentral godkjenning, 
opphevet fra januar 2013. Videre skal hele godkjennings‑
ordningen endres i løpet av 2013, og nye regler skal tre 
i kraft senest i januar 2014. ESA overvåker den videre pro‑
sessen nøye.

Arbeidsrett

Lønnsvilkår i offentlige kontrakter

ESA avsluttet en sak om lønns‑ og arbeidsvilkår i offent‑
lige kontrakter etter at Norge endret sine regler.

Etter at EU‑domstolen avsa sin dom i Rüffert‑saken 
i 2008, åpnet ESA på eget initiativ en sak om norske 
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krav til lokale lønns‑ og arbeidsvilkår i offentlige kontrak‑
ter. I den påfølgende traktatbruddsprosedyren konkluderte 
ESA med at de norske reglene var i strid med Utsendings‑
direktivet og friheten til å yte tjenester i EØS. Denne kon‑
klusjonen ble trukket på grunnlag av at de norske reglene 
krevde at utsendte arbeidstakere måtte gis arbeidsvilkår 
som ikke var erklært allmenngjort.

Som en reaksjon på dette endret Norge i 2011 forskrift 
nr. 112/2008 om lønns‑ og arbeidsvilkår i offentlige kon‑
trakter. Forskriften viser nå uttrykkelig til lønns‑ og arbeids‑
vilkår som følger av allmenngjorte tariffavtaler. Videre 
er henvisningen til lokale arbeidsvilkår blitt fjernet. Den 
endrede forskriften viser fortsatt til “landsomfattende 
tariffavtaler” som ikke er erklært allmenngjorte i henhold 
til norsk lov. Dette skaper problemer i forbindelse med 
EØS‑regelverket. Samtidig er viktige sektorer, særlig byg‑
gesektoren, nå omfattet av allmenngjorte avtaler. Videre 
har den norske regjering gitt Direktoratet for forvaltning og 
IKT (Difi) i oppdrag å se på nye måter for å gi mer informa‑
sjon om gjeldende arbeidsvilkår for å sikre større åpenhet.

På bakgrunn av disse forbedringene anså ESA det ikke 
hensiktsmessig å ta saken videre.

Fri bevegelighet av tjenester

Depositum for vikarbyråer

Regler for depositum for vikarbyråer i Liechtenstein er 
i strid med friheten til å yte tjenester og etableringsfri‑
heten i EØS.

I dag må et vikarbyrå etablert i Liechtenstein, ledet av en 
ansvarlig person bosatt i landet, stille sikkerhet gjennom 
en garanti på 50.000 sveitsiske franc (CHF). Til sammen‑
ligning må foretak der den ansvarlige personen er bosatt 
utenfor Liechtenstein, eller utenlandske foretak som tilbyr 
vikartjenester på tvers av landegrensene, stille sikkerhet 
gjennom en garanti på 100.000 CHF.

Gjeldende lovgivning gjør det vanskeligere for selskaper 
etablert utenfor Liechtenstein å tilby denne typen tjenes‑
ter enn for selskaper etablert i landet. Som en følge av de 
ulike vilkårene for depositum, vil en utenlandsk tjeneste‑
yter være mindre konkurransedyktig og mindre sannsynlig 
yte tjenester i Liechtenstein. ESA anser at denne lovgivnin‑
gen er i strid med etableringsfriheten, ettersom den kopler 
garantibeløpet til bostedet til den personen som er ansvar‑
lig for driften av bemanningsbyrået.

Til tross for en omfattende korrespondanse og argumen‑
ter fra ESA ønsket ikke Liechtenstein å endre lovgivningen. 
ESA sendte i januar 2012 en grunngitt uttalelse. Liechten‑
stein vedgikk at gjeldende lovgivning kunne være i strid 
med EØS‑regelverket, men gav uttrykk for at ingen end‑
ringer kunne forventes før januar 2014. ESA besluttet der‑
for å bringe saken inn for EFTA‑domstolen.

Rüffert‑dommen

I Rüffert‑saken konkluderte EU‑domstolen med at myndighetene 

i Niedersachsen opptrådte i strid med EUs regelverk ved å innta 

i offentlige bygge‑ og anleggskontrakter en klausul som krever at 

entreprenører fra andre EØS‑land skal utbetale lønn i samsvar 

med lokale tariffavtaler i byggesektoren. Disse avtalene var ikke 

allmenngjorte I tråd med Utsendingsdirektivet.
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Fri bevegelighet for tjenester

Forvaltning av stiftelser i Liechtenstein

Liechtenstein har til hensikt å fjerne bostedskrav for 
medforvalter av stiftelser.

I dag må en forvalter av en stiftelse som bor utenlands, 
samarbeide med en medforvalter bosatt i Liechtenstein.

Etter å ha mottatt en klage, konkluderte ESA med at 
et slikt bostedskrav er i strid med den frie bevegelighe‑
ten av tjenester i EØS. I flere saker har både EFTA‑dom‑
stolen og EU‑domstolen konsekvent framholdt at nasjo‑
nale regler som trekker skiller på grunnlag av bosted, er 
i strid med EØS‑regelverket. Liechtenstein begrunnet sin 
lovgivning med at det er nødvendig med en medforval‑
ter bosatt i Liechtenstein for å garantere rettssikkerheten 
for tredjeparter, fordi det er liechtensteinsk lovgivning som 
skal gjelde for forvaltningsforholdet. Til tross for at Liech‑
tenstein mottok et formelt åpningsbrev fra ESA, fastholdt 
Liechtenstein sitt syn og ESA sendte derfor en grunngitt 
uttalelse til landet i september 2012.

Etter ytterligere dialog har Liechtenstein besluttet å endre 
lovgivningen for å bringe den i samsvar med EØS‑avtalen, 
og har fjernet bostedskravet. Den nye lovgivningen trådte 
i kraft i mars 2013.

Fri bevegelighet av varer og tjenester

Norske regler for momsrepresentanter

Norge kan ikke kreve at utenlandske foretak skal utpeke 
en momsrepresentant dersom de vil utøve forretnings‑
virksomhet i Norge.

Norske regler om merverdiavgift krever at selskaper som 
er etablert i utlandet utpeker en såkalt momsrepresentant 
i Norge, som har medansvar for beregningen og betalin‑
gen av merverdiavgift. Slike regler kan bidra til å øke kost‑
nadene for disse selskapene og gjøre det vanskeligere å få 
adgang til det norske markedet. Reglene begrenser derfor 
den frie bevegeligheten av både varer og tjenester.

Norge har selvsagt anledning til å kontrollere selskaper for 
å hindre skatteunndragelse, men har allerede inngått avta‑
ler med flere EØS‑land om felles bistand ved utveksling av 
opplysninger om innkreving av merverdiavgift. ESA mener 
derfor at kravet om å ha en særskilt momsrepresentant 
i Norge ikke er nødvendig for å ivareta slike hensyn.

I september 2012 sendte ESA en grunngitt uttalelse til 
Norge, og i januar 2013 underrettet norske myndigheter 
ESA om at man vurderer å endre lovgivningen. ESA ser for 
tiden nærmere på disse forslagene.
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Fri bevegelighet av varer

Regler for bruk av vannscootere

Den nye norske forskriften om bruk av vannscootere er 
ikke i samsvar med prinsippet om fri bevegelighet av 
varer i EØS‑avtalen.

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2012, og bekrefter det tid‑
ligere generelle forbudet mot bruk av vannscootere. Det 
er svært begrensede muligheter for unntak. I et formelt 
åpningsbrev som ble sendt til Norge i oktober 2012, 
påpekte ESA flere problematiske sider ved disse reglene.

For det første finnes det ikke noe troverdig system for 
å angi, innen rimelig tid, i hvilke områder vannscootere 
faktisk kan brukes.

For det andre er unntak mulig bare i svært begrensede 
områder. ESA erkjenner at det er områder hvor det er 
nødvendig med forbud eller begrensninger på bruken av 
vannscootere for å verne miljøet. I det norske regelverket 
omfatter forbudet imidlertid store deler av kysten, også 

områder der dette ikke synes nødvendig ut fra hensynet 
til miljø eller sikkerhet.

De gjeldende norske reglene virker dessuten lite konse‑
kvente ettersom bruk av vannscootere er forbudt i områ‑
der der bruk av private motorbåter er tillatt.

Videre ga ESA uttrykk for bekymring med hensyn til straf‑
fesaker som anlegges mot vannscooterkjøring på grunn‑
lag av lovgivning som etter ESAs syn er i strid med 
EØS‑retten.

Det norske forbudet mot bruk av vannscootere ble opprin‑
nelig innført ved Lov om fritids‑ og småbåter i 2000. Etter 
å ha mottatt klager på reglene, innledet ESA traktatbrudd‑
sprosedyre mot Norge i 2004. I mars 2011 sendte Norge 
ESA et nytt utkast til forskrift om bruk av vannscootere. 
ESA oversendte Norge merknader som framhevet mange 
problemer knyttet til det foreslåtte systemet. Til tross for 
dette, vedtok Norge forskriften i juni 2012.

I januar 2013 meddelte Norge ESA at man nå vil endre 
reglene for bruk av vannscooter, og ESA vurderer for tiden 
de foreslåtte endringene.
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Fri bevegelighet av varer

Tekniske handelshindringer

I 2012 mottok ESA bare ti notifikasjoner med utkast til 
tekniske forskrifter fra EFTA‑landene. Det er en nedgang 
sammenlignet med tidligere år. ESA har tatt opp denne 
nedgangen på møter med EFTA‑landene, og minnet dem 
på formålet for systemet med tidlig varsling.

Av de ti notifikasjonene kom fire fra Island, fire fra Norge 
og to fra Liechtenstein. ESA sendte kommentarer til sju av 
de mottatte notifikasjonene. Kommisjonen kommenterte 
fire av notifikasjonene.

ESA mottok også 734 notifikasjoner fra EUs medlems‑
land, som ble videresendt fra kommisjonen. EFTA‑land 
kommenterte én melding fra én EU‑medlemsstat.

År EFTA‑notifikasjoner
Kommentarer 
fra ESA

EU‑notifikasjoner
Felles  
uttalelse

2012 10 7 734 1

2011 14 4 676 0

2010 19 5 817 0

2009 16 9 708 0

2008 25 6 601 1

Varslingsplikt for tekniske forskrifter

Direktivet om tekniske standarder og forskrifter (98/34/EF) oppret‑

ter en informasjonsprosedyre som forplikter EFTA‑landene til 

å informere ESA om nye planlagte tekniske forskrifter. Dette 

hindrer at det opprettes nye, urimelige handelshindringer gjen‑

nom innføring av restriktive tekniske forskrifter.

Etter en notifikasjon fra et EFTA‑land er det en tremåneders 

stillstandsperiode, der ESA, EU‑kommisjonen og andre EØS‑land 

har mulighet til å vurdere tiltakene som er notifisert, og gi sine 

kommentarer dersom utkastet til ny forskrift vurderes å være 

i strid med EØS‑avtalen..
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Fri bevegelighet av kapital

Fradrag for renteutgifter på boliglån

Norge endrer regler som ikke gir skattebetalere fradrag 
for renteutgifter på lån til fast eiendom i Tyskland, Bel‑
gia, Italia, Malta, Bulgaria og Portugal.

For norske skattebetalere er det bare mulig å få gjeldsren‑
tefradrag dersom en belånt eiendom ligger i Norge eller 
i en EØS‑stat der Norge har rett til å beskatte eiendom‑
men på grunnlag av avtaler om dobbeltbeskatning. ESA 
anser disse reglene som en begrensning av den frie beve‑
geligheten av kapital. Reglene gjør det mindre attraktivt 
å investere i fast eiendom i de seks EØS‑landene som ikke 
er omfattet av denne skattefordelen.

Norge har hevdet at begrensningen er nødvendig for 
å sikre sammenhengen i det norske skattesystemet og 
fordelingen mellom EØS‑landene av retten til beskatning. 
ESA er uenig med Norge på dette punktet siden det ikke 
er noen direkte forbindelse mellom retten til fradrag og 
den faktiske beskatningen av fast eiendom.

ESA mener også at risikoen for doble fradrag eller skat‑
teunndragelse kan håndteres ved hjelp av andre, mindre 
restriktive tiltak. Norge har inngått skatteavtaler med alle 
EØS‑landene om administrativ bistand ved utveksling av 
opplysninger. Norge kan dermed anvende disse avtalene 
for å innhente nødvendige opplysninger om eiendommer 
i andre EØS‑land.

I september 2012 sendte ESA en grunngitt uttalelse til 
Norge. To måneder senere underrettet Norge ESA om at 
man vil endre den norske skatteloven. I den nye lovbe‑
stemmelsen fjernes forskjellsbehandlingen slik at rentefra‑
draget gjelder investeringer i fast eiendom i alle EØS‑land.
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Fri bevegelighet av kapital

Forbud mot lån indeksert i annen valuta

Det islandske forbudet mot å tildele lån indeksert i uten‑
landsk valuta er i strid med EØS‑avtalens prinsipp om fri 
bevegelighet av kapital, men Island kan i visse tilfeller 
begrense tildelingen av slike lån til forbrukere.

I henhold til islandsk lovgivning er det forbudt å gi lån 
i islandske kroner (ISK) som er indeksert til verdien av 
andre valutaer. I april 2012 sendte ESA et formelt åpnings‑
brev til Island, der ESA konkluderte med at et slikt forbud 
er i strid med EØS‑reglene.

Fri bevegelighet av kapital er beskyttet i EØS‑avtalen, og 
EØS‑land har generelt ikke lov til å begrense kapitalbeve‑
gelser over landegrensene.

Etter ESAs mening vil et forbud mot indekslån føre til 
at islandske finansinstitusjoner ikke vil finansiere sine 
lån i andre valutaer enn den nasjonale, og det vil derfor 
begrense den frie bevegeligheten av kapital.

ESA ser at avtaler om lån indeksert i utenlandsk valuta 
kan innebære en risiko for forbrukerne. Siden private lån‑
takere vanligvis har inntekt utbetalt i nasjonal valuta, er det 

vanskelig å håndtere svingninger i verdien av andre lands 
valuta. Private forbrukere har dessuten ikke alltid mulighet 
til å vurdere hvilken risiko slike låneavtaler medfører.

ESA mener derfor at det kan være lovlig å begrense til‑
delingen av slike finansielle produkter med høy risiko til 
forbrukerne. Et generelt forbud mot å gi slike lån til pri‑
vate personer og selskaper går imidlertid lenger enn 
nødvendig.

ESA mener at Island kan innføre andre, mindre restriktive 
tiltak for å verne forbrukerne. Island kunne for eksempel 
kreve at finansinstitusjoner skal opplyse forbrukerne på en 
egnet og klar måte om tilknyttet risiko før det inngås en 
kontrakt om lån indeksert i utenlandsk valuta. Alternativt 
kan forbrukerne få rett til å trekke seg fra en undertegnet 
låneavtale innen en bestemt frist.

Det samme gjelder ikke for selskaper. I motsetning til det 
som er tilfelle for private,har juridiske personer både nød‑
vendige midler og ressurser til å kunne foreta en nøyere 
vurdering av eventuell tilknyttet risiko dersom de ønsker 
å inngå en avtale om lån indeksert i utenlandsk valuta.

Island har svart på det formelle åpningsbrevet og fasthol‑
der at det islandske forbudet mot å gi lån indeksert i uten‑
landsk valuta ikke begrenser den frie bevegeligheten for 
kapital. ESA vurderer for tiden Islands svar.
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Forbrukervern

Islandsk lov om valutaindeksering

Islandsk lov som fastsetter nye rentesatser for lån indek‑
sert i utenlandsk valuta, er ikke i strid med EØS‑reglene 
for forbrukervern.

I 2010 avgjorde islandsk høyesterett at det er ulovlig å valu‑
taindeksere islandske forbrukerlån. Som følge av dommen 
endret Island sin lovgivning om rente‑ og prisindeksering 
og forpliktet finansinstitusjoner til å erstatte rentesatsene 
i valutaindekserte lån med rentesatser offentliggjort av 
den islandske sentralbanken. Den islandske sentralban‑
kens rentesatser viste seg ofte å være høyere enn rente‑
satsene som var framforhandlet i låneavtalen. Denne prak‑
sisen førte til en klage til ESA der det ble hevdet at loven 
utgjør et brudd på EØS‑reglene for forbrukervern.

ESA konkluderte imidlertid annerledes. EØS‑reglene for 
forbrukervern har som hovedformål å verne forbrukerne 
mot urettferdige vilkår og næringspraksis. Denne saken 
gjelder imidlertid ikke næringsdrivendes opptreden. Tvert 
imot følger de nye rentesatsene som anvendes av finans‑
institusjonene, direkte av deres forpliktelse i henhold til 
nasjonal lovgivning. Derfor ligger de utenfor virkeområdet 
til både direktiv 93/13/EØF om urimelige vilkår i forbruker‑
avtaler og direktiv 2005/29 om urimelig handelspraksis. 
Dessuten er det opp til nasjonal lovgivning å bestemme føl‑
gene i tilfeller der en renteklausul anses som ulovlig i hen‑
hold til nasjonal lovgivning. Temaet som ble behandlet 
i denne saken gjaldt i all vesentlighet islandsk avtalerett.

Finansielle tjenester

Diskriminerende skattefradrag

Liechtenstein har innført skatteregler for fradrag av 
kalkulert rente på egenkapital. Dette begrenser etable‑
ringsfriheten og den frie bevegeligheten av kapital i EØS.

De spesielle fradragsreglene i Liechtenstein gir selska‑
per en reduksjon i selskapsskatten. Selskaper som beta‑
ler skatt i Liechtenstein, kan redusere sin skattbare inntekt 
ved å trekke fra en kalkulert rente beregnet på grunnlag 
av aksjeeiernes justerte egenkapital. Ved beregning av 
fradraget tas det imidlertid bare hensyn til nettoeiende‑
ler i fast eiendom eller faste driftssteder i Liechtenstein. 
Fast eiendom eller faste driftssteder i andre EØS‑land 
enn Liechtenstein utelukkes. ESA mener at denne for‑
skjellsbehandlingen gjør det ugunstig for liechtensteinske 

selskaper å etablere faste driftssteder eller foreta investe‑
ringer i andre land enn Liechtenstein.

ESA anser derfor at den liechtensteinske lovgivningen 
begrenser etableringsfriheten og den frie bevegelighe‑
ten av kapital som er fastsatt i EØS‑avtalens artikkel 31 
og 40. Denne begrensningen kan ikke rettferdiggjøres. 
ESA sendte derfor et formelt åpningsbrev til Liechtenstein 
i april 2012. Liechtenstein ga i sitt svar utrykk for at de var 
uenige i ESAs konklusjoner.

Disse reglene har store likhetstrekk med tilsvarende bel‑
giske regler for fradrag av kalkulert rente (Belgian notio‑
nal interest deduction). Det er en sak som undersøkes av 
EU‑kommisjonen. Samtidig har en belgisk domstol bedt 
om en tolkningsuttalelse fra EU‑domstolen (C‑350/11). 
Domstolens avgjørelse er ventet i løpet av 2013. ESAs 
videre håndtering av saken mot Liechtenstein vil bli sett 
i sammenheng med den belgiske saken for å sikre en 
enhetlig oppfølging av slike saker i hele EØS.
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Sosialtrygd

Barnetrygd i Norge

Norge kan ikke gjøre utbetaling av barnetrygd over 
landegrensene avhengig av at barnets foreldre er gift 
eller bor sammen.

I juni 2010 merket ESA seg to uløste saker i EU‑kommi‑
sjonens SOLVIT‑database. Sakene gjaldt to mødre. Den 
ene arbeidet og bodde med sitt barn i Litauen, den andre 
i Slovakia. Barnas foreldre var separerte, og fedrene 
bodde og arbeidet i Norge. Mødrene hadde rett til barne‑
trygd i de landene de bodde. Begge hadde i tillegg, med 
henvisning til EØS‑regelverket, søkt Norge om å få utbe‑
talt det beløpet som utgjorde forskjellen mellom hjem‑
landets og norsk barnetrygd som fedrene i Norge ville 
ha rett til fordi de var bosatt i Norge. Begge søknadene 
ble imidlertid avslått av Arbeids‑ og velferdsetaten (NAV) 

ettersom barnet ikke bodde fast hos forelderen i Norge, 
og derfor ikke kunne anses som et familiemedlem i hen‑
hold til norsk lov.

I saker som gjelder arbeidstakere fra et annet EØS‑land 
sier imidlertid EØS‑regelverket at det norske vilkåret om at 
barnet må bo fast sammen med foreldrene er oppfylt der‑
som barnet i hovedsak er økonomisk avhengig av den for‑
elderen det ikke bor sammen med. Foreldrenes sivilstatus 
er dermed ikke relevant. Dette ble bekreftet av EU‑dom‑
stolen i Slanina‑saken. Avgjørelsen bygger på at det alltid 
vil være ulike nivåer på ytelsene i situasjoner der familien 
ikke bor i samme land, mens dette vanligvis ikke er tilfelle 
i situasjoner der bare én stat er berørt. Arbeidstakere fra 
andre EØS‑stater vil i så fall alltid bli ugunstig stilt etter‑
som de vil miste tilgangen til trygdeytelser.

ESA sendte Norge et formelt åpningsbrev i 2010, en 
grunngitt uttalelse i 2011, og brakte saken inn for 
EFTA‑domstolen i 2012. Dom forventes i løpet av 2013.
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Offentlige innkjøp

Busstransporttjenester i Aust‑Agder

Norge har vedgått at busskonsesjoner i Aust‑Agder til en 
verdi av omlag 1,5 milliarder kroner ble tildelt i strid med 
EØS‑reglene.

I desember 2008 tildelte Aust‑Agder fylke en rekke konse‑
sjoner for busstransporttjenester til lokale busselskaper for 
en periode på fire år. To år senere benyttet fylket forlengel‑
sesklausulen i kontraktene og forlenget kontraktene med 
ytterligere fire år, til 31. desember 2016 (unntatt de største 
kontraktene, som bare ble forlenget med to år). Konsesjo‑
nene til en verdi av ca. 1,5 milliarder kroner ble tildelt uten 
anbudskonkurranse eller offentlig kunngjøring.

ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge hvor det 
ble konkludert med at Norge ikke hadde fulgt prinsip‑
pet om likebehandling og åpenhet ettersom Aust‑Agder 
hadde tildelt og forlenget konsesjonene uten noen form 
for offentlig kunngjøring. ESA anser at konsesjonene er 
av interesse over landegrensene på grunn av deres sam‑
lede verdi og varighet. Den manglende kunngjøringen 
hindret derfor potensielt interesserte parter fra å uttrykke 
sin interesse.

I sitt svar på åpningsbrevet var Norge uenig i ESAs kon‑
klusjoner og hevdet at konsesjonene ble tildelt i full åpen‑
het, i samsvar med forordning 1370/2007 om offent‑
lig persontransport med jernbane og på vei. Norge 
mente også at flere av konsesjonene ikke var av inter‑
esse utenfor Norge. ESA var ikke enig i dette, og sendte 
en grunngitt uttalelse til Norge i juni 2012. Der bekref‑
tet ESA sine tidligere konklusjoner og oppfordret Norge 
til å vedta egnede korrigerende tiltak innen to måneder. 

Norge vedgikk i sitt svar på den grunngitte uttalelsen at 
konsesjonene var gitt i strid med forpliktelsen til åpenhet 
og likebehandling, men foreslo ingen konkrete tiltak for 
å rette opp dette. ESA har skrevet til Norge og oppfordret 
til at kontraktene vurderes avsluttet for utløp av kontrakt‑
sperioden eller at andre like effektive tiltak vedtas.

Tildeling av tjenestekonsesjoner

I henhold til EØS‑regelverket er tjenestekonsesjoner unntatt fra 

saksbehandlingsreglene for tildeling av offentlige kontrakter som 

er fastsatt i direktivene om offentlige innkjøp.

Likevel følger det av rettspraksis fra EU‑domstolen at tjeneste‑

konsesjoner er omfattet av de allmenne prinsippene i EØS‑regel‑

verket. Dette medfører en forpliktelse til åpenhet hos den offent‑

lige oppdragsgiveren som gir potensielle anbydere mulighet til 

å uttrykke interesse for å drive tjenestene. Forpliktelsen til åpen‑

het får anvendelse når den berørte tjenestekonsesjonen kan 

være av interesse for foretak etablert i et annet EØS‑land.
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Miljø

Kampen mot luftforurensning

ESA undersøker for tiden en klage mot Norge som gjelder 
påståtte brudd på lovgivningen om luftkvalitet.

Et av hovedmålene for EØS‑avtalens miljøregelverk er 
å forbedre kvaliteten på luften vår. På grunn av tett 
industri og trafikk i urbane områder kan dårlig luftkvali‑
tet utgjøre en alvorlig trussel mot menneskers helse. For 
å håndtere dette innfører Luftkvalitetsdirektivet strenge 
overvåkingstiltak i byer for en rekke forurensende stoffer 
samt en plikt til å utarbeide handlingsplaner for å forbedre 
dårlig luftkvalitet.

I bystrøk er forurensning fra motorkjøretøyer en av de 
mest alvorlige truslene mot luftkvaliteten. Diesel‑ og ben‑
sinmotorer slipper ut en lang rekke forurensende stoffer, 
blant annet karbonmonoksid, nitrogenoksid og partikler. 
Kontakt med høye nivåer av disse forurensende stoffene 
kan føre til alvorlige helseproblemer, særlig for personer 
med hjerte‑ eller lungelidelser.

I 2012 mottok ESA en klage der det ble påstått at brudd 
på luftkvalitetsreglene i Norge fører til ulovlige nivåer av 
luftforurensning i flere norske byer. Selv om Norge for 
tiden innfører nye strenge tiltak for å håndtere utslipp fra 
biler, blant annet muligheten til å stanse trafikken mid‑
lertidig når forurensningsnivået er høyt, hevder klage‑
ren at Norge ennå ikke har vedtatt og iverksatt egnede 
handlingsplaner med konkrete tiltak for å forbedre 
luftkvaliteten.

ESA undersøker fortsatt denne saken.

Handel med utslippskvoter

Innsats for å bekjempe klimaendring

I 2013 starter tredje fase i EUs klimakvotesystem (EU ETS).

EU ETS er EUs flaggskipsstrategi for å håndtere klima‑
endringer. Kvotehandelssystemet har som mål å redu‑
sere utslipp av klimagasser fra store utslippskilder i EU. 
EFTA‑landene har deltatt i systemet siden 2008.

Systemets fase III bygger på tidligere erfaring og innfører 
et mer ambisiøst tak på utslipp. Fra 2013 utvides systemet 
ytterligere til å omfatte petrokjemisk industri, ammoniakk‑ 
og aluminiumsindustrien. Samtidig vil det bli gjort endrin‑
ger i måten ordningen administreres på. Det blir ett enkelt 
EØS‑omfattende tak på utslipp. Auksjonering vil bli stan‑
dardmetoden ved tildeling av kvoter og vil gradvis erstatte 
fri tildeling.

De resterende frie kvotene vil bli tildelt til selskaper 
på grunnlag av harmoniserte EØS‑omfattende regler. 
EFTA‑landene har utarbeidet såkalte nasjonale tildelings‑
planer (NIM), som angir antall frie kvoter for hvert enkelt 
anlegg som er omfattet. I 2012 har ESA i tett samarbeid 
med kommisjonen vurdert disse planene for å sikre at de 
er i samsvar med det nye regelverket. Ved behov kan ESA 
kreve at EFTA‑landene foretar eventuelle nødvendige til‑
pasninger. Et endelig vedtak om de nasjonale tildelingspla‑
nene er forventet tidlig i 2013.
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Skatt

Bruk av EØS‑registrerte biler i Norge

Norge kan ikke kreve full registreringsavgift for leasede 
eller lånte motorkjøretøy som er registrert i utlandet og 
brukes i Norge av personer som er bosatt i Norge.

Ifølge rettspraksis kan en EØS‑stat pålegge registrerings‑
avgift for et motorkjøretøy som er registrert i en annen 
EØS‑stat, dersom kjøretøyet i hovedsak skal brukes på 
dets territorium og på varig grunnlag. Men et krav om 
å betale full registreringsavgift uten at det tas hensyn til 
hvor lenge kjøretøyet brukes, anses som uforholdsmessig 
strengt. Full registreringsavgift er rimelig bare dersom bru‑
ken av bilen omfatter resten av kjøretøyets levetid.

Ved å kreve full registreringsavgift hindrer Norge i praksis 
personer bosatt i Norge i å bruke leasingtjenester som til‑
bys av selskaper etablert i andre EØS‑land. Disse hindres 
i å tilby sine tjenester til personer bosatt i Norge. Dette er 
i strid med friheten til å yte tjenester i EØS. ESA sendte 
Norge en grunngitt uttalelse i november 2012.

ESA sendte samtidig et formelt åpningsbrev til Norge om 
registreringsavgift for utenlandsregistrerte motorkjøretøy 
som eies av privatpersoner og lånes av personer som er 
fast bosatt i Norge. Grunnlaget for saken er en dom som 
nylig ble avsagt i EU‑domstolen. Den fastslår at krav om 
full registreringsavgift for lånte motorkjøretøy utgjør en 
begrensning av den frie bevegeligheten for kapital. Regis‑
treringsavgiften kan gjøre kapitalbevegelser over lande‑
grensene mindre attraktive ved og gjøre det lite attraktivt 
for personer bosatt i én EØS‑stat å godta lån som tilbys av 
personer bosatt i en annen EØS‑stat.

ESA forventer svar fra Norge på begge brev tidlig i 2013.

Transport

Regler for kjøre‑ og hviletid

I september 2012 avslo ESA Norges søknad om å få 
godkjent et varig unntak fra EØS‑reglene for kjøre‑ og 
hviletid ved transport av levende dyr.

I mai 2009 søkte Norge ESA om å få godkjent et unn‑
tak fra forordning (EF) nr. 561/2006. I forordningen er det 
fastsatt at ESA kan innvilge unntak fra kjøre‑ og hviletids‑
reglene under ekstraordinære omstendigheter. Søknaden 
gjaldt forlengelse av tillatt kjøretid før pause for alle kjø‑
retøyer som brukes til transport av levende dyr fra drift‑
senheter til slakterier. Alternativt ba Norge om at den obli‑
gatoriske hviletiden som forordningen pålegger, kunne 
gjennomføres på en mer fleksibel måte enn forordningen 
fastsetter. I søknaden henviste Norge til særtrekk og utfor‑
dringer knyttet til lav befolkningstetthet, et betydelig antall 
små driftsenheter som ofte gjør det nødvendig at kjøretøy‑
ene har mange korte stopp når de henter dyr som skal til 
slakteri, og dermed gjør dyrene mer stressede og urolige, 
og store avstander mellom slakteriene i Norge.

I et vedtak av 5. september 2012 avslo ESA søknaden og 
konkluderte med at den berørte transporten ikke kunne 
anses som utført under “ekstraordinære omstendighe‑
ter” slik forordningens artikkel 1 krever. I lys av unntakets 
generelle og varige karakter kom ESA til at vilkårene for 
å kunne gi unntak ikke var oppfylt.
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Transport

Diskriminerende passasjeravgifter i Norge

Norge kan ikke forskjellsbehandle innenlandsflyging og 
flyging innenfor Schengen‑området når det pålegges 
passasjeravgifter.

Avgiftene som er fastsatt for 2013 av den statlige lufthav‑
neieren Avinor, viser en forskjell på 29 %, mellom innen‑
landsruter (47 NOK) og  internasjonale ruter (61 NOK).

I juli 2012 sendte ESA et brev til Norge om at Avinors 
fastsettelse av passasjeravgifter utgjorde en uberettiget 
begrensning av den frie adgangen til å yte luftfartstjenes‑
ter i EØS. Tjenester som ytes ved lufthavner som forvaltes 
av Avinor, varierer vanligvis ikke etter hvilken destinasjon 

flyet har ved avgang. Ved ankomst kan imidlertid alle fly 
som kommer fra andre land innenfor EØS bli gjenstand 
for tollkontroll, og passasjerer på fly som ikke kommer fra 
Schengen‑området kan bli gjenstand for grensekontroll.

Ettersom passasjeravgiftene er ulike for innenlandsflyging 
i Norge og utenlandsflyging innenfor Schengen‑området, 
mener ESA følgelig at luftfartstjenester på utenlandsruter 
innenfor Schengen‑området behandles – og særlig avgifts‑
belegges – mindre gunstig enn den tilsvarende typen tje‑
nester på innenlandsruter. Det gjelder også når man tar 
høyde for den obligatoriske tollkontrollen. Med andre ord 
kan tollkontrollen ikke alene berettige at passasjeravgif‑
tene er høyere enn ved innenlandsflyging.

I oktober 2012 svarte Norge at man hadde vurdert saken 
og ville treffe tiltak for å bringe avgiftene på samme nivå 
gjennom to trinn i 2013 og 2014.

Schengen‑avtalen

Schengen‑området omfatter de 26 europeiske landene som har innført Schengen‑avtalen, som nå er en del av EUs regelverk. Området 

fungerer som ett enkelt internasjonalt reise‑ og immigrasjonsområde uten grensekontroller for personer som reiser mellom Schengen‑land, 

og bare ytre grensekontroll for personer som reiser inn og ut av området.

Schengen‑området består i dag av 26 land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, 

Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.
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Transport

Forbud mot bonuspoeng i Norge

Det norske forbudet mot opptjening av bonuspoeng på 
innenlandsflygninger er i strid med EØS‑regelverket.

I 2007 vedtok den norske regjering en forskrift som for‑
bød alle flyselskaper å tilby sine kunder å samle bonus‑
poeng på innenlandsruter i Norge. Det allmenne forbu‑
det erstattet et lignende forbud som utelukkende var rettet 
mot selskaper i SAS‑gruppen. Formålet med forbudet er 
å beskytte konkurransen i markedet for innenlandsruter.

Etter å ha mottatt en klage fra SAS, sendte ESA et for‑
melt åpningsbrev til Norge i juli 2012. ESA hevder at det 
nasjonale forbudet mot å tilby opptjening av bonuspoeng 

på innenlandsruter i Norge ikke er i samsvar med Direkti‑
vet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF). Alternativt 
utgjør forbudet en uberettiget begrensning av både frihe‑
ten til å yte luftfartstjenester i EØS og flyselskapers etable‑
ringsfrihet i Norge.

Til tross for et forslag fra Konkurransetilsynet i februar 
2012 om å avskaffe forbudet for de tre største innenlands‑
rutene opplyste den norske regjering i oktober 2012 at 
den ville opprettholde forbudet i dets nåværende form.

ESA sendte Norge en grunngitt uttalelse i saken våren 2013.
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Næringsmiddel‑ og fôrtrygghet, dyrehelse og dyrevelferd

Fra gård til gaffel

EØS‑reglene for mattrygghet bygger på prinsippet “fra 
gård til gaffel”. Dette prinsippet innebærer at mattrygg‑
het skal sikres på alle trinn i produksjonskjeden fra 
bonde til sluttbruker.

Matprodusenter har ansvar for at næringsmidlene de pro‑
duserer er trygge. Dette innebærer at matprodusentene 
skal sikre at produksjonen er hygienisk og trygg, at det er 
innført kontrolltiltak for å redusere eller fjerne risikofaktorer 
og at både råstoffer og sluttprodukter kan spores.

Det er de nasjonale myndighetene som skal kontrol‑
lere at matprodusentene oppfyller sine forpliktelser etter 
EØS‑regelverket. Ettersom næringsmidler omsettes fritt 
i det indre marked er det viktig å sikre at landene vel‑
ger en ensartet og harmonisert tilnærming til disse kon‑
trollene. ESA og EU‑kommisjonen foretar inspeksjoner på 
stedet i sine respektive medlemsstater for å kontrollere at 
dette er tilfellet. For å sikre en harmonisert tilnærming del‑
tar inspektører fra ESA regelmessig som observatører ved 
inspeksjoner gjennomført av kommisjonen – og omvendt.

Veterinærinspeksjoner

I 2012 gjennomførte ESA ni inspeksjoner i EFTA‑landene. 
Rapportene fra inspeksjonene som ble gjennomført er 
tilgjengelig på ESAs hjemmeside.

Generelt er kontrollordningene i EFTA‑landene tilfreds‑
stillende. På visse områder har imidlertid ESAs kontroller 
påvist alvorlige mangler. På Island må håndhevingen styr‑
kes for å sikre at virksomheter som ikke opptrer i sam‑
svar med EØS‑avtalens mathygieneregler, ikke omsetter 
sine produkter på markedet. I Norge ble det påvist alvor‑
lige hygienemangler ved et sykehuskjøkken der det lages 
mat til et stort antall pasienter, til tross for at kjøkkenet 
regelmessig hadde hatt besøk av det norske Mattilsynet.

Inspeksjoner i 2012

Norge

•	 Næringsmiddelhygiene	og	import	av	næringsmidler	av	

annen	opprinnelse	enn	animalsk.

•	 Materiale	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler	

(emballasje,	kjøkkenutstyr	osv.)

•	 Smittsomme	sykdommer	(zoonotiske	smittestoffer	og	

salmonella)

•	 Beredskapsplaner	i	tilfelle	smittsomme	

dyresykdommer

•	 Dyrevelferd

Island

•	 Kjøtt-	og	melkeprodukter

•	 Materiale	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler	

(emballasje,	kjøkkenutstyr	osv.)

•	 Smittsomme	sykdommer	(zoonotiske	smittestoffer	og	

salmonella)

•	 Importkontroll	og	veterinærkontroll	ved	grensene	
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Hygienepakken

Den såkalte “hygienepakken” trådte i kraft på 
Island 1. november 2011. Den omfatter en rekke rettsak‑
ter som fastsetter allmenne og særskilte prinsipper for 
næringsmiddel‑ og fôrregelverket. Før denne datoen 
anvendte Island rettsaktene i hygienepakken bare i for‑
bindelse med fisk og fiskerivarer. Fra 1. november 2011 
skulle så hele regelverket anvendes på alle næringsmid‑
ler på Island.

Island var imidlertid forsinket med innføringen av hygi‑
enepakken på enkelte områder. I løpet av 2012 sendte 
ESA 19 formelle åpningsbrev og sju grunngitte uttalelser 
til Island i forbindelse med innføringen av disse rettsak‑
tene. Ved årets slutt hadde Island innført det meste av 
regelverket. Én sak er imidlertid oversendt til EFTA‑dom‑
stolen, og i to andre saker er ESA fortsatt bekymret for at 
regelverket ikke er gjennomført i islandsk lovgivning på 
riktig måte.

Kugalskap

I 2012 har ESA behandlet flere saker i forbindelse med 
forebygging, overvåking og håndtering av BSE 
(kugalskap).

Fiskemel – Norge

I Norge holdes framstilling av fôr til drøvtyggere ikke fysisk 
atskilt fra framstilling av fôr til andre dyrearter, for eksem‑
pel fjørfe og svin, som kan inneholde animalske prote‑
iner i form av fiskemel. Denne praksisen innebærer en 
risiko for kryssforurensning mellom de ulike prosessene. 

ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge i desember 
2012, og Norge fikk en svarfrist på to måneder.

Sykdomsovervåking – Norge

Norge har bedt ESA om å godkjenne en endring av over‑
våkingsprogrammet for BSE. ESA har bedt om ekspert‑
hjelp fra Den europeiske myndighet for næringsmiddel‑
trygghet (EFSA) i denne saken. Det er forventet at EFSA 
framlegger sin rapport i februar 2013.

Fjerning av “spesifisert risikomateriale” – Island

Island har ikke innført bestemmelsene i forordningen 
om fjerning av høyrisikovev fra skrotter ved slakting. ESA 
sendte en grunngitt uttalelse til Island i september 2012. 
Island har fått forlenget svarfristen til februar 2013.

Innføring av EØS‑regler for mat

Koffein i mat og drikke – Island

Gjeldende islandsk lovgivning forbyr bruk av koffein 
i andre næringsmidler enn drikkevarer, men fastsetter 
ingen grenser for tilsetning av koffein i drikkevarer. Etter 
ESAs syn er dette i strid med EØS‑avtalens artikkel 11. 
Som en følge av dette har Island, etter å ha mottatt ESAs 
formelle åpningsbrev i 2011, foreslått å endre lovgivnin‑
gen om tilsetning av koffein i mat og drikke ved å fastsette 
ulike terskler for slike tilsetninger. Målet er å sikre at for‑
bruket av koffeinholdige produkter som er tilgjengelige på 
det islandske markedet og som kan være helseskadelige, 
holdes innenfor visse grenser. Island innførte samtidig en 
ny definisjon av “energidrikker” og foreslo å forby bruk av 
koffein i alkohol.

Forebygging av BSE (kugalskap)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes regler for å forebygge, bekjempe og utrydde blant annet BSE (bovin spongiform encefalopati). 

Denne sykdommen førte til lange avbrudd i næringsmiddelproduksjonen i Europa på 1990-tallet, og det antas at inntak av kjøtt fra storfe 

som er smittet av BSE, kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker. For å unngå at dyr utsettes for smitte, inneholder forordningen forbud 

mot å fôre drøvtyggere som storfe og sauer med animalsk protein.

Medlemsstatene må overvåke sine storfebestander nøye for å påvise eventuelle tegn på utbrudd av kugalskap.

For ytterligere å redusere risikoen for at mennesker smittes av sykdommen, må visse typer dyrevev som anses å innebære stor risiko for 

å overføre sykdom, f.eks. vev fra hjernen og virvelsøylen, fjernes fra skrottene når dyrene slaktes.
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Kapittel 3

STATSSTØTTE

Hovedoppgaver i 2012

I 2012 fattet ESA 24 vedtak i statsstøttesaker på en rekke 
forskjellige områder. 13 saker gjaldt norske støttetiltak, 
blant annet på viktige områder som miljøstøtte til ener‑
giproduksjon og kompensasjonsordninger for kollektive 
transporttjenester.

Ti vedtak gjaldt islandske støttetiltak, blant annet krise‑ og 
restruktureringsstøtte til de tre viktigste islandske bankene. 
ESA konkluderte med at støtten som ble gitt til de nye ban‑
kene var forenlig med EØS‑avtalen, ettersom støtten var 
nødvendig for å skape nye, levedyktige banker. Bankene 
påtok seg også forpliktelser som sikret at støttens nega‑
tive innvirkning på konkurransen i bankmarkedet ble redu‑
sert til et minimum. Med disse og flere andre vedtak som 
ble fattet i 2011 og 2012, har ESA avsluttet sin behandling 
av majoriteten av støttetiltakene som Island notifiserte etter 
sammenbruddet i den islandske finanssektoren i 2008.

ESA har i flere saker om salg av offentlig eiendom krevd 
tilbakebetaling av differansen mellom en for lav salgspris 
og den reelle markedsprisen. Statsstøttereglene krever 
at offentlige myndigheter kan framlegge tilfredsstillende 
dokumentasjon av at slike transaksjoner er gjennomført til 
markedspris. Dette kan sikres enten gjennom innhenting 
av en uavhengig verdivurdering før et salg finner sted, eller 
gjennom en anbudsprosedyre.

I 2012 vedtok ESA nye retningslinjer for kompensasjon for 
tjenester av allmenn økonomisk betydning. Disse retnings‑
linjene har stor praktisk betydning for EFTA‑landene. Det 
er fortsatt opp til EFTA‑landene å vurdere behovet for tje‑
nester av allmenn økonomisk betydning samt å definere 
tjenestens innhold. Retningslinjene understreker imidlertid 
betydningen av at slike oppdrag tildeles på grunnlag av en 
rettsakt som definerer tjenesteoppdraget og som sikrer at 
vederlaget for tjenesten er begrenset til å dekke kostnaden 
for en effektiv utførelse av oppdraget.

Statsstøttereglene

Statsstøtte er støtte gitt av offentlige organer til enheter som utøver 

økonomisk virksomhet. Offentlige tilskudd til foretak for å hjelpe til 

med kapitalinvesteringer, eller støtte til selskaper som trenger kriseh‑

jelp og restrukturering, er åpenbare former for statsstøtte. Statsstøtte 

kan imidlertid dreie seg om mange slags støttetiltak, for eksempel 

skattefritak, lån på gunstige vilkår eller statsgarantier og investeringer 

i aksjekapital gjort av offentlige myndigheter på vilkår som ikke ville 

blitt godtatt av en privat investor. Statsstøtte foreligger når støtten:

•	 tildeles av en EFTA‑stat eller av offentlige midler,

•	 begunstiger en eller flere mottakere,

•	 begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte 

varer,

•	 vrir eller truer med å vri konkurransen, og

•	 påvirker samhandelen i EØS‑området.

EØS‑avtalen inneholder et generelt forbud mot statsstøtte for 

å hindre konkurransevridning og negativ innvirkning på samhan‑

delen i EØS. Reglene har som formål å sikre like konkurransevil‑

kår for selskaper i hele Europa, og å hindre at statlig støtte 

anvendes proteksjonistisk i et marked uten handelshindringer. 

Det kan imidlertid gjøres unntak fra forbudet, ettersom statlig 

inngripen kan være nødvendig for å bøte på markedssvikt eller for 

å oppnå andre formål.
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EFTA‑domstolen hadde i 2012 til vurdering fire av ESAs 
statsstøttevedtak, og opprettholdt tre av dem. I Hurtig‑
ruten‑saken sa domstolen seg enig med ESA i at Norge 
måtte kreve tilbake ulovlig statsstøtte gitt til selskapet. 
Hurtigruten er tildelt et transportoppdrag av staten og 
får et vederlag for denne tjenesten. I 2008 innvilget sta‑
ten en betydelig økning i dette vederlaget. Domstolen var 
enig med ESA i at deler av denne tilleggskompensasjonen 
var ulovlig fordi den måtte anses å dekke kostnader ved 
Hurtigrutens kommersielle cruise‑virksomhet. Domsto‑
len understreket dessuten behovet for dokumentasjon og 
gjennomsiktighet ved tildeling av offentlige støtte.

Prioriteringer for 2013

ESA forventer å motta formelle notifikasjoner om betyde‑
lige nye statsstøttetiltak både i Norge og på Island i 2013. 
ESA forventer at statene respekterer iverksettelsesforbu‑
det i EØS‑avtalen, som innebærer at nye statsstøttetiltak 
ikke kan gjennomføres før de er godkjent av ESA.

Behandling av klager vil bli prioritert i 2013. Klager fra 
virksomheter og andre interesserte aktører i EFTA‑lan‑
dene er en viktig kilde til informasjon om markedene. ESA 
har i den forbindelse mottatt en rekke klager på offent‑
lige enheter som utfører både administrative oppgaver og 

kommersiell virksomhet. I slike tilfeller krever statsstøtte‑
reglene atskilte regnskaper og en rimelig fordeling av de 
faste kostnadene på de ulike aktivitetene. Dette er viktig 
for å unngå at statlige midler brukes til kryssubsidiering av 
kommersiell virksomhet.

I 2012 lanserte EU‑kommisjonen et program for reform av 
statsstøttereglene. Dette er det mest omfattende og viktig‑
ste initiativet for å oppdatere regler og prosedyrer for stats‑
støtte siden EØS‑avtalen trådte i kraft. Reformen har tre 
nært beslektede formål. For det første skal regelverket for‑
bedres for å bidra til en helt nødvendig vekst i Europa. For 
det andre skal håndhevelsen av statsstøttereglene kon‑
sentreres om de sakene som har størst innvirkning på det 
indre marked. For det tredje skal reglene effektiviseres for 
å sikre raskere avgjørelser.

Som følge av reformen vil mange av retningslinjene for 
statsstøtte bli revidert. ESA vil på sin side delta aktivt 
i dette arbeidet og vedta tilsvarende retningslinjer for 
å sikre at det er like regler og prosedyrer i hele EØS områ‑
det. I 2013 vil retningslinjene bli revidert på følgende vik‑
tige områder: regionalstøtte, forskning og innovasjon, mil‑
jøstøtte, risikokapital og bredbåndsutbygging. Som følge 
av de nye retningslinjene for regionalstøtte, vil ESA i 2013 
vurdere EFTA‑landenes notifiseringer av hvilke geografiske 
områder som skal omfattes av regionalstøttereglene.
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I forbindelse med reformarbeidet vil behovet for nye 
bestemmelser om innhenting av markedsdata og opplys‑
ninger fra markedsaktører bli vurdert. Det siktes videre 
mot å legge større ansvar på nasjonale myndigheter gjen‑
nom en utvidelse av Gruppefritaksforordningen. Endringer 
i statsstøttereglene vil måtte gjennomføres av EFTA‑lan‑
dene gjennom en revisjon av protokoll 3 til Overvåknings‑ 
og domstolsavtalen. For å nå de ambisiøse målene for 
reformprogrammet kreves det derfor målrettet innsats fra 
EFTA‑landene. De vil blant annet måtte sikre at støtte gitt 
under en utvidet gruppefritaksforordning blir anvendt og 
rapportert på riktig måte. Målet om raskere beslutningsta‑
king er også avhengig av EFTA‑landenes innsats. De må 
sørge for at stillstands‑ og notifikasjonsforpliktelsene over‑
holdes samtidig som ESA så raskt som mulig må få full‑
stendige svar på anmodninger om ytterligere informasjon.

Finanskrisen på Island

De tre største islandske forretningsbankene

ESA godkjente statsstøtten som ble gitt til restrukture‑
ring av de tre store islandske forretningsbankene 
(Íslandsbanki, Arion Bank og Landsbankinn), ved tre 
vedtak gjort i juni og juli 2012.

Disse vedtakene markerte avslutningen på tre av de viktig‑
ste statsstøttesakene som ESA har behandlet etter sam‑
menbruddet i det islandske finanssystemet. Íslandsbanki, 
Arion Bank og Landsbankinn ble opprettet etter at for‑
gjengerne Glitnir, Kaupthing Bank og Landsbanki Íslands 
gikk konkurs i oktober 2008. Det meste av den innen‑
landske bankvirksomheten, eiendelene og forpliktelsene 
til bankene som gikk kon‑ kurs, ble overført til 
de nye bankene. Den islandske staten 
iverksatte forskjellige statsstøt tetil ‑
tak i form av kapital‑
tilførsel, ansvarlige 
lån, kredittfa‑
siliteter, samt 
en ube‑
grenset 

statsgaranti for innskudd i islandske forretnings‑ og 
sparebanker.

ESA vurderte om støtten var forenlig med EØS‑avtalens 
artikkel 61 nr. 3 bokstav b), som tillater støtte for å bøte 
på en alvorlig forstyrrelse av økonomien i en EFTA‑stat. 
Hver bank måtte framlegge en restruktureringsplan som 
viser at banken er levedyktig på lang sikt, at restrukture‑
ringskostnadene deles mellom bankens eiere, banken og 
staten, og at støtten er begrenset til et nødvendig mini‑
mum. Videre måtte det innføres tiltak for å begrense støt‑
tens negative innvirkning på konkurransen i bankmarke‑
det: bankene avstår fra å kjøpe andre finansinstitusjoner 
i restruktureringsperioden, aksjeinteresser i både finansin‑
stitusjoner og selskaper under restrukturering vil bli avvi‑
klet, og det vil bli innført tiltak til fordel for nye og små 
konkurrenter i finanssektoren. Islandske myndigheter for‑
pliktet seg til å innføre endringer i lovgivningen for å gjøre 
det lettere for bankkundene å bytte bank, redusere kost‑
nadene for slikt bytte og dermed øke konkurransen innen 
finansielle tjenester.

Støtte til investeringsfond på Island

I juli 2012 fastslo ESA at statsstøtte til åtte investe‑
ringsfond på Island var forenlig med EØS‑reglene.

På grunn av store tap og investorflukt fra 
islandske fond, utstedte det islandske 

finanstilsynet (FME) i oktober 2008 
en anbefaling til forvaltningsselska‑
pene om å avvikle alle fond som 
ikke var UCITS‑fond. Deretter kjøpte 
de nye statseide bankene eien‑
delene fra åtte investeringsfond 

ESAs rolle

Forbudet mot statsstøtte som gjelder i Liechtenstein, Island og 

Norge, håndheves av ESA. Det er også ESAs rolle å bestemme 

hvordan unntakene fra forbudet skal anvendes. I forbindelse 

med håndhevingen av reglene har ESA tilsvarende myndighet og 

samme oppgaver som EU‑kommisjonen.

Planer om tildeling av statsstøtte må meldes til ESA, altså noti‑

fiseres, før de gjennomføres. ESA må deretter vurdere om en 

meldt plan innebærer statsstøtte, og dersom den gjør det, 

undersøke om et unntak er berettiget.

Vedtak som gjøres av ESA på statsstøtteområdet offentliggjøres 

på ESAs nettsider og i Den europeiske unions tidende.
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som ble forvaltet av bankenes datterselskaper, for til 
sammen 82,2 milliarder ISK (ca.  4 milliarder NOK). 
Eiendelene bestod hovedsakelig av obligasjoner som var 
utstedt av bankene som hadde gått overende, eller av sel‑
skaper bankene eide eller kontrollerte. Investorene i fon‑
dene mottok mellom 60 % og 85 % (avhengig av fondet) 
av den sist registrerte verdien i aksjebevisene.

I sin vurdering av saken fastslo ESA at transaksjonene 
innebar statsstøtte ettersom de ble finansiert med mid‑
ler fra banker som var heleid av staten og ble kontrollert 
av midlertidige styrer som hovedsakelig bestod av offent‑
lige tjenestemenn. Transaksjonene ble ikke gjennomført 
på markedsvilkår ettersom eiendelenes verdi på den tiden 
var svært usikker.

ESA anså likevel statsstøtten som forenlig med EØS‑avta‑
lens artikkel 61 nr. 3 bokstav b). I oktober 2008 hadde 
finanssektoren på Island brutt sammen, og regjeringen 
måtte gjennomføre ekstraordinære tiltak i et forsøk på 
å stabilisere økonomien. Disse tiltakene var nødvendige 
for å prøve å gjenreise tilliten til finanssektoren.

Islandske investeringsbanker

I desember 2012 avsluttet ESA en formell undersøkelse 
av lån som ble gitt til investeringsbankene Saga, VBS og 
Askar Capital.

Lånene beløp seg til i alt 52 milliarder ISK (omlag 
2,5 milliarder NOK). De ble gitt på gunstige vilkår av 
den islandske statskassen i mars 2009 for å omgjøre 

kortsiktige lån med sikkerhet og verdipapirlån fra den 
islandske sentralbanken, til langsiktige lån. Disse lånene 
var sikret blant annet med obligasjoner utstedt av de tre 
forretningsbankene Glitnir, Kaupthing og Landsbanki 
Íslands, som gikk overende i oktober 2008.

Til tross for at islandske myndigheter hevdet at de hadde 
bestrebet seg på å beskytte statens interesser og opptrådt 
slik en privat kreditor ville ha gjort, var ESA i tvil om låne‑
betingelsene var markedsmessige.

Likevel besluttet ESA i desember 2012 å avslutte sin for‑
melle undersøkelse, ettersom de tre investeringsbankene 
er under avvikling og har innstilt all økonomisk virksomhet. 
En videre vurdering av støttetiltakene og deres forenlighet 
med EØS‑avtalen var derfor ikke nødvendig.

Hva er UCITS?

UCITS er et EU‑direktiv som oppretter felles rettslige rammer for 

foretak for kollektiv investering i verdipapirer. Fond som oppfyller 

kravene i UCITS‑direktivet, kan markedsføres i hele EU. 

Investeringene er begrenset til verdipapirer som er notert på 

offentlige aksjebørser. Mange verdipapirfond i Europa anvender 

UCITS‑regelverket.
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Salg av offentlig eiendom

Tilbakebetaling av støtte til Haslemoen

ESA påla Haslemoen AS å tilbakebetale støtte på 4,9 mil‑
lioner NOK for eiendomskjøp under markedsverdi.

Våler kommune kjøpte Haslemoen militærleir av den nor‑
ske staten i 2005 for 46 millioner NOK. Under ett år 
senere videresolgte kommunen 29 av de 44 bygningene 
i indre leir på Haslemoen til Haslemoen AS for 4 millio‑
ner NOK. Etter en formell undersøkelse konkluderte ESA 
i mars 2012 med at videresalget ble gjennomført til en pris 
som lå under kommunens anskaffelseskostnader, og der‑
for under markedsverdien. De norske myndighetenes krav 
om tilbakebetaling av den ulovlig tildelte støtten med rente 
ble etterkommet før sommeren.

Oppdal‑salg godkjent

I mai 2012 konkluderte ESA med at salgsprisen for en 
eiendom i Oppdal kommune ikke innebar statsstøtte.

I dette tilfellet støttet kommunen seg på to uavhengige 
ekspertvurderinger. De anslo verdien av eiendommen til 
mellom 800.000 og 850.000 NOK. Før eiendomssal‑
get ble gjennomført mottok imidlertid kommunen et langt 
høyere bud på 3,1 millioner NOK fra en konkurrent til 
den antatte kjøperen. Kommunen besluttet likevel å selge 

eiendommen for 850.000 NOK uten å se nærmere på det 
høyere budet og på denne bakgrunnen innledet ESA for‑
mell undersøkelse av saken.

ESA fastslo at konkurrenten hadde en særlig interesse 
i eiendommen for å hindre at det andre selskapet etablerte 
konkurrerende forretningsvirksomhet der. Det høyeste 
budet gjenspeilte derfor ikke markedsverdien og kunne 
ikke sammenliknes med prisen som ble betalt av kjøpe‑
ren. Denne prisen tilsvarte eiendommens markedsverdi, 
slik den på forhånd var fastsatt av uavhengige eksperter.

Salg av offentlig eiendom

Ved vurderingen av om et offentlig eiendomssalg innebærer ulov‑

lig statsstøtte, sier ESAs retningslinjer at anskaffelseskostnaden 

for eiendommen gir en indikasjon på markedsverdien. Dette gjel‑

der med mindre det gikk lang tid mellom kjøpet og salget. 

Hvis prisen som betales for eiendommen tilsvarer markedspri‑

sen, vil det utelukke ulovlig statsstøtte. Ifølge retningslinjene kan 

markedsprisen bestemmes på to måter:

1. Salget har skjedd gjennom en ubetinget 

anbudskonkurranse.

2. Salget har skjedd etter at en uavhengig ekspert har 

foretatt en verdivurdering.
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Statsstøtte i transportsektoren

Oslo Sporveier og Sporveisbussene

I desember 2012 avsluttet ESA en undersøkelse av støtte 
gitt til AS Oslo Sporveier og AS Sporveisbussene.

Som en følge av en dom fra EFTA‑domstolen innledet ESA 
i mars 2012 en formell undersøkelse av kompensasjonen 
som ble gitt til AS Oslo Sporveier og AS Sporveisbussene 
for lokale rutebusstjenester i Oslo for perioden 1994‑2008. 
Undersøkelsen omfattet også en vurdering av en kapitaltil‑
førsel fra Oslo kommune i juni 2004 for å dekke underfinan‑
siering av pensjonsforpliktelser overfor ansatte både i den 
offentlige og den kommersielle delen av tjenestevirksomhe‑
ten. I tillegg har ESA vurdert bruken av reglene for konsern‑
beskatning i forbindelse med Oslo Sporveier‑gruppen.

ESA konkluderte med at den årlige godtgjørelsen, og det 
vesentlige av kapitaltilførselen i 2004, utgjorde såkalt eksis‑
terende støtte ettersom midlene er tildelt i samsvar med 
ordning etablert før EØS‑avtalen trådte i kraft. Begge tilta‑
kene ble ansett som forenlige med EØS‑avtalen ettersom 
de bare har dekket kostnadene for den kollektive transport 
tjenesten og en rimelig fortjeneste for tjenestetilbyderen.

Når det gjaldt den mindre delen av kapitaltilførselen som 
ble foretatt i 2004 for å dekke underfinansieringen av 
pensjonsforpliktelser knyttet til de kommersielle tjenes‑
tene, konkluderte ESA med at en privat investor ville ha 
investert på de samme vilkårene, og at det derfor ikke 
forelå noen fordel.

I forbindelse med bruken av reglene for konsernbeskat‑
ning konkluderte ESA med at dette tiltaket ikke innebar en 
selektiv statsstøtte ettersom beskatningen var foretatt på 
bakgrunn av generelle regler i skattelovgivningen.

Støtteordning for charterreiser til Nord‑Norge

I juni 2012 vedtok ESA å innlede en formell undersøkelse 
av en ordning for et charterfond for Nord‑Norge.

Formålet med ordningen er å øke trafikkgrunnlaget på fly‑
plasser i Nord‑Norge og bidra til økt turisme og utvikling 
av regionen. Ordningen vil gjelde de tre fylkene Nordland, 
Troms og Finnmark.

Fylkene vil etablere et charterfond som skal dekke deler av 
charterkostnadene for turoperatører som organiserer reiser 
til Nord‑Norge. Maksimalt 25 % av charterkostnadene kan 
dekkes av fondet, dersom det på slutten av charterserien 
viser seg at flyene hadde mindre enn 80 % belegg.

Retningslinjene for regionalstøtte åpner for tildeling av 
driftsstøtte for å motvirke fraflytting fra regioner med lav 
befolkningstetthet. Norske myndigheter hevder at ordnin‑
gen er i tråd med ESAs retningslinjer for slik støtte etter‑
som den vil bidra til å sikre sysselsetting og redusere den 
vedvarende fraflyttingen fra Nord‑Norge.

ESA innledet formell undersøkelse fordi det var tvil om 
ordningen kunne være forenlig med retningslinjene for 
regionalstøtte. Dette blant annet fordi det åpnes for tilde‑
ling av driftsstøtte til turoperatører som kan være lokalisert 
utenfor regioner med lav befolkningstetthet.
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Støtte til fjernvarme

I løpet av 2012 godkjente ESA statsstøtte til to fjern‑
varme‑/fjernkjølingsprosjekter i Norge. Prosjektene 
støttes gjennom den norske Energifondordningen.

I mai 2012 gav ESA grønt lys for støtte på 73,1 millioner NOK 
til Akershus Energi Varme AS for bygging og utvidelse av 
infrastruktur for fjernvarme og kjøling i Lillestrøm, Strøm‑
men og Nitteberg. Prosjektet i Akershus skal knytte 167 
sluttbrukere til fjernvarme‑ og kjølingsnettet. Det er anslått 
at varmedelen vil føre til en reduksjon på 35 % i bruken av 
primærenergi og kjølingsdelen til en reduksjon på 10,7 %.

I desember 2012 godkjente ESA støtte på 120,5 millioner NOK 
til Eidsiva Bioenergi AS for bygging av et anlegg for forny‑
bar fjernvarme drevet med trevirke og bioolje på Gjøvik. 
Eidsiva‑prosjektet vil gjøre det mulig å oppnå en nettore‑
duksjon på minst 17,4 millioner liter olje per år og en årlig 
reduksjon av CO2‑utslipp på minst 47.000 tonn. Ingen av 
prosjektene vil være kommersielt levedyktige uten støtten.

 Forundersøkelsene for karbonfangstanlegget på 
Mongstad

ESA godkjente den norske statens finansiering av forund‑
ersøkelsene for karbonfangstanlegget på Mongstad.

Prosjektets overordnede formål er å fange og lagre CO2‑
utslipp fra et raffineri og et kombinert varme‑ og kraftan‑
legg på Mongstad. På dette stadiet vil den norske staten 
finansiere teknologi og forundersøkelser for et fullskala 
karbonfangstanlegg.

Støtten til forundersøkelsene, som beløper seg til 2,85 mil‑
liarder NOK, gis på grunnlag av en avtale mellom staten, 
Gassnova og Statoil. Statoil er prosjektansvarlig og vil hente 
inn teknologileverandører og andre leverandører i tråd med 
reglene for innkjøp. Støtten ble vurdert å være egnet for 
å fremme karbonfangst og ha begrenset virkning på kon‑
kurranse og samhandel i EØS‑området. Gassnova skal bare 
overvåke utførelsen av prosjektet uten å delta i den økono‑
miske aktiviteten. ESA har derfor konkludert med at mid‑
lene som gis til Gassnova (200 millioner NOK) i forbindelse 
med dette prosjektet, ikke innebærer statsstøtte.

Produksjon av fornybar energi: Södra Cell

I april 2012 godkjente ESA 100 millioner NOK i mil‑
jøstøtte til Södra Cell Tofte AS gjennom den norske 
Energifondordningen.

Södra Cell Tofte er en ledende produsent av bleket sulfat‑
cellulose. Støtten vil gjøre det mulig for selskapet å erstatte 
bruk av fossile brennstoffer med egenprodusert bioenergi, 
og dermed avvikle bruken av konvensjonell energi. Over‑
skuddsstrøm vil bli solgt på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Telekommunikasjons‑ og datasentre

Støtte gitt til Verne datasenter

ESA krevde tilbakebetaling av 440 millioner ISK (omlag 
20 millioner NOK) fra Verne, et selskap som bygger og 
driver datasentre.

I juli 2012 avsluttet ESA en undersøkelse av avtaler inn‑
gått mellom Verne og islandske myndigheter samt et 
offentlig kraftselskap. ESA anså at kraftavtalen mellom 
Verne og det nasjonale kraftselskapet Landsvirkjun, og en 
avtale om leie av en tomt på 9,6 hektar på den tidligere 
NATO‑basen ved Keflavík lufthavn i Reykjanesbær, ble 
inngått på markedsvilkår og ikke innebar statsstøtte.

Imidlertid konkluderte ESA med at det ble gitt ulov‑
lig statsstøtte til Verne ved statens salg av fem industri‑
bygg i 2008 og gjennom en avtale med kommunen om 
fritak fra eiendomsskatt og infrastrukturavgift. ESA krevde 
derfor at støtten skulle tilbakebetales. Det er blitt tilbake‑
betalt 140 millioner ISK (6,3 millioner NOK) for kommu‑
nale skatter og avgifter, og 300 millioner ISK (13,6 millio‑
ner NOK) for bygningene. Islandske myndigheter har brakt 
ESAs vedtak inn for EFTA‑domstolen.

Miljøstøtte og fjernvarme

EØS‑avtalens statsstøtteregler tillater at EØS‑landene støtter mil‑

jøformål når miljøgevinsten oppveier ulempene ved en eventuell 

konkurransevridning. Når støttebeløpet overskrider visse terskler, 

må tiltak meldes til ESA og vurderes nærmere etter statsstøtte‑

reglene. Støtte er tillatt i henhold til retningslinjene for miljøstøtte 

for å fremme fjernvarme. Fjernvarme er et system der varme som 

produseres på et sentralt sted, distribueres for å dekke oppvar‑

mingsbehov i boliger og næringslokaler og anses som et viktig 

verktøy for å redusere bruken av elektrisitet og olje til oppvarming. 

Fjernkjøling innebærer i likhet med fjernvarme sentralisert pro‑

duksjon, men av kjølig luft som distribueres til bygninger i nærhe‑

ten av produksjonsanlegget. Fjernkjøling bidrar til redusert bruk av 

elektrisitet til kjøling, for eksempel i klimaanlegg.
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Bruk av optiske fibre som tidligere ble brukt av NATO

I november 2012 klarerte ESA en kontrakt mellom den 
islandske regjeringen og telekomselskapet Og fjarskipti 
(Vodafone) om leie av optiske fibre som tidligere var 
forbeholdt forsvarsformål.

I april 2008 organiserte statens innkjøpsavdeling 
(Ríkiskaup) en anbudskonkurranse om bruken og driften 
av to av de tre optiske fibrene som tidligere ble brukt av 
NATO. I februar 2012 ble det inngått en kontrakt med Og 
fjarskipti som følge av anbudskonkurransen.

Etter å ha mottatt en klage vurderte ESA transaksjonen 
og fastslo at den berørte leieavtalen ble inngått på grunn‑
lag av en tilstrekkelig publisert og åpen anbudsprosedyre. 
Dessuten ligger leien som betales av Og fjarskipti godt 
over den islandske statens kostnader for å gjøre fibrene 
tilgjengelige for kommersiell bruk. På denne bakgrunnen 
konkluderte ESA med at kontrakten ikke innebar støtte.

Skattefradrag for immaterielle rettigheter

I desember 2012 klarerte ESA utvidelsen av en liechten‑
steinsk ordning for skattefradrag for inntekter fra 
immaterialrettigheter.

ESA vurderte i 2011 en lov om skattefradrag for inntek‑
ter fra immaterialrettigheter som et generelt tiltak, som 
ikke innebar selektiv statsstøtte. Senere utvidet Liechten‑
stein skattefradragsordningen til å omfatte inntekter fra 
programvare og tekniske eller vitenskapelige databaser. 
Formålet med tiltaket var fortsatt å fremme forskning og 
utvikling (F&U).

Selv om fradragsreglene er generelle og i prinsippet gjel‑
dende for alle virksomheter i Liechtenstein, kunne ESA 
ikke utelukke at reglene kunne være mer til fordel for virk‑
somheter i sektorer som typisk investerer i og utvikler 
immaterielle rettigheter, programvare og databaser, enn 
for mindre innovative sektorer. Dette innebærer likevel ikke 
selektiv statsstøtte ettersom reglene forfølger en overord‑
net, generell strategi for å fremme F&U‑aktiviteter.

Islandsk filmstøtte

I juli 2012 godkjente ESA endringer i den islandske 
filmstøtteordningen.

Den islandske filmstøtteordningen trådte i kraft i 1999 og 
åpner for at en viss andel av en films produksjonskostna‑
der kan dekkes (nå 20 %). I desember 2011 notifiserte 
Island en endring av ordningen til ESA. Denne ble siden 
fulgt opp med en ny notifikasjon i juni 2012.

De viktigste endringene gjelder vilkårene for støtte, og en 
forlengelse av ordningen til 31. desember 2016. For å nyte 
godt av støtteordningen må en film oppfylle en rekke vilkår 
i en såkalt kulturtest. Den kulturtesten islandske myndig‑
heter har vedtatt er i tråd med ESAs og EU‑kommisjonens 
praksis. ESA anså derfor at den endrede filmstøtteord‑
ningen oppfylte kravene i retningslinjene for statsstøtte til 
filmverk og andre audiovisuelle verk.
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Skipsheis på Vestmannaøyene

I mai 2012 konkluderte ESA med at en investering 
på 370 millioner ISK (16,8 millioner NOK) i en skipsheis 
i havnen på Vestmannaøyene ikke innebar statsstøtte.

I 2006 brøt en skipsheis som hadde vært brukt i havnen 
på Vestmannaøyene siden 1982, sammen. Kommunen 
besluttet å la det kommunalt eide havneforetaket inves‑
tere i ny skipsheis.

ESA mottok en klage der det ble hevdet at investeringen 
innebar statsstøtte ettersom en privat investor ikke ville ha 
foretatt en tilsvarende investering. ESA konkluderte med at 
lønnsomheten av driften av skipsheisen ikke skulle vurde‑
res separat fra øvrig økonomisk virksomhet i havna. Dette 
fordi en slik infrastruktur var nødvendig for å kunne tilby et 
bredt spekter av havnetjenester.

Islandske myndigheter forklarte at brukerne vil bli avkrevd 
markedspris for tilgang og bruk av infrastrukturen, og at 
inntektene fra disse avgiftene forutsettes å dekke kost‑
nadene knyttet til kjøp og drift av skipsheisen. Investerin‑
gen var dermed markedsmessig og heller ikke brukerne av 
skipsheisen ville bli tilført noen økonomisk fordel.

Tilbakebetalingssaker

Støtte gitt til Hurtigruten

I desember 2012 ble tilbakebetalingsprosedyren i forbin‑
delse med overkompensasjon til Hurtigruten avsluttet.

Etter en avtale med staten om kjøp av transporttjenes‑
ter langs norskekysten, mottar Hurtigruten årlig betyde‑
lige statlige overføringer. I 2008 ble Hurtigruten innvilget 
en tilleggskompensasjon i form av årlige utbetalinger på 
opp til 90 millioner NOK på grunn av økte kostnader. ESA 
konkluderte i juni 2011 med at tilleggskompensasjonen 
ikke kunne anses å være begrenset til å dekke kostnadene 
knyttet til transportoppdraget selskapet utfører for staten, 
men også delvis måtte anses å dekke kostnader knyttet 
til selskapets kommersielle cruise‑virksomhet. Denne ulov‑
lige overkompensasjonen vedtok ESA at Hurtigruten måtte 
betale tilbake. Fordi selskapet ikke førte atskilte regnska‑
per, kunne det nøyaktige beløpet for overkompensasjonen 
ikke fastslås.

I forbindelse med tilbakebetalingsprosedyren utarbeidet 
norske myndigheter en ny modell for kostnadsfordeling. 
På grunnlag av denne modellen ble den ulovlige støtten 
beregnet til å være rundt 144 millioner NOK. ESA aksep‑
terte at ca. 260 millioner NOK kunne anses som kompen‑
sasjon for transportoppdraget (allmenn økonomisk tje‑
neste) og dermed beholdes av Hurtigruten.

Støtte gitt til Asker Brygge AS

I august 2012 opprettholdt EFTA‑domstolen ESAs vedtak 
om at Asker Brygge AS måtte tilbakebetale statsstøtte.

I juli 2011 avsluttet ESA den formelle undersøkelsen av 
Asker kommunes salg av en tomt til Asker Brygge. Eien‑
dommen ble solgt i 2007 for et beløp på 8,7 millioner 
NOK uten en åpen anbudsprosedyre eller en uavhen‑
gig ekspertvurdering før salget. Avtalen gav også Asker 
Brygge en rentefri utsettelse med betalingen av 70 % av 
kjøpesummen. På bakgrunn av en senere, uavhengig ver‑
divurdering la ESA til grunn at eiendommen ble solgt til 
en pris under markedsverdi. Videre konkluderte ESA at en 
slik rentefri betalingsutsettelse ikke ville blitt gitt av en pri‑
vat markedsinvestor. Salget innebar derfor statsstøtte som 
ESA mente skulle tilbakebetales.

Norske myndigheter fikk i 2011 tilbakebetalt et beløp som 
tilsvarer differansen mellom markedsprisen og salgsprisen 
for tomten. Støtten som ble gitt gjennom utsatt betaling 
av 70 % av kjøpesummen var fortsatt ikke tilbakebetalt 
i desember 2012.
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KONKURRANSE

Hovedoppgaver i 2012

ESA krevde inn nærmere 225 millioner NOK i bøter 
i 2012 som følge av rettskraftige avgjørelser i to store kon‑
kurransesaker. Fergeselskapet Color Line valgte å ikke 
anke ESAs vedtak om bot til EFTA‑domstolen, og i Posten 
Norge‑saken dømte EFTA‑domstolen i ESAs favør.

Samtidig brukte ESA betydelige ressurser på å undersøke 
mulige nye saker i 2012. Uanmeldte kontroller ble utført 
hos to foretak i Norge; Nord Pool Spot og Telenor. Den 
første kontrollen ble foretatt på anmodning fra EU‑kommi‑
sjonen, mens den andre kontrollen gjaldt en sak som for 
tiden undersøkes av ESA.

På den prosessuelle siden ble mandatet til høringslede‑
ren, som spiller en nøkkelrolle som garantist for proses‑
suelle rettigheter i konkurransesaker, oppdatert i 2012. 
ESA vedtok også nye retningslinjer for beste praksis ved 
behandling av konkurransesaker.

I tillegg vedtok ESA nye retningslinjer for horisontale sam‑
arbeidsavtaler. Disse retningslinjene klargjør under hvilke 
omstendigheter ulike typer samarbeid mellom konkurren‑
ter er tillatt i henhold til konkurransereglene. De nye ret‑
ningslinjene følger kommisjonens vedtakelse av lignende 
retningslinjer i 2011.

ESA var involvert i nasjonale saker som konkurransemyn‑
dighetene i EFTA‑landene vurderte i lys av artikkel 53 og 
54 i EØS‑avtalen og i saker under EØS‑konkurransere‑
glene som ble behandlet av EU‑kommisjonen. ESA deltok 

også i samtaler og diskusjoner rundt regelverksutvikling 
og konkurransepolitiske spørsmål innenfor rammen av det 
europeiske nettverket for konkurransemyndigheter (ECN).

I tillegg besøkte ESA i 2012 det norske Konkurransetilsy‑
net, der det ble holdt et seminar om aktuelle temaer ved‑
rørende EØS‑avtalens konkurranseregler.

Utsikter for 2013

I 2013 vil ESA fortsette undersøkelsen av saken som ble 
innledet etter inspeksjonen i Telenors lokaler i Norge.

ESA har dessuten til hensikt å vedta en ny kunngjø‑
ring om gjennomføring av forliksforhandlinger i kartell‑
saker. Kunngjøringen vil utfylle reglene i Overvåknings‑ 
og domstolsavtalens protokoll 4, som gir ESA mulighet 
til å forenkle behandlingen av kartellsaker gjennom en 
forliksordning.

Mer generelt vil ESA fortsette overvåkingen av marke‑
dene i EFTA‑landene i tett samarbeid med nasjonale kon‑
kurransemyndigheter for å sørge for at foretak som dri‑
ver virksomhet i disse landene etterlever EØS‑avtalens 
konkurranseregler.
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EØS‑avtalens konkurranseregler

Konkurransereglene i EØS‑avtalen tilsvarer de som finnes i Trakta‑

ten om Den europeiske unions virkemåte, og kan oppsummeres 

slik:

•	 forbud mot avtaler eller opptreden som vrir eller begren‑

ser konkurransen (EØS‑avtalens artikkel 53 nr. 1), med 

unntak av begrensninger som er nødvendige for forbed‑

ringer som kommer forbrukerne til gode og som ikke ute‑

lukker konkurranse (EØS‑avtalens artikkel 53 nr. 3),

•	 forbud mot misbruk av markedsdeltakeres dominerende 

stilling (EØS‑avtalens artikkel 54),

•	 krav om forhåndsgodkjenning av visse store fusjoner og 

andre foretakssammenslutninger (EØS‑avtalens artik‑

kel 57), og

•	 forbud mot statlige tiltak knyttet til offentlige foretak 

eller foretak med særlige eller eksklusive rettigheter som 

strider mot EØS‑avtalens artikkel 53 og/eller 54 

(EØS‑avtalens artikkel 59).

Konkurransereglene i EØS‑avtalen håndheves av ESA og EU‑kom‑

misjonen. Ansvaret for behandling av enkeltsaker fordeles mellom 

ESA og kommisjonen på grunnlag av regler fastsatt i EØS‑avtalen.

I tillegg kan ESA, når det gjelder offentlige foretak eller foretak som 

er gitt særlige eller eksklusive rettigheter, gripe inn overfor 

EFTA‑landene dersom disse treffer eller opprettholder tiltak som 

strider mot EØS‑avtalen, herunder forbudene mot konkurransebe‑

grensende opptreden.

ESA har samme håndhevings‑ og etterforskningsmyndighet som 

EU‑kommisjonen, herunder myndighet til å ilegge bøter på opp 

til 10 % av den samlede omsetningen til foretak som bryter konkur‑

ransereglene. Prosedyrereglene som gjelder for ESAs anvendelse av 

EØS‑avtalens konkurranseregler, er fastsatt i overvåknings‑ og 

domstolsavtalen. 

Videre er det ESAs oppgave å følge med på hvordan konkurransemyn‑

dighetene i EFTA‑landene anvender EØS‑avtalens konkurranseregler.

På ESAs nettside finnes mer informasjon om EØS‑regelverket på 

konkurranseområdet:  

www.eftasurv.int/konkurranse/konkurranse‑rules‑in‑the‑eea/ .
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Ny protokoll 4

En ny og omstrukturert versjon av Overvåknings‑ og dom‑
stolsavtalens protokoll 4 trådte i kraft i 2012. I protokoll 4 fast‑
settes reglene for ESAs oppgaver og myndighet på konkur‑
ranseområdet. Endringene omfatter regler for gjennomføring 
av forliksforhandlinger i kartellsaker. De materielle reglene 
i protokoll 4 er imidlertid stort sett uendret. Protokollen er til‑
gjengelig på EFTA‑sekretariatets nettside, www.efta.int.

Kontroll hos Telenor

I desember 2012 gjennomførte ESA en uanmeldt kontroll 
hos Telenor ASA og datterselskapet Telenor Norge AS.

Kontrollene ble gjennomført som ledd i en undersøkelse 
av om Telenor kan ha brutt EØS‑avtalen i forbindelse med 
sitt tilbud av mobiltelefontjenester i Norge.

Opplysningene som ble innhentet under kontrollen, vil nå 
bli undersøkt for å fastslå om det foreligger bevis for at 
EØS‑avtalens konkurranseregler er brutt. 

Kontroll av foretak

ESA har myndighet til å gjennomføre kontroller hos foretak og 

sammenslutninger av foretak når det er nødvendig for å utføre de 

oppgaver ESA er pålagt på konkurranseområdet. Kontroller gjen‑

nomføres på et innledende trinn i konkurransesaker, hvor det 

ennå ikke er mulig å si om selskapet som undersøkes har gjort 

seg skyldig i en overtredelse av reglene. Ved undersøkelse av 

mulige overtredelser av konkurransereglene respekteres selska‑

penes rett til å forsvare seg fullt ut.
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Posten Norge‑vedtaket opprettholdt

I april 2012 opprettholdt EFTA‑domstolen ESAs vedtak 
om at Posten Norge hadde misbrukt sin dominerende 
markedsstilling i markedet for postpakker.

Posten Norge AS brakte saken inn for EFTA‑domstolen 
i september 2010. Selskapet ønsket å få opphevet en 
bot på 12,89 millioner euro som ESA ila Posten Norge 
for brudd på EØS‑avtalens konkurranseregler. Posten 
Norge‑saken (sak E‑15/10 Posten Norge AS mot EFTAs 
overvåkningsorgan) er den første saken der et ESA‑ved‑
tak som ilegger et foretak en bot, er blitt brakt inn for 
EFTA‑domstolen.

EFTA‑domstolen opprettholdt ESAs vedtak av 14. juli 
2010. I dette vedtaket la ESA til grunn at Posten Norge 
misbrukte sin dominerende markedsstilling ved innfø‑
ringen av konseptet Post‑i‑butikk. Blant annet gjennom 
bruk av eksklusivitetsavtaler hindret Posten Norge kon‑
kurrentene å åpne egne utleveringssteder for pakker 
i noen av de største dagligvare‑, kiosk‑ og bensinsta‑
sjonskjedene i Norge.

EFTA‑domstolen opprettholdt ESAs vurdering av Posten 
Norges opptreden. Den la til grunn at nye markedsdelta‑
kere måtte etablere et riksdekkende utleveringsnettverk 
for å konkurrere effektivt. Derfor var samarbeid med en 
eller flere av de større dagligvare‑, kiosk‑ eller bensinsta‑
sjonskjedene av stor betydning. Konkurrentene var ute‑
stengt fra en vesentlig del av disse kjedene (ca. 50 %) 
både direkte gjennom eksklusivitetsforpliktelser og indi‑
rekte gjennom incentiver for Posten Norges partnere. 
Dette var egnet til å begrense konkurransen når andre 
kjeder ikke var lett tilgjengelige. Posten Norge hadde 
dermed misbrukt sin dominerende markedsstilling.

EFTA‑domstolen reduserte imidlertid boten som Posten 
Norge ble ilagt, fra 12,89 millioner euro til 11,112 millio‑
ner på grunn av ESAs lange saksbehandlingstid.

I dommen fastslo EFTA‑domstolen også at saksbehand‑
lingen i en sak hvor det ble ilagt en betydelig bot måtte 
oppfylle rettssikkerhetsgarantiene for straffesaker som er 
fastsatt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjo‑
nens artikkel 6. Retten til en rettferdig rettergang kre‑
ver at EFTA‑domstolen fullt ut må kunne prøve både de 
rettslige og de faktiske sidene av en slik sak. EFTA‑dom‑
stolens prøving av ESAs vurdering av kompliserte økono‑
miske spørsmål er derfor ikke begrenset til en undersø‑
kelse av om vurderingen inneholder åpenbare feil.

Konkurransesaker i EFTA‑domstolen

Et vedtak som er gjort av ESA, kan påklages til EFTA‑domstolen 

av den som vedtaket er rettet til, eller av andre som er direkte og 

personlig berørt.

I motsetning til det som er tilfelle på de fleste andre områder av 

EØS‑retten, vil ESAs vedtak vanligvis være rettet til foretak sna‑

rere enn til et EFTA‑land.

Foretak kan bringe et vedtak inn for EFTA‑domstolen innen to 

måneder etter at ESA har informert dem om vedtaket.

Når et vedtak er brakt inn for EFTA‑domstolen, ber domstolen 

ESA om å framlegge sine skriftlige merknader i et forsvarsskriv. 

I en andre runde med skriftlige innlegg framlegger først saksøker 

sin replikk og deretter ESA sin duplikk.

Alle EØS‑statene og EU‑kommisjonen kan også framlegge skrift‑

lige merknader til EFTA‑domstolen, på samme måte som tredje‑

parter som har fått tillatelse fra domstolen til å si sin mening 

(intervenere) i saken.

På grunnlag av de skriftlige innleggene utarbeider EFTA‑domsto‑

len en rapport til en muntlig høring. Formålet med den muntlige 

høringen er å gi dommerne en mulighet til å stille spørsmål og 

de berørte partene en mulighet til å utfylle sine skriftlige inn‑

legg og svare på argumenter som ikke har framkommet i de 

skriftlige innleggene.

Dom i saken avsies av EFTA‑domstolen på grunnlag av de skrift‑

lige og muntlige innleggene som har blitt framlagt. Dommer fra 

EFTA‑domstolen kan ikke ankes.
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Color Line‑saken

Color Line betalte en bot som selskapet ble ilagt for 
brudd på EØS‑avtalens konkurranseregler.

ESA avsluttet sin formelle sak mot Color Line ved utgan‑
gen av 2011 og gjorde et vedtak som konkluderte med 
at Color Line hadde brutt EØS‑avtalens konkurranse‑
regler. Selskapet ble ilagt en bot på 18,8 millioner euro 
(145 millioner kroner).

ESAs sak gjaldt en avtale som ble inngått i 1991 med den 
kommunale havnen i Strömstad i Sverige. Gjennom denne 
avtalen sikret Color Line seg mangeårig eksklusiv tilgang til 
havnen i Strömstad. Ettersom det ikke fantes andre tilsva‑
rende havnemuligheter i dette området av Sverige, førte 
avtalen til at konkurrenter ble hindret i å drive ruter som 
kunne konkurrere med Color Line.

ESAs vedtak ble endelig i 2012, da Color Line valgte å ikke 
bringe vedtaket inn for EFTA‑domstolen men betale boten.

Etter ESAs vedtak har det vært en viss utvikling i de berørte 
havnene. ESA overvåker denne utviklingen for å sikre at 
EØS‑avtalens konkurranseregler overholdes. På slutten av 
året ble det kjent at Color Lines konkurrenter har reist sak 
for norske domstoler for å kreve erstatning for tap som de 
hevder skyldes Color Lines brudd på konkurransereglene.

Økt åpenhet i konkurransesaker

ESA har vedtatt to tiltak som vil gi økt åpenhet, rettfer‑
dighet og forutsigbarhet i konkurransesaker.

Tiltakene ble vedtatt i desember 2012, og har som mål 
å bedre kontakten med partene i saker under EØS‑avta‑
lens artikkel 53 og 54, samt å styrke ordningene som sik‑
rer partenes prosessuelle rettigheter.

Tiltakene gir praktisk veiledning om gjennomføring av 
saker i ESA. De gir partene et klart bilde av hva de kan 
forvente på ulike trinn av en konkurransesak, og bedrer 
deres muligheter til å kommunisere med ESA i denne 
forbindlese.

Endring av høringslederens mandat

Endringen av høringslederens mandat styrker og utvider 
høringslederens rolle. Høringslederen, som opptrer uav‑
hengig av ESAs konkurranse‑ og statsstøtteavdeling, spil‑
ler en avgjørende rolle som garantist for prosessuelle ret‑
tigheter i konkurransesaker.

Dersom parter er uenige med konkurranse‑ og statsstøtte‑
avdelingen om prosessuelle rettigheter, kan de oversende 
spørsmålet til høringslederen, som vil ha en utvidet rolle 
gjennom hele saken.
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De viktigste endringene omfatter:

•	 Styrket rolle i forberedelsen og gjennomføringen av 
muntlige høringer.

•	 Rapporter vil omfatte den faktiske utøvelsen av pro‑
sessuelle rettigheter gjennom hele saken, også 
i undersøkelsesfasen.

•	 Det nye mandatet gir partene uttrykkelig rett til 
å oversende spørsmål til høringslederen i saker som 
gjelder forpliktende tilsagn.

Høringslederen har også noen nye oppgaver i undersøkel‑
sesfasen, og skal særlig:

•	 løse spørsmål som gjelder fortrolig kommunika‑
sjon mellom foretak og deres eksterne advokater 
(advokatprivilegiet),

•	 gripe inn når et selskap anser at det ikke er blitt infor‑
mert om sin status i saksbehandlingen,

•	 behandle saker dersom parter mener at de ikke bør 
være forpliktet til å besvare spørsmål som kan tvinge 
dem til å innrømme en overtredelse, og

•	 gripe inn ved tvister som gjelder forlengelse av frister 
for å besvare anmodninger om opplysninger.

Kunngjøring om beste praksis i konkurransesaker

Kunngjøringen gir veiledning om beste praksis for å sikre at 
partene blir bedre informert om status gjennom hele saks‑
gangen i saker under EØS‑avtalens artikkel 53 og 54. Den 
legger også opp til bedre kommunikasjon mellom ESA og de 
berørte parter fra et tidlig tidspunkt. Beste praksis omfatter:

•	 tidligere innledning av den formelle saksbehandlingen 
i de fleste saker,

•	 statusmøter på viktige trinn i saksgangen,
•	 offentliggjøring ved innledning og avslutning av saker 

samt ved utsending av meddelelser om innsigelser,
•	 informasjon til parter som mottar en meddelelse om 

innsigelser, om de viktigste parametrene for ilegging 
av eventuelle bøter,

•	 veiledning om tilsagnsprosedyren, og
•	 bedre tilgang til de viktigste innleggene fra klagere 

eller tredjeparter før meddelelsen om innsigelser.

Horisontale samarbeidsavtaler

I mai 2012 vedtok ESA nye retningslinjer for å klargjøre 
hvilke typer samarbeid mellom konkurrenter som er 
tillatt under konkurransereglene i EØS‑avtalen.

Samarbeid mellom konkurrenter kan ha negative virknin‑
ger for forbrukerne og begrense konkurransen. Det kan 
imidlertid også skape synergivirkninger som fører til at for‑
brukerne kan nyte godt av lavere priser, flere valgmulighe‑
ter og bedre produkter.

De nye reglene vil bidra til å hindre samarbeid som fører til 
høyere priser, færre valgmuligheter eller mindre nyskaping 
og oppmuntre til samarbeid som bidrar til forbedringer og 
økonomisk framgang.
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Samarbeid med nasjonale myndigheter

I 2012 ble ESA informert om fire nye undersøkelser fra 
konkurransemyndighetene i EFTA‑landene, og gjennom‑
gikk ett utkast til vedtak.

Nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler i EFTA‑lan‑
dene anvender EØS‑avtalens artikkel 53 og 54 side om 
side med de tilsvarende nasjonale konkurransereglene. For 
å sikre sammenhengende og effektiv anvendelse av disse 
bestemmelsene, samordnes ESAs virksomhet på kon‑
kurranseområdet med de nasjonale konkurransemyndig‑
hetenes virksomhet. Dette skjer innenfor EFTAs nettverk 
for konkurransemyndigheter. Liechtenstein har ingen kon‑
kurransemyndighet som håndhever EØS‑avtalens konkur‑
ranseregler, men deltar likevel i nettverket sammen med 
islandske og norske konkurransemyndigheter.

Når de handler i henhold til EØS‑avtalens artikkel 53 og 
54, skal medlemmene i nettverket underrette hverandre 
om nye undersøkelser. Nasjonale myndigheter meldte fire 
slike undersøkelser til ESA i 2012.

Før det gjøres vedtak etter EØS‑avtalens artikkel 53 og/
eller 54, må konkurransemyndighetene i EFTA‑landene 
fremlegge utkastet til vedtak for ESA. Endelig vedtak kan 
bare gjøres etter at ESA har fått mulighet til å uttale seg, 
for å sikre at artiklene anvendes på en ensartet måte 
i hele EØS.

ESA gjennomgikk ett utkast til vedtak fra en nasjonal myn‑
dighet som hadde til hensikt å anvende EØS‑avtalens kon‑
kurranseregler i året som gikk. I utkastet fastslo det island‑
ske konkurransetilsynet at den islandske teleoperatøren 
Síminns prissetting i det islandske markedet for mobiltele‑
foni hadde vært ulovlig, ettersom den førte til en marginsk‑
vis. Etter samråd med ESA fattet det islandske konkurran‑
setilsynet et vedtak som konkluderte med at Síminn hadde 
brutt EØS‑avtalens artikkel 54 og de tilsvarende bestem‑
melsene i den islandske konkurranseloven. Selskapet ble 
ilagt en bot på 440 millioner ISK (2,5 millioner euro).

I en annen sak rådspurte det norske Fornyings‑, adminis‑
trasjons‑ og kirkedepartementet ESA om et samarbeid mel‑
lom to busselskaper på en rute mellom Bergen og Stavan‑
ger (Kystbussen). Spørsmålet var om samarbeidet kunne 
påvirke samhandelen mellom EØS‑statene i et slikt omfang 
at det ville være nødvendig å anvende EØS‑avtalens kon‑
kurranseregler. Etter samtaler med ESA, og på bakgrunn 
av fakta i saken, besluttet departementet at EØS‑avtalens 
konkurranseregler ikke var relevante i dette tilfellet. I sitt 
endelige vedtak opphevet departementet et vedtak fra det 
norske konkurransetilsynet som konkluderte med at sam‑
arbeidet var i strid med den norske konkurranseloven.

De nasjonale domstolene i EFTA‑landene kan, når de 
anser det nødvendig for å komme fram til en avgjørelse 
i en bestemt sak, be om assistanse fra ESA med hen‑
syn til anvendelsen av EØS‑avtalens konkurranseregler. 
I 2012 benyttet ingen domstoler i EFTA‑landene denne 
muligheten.
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Samarbeid med EU‑kommisjonen

ESA fortsatte det nære samarbeidet med EU‑kommisjo‑
nens generaldirektorat for konkurranse i håndhevingen 
av EØS‑avtalens konkurranseregler.

EØS‑avtalens regler for samarbeid mellom EU‑kommi‑
sjonen og ESA gir ESA og EFTA‑landenes konkurranse‑
myndigheter muligheten til å delta i diskusjoner om kon‑
kurransepolitikk på EU‑plan, særlig innenfor rammen av 
det europeiske nettverket for konkurransemyndigheter 
(ECN). Kommisjonen og ESA samarbeider også i enkelt‑
saker der en av institusjonene anvender konkurransere‑
glene i EØS‑avtalen.

I et betydelig antall saker anvender kommisjonen 
EØS‑avtalens konkurranseregler side om side med EUs 
konkurranseregler. Saker som behandles av Kommisjo‑
nen, kan ha stor betydning for markeder og markedsdel‑
takere i EFTA‑landene. EØS‑avtalens regler for samarbeid 
på konkurranseområdet sikrer ESA og EFTA‑landene en 
mulighet til å bli hørt i saker som angår dem.

Fusjonssaker i 2012

Fusjoner vurderes på europeisk plan dersom de berørte 
selskapenes årlige omsetning overskrider fastsatte ter‑
skelverdier globalt og i Europa. Reglene om saksforde‑
ling er slik at det i praksis er EU‑kommisjonen som vur‑
derer foretakssammenslutninger under EØS‑avtalen. 
ESA er involvert i fusjonssaker i kraft av EØS‑avtalens 
samarbeidsregler.

En av fusjonssakene som ESA var involvert i i 2012, gjaldt 
Johnson & Johnsons kjøp av Synthes, et selskap som pro‑
duserer medisinske hjelpemidler. Etter å ha foretatt en 
grundig undersøkelse av transaksjonen, godkjente Kom‑
misjonen, med støtte fra ESA, kjøpet etter at Johnson & 
Johnson forpliktet seg til å kvitte seg med all virksomhet 
innen traumebehandling i EØS.

Saker under EØS‑avtalens artikkel 53 og 54

I kraft av samarbeidsreglene i EØS‑avtalen er ESA også 
involvert i saker der EU‑kommisjonen anvender EØS‑avta‑
lens artikkel 53 eller 54.

Uanmeldte kontroller er ofte et innledende trinn i under‑
søkelser av mulig konkurransebegrensende opptreden. 
I februar 2012 foretok ESA en uanmeldt kontroll i Norge 
på anmodning fra Kommisjonen i forbindelse med en 
undersøkelse av europeiske kraftbørser. Kraftbørser yter 
tjenester som gjør det lettere å kjøpe og selge elektrisitet 

på engrosnivå. Kommisjonen var bekymret for at de 
berørte selskapene kunne ha brutt EØS‑avtalens konkur‑
ranseregler og bestemmelsene i Traktaten om Den euro‑
peiske unions virkemåte. Ved utgangen av året var kommi‑
sjonens undersøkelse fortsatt ikke avsluttet.

ESA var involvert i tre saker behandlet av kommisjonen, 
der tilsagn gitt av selskaper for å fjerne konkurransepro‑
blemer som var påvist i en innledende undersøkelse ble 
gjort bindende. Den første saken gjaldt avtaler mellom 
Apple og fire internasjonale forlag om videresalg av elek‑
troniske bøker. I den andre saken tilbød Rio Tinto avhjel‑
pende tiltak for å løse konkurranseproblemer knyttet til 
markeder for utstyr til smelting av aluminium. Den tredje 
saken gjaldt lisensiering av Thomson Reuters’ verdipapir‑
koder, som finansinstitusjoner bruker for å hente ut data 
fra Thomson Reuters’ sanntidsdata.
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Kapittel 5

JURIDISK 
AVDELING

Innledning

I 2012 ble i alt 15 nye saker lagt fram for EFTA‑domstolen. 
Disse sakene er omtalt i tekstboksen nedenfor. Sakene 
viser hvor varierte spørsmål som omfattes av EØS‑retten 
og hvilken betydning sakene har for enkeltpersoner og 
markedsdeltakere i hele EØS.

Som vanlig deltok EFTAs overvåkningsorgan ESA i alle 
saker som ble behandlet i EFTA‑domstolen gjennom året. 
Enten som part eller gjennom å bidra med uttalelser, både 
skriftlige og muntlige, i de sakene der nasjonale domstoler 
i Norge, Liechtenstein og på Island hadde behov for avkla‑
ring av bestemte sider ved EØS‑retten.

Antallet saker for EFTA‑domstolen i 2012 var noe min‑
dre enn i de to foregående årene (15 i forhold til 19 i 2011 

og 18 i 2010). Noen av de nye sakene som ble anlagt av 
eller mot ESA, krevde imidlertid mye arbeid.

I 2012 feiret Den europeiske unions domstol (EU‑domsto‑
len) sitt sekstiårsjubileum. Fra en svært beskjeden begyn‑
nelse med den første domsavsigelsen i 1954 har domsto‑
len gradvis og gjennom omhyggelig utformede dommer lagt 
grunnlaget for den moderne EU‑retten, og særlig regelverket 
for det indre marked. Domstolen avsa i 2012 sju dommer 
som særskilt gjaldt tolkning og anvendelse av EØS‑avtalen.

I EFTA‑domstolen var det stor oppmerksomhet rundt den 
muntlige høringen i Icesave‑saken. Dommen i denne 
saken beskrives på side 51 i dette kapittelet. I tillegg 
avsa EFTA‑domstolen i 2012 15 dommer, hvorav sju var 

NYE SAKER I EFTA‑DOMSTOLEN 2012 

Sak E‑15/12 ‑ Jan Anfinn Wahl mot Den islandske stat

Forbyr EØS‑regelverket Island å nekte en EØS‑borger adgang fordi 
vedkommende er medlem i motorsykkelklubben Hells Angels?

Sak E‑14/12 ‑ EFTAs overvåkningsorgan mot Fyrstedømmet 
Liechtenstein

Liechtenstein har unnlatt å endre nasjonale regler som forskjellsbe‑
handler innenlandske og utenlandske bemanningsbyråer.

Sak E‑13/12 ‑ EFTAs overvåkningsorgan mot Island

Island har unnlatt å gjennomføre direktiv 90/167/EØF om fastsettelse 
av vilkårene for tilberedning, omsetning og bruk av medisinfôr.

Sak E‑12/12 ‑ EFTAs overvåkningsorgan mot Island

Island har unnlatt å gjennomføre direktiv 2008/48/EF om 
forbrukerkredittavtaler.

Sak E‑11/12 ‑ Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel og Stefan 
Muller mot Swiss Life (Liechtenstein) AG

Fortolkning av særskilte vilkår og forpliktelsen til å gi opplysninger til 
forsikringstakere i henhold til direktiv 2005/83/EF om livsforsikring.

Sak E‑10/12 ‑ Yngvi Harðarson mot Askar Capital hf

Oppklaring med hensyn til hvordan arbeidsgivere skal informere sine 
ansatte i henhold til direktiv 91/533/EØF om endringer 
i arbeidskontraktene.

Sak E‑9/12 ‑ Island mot EFTAs overvåkningsorgan

Anke av ESAs vedtak om at Island må kreve tilbakebetalt ulovlig 
statsstøtte fra Verne Real Estate ehf fordi eiendom ble solgt for en pris 
som var lavere enn markedsprisen.

Sak E‑8/12 ‑ DB Schenker mot EFTAs overvåkningsorgan

Innsigelser mot tre brev fra ESA som hevdes å innebære nektet 
offentlig innsyn i dokumenter i forbindelse med undersøkelsen av en 
konkurransesak samt andre dokumenter. Se også sak E‑7/12.



JURIDISK AVDELING

søksmål anlagt av eller mot ESA. EFTA‑domstolen opprett‑
holdt ESAs vedtak i fire norske saker som gjaldt salg av 
eiendom, eierskap i børsforetak, misbruk av dominerende 
markedsstilling og ulovlig støtte til Hurtigruten (se side 50). 
Et statsstøttevedtak om liechtensteinske skatteregler for 
investeringsselskaper ble også opprettholdt.

Derimot ble et ESA‑vedtak som godkjente et støttetiltak 
til en kommunal leverandør av digitale læremidler, Nasjo‑
nal digital læringsarena (NDLA), opphevet av EFTA‑dom‑
stolen. Domstolen opphevet også ESAs vedtak der ESA 
avviste å gi innsyn i visse dokumenter i forbindelse med 
konkurransesaken mot Posten Norge (se side 52).

Sak E‑7/12 ‑ DB Schenker mot EFTAs overvåkningsorgan

Påstått manglende behandling fra ESAs side av en begjæring om 
offentlig innsyn i dokumenter i forbindelse med undersøkelsen av en 
konkurransesak; og erstatning for økonomisk tap. Se også sak E‑8/12.

Sak E‑6/12 ‑ EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge

Norge har unnlatt å fjerne regler som fratar en forelder som bor med 
barn utenfor Norge, retten til å motta norsk barnetrygd selv om barnet 
er øknomiske avhengig av den andre forelderen som bor i Norge.

Forente saker E‑4/12 og E‑5/12 ‑ Risdal Touring AS og Konkurren‑
ten.no AS mot EFTAs overvåkningsorgan

Innsigelser mot en e‑post og et brev fra ESA som hevdes å innebære 
nektet innsyn i dokumenter i forbindelse med undersøkelsen av en 
statsstøttesak.

Sak E‑3/12 ‑ Staten v/Arbeidsdepartementet mot Stig Arne Johnsson

Er retten til norsk arbeidsledighetstrygd avhengig av om en person er 
bosatt eller fysisk tilstede i Norge?

Sak E‑2/12 ‑ HOB‑vín ehf. mot Áfengis‑ og  
tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR)

Forbyr ESAs regelverk at et statlig alkoholmonopol kan nekte å selge 

drikkevarer fordi etikettene har “seksuelt ladede illustrasjoner”og 

nekte å selge andre alkoholholdige drikkevarer med mindre de er 

tydelig merket som alkoholholdige?

Sak E‑1/12 ‑ Den norske forleggerforening mot  
EFTAs overvåkningsorgan

Anke over ESAs vedtak om at støtte gitt til Nasjonal digital læringsa‑

rena (NDLA) i Norge, ikke innebar ulovlig statsstøtte.

Sak E‑14/10 ‑ SAKSOMKOSTNINGER –  
Konkurrenten.no AS mot EFTAs overvåkningsorgan

EFTA‑domstolens fastsettelse av saksomkostninger etter dommen 

i sak E‑14/10 ‑ Konkurrenten.no mot EFTAs overvåkningsorgan.
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Komitologi

Etter forslag fra ESA fattet EFTA‑landenes faste komité 
i 2012 et nytt vedtak som fastsetter nye prosedyrer for 
såkalte ”komitologivedtak”.

Med ”komitologi” menes en prosess der EØS‑regelverk 
endres eller tilpasses gjennom ulike ”komitologikomiteer”. 
Disse komiteene ledes av ESA og består av EFTA‑lan‑
dene. Komitologiprosedyrene er en del av EFTA‑landenes 
kontroll av ESAs myndighet til å bestemme hvordan regel‑
verk skal gjennomføres.

I sitt vedtak 3/2012/SC av 26. oktober 2012 oppdaterte 
og tilpasset EFTAs faste komité sine prosedyrer til de 
prosedyrene EU‑kommisjonen er pålagt å anvende ved 
europaparlaments‑ og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 
av 16. februar 2011. Forordningen erstattet fire tidligere 
prosedyrer (prosedyren med rådgivende komité, prose‑
dyren med forvaltningskomité, prosedyren med forskrifts‑
komité og prosedyren med forskriftskomité med kon‑
troll) med to nye prosedyrer: rådgivningsprosedyren og 
undersøkelsesprosedyren.

ESA foreslo også at EFTAs faste komité skulle erstatte 
tidligere vedtak med ett nytt vedtak som etablerer én 
komité per vedlegg til EØS‑avtalen. Dette var nødven‑
dig fordi det tidligere var opprettet mange komiteer som 
ikke lenger hadde noen praktisk betydning. Ved ved‑
tak 4/2012/SC av 26. oktober 2012 vedtok EFTAs faste 
komité dette forslaget.

ESA vil foreslå nye og standardiserte saksbehandlingsre‑
gler for komiteene første gang de trer sammen.

Dom i saken om Hurtigruten

EFTA‑domstolen opprettholdt ESAs vedtak om at Hurtig‑
ruten hadde mottatt ulovlig statsstøtte.

Hurtigruten driver kommersiell cruisevirksomhet langs 
norskekysten fra Bergen i sør til Kirkenes i nord. Samti‑
dig driver selskapet en subsidiert offentlig tjeneste på den 
samme strekningen og med de samme skipene. På bak‑
grunn av selskapets økonomiske vanskeligheter i 2008 
ble avtalen om statlige kjøp av fergetjenester, som ble inn‑
gått etter en anbudskonkurranse i 2004, reforhandlet.Som 
følge av reforhandlingen tildelte staten Hurtigruten en til‑
leggskompensasjon. ESA undersøkte om deler av tildelin‑
gen innebar kryssubsidiering av Hurtigrutens kommersi‑
elle virksomhet. I juni 2011 fastslo ESA at dette var ulovlig 

statsstøtte, og anmodet Norge om å kreve tilbakebetaling 
av den delen av kompensasjonen som gjaldt den kom‑
mersielle virksomheten.

Både Hurtigruten og den norske staten anket saken på 
flere grunnlag. De hevdet blant annet at tildelingen ikke 
var å regne som statsstøtte, og at hvis den var det, så var 
den i så fall lovlig.

EFTA‑domstolen avviste anken og opprettholdt ESAs ved‑
tak i sin helhet i dommen som ble avsagt i oktober 2012.
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Dommen i Icesave‑saken

Island var ikke forpliktet til å sørge for minstekompensa‑
sjon til kontoinnehaverne etter konkursen i den island‑
ske nettbanken Icesave.

Etter sammenbruddet i den islandske banksektoren 
i 2008, satte den islandske regjering i gang tiltak for 
å beskytte bankenes innskytere på Island. Dette skulle 
sikre at vanlig bankvirksomhet kunne fortsette i landet 
til tross for krisen. Et av tiltakene var at de innenlandske 
innskuddene i Landsbanki Íslands hf. (”Landsbanki”) ble 
overført til en ny bank. Innskudd i Landsbankis nederland‑
ske og britiske nettbank Icesave ble derimot ikke overført 
og Icesave‑kundene mistet tilgang til sine konti.

I henhold til Innskuddsgarantidirektivet i EØS‑avtalen 
skulle det, under den islandske innskuddsgarantiordnin‑
gen, vært utbetalt et minstebeløp på 20.000 euro per inn‑
skyter i Icesave da banken gikk overende. Direktivet har 
vært en del av islandsk lovgivning siden 1999. Innskyterne 
i Icesave fikk imidlertid ikke utbetalt noe, og nederlandske 
og britiske myndigheter bestemte seg derfor for å tre inn 
og utbetale kompensasjon.

I desember 2011 anla ESA søksmål mot Island, fordi 
Island etter ESAs syn hadde unnlatt å oppfylle direktivets 

forpliktelse om å utbetale garantisummen. ESA hevdet 
dessuten at Islands forskjellsbehandling av utenlandske 
og innenlandske innskytere i Landsbanki var diskrimine‑
rende. EU‑kommisjonen trådte inn og støttet ESA.

I sin dom avviste domstolen ESAs tolkning. Direktivet 
innebar ifølge dommen ikke at den islandske staten måtte 
sikre utbetaling til innskytere i Landsbankis filialer i Neder‑
land og Storbritannia da det viste seg at det nasjonale inn‑
skuddsgarantifondet ikke kunne betale.

Domstolen fastslo videre at Island ikke hadde brutt prin‑
sippet om likebehandling, ettersom innskyterne i innen‑
landske banker og innskyterne i Icesave‑filialene ikke var 
i sammenliknbare situasjoner. Ifølge EFTA‑domstolen var 
situsjonene ulike fordi de innenlandske innskyterne, i mot‑
setning til innskyterne i Icesave, var blitt overført til en 
ny bank og dermed ikke hadde mistet tilgangen til inn‑
skuddene sine. De innenlandske innskyterne hadde derfor 
aldri behov for kompensasjon fra innskuddsgarantifondet

Domstolen mente også at det prinsipielt sett ikke var opp 
til domstolen å undersøke overføringen av de innenlandske 
innskyterne til den nye banken, og at overføringen, der‑
som den hadde medført forskjellsbehandling av innsky‑
tere, kunne vært berettiget på grunn av det økonomiske 
sammenbruddet for å redde den islandske banksektoren.
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Dom i sak om dokumentinnsyn

EFTA‑domstolen opphevet et vedtak fra ESA der det ble 
nektet innsyn i dokumenter som ESA hadde beslaglagt 
i forbindelse med undersøkelsen av en konkurransesak.

Det var transport‑ og logistikkselskapet DB Schenker 
som ba ESA om innsyn i alle saksdokumenter i forbin‑
delse med en undersøkelse av om Posten Norge hadde 
misbrukt sin dominerende stilling i pakkepostmarkedet. 
DB Schenker anførte at hensikten var å skaffe bevis til et 
påfølgende erstatningssøksmål mot Posten Norge for nor‑
ske domstoler.

ESA ga innsyn i mange av dokumentene, i samsvar med 
sine regler for innsyn. Men ESA nektet innsyn i nær alle 
de dokumentene som ble beslaglagt under ESAs inspek‑
sjon av Posten Norges lokaler i 2004. Begrunnelsen var 
at innsyn ville undergrave personvernet for enkeltpersoner 
som deltok i Posten Norges virksomhet, og at dokumen‑
tene inneholdt drifts‑ og forretningshemmeligheter.

I sin dom av 21. desember 2012 fastslo EFTA‑domstolen 
at det var feil av ESA ikke å gi innsyn i flere inspeksjonsdo‑
kumenter, og at ingen av de tilgjengelige unntakene kunne 
berettige nektet innsyn i alt. EFTA‑domstolen fant dessu‑
ten også at ESA hadde unnlatt å vurdere om privat hånd‑
heving av konkurransereglene og åpenhet i forvaltningen 
kunne utgjøre overordnede offentlige hensyn for innsyn.

Aktivitet i EUs domstoler

EU‑domstolen er EØS‑avtalens forsvarer i EUs rettssys‑
tem. Også i 2012 trådte ESA inn i utvalgte saker for EUs 
domstoler som har en særskilt innvirkning på EØS‑retten 
og dens videre utvikling.

ESA innga skriftlige innlegg i fem foreleggelsessaker for 
EU‑domstolen. Disse omfattet en belgisk sak om handel 
på søndager (C‑559/11 Pelckmans Turnhout) og en ned‑
erlandsk sak om virkeområdet for og betydningen av den 
nye regelverksrammen for elektroniske kommunikasjons‑
nett og ‑tjenester (C‑518/11 UPC Nederland).

I sak C‑536/11 Donau Chemie hevdet ESA at østerriksk 
lovgivning, som tillater at personer involvert i kartellvirk‑
somhet uttrykkelig kan nekte de berørte innsyn i doku‑
menter fra den offentlige undersøkelsen, ikke oppfyller 
kravet om balanse mellom offentlige og private interesser 
i henhold til EUs konkurranseregelverk.

Sak C‑85/12 Landsbanki gjaldt en tolkning av direktiv 
2001/24/EF om sanering og avvikling av kredittinstitusjo‑
ner. ESA mente at tiltakene for sanering og avvikling av 
Landsbanki etter den islandske kriseloven (nr. 44/2009) 
burde få anvendelse i Frankrike på samme måte som på 
Island. Søksmål om krav mot Landsbanki reist i Frankrike 
burde etter direktivet være omfattet av islandsk lovgivning. 
Franske domstoler burde derfor anvende islandsk lovgiv‑
ning for å fastslå virkningene av en midlertidig forføyning 
som ble vedtatt i Frankrike, før det på Island ble vedtatt et 
moratorium for Landsbankis gjeldsbetaling.

I sak C‑375/12 Bouanich var ESAs syn at EUs regler for 
det indre marked ikke tillater franske skattebestemmelser 
som ikke tar fullt hensyn til utbytteskatt som allerede er 
betalt i en annen EU‑medlemsstat.

I tillegg intervenerte ESA i 2012 skriftlig for å støtte 
EU‑kommisjonen i en sak for EU‑domstolen (C‑239/11 P 
Siemens mot Kommisjonen) og i tre saker for Underretten 
(sak T‑289/11, T‑290/11 og T‑521/11, Deutsche Bahn mot 
Kommisjonen). I alle sakene hevder ESA at EØS‑reglene 
for anti‑trust‑undersøkelser er i samsvar med grunnleg‑
gende rettigheter.

ESAs inntreden i saker framlagt for EUs domstoler

ESA har rett til å tre inn i saker som er brakt inn for 

EFTA‑domstolen.

I saker framlagt for Den europeiske unions domstol kan ESA tre 

inn på følgende måter:

•	 I en foreleggelsessak der en domstol i en EU‑med‑

lemsstat ber EU‑domstolen om å fortolke EU‑regelver‑

ket, kan ESA framlegge sitt syn, skriftlig og muntlig, 

dersom sakens gjenstand tilhører et område som 

omfattes av EØS‑avtalen.

•	 I andre tilfeller kan ESA søke om tillatelse til å tre inn 

for å støtte en av partene på vilkårene fastsatt i artik‑

kel 40 nr. 3 i Domstolens vedtekter.
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Nye regler for innsyn i dokumenter

I september 2012 vedtok ESA nye regler for offentlig 
innsyn i dokumenter.

De nye reglene er en oppdatering og presisering av de 
tidligere reglene som ble vedtatt i 2008. Hovedrege‑
len er uendret: et dokument skal gjøres offentlig tilgjen‑
gelig med mindre det er dekket av ett eller flere unntak 
i innsynsreglene. De nye reglene utgjør en kodifisering 
av EUs rettspraksis og ESAs praksis ved behandling av 
innsynsbegjæringer.

Mer informasjon

De nye reglene gjør det klart at alle, uten begrunnelse, har 
rett til å be om innsyn i ESAs dokumenter. Reglene fast‑
setter også at referater fra møter i ESAs kollegium skal 
offentliggjøres på ESAs nettside, slik at alle kan følge med 
på de formelle vedtakene kollegiet fatter. I tillegg har ESA 
utvidet antallet dokumenter som oppføres i den ukentlig 
ajourførte postlista. Dette gir informasjon om hvilke saker 
ESA til enhver tid behandler.

Som et tiltak for å skape økt åpenhet vil ESA i 2013 lan‑
sere en ny søkbar database på sine nettsider. Databa‑
sen vil inneholde nedlastbare dokumenter som det er gitt 
offentlig innsyn i.

Statlige organer
10% 46%

   Advokatfirmaer

9%

Ikke-statlige 
organisasjoner

Journalister
17%

Akademia 
6.5%

Selskaper
6.5%

Privatpersoner 
5%

Innsynsbegjæringer i 2012

•	 Det samlede antallet 

innsynsbegjæringer ble nesten doblet, 

fra 107 i 2011 til 201 i 2012.

•	 15 begjæringer ble avslått. Som 

i tidligere år gjaldt de fleste av dem 

pågående statsstøttesaker.

•	 Fire av de avslåtte begjæringene ble 

anket til presidenten, og én av ankene 

førte fram.

•	 I sju tilfeller ble det gitt delvis innsyn.  

Ett av disse vedtakene ble anket til 

presidenten.

•	 I seks tilfeller gjaldt begjæringene 

dokumenter som ikke innehas av ESA.

•	 Begjæringene kom fra følgende 

grupper:
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En totrinnsprosedyre

De nye reglene formaliserer en totrinnsprosedyre for 
behandling av innsynsbegjæringer:

Trinn 1 En innsynsbegjæring vil alltid bli besvart med 
en bekreftelse på at den er mottatt. ESA skal deretter 
behandle begjæringen om innsyn innen 10 virkedager 
(tidligere var fristen 5 dager).

Etter at de nye reglene ble vedtatt, har den gjennomsnitt‑
lig behandlingstiden av innsynsbegjæringer vært omlag 
fire og en halv dag. Det er det samme som tidligere.

I tilfeller der søkeren ber om dokumenter fra en tredje‑
part, sier reglene at ESA vil rådføre seg med forfatteren av 
dokumentene. Denne prosessen kan innebære at fristen 
på ti dager utsettes. Av 87 begjæringer om innsyn som 
ble behandlet etter de nye reglene, ble bare åtte utsatt 
på grunn av slik rådføring. Hvis disse åtte tilfellene holdes 
utenfor, var den gjennomsnittlig behandlingstiden for inn‑
synsbegjæringene tre dager.

Trinn 2 Dersom en begjæring om innsyn avslås, kan søke‑
ren anke til ESAs president, som må ta saken opp til ny 
vurdering. Et brev fra presidenten er ESAs siste ord om en 
begjæring om innsyn, og er et vedtak som kan ankes til 
EFTA‑domstolen.

Siden september 2012 har ESA sendt ut to slik brev fra 
presidenten. Ett av dem opphevet det innledende vedtaket 
om å nekte innsyn, og førte til at søkeren fikk dokumen‑
tene han ba om.

Unntak

De nye reglene gjør det klart at retten til innsyn bare gjelder 
ferdigstilte dokumenter. Det vil dessuten vanligvis ikke bli 
gitt innsyn i interne dokumenter, med mindre de inneholder 
et vedtak. I tillegg bekrefter de nye reglene en formodning, 
som er etablert gjennom EUs rettspraksis, om at retten til 
innsyn ikke gjelder dokumenter i pågående statsstøttesa‑
ker, med mindre innsyn er av overordnet offentlig interesse.

I desember 2012 avsa EFTA‑domstolen en dom i sin aller 
første sak om innsyn i dokumenter. Fire andre saker om 
dokumentinnsyn vil bli behandlet av EFTA‑domstolen 
i 2013. Alle gjelder saker som behandles etter de tidligere 
innsynsreglene fra 2008.

Foredrag og ESA Day

Å holde foredrag for interesserte parter prioriteres høyt av 
ESA. I 2012 var flere enn 1.700 personer fra nesten 100 
besøksgrupper til stede ved slike foredrag i Brussel.

ESAs kollegium, direktører og stab deltok også på en 
rekke seminarer og møter i EU‑og EFTA‑landene.

I tillegg utvidet ESA sitt såkalte ESA Day‑konsept, som 
opprinnelig var ment å gi forvaltningen i EFTA‑landene en 
bedre forståelse av ESAs tilnærming på forskjellige saks‑
behandlingsområder. I 2012 ble konseptet utvidet til også 
å omfatte andre interesserte parter. På ESA Day‑foredra‑
gene i Reykjavik i juni 2012 deltok rundt 120 personer, 
deriblant representanter for islandske advokatfirmaer.

Besøk ESA

Grupper som kommer til Brussel, er velkommen til 
å besøke ESA og få en presentasjon av vårt arbeid. Send 
en e‑post til registry@eftasurv.int for å få flere opplysninger.
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Kapittel 6

STATISTIKK

ESAs saksbehandling

I dette kapittelet gis et bilde av ESAs samlede saks‑
mengde, kategorisert etter sakstype og land, samt en 
oversikt over sakene som ble åpnet og avsluttet innenfor 
ESAs ulike arbeidsområder. Generelle tendenser er et økt 
antall saker innledet på ESAs eget initiativ og flere pågå‑
ende saker, særlig saker som gjelder det indre marked. En 
oversikt over ESAs budsjett for 2012 finnes på slutten av 
kapittelet.

Pågående saker

ESA har de siste årene arbeidet særskilt med å redusere 
antall saker, og særlig gamle saker. I 2012 økte imidler‑
tid antallet pågående saker igjen. Ved utgangen av 2012 
hadde ESA i alt 543 pågående saker.

Figur 1 viser at antall saker innledet på eget initiativ øker, 
først og fremst på grunn av mange saker som gjelder man‑
glende implementering av rettsakter i nasjonal lovgivning:

Klagesaker er saker der ESA undersøker opplysninger 
mottatt fra markedsdeltakere eller enkeltpersoner om til‑
tak eller praksiser i EFTA‑landene som kan være i strid 
med EØS‑reglene.

Notifikasjoner er vurderinger av innrapporterte stats‑
støttetiltak, forslag til tekniske regler eller meldinger som 
angår telekommunikasjonsmarkedet som EFTA‑landene 
sender til ESA for godkjenning.

Obligatoriske oppgaver er saker som åpnes på grunn‑
lag av ESAs direkte forpliktelse i henhold til EØS‑avtalen, 
eller fra sekundærlovgivning, for eksempel inspeksjoner 
på områdene for matsikkerhet eller transport.

ESA kan også innled e saker på eget initiativ innen alle 
rettsområder i EØS‑avtalen.

Kategorien «EØS/Tredjeland» i figur 2 viser til saker der 
flere enn én EFTA‑stat var involvert, eller saker som ble 
overført til eller behandlet i samarbeid med EU‑kommisjo‑
nen, ettersom de gjaldt EU‑medlemsland eller tredjeland.

Nye og avsluttede saker

Antallet nye og avsluttede saker i 2012 gir et innblikk 
i omfanget av ESAs virksomhet. I 2012 var det en økning 
i begge kategorier. Et særlig trekk er det økende antallet 
saker som gjelder Island. En sak anses som avsluttet når 
det er fastslått eller erkjent at EØS‑avtalen er brutt, eller 
når ESA har fastslått at det ikke har forekommet brudd 
på EØS‑regelverket.

”Sak” henviser til enkeltundersøkelser som ESA påbegynner på 

eget initiativ eller på grunnlag av klager. Slike undersøkelser kan, 

men ikke alltid, føre til at ESA innleder en formell undersøkelse 

eller traktatbruddsprosedyre.



Figur 3 og 4 viser at de aller fleste sakene er knyttet til det 
indre marked, som omfatter områder som fri bevegelse 
av varer, kapital, personer og tjenester, miljø‑ og energi‑
spørsmål samt offentlige innkjøp. Den samlede økningen 
av pågående saker skyldes i hovedsak tilfanget av saker 
angående det indre marked (figur 1).

Figur 3 viser at antall nye saker økte med nesten 50 % 
i fjor. Den kraftige økningen av antall saker knyttet til det 
indre marked var årsaken til den samlede økningen. Sam‑
tidig var det en nedgang i antallet nye saker knyttet til kon‑
kurranse og statsstøtte.

Figur 1: Pågående saker, etter kategori
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Figur 2: Pågående saker, etter land
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Figur 3: Nye saker etter arbeidsområde
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Figur 4: Saker avsluttet av ESA, etter arbeidsområde
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STATISTIKK

I 2012 innledet ESA 209 saker knyttet til Norge, 
269 knyttet til Island og 40 knyttet til Liechtenstein. De 
fleste sakene som ble avsluttet i 2012 var norske og 
islandske saker, mens bare et relativt lite og noe synkende 
antall var knyttet til Liechtenstein.

Figur 5 viser et økt antall nye saker knyttet til alle de tre 
landene i 2012, og særlig av saker som gjelder manglende 
innarbeiding i nasjonal lovgivning på Island. Samtidig økte 
antall avsluttede saker i forhold til tidligere år (figur 6).

Klager i 2012

Klager fra interesserte og berørte parter er en viktig kilde 
til informasjon og bidrar til at ESA kan overvåke EFTA‑lan‑
denes overholdelse av EØS‑regelverket.

De fleste nye klager i 2012 var knyttet til reglene for det 
indre marked. Dette gjelder alle de tre EFTA‑landene. 
Antall nye klager mot Island har fortsatt å gå ned etter en 
sterk økning i 2009 og 2010 på grunn av klager knyttet til 

Figur 5: Nye saker etter opprinnelsesland
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Figur 6: Avsluttede saker etter opprinnelsesland
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Figur 7: Pågående klagesaker ved utgangen av 2012
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Figur 8: Nye klager fremmet for ESA i 2012
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Framlegging av klager

I prinsippet har hvem som helst rett til å fremme en klage for ESA. Det er imidlertid opp til ESA å avgjøre om saken skal behandles 

videre. Dersom ESA har besluttet å føre sak mot et av eller alle EØS‑EFTA‑landene, fører ESA saken på egne vegne, og ikke på vegne 

av klageren.

På ESAs nettsted www.eftasurv.int finnes mer informasjon om hvordan en klage fremmes på de ulike områdene (det indre marked, stats‑

støtte og konkurranse).
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banksektoren og/eller kapitalbevegelser på Island. Sam‑
tidig har antall pågående klagesaker fortsatt å gå ned 
(se figur 7).

De fleste av klagene i 2012 gjaldt gjennomføring og 
anvendelse av EØS‑regelverket i Norge. 72 av 108 saker 
som fortsatt pågikk ved utgangen av 2012, gjaldt Norge. 
Dette er samme tendens som i tidligere år. De fleste nye 
klager (44 av 58) og avsluttede saker (54 av 72) gjaldt 
også Norge.

Budsjett

Utgiftene til ESAs arbeid og drift finansieres med bidrag 
fra Island (9 %), Liechtenstein (2 %) og Norge (89 %). 
I 2012 var ESAs årlige budsjett på 12,4 millioner euro, en 
nominell økning på 1,3 sammenliknet med 2011. For de 
tre siste årene og for 2013 har ESA i realiteten lagt fram 
nullvekst‑budsjetter.

ESA oversendte 20. juni 2012 sitt finansregnskap for 
regnskapsåret 2011, samt ledsagende revisjonsrapport 
fra EFTAs revisjonsråd (EBOA), til EFTA‑landene. Det 
endelige regnskapet for 2011 ble godkjent av EFTA‑lan‑
dene 7. desember 2012, og ESA ble fritatt fra regnskaps‑
ansvar for denne perioden.

Samme dag, 7. desember 2012, vedtok EFTA‑landene 
ESAs budsjett for 2013, og budsjettene for 2012 og 2013 
ser slik ut (alle beløp er angitt i euro):

Figur 9: Klagesaker avsluttet i løpet av 2012
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Samlet budsjettforslag Budsjett 2013 Budsjett 2012

Finansinntekter 5 000 15 000

Bidrag og andre inntekter 12 743 756 12 413 354

 Andre inntekter 21 000 32 500

 Bidrag fra EØS‑EFTA‑landene 12 722 756 12 380 854

Samlede inntekter 12 748 756 12 428 354

Lønninger, ytelser, godtgjørelser ‑9 754 871 ‑9 509 354

 Lønninger ‑6 299 804 ‑6 358 151

 Ytelser, godtgjørelser og ersonalkostnader ‑3 455 067 ‑3 151 203

Reiser, opplæring, representasjon ‑747 500 ‑729 000

Kontorlokaler ‑1 091 885 ‑1 065 000

Varer og tjenester ‑1 149 500 ‑1 120 000

Finanskostnader ‑5 000 ‑5 000

Samlede kostnader ‑12 748 756 ‑12 428 354
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Kapittel 7

ANSATTE

Kollegium

Oda Helen Sletnes
President

Sverrir Haukur 
Gunnlaugsson

College Member

Sabine Monauni‑Tömördy
College Member



Administrasjon

Brit Helle
Director of administration

Tlf: +32 2 286 18 90
bhe@eftasurv.int

Sophie Jeannon
Senior HR Assistant

Tlf: +32 2 286 18 93
sje@eftasurv.int

Joséphine Duraffourd
College Assistant

Tlf: +32 2 286 18 21
jdu@eftasurv.int

Bente Gjoertz
College Assistant

Tlf: +32 2 286 18 25
bgj@eftasurv.int

Ólafur Adalsteinsson
Deputy Director

Tlf: +32 2 286 18 95
oad@eftasurv.int

Gisle Solstad
Head of Finance

Tlf: +32 2 286 18 91
gso@eftasurv.int

Kurt Scheerlinck
Senior IT Officer

Tlf: +32 2 286 18 96
ksc@eftasurv.int

Hafsteinn Þor Einarsson
IT Officer

Tlf: +32 2 286 18 39
hei@eftasurv.int

Mike Boot
Building Assistant

Tlf: +32 2 286 18 19
mbo@eftasurv.int

Kjersti Sneve
Registry Officer

Tlf: +32 2 286 18 37
ksn@eftasurv.int

Avdelingen for 
konkurranse og 

statsstøtte

Per Andreas Bjørgan
Director

Tlf: +32 2 286 18 36
pab@eftasurv.int

Elin Heidebroek
Senior Assistant

Tlf: +32 2 286 18 51
ehe@eftasurv.int

Kine Neslein
Trainee

Tlf: +32 2 286 18 35
kne@eftasurv.int

Ketill Einarsson
Trainee

Tlf: +32 2 286 18 18
kei@eftasurv.int
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ANSATTE

Konkurranse

Tormod Sverre Johansen
Deputy Director

Tlf: +32 2 286 18 41
tjo@eftasurv.int

Peter Turner‑Kerr
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 54
ptk@eftasurv.int

Sigrid Veflen Surlien
Officer

Tlf: +32 2 286 18 59
ssu@eftasurv.int

Statsstøtte

Maria Jesús 
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Deputy Director

Tlf: +32 2 286 18 53
mse@eftasurv.int

Marianne Clayton
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 23
mcl@eftasurv.int

Guðlaugur Stefánsson
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 50
gst@eftasurv.int

Sif Konráðsdóttir
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 55
sko@eftasurv.int

Christian Jordal
Officer

Tlf: +32 2 286 18 89
cjo@eftasurv.int

Hubertus von Rosenberg
Officer

Tlf: +32 2 286 18 65
hvr@eftasurv.int

Fabian Kaisen
Officer

Tlf: +32 2 286 18 80
fka@eftasurv.int

Mihalis Kekelekis
Officer

Tlf: +32 2 286 18 40
mke@eftasurv.int

Christian Lund
Temporary Officer

Tlf: +32 2 286 18 13
clu@eftasurv.int
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Avdelingen for det 
indre marked

Ólafur Einarsson
Director

Tlf: +32 2 286 18 73
oei@eftasurv.int

Lindsay Jore
Senior Assistant

Tlf: +32 2 286 18 72
ljo@eftasurv.int

Sandra Gerdts
Assistant

Tlf: +32 2 286 18 71
sge@eftasurv.int

Kristina Granaas
Assistant

Tlf: +32 2 286 18 43
kgr@eftasurv.int

Indre marked

Bernhard 
Zaglmayer

Deputy Director

Tlf: +32 2 286 18 85
bza@eftasurv.int

Ingvar Sverrisson
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 32
isv@eftasurv.int

Steven Verhulst
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 58
sve@eftasurv.int

Rakel Jensdóttir
Officer

Tlf: +32 2 286 18 26
rje@eftasurv.int

Rodolphe Muñoz
Officer

Tlf: +32 2 286 18 67
rmu@eftasurv.int

Jonas Pålshammar
Officer

Tlf: +32 2 286 18 34
jpa@eftasurv.int

Gabrielle Somers
Officer

Tlf: +32 2 286 18 76
gas@eftasurv.int

Magdalena 
Suszycka‑Jasch

Officer

Tlf: +32 2 286 18 15
msj@eftasurv.int

Agata Walaszczyk
Officer

Tlf: +32 2 286 18 61
awa@eftasurv.int

Birgitte Jourdan 
Andersen

Officer

Tlf: +32 2 286 18 44
ban@eftasurv.int

Kristin Bangsund
Temporary Officer

Tlf: +32 2 286 18 56
kba@eftasurv.int

Ólafur Ísberg 
Hannesson

Temporary Officer

Tlf: +32 2 286 18 82
oha@eftasurv.int

Tone Aursland
Trainee

Tlf: +32 2 286 18 92
tau@eftasurv.int

Sara Meier
Trainee

Tlf: +32 2 286 18 70
sme@eftasurv.int
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ANSATTE

Transport

Ástriður 
Scheving‑Thorsteinsson

Deputy Director

Tlf: +32 2 286 18 79
asc@eftasurv.int

Andreas Breivik
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 57
abr@eftasurv.int

Dag Kristoffer Hansen
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 42
dkh@eftasurv.int

Sigrún Kristjánsdóttir
Officer

Tlf: +32 2 286 18 83
skar@eftasurv.int

Matsikkerhet

Janne Britt Krakhellen
Deputy Director

Tlf: +32 2 286 18 77
jbk@eftasurv.int

Lone Fæster
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 68
lof@eftasurv.int

Luca Farina
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 62
lfa@eftasurv.int

Rögnvaldur Ingólfsson
Senior Officer

Tlf: +32 2 286 18 81
rin@eftasurv.int

Cyrille Hugon
Officer

Tlf: +32 2 286 18 75
chu@eftasurv.int

Karoline Mathisen
Officer

Tlf: +32 2 286 18 38
kma@eftasurv.int

Karl Karlsson
Officer

Tlf: +32 2 286 18 81
kka@eftasurv.int
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Juridisk avdeling

Xavier Lewis
Director

Tlf: +32 2 286 18 30
xle@eftasurv.int

Markus Schneider
Deputy Director

Tlf: +32 2 286 18 84
msc@eftasurv.int

Nina Hoppe
Assistant

Tlf: +32 2 286 18 31
nho@eftasurv.int

Gjermund Mathisen
Officer

Tlf: +32 2 286 18 60
gma@eftasurv.int

Maria Moustakali
Officer

Tlf: +32 2 286 18 12
mmo@eftasurv.int

Clémence Perrin
Officer

Tlf: +32 2 286 18 33
cpe@eftasurv.int

Auður Steinarsdóttir
Officer

Tlf: +32 2 286 18 99
ast@eftasurv.int

Trygve Mellvang‑Berg
Press and Information 

Officer

Tlf: +32 2 286 18 66
tme@eftasurv.int

Catherine Howdle
Temporary Officer

Tlf: +32 2 286 18 98
cho@eftasurv.int

Íris Ísberg
Trainee

Tlf: +32 2 286 18 97
iis@eftasurv.int

Nicole Portheim
Trainee

Tlf: +32 2 286 18 87
npo@eftasurv.int

Følgende personer 
sluttet i ESA i 2012

Janecke Aarnæs ADM

Erik Eidem ADM

Battista Vailati ADM

Ylva Bråten ADM

Robin Parren ADM

Kjell‑Arlid Rein CSA

Hanne Zimmer CSA

Clemens Kerle CSA

Haukur Logi Karlsson CSA

Magne Revheim Mæland CSA

Silje Thorstensen CSA

Eirik Ihlen IMA

Raphaël Meyer IMA

Rannveig Stefánsdóttir IMA

Lennart Garnes IMA

Florence Simonetti LEA

Fiona Cloarec LEA

Tone Hostvedt Aarthun SCA Trainee

Hólmar Örn Finnsson CSA Trainee

Gregor Hirn IMA Trainee

Eggert Ólafsson IMA Trainee

Grímur Jóhannsson LEA Trainee
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