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Formáli 
Árið 2011 var ár mikilla breytinga. Í kjölfar fjármálakreppunnar, aukinnar skuldabyrði 
einstakra ríkja og óvissu í efnahagsmálum hefur fylgt dræmur hagvöxtur og 
atvinnuleysi í mörgum ríkjum Evrópu. Hlutverk evrópskra stofnana hefur aftur verið 
í brennidepli og viðræður eru hafnar um framtíðarskipan stjórnar efnahagsmála innan 
Evrópusambandsins. Almenn samstaða er þó um að aðgengilegur og öflugur innri 
markaður, sem er kjarni EES-samningsins, sé lykilatriði til að endurvekja hagvöxt. 

Ein af burðarstoðum innri markaðarins eru þær stofnanir sem hafa eftirlit með 
framkvæmd hans. Þó rétt beiting samevrópskra reglna sé fyrst og fremst á ábyrgð 
stjórnvalda í hverju ríki eru sjálfstæðar Evrópustofnanir nauðsynlegar til að tryggja 
að skuldbindingar séu efndar og reglum sé framfylgt. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) er 
ásamt framkvæmdastjórn ESB og Evrópudómstólunum hluti af þessu eftirlitskerfi 
og gegnir mikilvægu hlutverki í að tryggja jöfn starfsskilyrði og jafnan rétt fyrirtækja 
og einstaklinga í öllum 30 aðildarríkjum EES-samningsins. 

ESA er skylt samkvæmt samningnum að starfa með, skiptast á upplýsingum og 
ráðfæra sig við framkvæmdastjórn ESB um almenn stefnumið sem og einstök 

mál til að tryggja samræmt eftirlit. Samstarfið er gott 
á öllum stigum en ólíkt framkvæmdastjórninni gerir ESA 
hvorki tillögur að lagasetningu né breytir lögum, jafnvel 
þó stofnunin kunni að telja breytinga þörf. ESA tekur 
sjálfstæðar ákvarðanir með það að leiðarljósi að tryggja 
samræmi og einsleitni á grundvelli Evrópuréttar eins og 
hann er túlkaður af Evrópudómstólunum. Mér er sérstök 
ánægja að geta þess að nýleg óháð rannsóknarúttekt 
á samningum Noregs við ESB staðfestir að ESA virðist 
hafa gætt góðs jafnvægis milli óháðs og samræmds eftirlits 
á EES-svæðinu í störfum sínum við að tryggja að EFTA-ríkin 
uppfylli skyldur sínar í samræmi við EES-samninginn. 

Á árinu 2011 voru flókin mál sem varða hrun íslenska fjármálakerfisins árið 2008 
veigamikill þáttur í verkefnum stofnunarinnar. Mikilvægar ákvarðanir voru teknar 
í tengslum við Icesave-málið, sem hefur verið vísað til EFTA-dómstólsins, sem og 
á sviði ríkisaðstoðar en í nóvember samþykkti ESA samruna tveggja banka sem 
höfðu verið endurfjármagnaðir af ríkinu. Einnig var unnið að formlegri rannsókn 
á ríkisaðstoð í tengslum við endurfjármögnun íslenska ríkisins á bönkunum eftir 
gjaldþrot þeirra haustið 2008. Stendur til að ljúka þeirri rannsókn á árinu 2012.

Í júní lauk ESA formlegri rannsókn á hugsanlegri ríkisaðstoð vegna 
þeirrar ákvörðunar norska ríkisins árið 2008 að hækka endurgjald til 
strandflutningafyrirtækisins Hurtigruten. ESA krafðist þess að norsk stjórnvöld 
endurheimtu hina ólögmætu ríkisaðstoð. Þessari ákvörðun ESA hefur verið vísað 
til EFTA-dómstólsins.

Almenn samstaða er þó um að 

aðgengilegur og öflugur innri 

markaður, sem er kjarni EES-

samningsins, sé lykilatriði til að 

endurvekja hagvöxt. 
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Sameiginlegir hagsmunir okkar 

liggja í því að viðhalda öflugu 

og virku eftirliti í þágu evrópsks 

samstarfs. 

Snemma á árinu lagði ESA blessun sína yfir nýjar skattareglur í Liechtenstein. ESA 
komst að þeirri niðurstöðu að myndun nýs skattskylds aðila, sem nefnist á ensku 
„Private Investment Structure“ (P.I.S.), feli ekki í sér ríkisaðstoð enda geti aðilar, 
sem stunda atvinnustarfsemi, ekki fallið undir hugtakið.

ESA tók einnig mikilvæga ákvörðun á sviði samkeppnismála þegar norskt 
ferjufyrirtæki var sektað vegna brots á samkeppnisreglum og misnotkunar 
á markaðsráðandi stöðu vegna siglinga milli Sandefjord í Noregi og Strömstad 
í Svíþjóð. 

Á árinu vann ESA áfram að því að ljúka ýmsum eldri málum. Slík mál hafa aldrei 
verið færri en í árslok 2011 og meðalafgreiðslutími kvörtunarmála hefur verið 
að styttast. ESA kappkostar ekki að hefja samningsbrotamál en ef brestur er 
á að EFTA-ríki tilkynni innleiðingu á tilskipun eða taki reglugerð upp í landsrétt 
sinn er ESA fljót að senda formlegt áminningarbréf. Mörgum málum er þó lokið 
á óformlegan hátt og snemma í málsmeðferð vegna samningsbrota þar sem EFTA-
ríkin gera viðeigandi ráðstafanir í kjölfar athugasemda ESA.

Á vissum sviðum er ESA einnig skylt að kanna hvort farið sé 
að EES-reglum innan viðkomandi ríkis eftir að reglurnar eru 
teknar upp í landsrétt, t.d. á sviði dýraheilbrigðis, siglinga- og 
flugmála. Eftirlitsmenn ESA ásamt samstarfsmönnum frá ESB 
og stjórnvöldum viðkomandi ríkis hafa þannig eftirlit með því 
að viðeigandi reglum og stöðlum sé fylgt. 

Starfsmenn ESA eru mjög meðvitaðir um þær afleiðingar sem 
ákvarðanir stofnunarinnar hafa fyrir stjórnvöld, fyrirtæki og 
einstaklinga EFTA-ríkjanna og taka þá ábyrgð sína, að kanna 

allar hliðar máls áður ákvörðun er tekin, mjög alvarlega. Þegar ég tók við embætti 
þann 1. júlí var mér sönn ánægja að hefja störf hjá stofnun sem einkennist af 
metnaði, hæfni og alþjóðlegri sýn og býr yfir sérfræðiþekkingu á Evrópurétti ásamt 
góðri innsýn í lagaumhverfi og efnahagslíf EFTA-ríkjanna. ESA mun að sjálfsögðu 
áfram leggja metnað sinn í að sinna skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum 
og væntir þess að árið 2012 verði krefjandi fyrir evrópskt samstarf. Stofnunin mun 
leitast við að hlúa að því á sinn hátt og innan þess ramma sem EES-samningurinn 
setur henni. Sameiginlegir hagsmunir okkar liggja í því að viðhalda öflugu og virku 
eftirliti í þágu evrópsks samstarfs.

Oda Helen Sletnes, 
Forseti ESA
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Eftirlitsstofnun EFTA hefur eftirlit með 
framkvæmd reglna Evrópska 
efnahagssvæðisins á Íslandi, í Liechtenstein 
og Noregi, og gerir ríkjunum þannig kleift að 
taka þátt í innri markaði Evrópu.

1. Kafli: 

INNgANguR

Evrópska efnahagssvæðið

Evrópska efnahagssvæðið (EES) samanstendur af 
27 aðildarríkjum Evrópusambandsins (ESB) og þremur 
aðildarríkjum Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA): Íslandi, 
Liechtenstein og Noregi. Til EES var stofnað með EES-
samningnum sem tók gildi árið 1994. Um er að ræða 
milliríkjasamning sem gerir EFTA-ríkjunum þremur kleift 
að taka fullan þátt í innri markaði Evrópu.

Markmið EES-samningsins er að tryggja „fjórfrelsið“ 
innan allra 30 ríkja EES, þ.e. frjálst flæði vöru, launþega, 
þjónustu og fjármagns. Af samningnum leiðir að regluverk 
Evrópusambandsins tengt fjórfrelsinu, ríkisstyrkjum 
og samkeppni er innleitt í landsrétt þeirra EFTA-ríkja 
sem taka þátt í samstarfinu. Þá eru allar nýjar reglur 
Evrópusambandsins, sem falla innan gildissviðs EES-
samningsins einnig teknar upp í landsrétt ríkjanna, til að 
tryggja samræmda framkvæmd innri markaðarins á öllu 
Evrópska efnahagssvæðinu.

Með samningnum er leitast við að tryggja jafnan rétt 
til þátttöku á innri markaðnum, jafnt fyrir borgara og 
atvinnurekendur innan EES, sem og jöfn samkeppnisskilyrði. 
Þessu til viðbótar kveður samningurinn á um samstarf innan 
EES á þýðingarmiklum sviðum, svo sem á sviði rannsókna 
og þróunar, menntamála, velferðarmála, umhverfismála, 
neytendaverndar, ferðaþjónustu og menningarmála. 
Með því að ryðja úr vegi viðskiptahindrunum og skapa 
ný tækifæri fyrir um 500 milljónir Evrópubúa örvar innri 
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INNGANGUR

markaður EES hagvöxt, skapar störf og eykur alþjóðlega 
samkeppnishæfni EES-ríkjanna.

Velgengni EES-samningsins er háð samræmdri framkvæmd 
og beitingu sameiginlegs regluverks í öllum þrjátíu EES-
ríkjunum. Samningurinn kveður á um eftirlitskerfi þar sem 
framkvæmdastjórn ESB hefur með höndum eftirlit með 
aðildarríkjum ESB en eftirlit með EFTA-ríkjunum innan EES 
er í höndum Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Þessar tvær 
stofnanir eiga náið samstarf um stefnumörkun sem og um 
einstök mál.

Hlutverk ESA – yfirlit

Hlutverk ESA er að tryggja að EFTA-ríkin innan EES 
(Ísland, Liechtenstein og Noregur) virði skuldbindingar 
sínar samkvæmt EES-samningnum.

ESA verndar réttindi einstaklinga og markaðsaðila sem 
verða fyrir brotum á EES-rétti, annaðhvort vegna reglna í 
EFTA-ríkjunum eða vegna aðgerða ríkjanna eða fyrirtækja 
innan þeirra. Slíkar reglur eða aðgerðir geta t.d. mismunað, 
hamlað viðskiptum eða falið í sér ólögmæta ríkisaðstoð. 
Fari ríki ekki að tilmælum ESA um að breyta reglum 
eða verklagi getur stofnunin farið með málið fyrir EFTA-
dómstólinn í því skyni að knýja fram slíkar breytingar. 
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ESA framfylgir einnig takmörkunum á ríkisaðstoð, 
metur hvort slík aðstoð sé í samræmi við starfsemi innri 
markaðarins og getur krafist endurgreiðslu ólögmætrar 
ríkisaðstoðar.

Að auki hefur ESA eftirlit með að fyrirtæki sem starfa 
innan EFTA-ríkjanna fari að samkeppnisreglum. ESA getur 
rannsakað hugsanleg brot á ákvæðum EES-samningsins, 
annaðhvort að eigin frumkvæði eða á grundvelli kvartana 
og getur lagt sektir á einstök fyrirtæki. ESA getur einnig, 
við ákveðnar aðstæður, lagt mat á samruna fyrirtækja.

Við eftirlit með framfylgd samningsins hefur ESA sambærilegt 
vald og framkvæmdastjórn ESB. Milli stofnananna er náið 
samstarf. Stofnanirnar tvær hafa umsjón með framkvæmd 
sömu reglnanna á mismunandi svæðum innan EES. 

Skipulag stofnunarinnar

Stjórn

ESA starfar sjálfstætt gagnvart EFTA-ríkjunum og hefur 
aðsetur í Brussel. ESA er stýrt af þriggja mann stjórn 
(„College“) og er hver stjórnarmaður skipaður til fjögurra 
ára í senn af EFTA-ríkjunum þremur innan EES. Þó 
stjórnarmenn séu skipaðir af aðildarríkjunum eru þeir 
sjálfstæðir í störfum sínum og óháðir pólitískum áhrifum. 

Árið 2011 sátu eftirfarandi í stjórn:

•	 Per Sanderud (Noregur), forseti til 30. júní 2011
•	 Oda Helen Sletnes (Noregur), forseti frá 1. júlí 2011
•	 Sabine Monauni-Tömördy (Liechtenstein) 
•	 Sverrir Haukur Gunnlaugsson (Ísland)

Stjórnin nýtur aðstoðar fjögurra starfssviða: Innri 
markaðar, samkeppnis- og ríkisaðstoðar, lögfræði- og 
framkvæmdarsviðs og stjórnunarsviðs.

Fjárhagsáætlun og reikningar

Starfsemi ESA er fjármögnuð með framlögum frá Íslandi (9%), 
Liechtenstein (2%) og Noregi (89%). Fjárhagsáætlun ársins 
2011 hljóðaði uppá tæpar 12,2 milljónir evra og var óbreytt frá 
árinu áður.

Þann 29. júní 2011 lagði ESA ársreikning sinn fyrir fjárhagsárið 
2010, ásamt áritun endurskoðendaráðs EFTA (EBOA), fyrir 
EFTA-ríkin. Í árituninni kom fram að:

a) ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðunni 
í lok tímabilsins og rekstrarniðurstöðu tímabilsins; 

b) ársreikningurinn hafi verið gerður í samræmi við þær 
reikningsskilaaðferðir sem getið er; 

c) reikningsskilaaðferðunum hafi verið beitt á sama hátt 
og á síðasta fjárhagsári á undan; 

d) færslur hafi verið í samræmi við fjárhagslegar 
reglugerðir og reglur ESA. 

Þann 1. desember 2011 var ársreikningur ESA fyrir árið 2010 
samþykktur af EFTA-ríkjunum og ESA leyst undan ábyrgð 
sinni á reikningsskilum þess tímabils. 

Fjárhagsáætlanir ESA fyrir árið 2012 skiptast þannig:

Tillaga að fjárhagsáætlun
Fjárhagsáætl. 

2012

Fjármunatekjur -15.000

Framlög og aðrar tekjur -12.413.354

Aðrar tekjur -32.500

Framlög frá EES-/EFTA-ríkjum -12.380.854

Heildartekjur -12.428.354

Laun og launatengd gjöld 9.509.354

Laun 6.358.151

Hlunnindi, framfærslueyrir 
& veltukostnaður

3.151.203

Ferðalög, þjálfun, risna 729.000

Skrifstofukostnaður 1.065.000

Birgðir og þjónusta 1.120.000

Fjármagnsgjöld 5.000

Heildargjöld 12.428.354
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Helstu hugtök

EFTA – Fríverslunarsamtök Evrópu; milliríkjastofnun sem hefur það 
hlutverk að stuðla að frjálsri verslun og efnahagssamvinnu í þágu 
aðildarríkjanna fjögurra: Íslands, Liechtenstein, Noregs og Sviss.

EES – Evrópska efnahagssvæðið; efnahagslegt samstarf 
27 aðildarríkja ESB og þriggja EFTA-ríkjanna: Íslands, 
Liechtenstein og Noregs (Sviss er ekki aðili að EES). Innan EES 
eru þau réttindi og þær skyldur sem stofnað er til með innri 
markaði ESB, látin ná til EFTA-ríkjanna innan EES.

EES-samningurinn – Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið.  

EFTA-ríkin innan EES – EFTA-ríkin þrjú sem taka þátt í EES: 
Ísland, Liechtenstein og Noregur.

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) – Stofnun sem hefur það hlutverk að 
tryggja að EFTA-ríkin þrjú innan EES uppfylli lagalegar 
skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. Nefnd „ESA“ 
í þessari skýrslu.

EFTA-dómstóllinn – Dómstóll sem hefur lögsögu í málum er varða 
skuldbindingar EFTA-ríkjanna og ESA samkvæmt EES-
samningnum. Meginhlutverk dómstólsins er að dæma í málum 
vegna beinnar málshöfðunar, einkum í samningsbrotamálum sem 
stofnunin höfðar gegn EFTA-ríkjunum, og að veita ráðgefandi álit 
í málum sem vísað er til hans af dómstólum í EFTA-ríkjunum innan 
EES.

Sameiginlega EES-nefndin – Nefnd fulltrúa ESB- og EFTA-ríkja 
sem hefur með höndum að fella bandalagslöggjöf inn 
í EES-samninginn.

Starfsmenn

Starfsmenn ESA á árinu 2011 voru alls 61. 
Starfsliðið samanstendur af stjórnarmönnum,  
starfsmönnum með tímabundna ráðningu, 
afleysingarstarfsmönnum, sérfræðingum úr 
opinberri stjórnsýslu EFTA-ríkja (sem eru 
færðir til tímabundið til að gegna sérstökum 
skyldustörfum) og starfsnemum. Árið 
2011 starfaði fólk af alls 12 þjóðernum 
hjá ESA, þar af um helmingur frá EFTA-
ríkjunum. 57% starfsmanna voru karlmenn 
og 43% konur, sem er óbreytt hlutfall frá 
fyrra ári. Í stjórnunarstöðum (directors 
og deputy directors) voru karlmenn 60% 
starfsmanna og konur 40%. Í samræmi við 
starfsmannareglur ESA, sem EFTA-ríkin 
settu, eru starfsmenn ráðnir til þriggja ára 
í senn og er ráðningarsamningur að jafnaði 
aðeins framlengdur einu sinni.



2. Kafli:  

innri 
marKaðssvið

inngangur

Hlutverk innri markaðssviðs ESA (IMA) er að hafa eftirlit 
með EFTA-ríkjunum til að tryggja að þau innleiði reglur 
innri markaðarins í landsrétt sinn með skilvirkum hætti. 
Reglur þessar eru að mestu leyti í formi reglugerða og 
tilskipana. IMA tryggir einnig að reglum þessum sé beitt 
með réttum hætti. Að þessu leyti sinnir Eftirlitsstofnun EFTA 
(ESA) almennt sömu verkefnum og framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins og er náið samstarf á milli stofnananna. 

Innri markaðurinn byggir á reglunum um fjórfrelsið – frjálst 
flæði vara, fólks, þjónustu og fjármagns – sem hafa verið 
kjarninn í samruna Evrópu allar götur síðan Rómarsáttmálinn 
var undirritaður 1957. Til viðbótar þessum reglum eru altæk 
ákvæði (e. horizontal provisions) sem taka til sviða eins 
og hollustuhátta og öryggis á vinnustöðum, vinnuréttar, 
jafnréttis kynjanna, neytendaverndar, umhverfismála og 
félagaréttar. Reglur innri markaðarins taka til flestra sviða 
sem varða viðskiptastarfsemi á EES svæðinu.

EFTA-ríkjum ber að tilkynna ESA um það með hvaða 
hætti þau innleiða tilskipanir og, krefjist ESA þess, 
greina frá upptöku reglugerða í landsrétt. Innleiði EFTA-
ríki ekki EES-reglur skerst ESA í leikinn og kann að opna 
samningsbrotamál gegn viðkomandi EFTA-ríki. 

Þegar ESA hefur upplýsingar um að löggjöf eða 
starfshættir í EFTA-ríki kunni að vera í andstöðu við EES-
samninginn getur ESA ákveðið að hefja rannsókn. Þetta 
kann að stafa af rangri innleiðingu EES-reglna eða því 
að landsréttur eða stjórnsýsluframkvæmd samrýmast 
ekki EES-samningnum. Slíkar rannsóknir geta verið að 

frumkvæði ESA eða á grundvelli kvartana sem hver sem 
er getur lagt fram hjá stofnuninni.

Rannsókn ESA getur leitt til þess að farið sé af stað með 
formlegt samningsbrotamál sem er þriggja þrepa ferli. 
Fyrsta skrefið, opnun málsins, er áminningarbréf þar sem 
ESA gerir grein fyrir áliti sínu á málinu og gefur viðkomandi 
ríki tækifæri til að koma með athugasemdir og kynna sínar 
röksemdir. Ef málið leysist ekki á þessu stigi getur ESA gefið 
út rökstutt álit (annað skref). Loks getur ESA lagt mál fyrir 
EFTA-dómstólinn sem kveður þá upp dóm í málinu (þriðja 
skref). Það er hins vegar oft svo að unnt er að leysa mál með 
upplýsingaskiptum og viðræðum á milli ESA og viðkomandi 
EFTA-ríkis án þess að hefja þurfi formlegt ferli.  

Árið 2011 fjallaði ESA um mörg athyglisverð mál sem 
varða reglur innri markaðarins. Þeim er lýst nánar 
í þessum kafla. Það mál sem hefur er að öllum líkindum 
hið svonefnda Icesave mál. ESA heldur því fram að Ísland 
hafi verið skuldbundið til að tryggja innstæðueigendum 
í útibúum hins fallna Landsbanka í Bretlandi og í Hollandi 
greiðslu lágmarkstryggingar sem kveðið er á um 
í innstæðutryggingartilskipuninni. ESA gaf út rökstutt álit 
í júní og eftir ítarlega skoðun á  andsvari Íslands var ákveðið 
að leggja málið fyrir EFTA-dómstólinn. Sjá bls. 12 

Annað mikilvægt mál varðar ákvæði í norskum lögum en 
samkvæmt því bar yfirvöldum að hafa ákvæði í samningum 
um opinber innkaup sem skyldar verktaka að greiða laun 
samkvæmt gildandi kjarasamningum eða í samræmi við það 
sem viðgengst á viðkomandi stað og í viðkomandi grein. ESA 
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stigatafla innri markaðarins

ESA birtir stigatöflu innri markaðarins (e. the Internal Market 
Scoreboard) tvisvar á ári, á sama tíma og framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins. Stigataflan sýnir hvernig EFTA-ríkin 
standa sig að því er varðar tímanlega innleiðingu tilskipana. 

Samkvæmt síðustu stigatöflu, sem verður birt vorið 2012, 
var meðalinnleiðingarhalli EFTA-ríkjanna 0,5%. EFTA ríkin 
þrjú voru öll undir markmiði leiðtogaráðs Evrópusambandsins 
um 1% innleiðingarhalla. 

• Ísland 0,5%
• Norway 0,6%
• Liechtenstein 0,4%

*Síðustu stigatöflu innri markaðarins fyrir EFTA-ríkin, sem 
sýnir stöðu innleiðingar tilskipana, er að finna á http://www.
eftasurv.int /press--publications /scoreboards /internal- 
market-scoreboards/

gaf út rökstutt álit þess efnis að þetta ákvæði samrýmdist 
ekki tilskipuninni um útsenda starfsmenn. Noregur hefur 
breytt þessum lögum og ESA hefur nú til athugunar hvort 
breytingarnar séu fullnægjandi. Sjá bls. 14 

Í öðru athyglisverðu máli, sem varðaði skyldu til að fara að 
dómum EFTA-dómstólsins, var það niðurstaða dómstólsins 
að Noregur hefði brotið gegn samningi EFTA-ríkjanna um 
eftirlitsstofnun og dómstól með því að hafa ekki virt fyrri dóm 
dómstólsins um brot á jafnræðistilskipuninni að því er varðar 
eftirlaun langlífari maka. Þetta er í fyrsta skipti sem ESA 
hefur höfðað mál gegn EFTA ríki fyrir EFTA-dómstólnum 
fyrir að framfylgja ekki dómsniðurstöðu. Sjá bls. 15 

Á árinu 2011 hóf ESA ennfremur fyrstu samningsbrotamál 
sín vegna þjónustutilskipunarinnar. Tilskipunin er ein 
mikilvægasta löggjöf innri markaðarins sem öðlast hefur 
gildi á undaförnum árum. Málin varða leyfisskilyrði norskra 
skipulags- og byggingarlaga og þá skyldu í Liechtenstein að 
tilnefna með-fjárvörslustjóra (e. co-trustee) í Liechtenstein ef 
fjárvörslustjórinn býr í öðru landi. Sjá bls. 18 og 19

Önnur eftirtektarverð mál varða skatt á fjármagnsflutninga 
og takmarkanir á eignarhlut í kauphöllum í Noregi. ESA gaf 
út rökstutt  álit og komst að þeirri niðurstöðu að reglur um 
skatt á fyrirtæki, sem flytja höfuðstöðvar sínar til annars EES- 
ríkis, brjóti gegn reglum EES samningsins um staðfesturétt 
og frjálst flæði fjármagns. Noregur brást við álitinu með því 

að breyta löggjöf sinni (sjá bls. 13). Í öðru máli stefndi ESA 
Noregi fyrir EFTA-dómstólinn fyrir meint brot á reglunni 
um frjálst flæði fjármagns með því að viðhalda í lögum 
almennu banni við því að nokkur geti átt meira en 20% af 
hlutabréfum í kauphöllum og verðbréfavörslufyrirtækjum. 
Sjá bls. 13

http://www.eftasurv.int/press--publications/scoreboards/internal-market-scoreboards/
http://www.eftasurv.int/press--publications/scoreboards/internal-market-scoreboards/
http://www.eftasurv.int/press--publications/scoreboards/internal-market-scoreboards/
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höfðu hins vegar verið yfirteknar af nýjum banka 
í ríkiseigu og þannig höfðu innstæðueigendur alltaf 
aðgang að þeim. 

Þann 26. maí 2010 sendi ESA áminningarbréf til Íslands.

Að áliti ESA braut Ísland gegn skuldbindingum sínum 
samkvæmt EES-samningnum með því að tryggja 
erlendum innstæðueigendum hjá Landsbankanum 
ekki greiðslu 20.000 evra innan þeirra tímamarka sem 
innstæðutryggingartilskipunin mælir fyrir um, en fjárhæðin 
er lágmarksfjárhæð samkvæmt tilskipuninni. Það var 
niðurstaða ESA að tilskipunin leggi EES-ríkjunum þá 
skyldu á herðar að sjá til þess að innstæðutryggingakerfi 
sé komið á fót sem fært er um að tryggja innstæður 
að þeirri lágmarksfjárhæð sem tilskipunin tilgreinir. 
Greinarmunurinn sem gerður er á innlendum og 
erlendum innstæðueigendum, sem tilskipunin verndar, 

Fjármálaþjónusta

icesave málið lagt fyrir EFTa-dómstólinn

Í desember 2011 var Íslandi stefnt fyrir EFTa dómstólinn 
fyrir að tryggja ekki eigendum innstæðna á icesave 
reikningum í Bretlandi og Hollandi greiðslu lágmarksbóta 
við fall Landsbankans.

Landsbankinn var með útibú í Bretlandi og Hollandi 
sem tóku við innlánum á svokallaða Icesave 
reikninga. Þegar bankinn féll í október 2008 greiddi 
íslenski innstæðutryggingarsjóðurinn ekki bætur til 
innstæðueigenda í þessum útibúum vegna ónógs fjár. 
Þess í stað gerðu bresk- og hollensk stjórnvöld ráðstafanir 
til þess að flestir innstæðueigendanna í þessum útibúum 
fengju bætur. Innstæður í útibúum bankans á Íslandi 
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felur í sér óbeina mismunun á grundvelli þjóðernis sem 
er bönnuð samkvæmt 4. gr. EES-samningsins og engar 
réttlætingarástæður komu til álita . Þá var það niðurstaða 
ESA að þær sérstöku aðstæður sem Ísland rataði í 2008 
hafi ekki leyst Ísland undan skuldbindingum sínum 
samkvæmt tilskipuninni um innstæðutryggingar. 

Eftir langar samningaviðræður náðu ríkisstjórnir Íslands, 
Bretlands og Hollands samkomulagi í desember 2010 um 
hvernig Ísland skyldi bæta Bretlandi og Hollandi greiðslur 
til innstæðueigenda í bresku og hollensku útibúunum. 
Samningnum var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi 
í apríl 2011. 

Eftir að hafa farið yfir svar ríkisstjórnar Íslands við 
áminningarbréfinu, sendi ESA Íslandi rökstutt álit í júní 
2011 þar sem ESA hélt sig við fyrri afstöðu sína. ESA 
lagði áherslu á mikilvægi tilskipunarinnar til að tryggja 
innstæðueigendum vernd og til að koma í veg fyrir 
að þeir þurfi að treysta á gjaldþrotameðferð til að fá 
andvirði innistæðna sinna greitt. Íslenska ríkisstjórnin 
svaraði í september 2011 og hélt því fram að hún 
hefði fullnægt skyldum sínum með því að koma á fót 
innstæðutryggingakerfi og að þrotabúið myndi standa skil 
á öllum innstæðukröfum. Eftir vandlega athugun á þeim 
röksemdum sem ríkisstjórn Íslands hafði fram að færa 
var ESA enn þeirrar skoðunar að Ísland hefði brotið gegn 
skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum eins 
og lýst er í áminningarbréfinu og hinu rökstudda áliti.  

Í ljósi þessa ákvað ESA að leggja málið fyrir EFTA-
dómstólinn í desember 2011.

Frjálst flæði fjármagns 

Takmarkanir á eignarhaldi á kauphöllum

Esa ákvað að stefna noregi fyrir EFTa-dómstólinn 
fyrir að viðhalda takmörkunum á eignarhaldi og 
atkvæðisrétti í fyrirtækjum sem veita grunnþjónustu 
á fjármálamarkaði. 

Í norskum lögum er kveðið á um almennt bann við 
því að eiga meira en 20% hlutafjár í kauphöllum og 
verðbréfavörsluraðilum. 

Eignarhaldið getur farið yfir 20% við þrenns konar 
aðstæður. Þessir möguleikar eru hins vegar annað hvort 
takmarkaðir við sérstakar aðstæður í tiltekinn hámarkstíma 
eða eru bundnir við tilteknar tegundir fyrirtækja. 
Ennfremur takmarka norsk lög atkvæðisrétt við 20% af 
öllum atkvæðum eða 30% af atkvæðum sem mætt er fyrir 
á hluthafafund.  

Að áliti ESA takmarka þessar reglur með óréttmætum 
hætti fjárfestingatækifæri í þessum fyrirtækjum og virkan 
þátt í stjórn þeirra. Því eru reglurnar ósamrýmanlegar 
reglum EES-samningsins um frjálst flæði fjármagns og 
staðfesturétt. 

ESA sendi Noregi áminningarbréf í desember 2009 
vegna þessa máls. Því var fylgt eftir með rökstuddu áliti 
í desember 2010 þar sem þess var krafist að Noregur virti 
skuldbindingar sínar innan tveggja mánaða. Noregur gerði 
það ekki og í maí 2011 ákvað ESA að stefna Noregi fyrir 
EFTA-dómstólinn. Þegar þetta er ritað er beðið eftir dómi 
í málinu. 

Staðfesturéttur

Brottfararskattur í noregi

Í mars 2011 sendi Esa noregi rökstutt álit vegna 
staðgreiðsluskatts sem lagður var á fyrirtæki eða hluthafa 
þeirra við flutning höfuðstöðva til annars EEs-ríkis.

Ef fyrirtæki flytur aðsetur sitt í því skyni að hafa starfsemi 
sína í öðru EES-ríki kváðu norsk lög á um það að óinnleystar 
fjármagnstekjur af eignum skyldu verða hluti skattstofns 
á viðkomandi reikningsári. Ennfremur skyldu hlutahafar 
í félaginu greiða skatt af óinnleystum fjármagnstekjum 
af hlutabréfum sínum í því. Til samanburðar voru 
fjármagnstekjur af eignum eða hlutabréfum í sambærilegum 
viðskiptum innan Noregs ekki skattskyldar fyrr en við 
innlausn. 

Í rökstuddu áliti sínu taldi ESA þessar reglur að öllum 
líkindum leiða til þess að fyrirtæki nýttu sér síður annars 
vegar staðfesturétt innan EES og hins vegar, við tilteknar 
aðstæður, frelsi til fjármagnsflutninga. 

Noregur svaraði rökstuddu áliti ESA í maí 2011 og skýrði frá 
því að áformað væri að breyta reglunum um útgönguskatt 
á fyrirtæki.

Breytingartillögurnar voru samþykktar í júní 2011 og ESA 
metur nú hvort nýju reglurnar um brottfararskatt samrýmast 
EES samningnum.
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Vinnuréttur

Félagsleg ákvæði í tengslum við opinber 
innkaup

Í júlí 2011 sendi Esa rökstutt álit til noregs vegna 
reglugerðar sem mælir fyrir um að sérstök félagsleg 
ákvæði skulu tekin upp í samninga á sviði opinberra 
innkaupa.

Slík ákvæði mæla fyrir um að laun og vinnuskilyrði 
starfsmanna samkvæmt ráðningarsamningi við verktaka 
megi ekki vera lakari en þau sem kveðið er á um 
í heildarkjarasamningi eða sem að öðru leyti viðgengst 
á viðkomandi stað og í viðkomandi starfsgrein. Reglugerðin 
tekur jafnt til norskra og erlendra fyrirtækja. 

Kröfur sem lúta að félagslegum réttindum í tengslum við 
opinber innkaup stangast ekki á við EES reglur. ESA taldi 
hins vegar að gildissvið og orðalag norsku reglugerðarinnar 
samræmdist hvorki tilskipuninni um störf útsendra 
starfsmanna (96/71/EB) né reglunni um þjónustufrelsi eins 
og það er túlkað af Evrópudómstólnum í Rüffert málinu. 

Með tilskipuninni um störf útsendra starfsmanna er leitast við 
að gæta jafnvægis á milli  réttinda starfsmanna og reglnanna 
um þjónustufrelsi.Tilskipunin skilgreinir með hvaða hætti 
EES-ríki geti mælt fyrir um skyldu fyrirtækja, sem stofnsett 
eru í öðru EES-ríki, um að virða ákvæði um starfskjör vegna 
útsendra starfsmanna á yfirráðasvæði þeirra. Þetta geta 
þau gert með því að ákvarða almenn lágmarkslaun og 
starfskjör með lögum og/eða með því að gera kjarasamninga 
í tilteknum atvinnugreinum almennt bindandi. 

Tilgangur tilskipunarinnar er að auka réttaröryggi útsendra 
starfsmanna með því að greina skýrlega hvaða starfskjör 
ná til þeirra og draga þannig úr hættunni á því að þeir séu 
hlunnfarnir. Ennfremur veitir hún erlendum fyrirtækjum 
skýrar leiðbeiningar um hverjar skyldur þeirra eru gagnvart 
starfsmönnum sínum. 

Lágmarkslaun eru ekki ákvörðuð í norskum lögum. Þess 
í stað er við lýði fyrirkomulag þar sem kveða má á um 
að kjarasamningar skuli hafa almennt gildi í skilningi 
tilskipunarinnar. Nú eru í gildi í Noregi kjarasamningar sem 
eru almennt bindandi í byggingariðnaði, skipasmíðaiðnaði, 
landbúnaði og garðrækt og í hreingerningum. 

Í stað þess að vísa eingöngu til kjarasamninga sem eru 
almennt bindandi vísaði Noregur til nýs viðmiðs með 
skilyrðinu um fyrrgreind félagsleg ákvæði. Þannig veitti 
reglugerðin starfsmönnum réttindi enda þótt þeir tilheyrðu 
starfsgreinum sem enginn almennt bindandi kjarasamningur 

gilti um.  Þetta kemur starfsmönnum sem vinna samkvæmt 
samningum um opinber innkaup til góða en veitir þeim 
sem vinna samkvæmt verksamningum einkaaðila í sömu 
starfsgreinum engin samsvarandi réttindi.  

Í rökstuddu áliti sínu tók ESA fram að félagsleg vernd 
starfsmanna geti réttlætt takmörkun á frelsinu til að 
veita þjónustu. Lög sem kveða á um slíkar takmarkanir 
verði þó, samkvæmt dómafordæmum, að gilda jafnt um 
verksamninga hins opinbera sem verksamninga einkaaðila. 

Í nóvember 2011 tók Noregur mið af röksemdum ESA 
og gerði tilteknar breytingar á reglugerðinni. Félagslega 
ákvæðið er núna bundið við launa- og starfskjör samkvæmt 
kjarasamningum sem eru almennt bindandi. Þetta leiðir 
til aukins réttaröryggis fyrir fyrirtæki og starfsmenn 
í viðkomandi starfsgreinum. Í reglugerðinni er þó enn tilvísun 
til kjarasamninga á landsvísu sem ekki eru almennt bindandi 
í skilningi tilskipunarinnar. 

ESA er nú að skoða hvort breytingarnar á reglugerðinni 
séu nægjanlegar, þannig að reglugerðin sé í samræmi við 
tilskipunina um störf útsendra starfsmanna.
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33. grein samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól 

Samkvæmt 33. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól 
skal hlutaðeigandi EFTA-ríki gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
framfylgja dómum EFTA-dómstólsins. 

Í dómi uppkveðnum í júní 2011 sagði EFTA-dómstóllinn að ríki 
verði strax að hefjast handa við að gera ráðstafanir til að framfyl-
gja dómi og því verki skal lokið eins fljótt og unnt er. 

Jafnrétti

Eftirlaun langlífari maka

Árið 2011 var mál vegna dráttar noregs á að greiða 
eftirlaun í samræmi við dóm EFTa-dómstólsins aftur sent til 
dómstólsins 

Í upphaflegum dómi sem kveðinn var upp í október 2007 
komst EFTA-dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að ákvæði 
um eftirlaun langlífari maka í norskum lögum um eftirlaun 
opinberra starfsmanna bryti gegn EES-reglum um jafnrétti 
kvenna og karla. Mismununin fólst í því að eftirlaun ekkils 
lækkuðu vegna annarra tekna hans en það sama gilti ekki 
um ekkjur. 

Noregur gerði ekki nauðsynlegar breytingar á lögum 
um eftirlaun opinberra starfsmanna til að bregðast við 
dóminum fyrr en í janúar 2010. Þá var ESA skýrt frá 
því að endurútreikningur eldri eftirlauna og leiðréttingar 
á gildandi áætlunum, sem voru nauðsynlegar í kjölfar 
dómsins, yrði ekki lokið fyrr en í lok árs 2011. Fjöldi 
endurútreikningsmála var áætlaður um 3000.

Þar sem ekklum hafði ekki enn verið greidd leiðrétt 
eftirlaun ákvað ESA í desember 2010 að leggja málið 
aftur fyrir EFTA-dómstólinn en í þetta skipti á grundvelli 
misbrests af hálfu Noregs á að framfylgja fyrri dómi. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu í júní 2011 að 
Noregur hefði vanrækt að efna skuldbindingar sínar 
samkvæmt 33. gr. samningsins um eftirlitstofnun og 
dómstól, þar sem Noregur hafði ekki, meira en tveimur 
árum síðar, enn gert ráðstafnir til að bregðast við 
dóminum. 

Þetta var í fyrsta skipti sem ESA leggur mál fyrir EFTA-
dómstólinn vegna vanrækslu EFTA-ríkis á að framfylgja 
dómi. 

Noregur tilkynnti ESA í desember 2011 að endurútreikningi 
vegna núverandi eftirlaunaþega yrði lokið í lok þess 
mánaðar. Gert var ráð fyrir að málum vegna greiðslna til 
erfingja yrði lokið á fyrri hluta ársins 2012. 

Vinnuréttur

Íslensk lög um útsenda starfsmenn

Ísland verður að breyta reglum um útsenda starfsmenn 
eftir dóm EFTa-dómstólsins

Þann 28. júní 2011 úrskurðaði EFTA-dómstóllinn (mál 
E-12/10) að 5. og 7. gr. laga um útsenda starfsmenn, um 
greiðslur í veikindum og slysatryggingar, samræmist ekki 
tilskipuninni um útsenda starfsmenn (96/71/EB).

Með 5. gr. laganna er útsendum starfsmönnum veittur sams 
konar rétt til launa í veikindum og öðrum launþegum. 7. gr. 
laganna kveður síðan á um skyldu atvinnuveitenda til að 
tryggja starfsmenn sína fyrir vinnuslysum. ESA, sem lagði 
málið fyrir dómstólinn, taldi að báðar greinarnar brytu gegn 
EES-rétti þar sem tilskipunin byggir á þeirri forsendu að 
starfsmenn njóti þegar verndar að þessu leyti samkvæmt 
löggjöf heimaríkis þeirra.

EFTA-dómstóllinn taldi tilskipunina kveða skýrt á um umfang 
þeirrar verndar sem EES-ríki geti farið fram á að fyrirtæki 
tryggi þegar þau senda starfsmenn inná yfirráðasvæði 
þeirra. Hún hafi að geyma tæmandi upptalningu á atriðum 
sem EES-ríkjum er veitt heimild að setja reglur um sem 
gildi framar reglum sem gilda í EES-gistiríkinu. Rétturinn til 
lágmarkslauna, þ. á m. laun fyrir yfirvinnu er hluti af þeirri 
upptalningu.

Niðurstaða EFTA-dómstólsins var því að viðkomandi 
ákvæði íslenskra laga gætu ekki fallið undir 1. mgr. 3. gr. 
tilskipunarinnar og væru því óheimil. 

Enn sem komið er hefur ESA ekki fengið upplýsingar 
frá Íslandi um að ráðstafanir hafi verið gerðar til breyta 
viðkomandi ákvæðum laga um útsenda starfsmenn. 
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Viðurkenning starfsmenntunar 

Engin turnus skylda fyrir erlenda lækna

noregur hefur fellt niður skyldu erlendra lækna, sem 
lokið hafa almennu læknisfræðinámi, til að fara 
í gegnum svonefnda turnus starfsþjálfun áður en þeir 
geta byrjað að vinna sem læknar í noregi.

Erlendir læknar urðu til skamms tíma að ljúka turnus 
starfsþjálfun jafnvel þó þeir hefðu hlotið slíka þjálfun 
í ríkinu þar sem þeir námu læknisfræði. ESA hefur borist 
fjölmargar kvartanir síðan 2009 vegna þessarar skyldu. 
ESA hóf samningsbrotamál gegn Noregi í júní 2010 þar 
sem turnus krafan jafngildir því að Noregur viðurkenni ekki 
menntun sem aflað er í öðru EES-ríki, en það brýtur í bága 

við tilskipunina um viðurkenningu á faglegri menntun og 
hæfi (2005/36/EB). 

Í sumum EES-ríkjum eru læknanemar í starfsþjálfun 
á meðan á námi stendur en ekki að því loknu sem er heimilt 
samkvæmt tilskipuninni. Noregur viðurkenndi ekki að slík 
starfsþjálfun jafngilti turnus þjálfun. Með því að skylda 
erlenda lækna til að fara í turnus krafðist Noregur þess 
í raun að þeir endurtækju hluta þess náms sem þeir höfðu 
þegar lokið í heimaríki sínu. Tilskipuninni um viðurkenningu 
á faglegri menntun og hæfi er einmitt ætlað að koma í veg 
fyrir slík tilvik. 

Snemma árs 2011 skýrði Noregur ESA frá því að 
framkvæmdinni hefði verið breytt til samræmis við 
tilskipunina og að umsóknir sem voru til afgreiðslu 
yrðu endurmetnar. Læknar, sem eiga rétt á sjálfkrafa 
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viðurkenningu, verði þó enn að búa yfir nægjanlegri 
tungumálakunnáttu og hafa gott orðspor til að mega hefja 
störf í Noregi. Slíkar kröfur samræmast tilskipuninni.

Almannatryggingar 

Ólögmætar takmarkanir 
á atvinnuleysisbótum felldar niður

Ísland og noregur hafa afnumið takmarkanir á rétti 
farandlaunþega til atvinnuleysisbóta.

Farandlaunþegum í Noregi og á Íslandi var sjálfkrafa neitað 
um atvinnuleysisbætur ef þeir höfðu aðeins verið skamma 
hríð á vinnumarkaði í landinu. Í samræmi við reglugerð 
Evrópusambandsins um samræmingu almannatryggingakerfa 
(1408/71/EB) gerir EES-samningurinn hins vegar ráð fyrir 
að taka verði tillit til þess tíma sem viðkomandi var í vinnu 
í öðrum EES-ríkjum þegar rétturinn til atvinnuleysisbóta er 
metinn. 

Þrátt fyrir þetta var sú leið valin í Noregi að taka aðeins tillit 
til vinnu í öðru EES-ríki ef viðkomandi starfsmaður hafði 
verið í fullri vinnu þar í landi átta af tólf síðustu vikum áður 
en hann varð atvinnulaus. Á Íslandi gilti áþekk regla þar sem 
krafist var mánaðar við störf á Íslandi. Fyrir farandlaunþega 
þýddi þetta að missti hann vinnuna af ástæðum sem hann 
var ekki ábyrgur fyrir á þessum tímabilum, t.d. vegna óvænts 
gjaldþrots vinnuveitandans í efnahagskreppunni, fengi hann 
ekki atvinnuleysisbætur í neinu EES-ríki. Af þessari ástæðu 
verður, að áliti ESA, að telja slík tímabil saman frá og með 
fyrsta vinnudegi í Noregi eða á Íslandi. 

Samkvæmt þessu voru samningsbrotamál hafin gegn 
báðum ríkjum árið 2010. Um haustið 2011 upplýstu Ísland 
og Noregur að löndin myndu breyta viðkomandi lögum og 
afnema reglur sem mismunuðu farandlaunþegum miðað við 
réttindi innlendra starfsmanna.  

Almannatryggingar

Ólögmætar takmarkanir á fjölskyldubótum 

Í norskum lögum eru takmarkanir á greiðslu bóta til 
foreldris þegar annað foreldrið vinnur í noregi en barnið 
býr hjá hinu foreldrinu í öðru EEs-ríki.

Í Noregi á foreldri rétt á fjölskyldubótum ef barn býr hjá 
því. Þessi regla veldur ekki vandkvæðum að EES-rétti ef 
foreldrarnir eru í hjónabandi eða búa saman. Vandamál 
skapast hins vegar þegar foreldri, sem býr í Noregi, er flutt 

frá fjölskyldunni í reynd eða vegna lögskilnaðar og fjölskyldan 
býr í öðru EES-ríki en Noregi.

Reglur tilskipunarinnar um samhæfingu almannatrygginga 
(1408/71/EB), sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn, 
gerir ráð fyrir að í málum af þessu tagi verði að meta 
hvort barnið er aðallega á framfæri þess foreldris sem 
býr í öðru EES-ríki. Slíkt mat fer ekki fram hjá norskum 
yfirvöldum, heldur líta þau svo á að barnið sé ekki lengur 
fjölskyldumeðlimur samkvæmt norskum lögum og hafna 
greiðslu. Dómafordæmi Evrópudómstólsins eru hins 
vegar skýr. Þegar um er ræða úthlutun fjölskyldubóta 
yfir landamæri er ekki heimilt að gera greinarmun eftir 
hjúskaparstöðu. Meta þarf hvort barnið er sé fjárhagslega 
háð því foreldri sem það býr ekki hjá, t.d. vegna 
lögbundinnar framfærsluskyldu þess foreldris. 

Eftirlitsstofnun EFTA hóf samningsbrotamál vegna þessa og 
gaf út rösktutt álit í júní 2011. Noregur er ósammála mati 
ESA og heldur því fram að það sé EES-ríkjanna að ákvarða 
skilyrði fyrir bótagreiðslum og reglur um samhæfingu 
almannatrygginga geti ekki breytt því. 
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Frjálst flæði þjónustu

Geymsla bókhaldsgagna

noregur hefur breytt löggjöf sem skuldbatt fyrirtæki til 
að geyma bókhaldsgögn á norsku yfirráðasvæði. 

Í kjölfar kvörtunar lýsti ESA því yfir í áminningarbréfi í maí 
2009 að skylda til að geyma gögn af þessu tagi í Noregi 
í allt að 10 ár eftir lok viðkomandi fjárhagsárs takmarkaði 
möguleika norskra fyrirtækja að nýta sér þjónustu fyrirtækja 
í öðrum EES-ríkjum. Einkum ætti þetta við ef fyrirtæki 
í Noregi vildi geyma bókhaldsgögn rafrænt á netþjónum 
í öðru EES-ríki.  

Samkvæmt rökstuddu áliti ESA, sem gefið var út í mars 
2010, fela landfræðilegar takmarkanir að því er varðar 
geymslu bókhaldsgagna í sér brot á 36. gr. EES-samningsins. 
Norska ríkisstjórnin breytti bókhaldsreglugerðinni í maí 
2010. Samkvæmt nýju reglunum er heimilt að geyma 
bókhaldsgögn í öðru EES-ríki svo framarlega sem Noregur 
hafi gert samning við viðkomandi ríki um aðgang að 
skattaskýrslum. Nýja kerfið er því vægara en það fyrra að 
þessu leyti. Það gerir fyrirtækjum kleift að geyma bókhald 
sitt í öðru EES-ríki en um leið er tryggt er að Noregur geti 
framkvæmt skilvirkt skattaeftirlit.  

Nýju reglurnar virðast samræmast EES samningnum. Í ljósi 
þessara breytinga hefur ESA kynnt kvartandanum þá 
fyrirætlan að loka málinu.

Frjálst flæði þjónustu

Tryggingar vegna starfsemi 
starfsmannaleiga

Liechtenstein hefur gert tillögur að breytingum á reglum 
um tryggingar af hálfu starfsmannaleiga. 

Í dag þarf starfsmannaleiga sem stofnuð er í Liechtenstein 
með forsvarsmann, sem er búsettur í landinu, að leggja fram 
50.000 svissneska franka sem tryggingu. Hins vegar þurfa 
fyrirtæki, þar sem forsvarsmaðurinn býr utan Liechtenstein, 
og fyrirtæki, sem ekki eru stofnuð í Liechtenstein og útvega 
starfsmenn til tímabundinna starfa í öðrum löndum, að 
leggja fram 100.000 svissneska franka sem tryggingu. 

Í febrúar 2010 barst ESA kvörtun frá starfsmannaleigu sem 
hugðist veita þjónustu í Liechtenstein. ESA komst að þeirri 
niðurstöðu að löggjöf í Liechtenstein stangist á við réttinn 
til að veita þjónustu og sendi Liechtenstein áminningarbréf 
í október 2010. Munurinn á fjárhæð trygginganna er 

mikilvægur þar sem hann dregur úr samkeppnishæfni hins 
erlenda þjónustuveitanda og fælir hann frá því að bjóða 
þjónustu sína í Liechtenstein.

Að auki taldi ESA að lögin í Liechtenstein stönguðust á við 
staðfesturétt með því að tengja fjárhæð tryggingarinnar 
við búsetu þess sem ber ábyrgð á starfsemi 
starfsmannaleigunnar. 

Enda þótt það kunni að vera réttlætanlegt í starfsemi af 
þessu tagi að setja tryggingar til að vernda starfsmennina 
er ESA þeirrar skoðunar að ráðstöfunin gangi lengra en 
nauðsynlegt er til að ná því markmiði. Reyndar má gera ráð 
fyrir að fyrir hendi kunni að vera ákvæði um sambærilegt 
tryggingarfyrirkomulag eða aðrar ráðstafanir í EFTA-ríkjum 
þar sem starfsamannaleiga nýtur staðfestu til að tryggja 
vernd starfsmanna. 

Í febrúar 2011 svaraði Liechtenstein og sagðist mundu 
breyta þessum reglum. Í árslok var málið hins vegar enn til 
meðferðar. 

Frjálst flæði þjónustu

Leyfisveitingar samkvæmt bygginga- og 
skipulagslögum í noregi

Í noregi verða fyrirtæki að hafa hlotið samþykki 
sveitarstjórna áður en þau geta hafist handa við 
byggingaframkvæmdir. Þetta skilyrði samræmist ekki 
EEs-rétti.

Í kjölfar kvörtunar vegna þessa skilyrðis sendi ESA 
áminningarbréf til Noregs í júlí 2011 og lagði áherslu á að 
viðkomandi löggjöf samræmdist ekki þjónustutilskipuninni 
(2006/123/EB). 

Leyfiskerfið dregur verulega úr möguleikum fyrirtækja frá 
öðrum EES-ríkjum til að veita þjónustu í Noregi. Þau verða 
að sækja um og fá leyfisveitinguna afgreidda áður en þau 
geta hafið starfsemi. Þetta ferli verður að endurtaka fyrir 
hvert verkefni. 

Norsk stjórnvöld halda því fram að ákvæðið miði að því 
að tryggja gæði mannvirkja. ESA telur að þessu markmiði 
gæti verið náð með minna íþyngjandi aðgerðum. Þær gætu 
lotið að gæðum byggingarefna, gæðakröfum mannvirkja og 
hæfniskröfum þeirra sem bera ábyrgð á framkvæmdum og 
úttektum á staðnum á meðan framkvæmdir standa yfir sem 
og eftir að þeim er lokið. 

Norsk yfirvöld hafa gefið til kynna að þau muni nú íhuga 
breytingu á þessum reglum. 
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Frjálst flæði þjónustu

skilyrði um búsetu með-fjárvörslustjóra 

Lög í Liechtenstein sem kveða á um að tilnefna verði 
með-fjárvörslustjóra (e. co-trustee) sem er búsettur 
í Liechtenstein ef fjárvörslustjórinn (e. trustee) býr 
erlendis, brjóta gegn EEs-rétti.  

ESA barst kvörtun vegna þessa og hóf samningsbrotamál 
í framhaldinu. Áminningarbréf var sent í september 
2011 þar sem fram kemur að skilyrðið gangi í berhögg 

við frelsið til að veita þjónustu. Liechtenstein hefur haldið 
því fram að nauðsynlegt sé að með-fjárvörsluaðili búi 
í Liechtenstein til að tryggja þriðju aðilum réttaröryggi 
að því er varðar beitingu laga í Liechtenstein um 
viðkomandi fjárvörslusjóð. Bæði EFTA-dómstóllinn og 
Evrópudómstóllinn hafa ítrekað dæmt að landsreglur 
þar sem greinarmunur er gerður á grundvelli búsetu 
samræmist ekki EES-rétti. Ennfremur er slík regla hvorki 
til þess fallin né nauðsynleg til að ná því markmiði sem 
stjórnvöld í Liechtenstein stefna að.

ESA býður nú svars Liechtenstein við áminningarbréfinu til 
að geta tekið ákvörðun um framhaldið.
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Orkumarkaðurinn

Brot á markaði olíu- og gasvinnslu

Á árinu 2009 hóf Esa samningsbrotamál gegn noregi og 
Íslandi með útgáfu áminningarbréfa til beggja ríkja vegna 
löggjafar um leyfisveitingar til olíuvinnslu. 

Samkvæmt löggjöf beggja ríkjanna var það skilyrði að olíu- 
og gasfyrirtæki stjórni aflandsstarfsemi sinni í félögum sem 
staðsett er í þessum löndum og að starfsstöðvar vegna 
starfsemi í landi séu einnig staðsettar í þessum löndum. 
Þessi skilyrði fólu í sér óhóflega takmörkun á staðfesturétti 
og réttinum til að veita þjónustu. Þar að auki brutu þau gegn 
leyfistilskipuninni um vetniskolefni að mati ESA.

Eftir umfangsmiklar viðræður breyttu bæði ríkin 
olíuleitarlöggjöf sinni árið 2011. Samkvæmt löggjöfinni 

sem gildir nú verða skipulags- og aðsetursskilyrði aðeins 
lögð á olíu- og gasfyrirtæki ef hlutlægur rökstuðningur 
liggur fyrir. Að því er varðar skilyrðið um að fyrirtæki hafi 
starfsstöðvar fyrir rekstur í landi í þessum löndum þá verða 
þau að vera réttlætanleg út frá sjónarmiðum um góða 
auðlindastjórnun og vernd heilsu, öryggis og umhverfis.  

ESA hefur því lokað þessum samningsbrotamálum.

Í sama málaflokki lokaði ESA einnig samningsbrotamáli 
á hendur Noregi varðandi innleiðingu jarðgas 
tilskipunarinnar. Noregur hefur nú breytt lögum sínum 
og sett nauðsynleg ákvæði um vernd viðskiptavina 
gasfyrirtækja. Meðal annarra breytinga er stofnun óháðrar 
úrskurðarnefndar fyrir ágreining sem tengist aðgangi þriðju 
aðila að leiðslukerfinu.

ESA mun áfram fylgjast með innleiðingu EES reglna á þessu 
sviði með reglubundnum hætti. 
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Umhverfismál og loftslagsbreytingar

Þróun í umhverfisverndarmálum

Innleiðing rammatilskipunarinnar um vatn

Rammatilskipunin um vatn hefur nú verið innleidd í öllum 
þremur EFTA ríkjunum. Á síðasta ári var því lögð áhersla 
á að tryggja rétta framkvæmd hennar. 

Eitt af verkefnunum sem bíður EFTA-ríkjanna á þessu 
sviði er að framfylgja tilskipuninni að því er varðar vatnsföll 
sem hafa verið virkjuð til raforkuframleiðslu. ESA hafa 
borist kvartanir varðandi bæði Noreg og Liechtenstein 
vegna slíkra framkvæmda. Kvartanirnar lúta að samspili 
milli landslaga um leyfi til raforkuframleiðslu og þess ferlis 
sem tilskipunin gerir ráð fyrir að því er varðar skilgreiningu 
umhverfismarkmiða fyrir vantsföll og að tryggja að 
nauðsynlegar aðgerðir séu framkvæmdar tímanlega svo 
þessum markmiðum verði náð. ESA er nú með þessar 
kvartanir til meðferðar.  

Auk þessa máls hefur ESA hafið verkefni sem lýtur að 
mati a níu tilraunaverkefnum á sviði áætlana um stjórnun 
vatnasviða í Noregi. Niðurstöður þessa verkefnis, sem 
verður unnið í náinni samvinnu með framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins, munu nýtast ESA við gerð tilmæla fyrir 
Noreg og til að tryggja að þegar væntanlegar áætlanir um 
stjórnun vatnasviða verða undirbúnar þá verði þær í  fullu 
samræmi við tilskipunina.  

Mat á umhverfisáhrifum

ESA hefur hafist handa við rannsókn á innleiðingu tilskipana 
um mat á umhverfisáhrifum áætlana og framkvæmda. 
Helsti misbresturinn sem komið hefur verið auga á tengist 
því að eingöngu er notast við stærðarmörk þegar ákveðið er 
hvaða framkvæmdir skuli háðar umhverfismati. Samkvæmt 
gildandi tilskipunum ber einnig að taka tillit til annarra þátta 
eins og uppsafnaðra áhrifa af öðrum framkvæmdum og 
ætlaðri staðsetningu framkvæmda. 

EFTA-ríkin þrjú hafa sagt að þau muni gera  ráðstafanir til að 
breyta þessu og þess er vænst að málin verði til lykta leidd 
á árinu 2012. 

Gæði andrúmslofts 

Gæði andrúmslofts er áhyggjuefni í mörgum borgum á EES 
svæðinu þar á meðal í EFTA-ríkjunum. Í kjölfar kvörtunar 
vegna beitingar Noregs á EES-löggjöf á sviði loftgæða hefur 
ESA hafið rannsókn á þessum málum. Hún lýtur að því 
hvort viðmiðunarmörkin sjálf séu virt og einnig hvort staðið 

sé við þá skuldbindingu um að aðgerðaráætlanir séu til reiðu 
til að takast á við vandann.  

Víðtækara ESB kerfi um viðskipti með losunarkvóta

Kerfi Evrópusambandsins um viðskipti með losunarheimildir 
gróðurhúsalofttegunda (The European Union‘s Emissions 
Trading Scheme, EU ETS) er umfangsmesta viðskiptakerfi 
um losunarheimildir í heiminum og er lykilaðgerð í áætlunum 
um að draga úr losun gróðurhúsaloftegunda frá iðnaði. 
EFTA-ríkin hafa tekið þátt í EU ETS síðan 2008. Kerfið 
virkar þannig að sett er þak á heildarmagn tiltekinna 
gróðurhúsaloftegunda sem þátttökuaðilum er heimilt að losa. 
Á hverju ári er rekstaraðilum sem falla undir EU ETS, gert 
að leggja fram heimildir, sem byggja á heildarlosun þessara 
loftegunda ella verði háar sektir lagðar á þá. Fyrirtæki geta 
keypt viðbótarlosunarheimildir ef þau þarfnast þeirra sem og 
selt umframheimildir ef þau hafa dregið úr losun.  

Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir 
tekur þegar til rafmagnsframleiðslu og helstu orkufreku 
iðngreinanna, svo sem járn- og stálframleiðslu auk 
framleiðslu sements, glers, kalksteina og múrsteina, 
keramikvara, trjákvoðu, pappírs og pappa. Á árinu 2012 
verður viðskiptakerfið fært út svo það taki einnig til 
flugstarfsemi og undir það munu bæði Ísland og Noregur 
falla.   
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Á liðnu ári mótaði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
ítarlegar reglur fyrir endurskoðað viðskiptakerfi með 
losunarheimildir sem munu taka gildi 2013. Enda þótt 
þessar breytingar hafi ekki enn verið teknar upp í EES 
samninginn hefur ESA fylgst náið með framvindunni til að 
tryggja að stofnunin verði undirbúin til að takast á við þau 
verkefni sem henni kunna að verða falin á þessu sviði. 

Frjálst vöruflæði

Bann við notkun vatnssleða 

með því að banna notkun vatnssleða hefur noregur brotið 
gegn meginreglunni um frjálst flæði vöru.

Í áminningarbréfi, sem ESA sendi Noregi í júlí 2009, segir 
að norsk löggjöf um notkun einmenningsfara á sjó stangist 
á við EES-samninginn. Evrópudómstóllinn hafði skömmu 
áður dæmt að sambærilegt bann í Svíþjóð fæli í sér brot 
á þessari meginreglu. 

Í mars 2011 tilkynnti Noregur ESA um reglugerðardrög sem 
gera ráð fyrir breytingum á núgildandi banni við notkun 
vatnssleða. Um sumarið gaf ESA út athugasemdir við drögin 
og um haustið fóru fram viðræður við norsku ríkisstjórnina. 

Gert er ráð fyrir að nýja reglugerðin verði sett snemma árs 2012. 
Verði ekki tekið tilliti til þeirra efasemda, sem ESA hefur látið 
í ljós, mun ESA íhuga að hefja nýtt samningsbrotamál gegn 
Noregi. 

Frjálst vöruflæði

Tæknilegar viðskiptahindranir

Tilskipunin um tæknistaðla og reglugerðir (98/34/EB) kveður 
á um tilkynningakerfi sem skuldbindur EFTA-ríkin til að 
upplýsa ESA fyrirfram um setningu nýrra tæknireglugerða.. 
Með þessu er komið í veg fyrir setningu hamlandi 
tæknireglugerða sem fela í sér nýjar og óréttlætanlegar 
hindranir á viðskiptum.

Í kjölfar  tilkynningar frá EFTA-ríki hefst þriggja 
mánaða biðtími þar sem ESA, framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins og önnur EES-ríki geta lagt mat 
á tilkynntar ráðstafanir. Þau gera athugasemdir ef þau 
telja að reglugerðardrögin geti hugsanlega farið gegn EES 
samningnum.

Á árinu 2011 bárust ESA einungis 14 tilkynningar um drög 
að tæknireglugerðum frá EFTA ríkjunum. Þetta er fækkun 
miðað við fyrri ár. Sjö þessara tilkynninga voru frá Íslandi, 
sex frá Noregi og ein frá Liechtenstein. ESA taldi ástæðu 
til að gera athugasemdir við fjórar þessara reglugerða og 
framkvæmdastjórnin tjáði sig um fimm. 

Þá bárust ESA 676 athugasemdir frá aðildarríkjum ESB 
í gegnum framkvæmdastjórn ESB. 
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Ár
EFTa 
tilkynningar

athugasemdir 
frá Esa

EsB 
tilkynningar

Ein samræmd 
tilkynning

2000 19 3 751 0

2001 22 5 530 1

2002 49 4 508 1

2003 29 5 486 0

2004 37 10 557 1

2005 55 11 733 0

2006 23 6 668 1

2007 28 7 757 0

2008 25 6 601 1

2009 16 9 708 0

2010 19 5 817 0

2011 14 4 676 0

Rafræn samskipti

Eftirlit með fjarskiptamarkaðnum 

7. gr. tilskipunarinnar um sameiginlegan regluramma 
um rafræn fjarskiptanet og fjarskiptaþjónustu 
(2002/21/EB) er eitt meginákvæðið um eftirlit með 
fjarskiptamarkaðnum.

Greinin mælir fyrir um samráðs- og tilkynningarkerfi sem 
skyldar innlend fjarskiptayfirvöld til að skýra ESA frá 
aðgerðum sem þau hyggjast grípa til þegar markaðir virka 
ekki sem skyldi.

Árið 2011 lagði ESA mat á sex tilkynningar frá innlendum 
eftirlitsaðilum sem tóku til fjögurra markaða:

•	 Lúkning símtala í einstökum farsímanetum (öll EFTA 
ríkin) 

•	 Flutningsþjónusta í föstum almennum talsímanetum 
(Noregur)

•	 Uppruni símtala í föstum almennum talsímanetum 
í föstum samtengingarpunkti  (Noregur)

•	 Lúkning símtala í föstum almennum talsímanetum 
í föstum samtengingarpunkti   (Noregur)  

ESA sendi fjögur „athugasemdabréf“ vegna hinna 
fyrirhuguðu aðgerða.

Í apríl 2011 gaf ESA fjarskiptaeftirlitsstofnunum 
í EFTA-ríkjunum nákvæmar leiðbeiningar um þá 
kostnaðargrunnsaðferð sem ber að nota við útreikning 
á lúkningargjöldum. Þessi gjöld eru heildsöluþóknanir sem 
símafyrirtæki leggja á fyrir tengingu á milli símkerfa hvers 
annars og eru hluti af öllum símreikningum.

Leiðbeiningar voru gefnar út sem „tilmæli“. Í þeim er 
sérstaklega tekið fram að lúkningargjöld innanlands skuli 
eingöngu byggja á raunkostnaði skilvirks rekstraraðila við 
að koma á tengingunni. Þetta stuðlar að meira gagnsæi 
í eftirliti og kemur í veg fyrir brenglaða verðlagningu á milli 
símafyrirtækja í EES-ríkjunum á innri fjarskiptamarkaðnum. 

Frekari upplýsingar: http://www.eftasurv.int/internal-
market-affairs/areas-of-competence/services/
electronic-communications/

http://www.eftasurv.int/internal-market-affairs/areas-of-competence/services/electronic-communications/
http://www.eftasurv.int/internal-market-affairs/areas-of-competence/services/electronic-communications/
http://www.eftasurv.int/internal-market-affairs/areas-of-competence/services/electronic-communications/
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Opinber útboð

samningar um almenningssamgöngur

noregi var sent áminningarbréf í október 2011 í kjölfar 
þess að stjórnvöld í aust-agder sýslu gerðu fimm 
þjónustusamninga um almenningssamgöngur. 
samningarnir, að verðmæti 1 milljarður norskra króna, voru 
gerðir án þess að nokkurt útboð færi fram og án 
auglýsingar. 

Ákvörðunin um gerð samninganna var tekin af stjórnvöldum 
sýslunnar í júní 2007 og áttu þeir að gilda á tímabilinu 
2009 – 2012, með möguleika á framlengingu um fjögur 
ár að hámarki. Samningarnir voru gerðir við aðila sem reka 
staðbundna fólksflutninga og skólabíla á grundvelli gildandi 
samninga, sem runnu út í árslok 2008, en ekkert útboð 
fór fram né var kynnt hvað stæði til. Stjórnvöld sýslunnar 
ákváðu í júní 2010 að nýta sér framlengingarákvæði 
í samningunum og framlengdi þá um 4 ár eða til 31. 
desember 2016 (aðeins var framlengt um tvö ár við Nettbus 
Sör AS eða til 31. desember 2014). Þessi ákvörðun var 
einnig tekin án þess að útboð færu fram og án kynningar. 

Sérleyfissamningar um þjónustu eru undanþegnir  frá 
reglum um framkvæmd opinberra útboða sem mælt er 
fyrir um í tilskipuninni. Sérleyfissamningur um þjónustu 

veitir samningshafa annaðhvort einum rétt til að hagnýta 
þjónustuna eða rétt til hagnýta þjónustuna ásamt því 
að fá greiðslu frá sérleyfiveitandanum. Það er lykilatriði 
í sérleyfissamningum um þjónustu að rekstraraðilinn 
beri verulegan hluta þeirrar áhættu sem tengist 
þjónusturekstrinum. 

Samkvæmt dómafordæmum Evrópudómstólsins gilda 
grundvallarreglur EES-réttar þ.á m. meginreglan um bann 
við mismunun um sérleyfissamninga um þjónustu. Þessar 
meginreglur fela í sér skyldu til gagnsæis, samkeppni 
og jafnræðis á milli hugsanlegra bjóðenda. Skylda til 
gagnsæis gildir þegar sérleyfið kynni að vekja áhuga 
þjónustuveitenda í öðrum EES-ríkjum.

Með hliðsjón af verðmæti samninganna (sem gróft áætlað 
er á milli 40 og 640 milljóna norskra króna) og tímalengdar 
þeirra (átta ár með heimildum til framlengingar) er það álit 
ESA að samningarnir hafi áhrif á viðskipti milli aðildarríkja 
EES og því hafi borið að birta tilkynningu um það á EES-
svæðinu að til stæði að gera þessa samninga.

Í svari til ESA í desember 2011 andmælti norska ríkisstjórnin 
niðurstöðu áminningarbréfs ESA. Noregur heldur því 
fram að samningsgerð án þess að tilkynning sé birt 
fyrirfram sé heimil í þessu máli og sérleyfin hafi, vegna 
fjölmiðlaumfjöllunar og almenns aðgangs að gögnum hjá 
sýslunni, verið veitt á gagnsæjan hátt. 
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Samgöngur

Úttektir á vernd samgangna

Flugvernd

Meginmarkmið löggjafar Evrópusambandsins á sviði 
flugverndar er að koma á fót og framfylgja viðeigandi 
ráðstöfunum til að tryggja öryggi farþega, áhafna, 
starfsfólks á jörðu niðri og almennings gegn ólögætum 
aðgerðum í flugi eða innan flugvallar. Þar sem þessi löggjöf 
um flugvernd hefur verið tekin upp í EES-samninginn 
tekur hún einnig til EFTA-ríkjanna. 

Eitt lykilatriði í EES-gerðum á sviði flugverndar er skipulag 
úttekta framkvæmdastjórnarinnar. Í EFTA-ríkjunum eru 
þessar úttektir framkvæmdar af ESA, sem hefur séð um 
úttektir á flugvernd síðan 2005.

Nýjar reglugerðir um flugvernd voru settar í EFTA ríkjunum 
á árinu árið 2011 og hefur ESA lagt áherslu á innleiðingu 
þessara gerða í eftirliti sínu. Á árinu 2011 gerði ESA úttekt 
á yfirvöldum flugverndarmála, bæði í Noregi og á Íslandi. 
Að auki framkvæmdi ESA úttektir á fjórum flugvöllum 
í EFTA-ríkjunum. 

Úttektir ESA hafa leitt í ljós misalvarleg frávik á mörgum 
sviðum. Þetta á einkum við um nýjar flugverndarkröfur 
EES-gerðanna. Eftirlitið hefur þó einnig leitt í ljós framfarir 
á lykilsviðum flugverndar í EFTA-ríkjunum. 

ESA hefur ekki opnað samningsbrotamál í tengslum 
við eftirlit sitt þar sem EFTA ríkin hafa brugðist við 
niðurstöðum úttekta með fullnægjandi hætti. 

ESA starfar með viðkomandi yfirvöldum í EFTA ríkjunum 
og framkvæmdastjórninni að hinu sameiginlega markmiði 
að auka flugvernd á EES svæðinu.

Siglingavernd

Á árinu 2011 beindi ESA sérstaklega sjónum sínum að 
innleiðingu tilskipunarinnar um hafnaröryggi í Noregi og 
á Íslandi og framkvæmdi úttektir í þremur höfnum, ellefu 
hafnaraðstöðum og um borð í fjórum skipum, sem sigla 
undir norskum fána. 

Siglingaöryggisstofnun Evrópu hefur veitt ESA mikilvæga 
tæknilega aðstoð við úttektir á sviði siglingaverndar um 
borð í skipum. 

Eins og í flugverndarmálum á ESA náið samstarf með 
framkvæmdastjórninni á þessu sviði. Á árinu 2011 fylgdist 

framkvæmdastjórnin með tveimur vettvangsskoðunum 
ESA. Samstarfið tryggir að úttektirnar eru framkvæmdar 
með samræmdum hætti í öllum EES-ríkjunum. 

Flutningar á vegum 

aksturs- og hvíldartími flutningabílstjóra 

með ákvörðun í júní 2011 hafnaði Esa beiðni Íslands um 
heimild til að veita varanlega undanþágu frá ákvæðum 
EEs-réttar um aksturs- og hvíldartíma flutningabílstjóra. 

Í maí 2010 fór Ísland fram á að ESA heimilaði veitingu 
undanþágu frá reglugerð (EB) nr. 561/2006. Beiðnin tók 
til (1) flutnings matvæla sem eru viðkvæm fyrir skemmdum 
á milli Reykjavíkur og kaupstaðanna Neskaupsstaðar, 
Egilsstaða og Ísafjarðar og (2) lengingar aksturstíma svo 
komast megi til Freysnes þegar keyrt er á milli Reykjavíkur 
og Egilsstaða (farið yfir auðnirnar Skeiðarársand og 
Breiðamerkursand). Beiðnin gilti fyrir vetrartímabilið 30. 
október - 15. apríl 2011. Í beiðninni var vísað til sérstakra 
aðstæðna og krefjandi aksturs á þessum leiðum. Í ljósi 
þess stutta tíma sem heimildin skyldi notuð ákvað ESA 
þann 21. júní 2010 að eins og sakir stæðu væru efni til að 
verða við beiðninni.

Í febrúar 2011 sneri Ísland sér aftur til ESA með beiðni 
um að fá heimild til að veita sambærilega undanþágu 
fyrir ótiltekinn fjölda vetrartímabila (30. október - 15. apríl 
ár hvert). Með ákvörðun dagsettri þann 29. júní 2011 
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hafnaði ESA beiðninni með þeim rökum að ekki verði 
talið að vöruflutningarnir sem um ræðir fari fram við 
„óvenjulegar aðstæður“ eins og áskilið er í 1. mgr. 14. gr. 
reglugerðarinnar. Í ljósi m.a. almenns og varanlegs eðlis 
umbeðinnar undanþágu taldi ESA að skilyrði fyrir veitingu 
undanþágunnar væru ekki uppfyllt. 

Flugsamgöngur

Brottfararskattur á flugfarþega á Íslandi 

Í kjölfar dóms EFTa-dómstólsins hefur Esa fylgst náið með 
ráðstöfunum Íslands til að koma á jafnræði í sköttum og 
gjöldum á farþega.

Samkvæmt EES-rétti er EFTA-ríkjum óheimilt að leggja 
á hærri skatta á flugþjónustu á milli landa innan EES en 
á innlandsleiðum. Hins vegar mega gjöld taka mið af 
þáttum sem varða almannahagsmuni. 

Áður en málið rataði fyrir EFTA-dómstólinn voru álagðir 
skattar fyrir hvern farþega á flugleiðum innan EES sjö 
sinnum hærri en skattar fyrir farþega í innanlandsflugi. 
EFTA-dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að skatturinn 
fæli í sér óréttmæta takmörkun á réttinum til að veita 
þjónustu. 

Nýtt brottfarargjald á farþega var tekið upp á Íslandi 
1. október 2004 til að fjármagna kostnað við rekstur og 
viðhald alþjóðlegra flugvalla á Íslandi. Gjaldið var lagt 
á brottfararfarþega í millilandaflugi til viðbótar við breyttan 
brottfararskatt á farþega sem lagður var á sem flatur 
skattur án tillits til áfangastaðar flugferðar.

Varaflugvallargjaldið var upphaflega þannig uppbyggt 
að það skyldi vera að fullu kostnaðartengt. Í viðræðum 
við Ísland kom ESA þeirri skoðun sinni á framfæri að 
gjaldið væri ekki kostnaðartengt, annars vegar þar sem 
farþegar sem millilenda á Íslandi, flugfrakt og innlendir 
farþegar voru undanþegnir gjaldinu og hins vegar þar 
sem gjaldið hafði staðið óbreytt þrátt fyrir breytingar 
á kostnaðargrunni.  

Í maí 2009 féllst ríkisstjórn Íslands á að varaflugvallargjaldið 
væri í raun skattur og skuldbatt sig til að afnema núverandi 
kerfi og innleiða gjaldtöku byggða á kostnaðargrunni. 
Mikilvægt skref í þessa átt var stigið með breytingum 
á lögum um loftferðir árið 2009, en lokabreytingarnar voru 
gerðar árið 2011.  

Nýja gjaldafyrirkomulagið sem byggir á kostnaðartengingu 
og gagnsæi tók gildi 1. apríl 2011.
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Flugsamgöngur

Lendingargjöld á Íslandi

Í júní 2011 hóf Esa mál að eigin frumkvæði sem varðar 
lendingargjöld á þremur alþjóðaflugvöllum á Íslandi.  

Samkvæmt upplýsingum sem Ísland hefur veitt eru 
lendingargjöld á Reykjavíkurflugvelli 378% hærri á hvert 
tonn hámarksflugtaksmassa loftfars í millilandaflugi en fyrir 
loftfar í innanlandsflugi. Lendingargjöld á Akureyrarflugvelli 
og Egilsstaðaflugvelli voru 308% hærri fyrir loftför 
í millilandaflugi. Allir alþjóðaflugvellir á Íslandi eru reknir 
af Isavia ohf., opinberu hlutafélagi sem er alfarið í eigu 
íslenska ríkisins. 

Lendingargjöld eru almennt lögð á notendur flugvalla 
vegna notkunar og viðhalds á flugbrautum, notkunar 
á akbrautum og stæðum og aðflugsleiðbeininga fyrir 
almenningsloftför. Að jafnaði er sú þjónusta, sem flugvellir 
veita í tengslum við lendingar, ekki breytileg eftir því 
hvaðan flugvél kemur. Álagning hærri lendingargjalda 
við sambærilegar aðstæður á flug innan EES en 
á innanlandsflug virðist því fela í sér mismunun og 
vera ósamrýmanleg meginreglunni um frelsi til að veita 
flugþjónustu. 

Í nóvember 2011 kynnti ríkisstjórn Íslands að viðkomandi 
gjöld verði felld niður snemma á árinu 2012.

ESA mun áfram fylgjast með hvernig Íslandi miðar að 
breyta lendingargjöldunum. 
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Öryggi matvæla og fóðurs, heilbrigði 
og velferð dýra

Eftirlitsstofnun EFTa ber ábyrgð á eftirliti með innleiðingu 
EFTa ríkjanna á EEs-rétti sem tengist allri fæðukeðjunni 
sem og beitingu þessara reglna. 

Reglurnar taka til sviða eins og sáðvöru, fóðurs og 
matvæla, heilbrigði dýra og velferð þeirra, lyfjaafganga, 
varnarefna og aðskotaefna. 

Eftirlit ESA felur m.a. í sér úttektir á framkvæmd EES-
réttar í EFTA-ríkjunum og vettvangsrannsóknir á skilvirkni 
innlendra eftirlitskerfa. 

ESA hefur vald til að gefa út ákvarðanir í tengslum 
við sjúkdóma í dýrum, útrýmingar- og eftirlitsáætlanir, 
samþykktar landamæraeftirlitsstöðvar o.s.frv. 

Lista yfir ákvarðanir sem gefnar hafa verið út á sviðum 
matvæla- og fóðuröryggis og heilbrigðis og velferðar dýra 
má nálgast á heimasíðu ESA.

Dýraheilbrigðiseftirlit

Á árinu 2011 framkvæmdi ESA 10 af 11 áætluðum 
eftirlitsskoðunum í EFTA-ríkjunum. Lokaskýrslur um 
skoðanir, sem gerðar voru á því ári, má finna á heimasíðu 
ESA. 

Á Íslandi var hreinlæti í meðferð fóðurs og matvæla skoðað. 
Úttekt var gerð á innflutningseftirliti með matvælum 
sem ekki eru úr dýraríkinu, á lifandi tvískelja lindýrum 
og dýralyfjum. Þá gerði ESA sameiginlega úttekt með 
matvæla- og dýraheilbrigðiseftirliti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins (FVO) á viðurkenningu 
landamæraskoðunarstöðva fyrir nýja flokka. 

Í Noregi var meðferð á rauðu kjöti og mjólk skoðuð, úttekt 
var gerð á innflutningseftirliti með eldhúsúrgöngum, 
gæludýrum og búslóðum, fiskafurðum, merkingum 
nautgripa og merkingum nautgripaafurða og 
villibráðar. Eftirlitsferð til að gera úttekt á hreinlætis- 
og innflutningseftirliti með matvælum sem ekki eru úr 
dýraríkinu var frestað til 2012. 

Vakin var athygli innlendra yfirvalda á fjölmörgum atriðum 
varðandi hreinlæti í framleiðslu og framleiðslufyrirtækjum 
og varðandi opinbert eftirlit með þeim. 

Í því augnamiði að samræma og samhæfa skoðanir ESA og 
FVO fylgdust starfsmenn ESA með fjölda eftirlitsskoðana 

FVO. Tvær af þessum eftirlitsferðum tengdust viðræðum 
um aðild Íslands að ESB, önnur tengdist kjöt- og 
mjólkurafurðum en hin var almenn matsskoðun. Á sama 
hátt tók FVO þátt í eftirlitsskoðunum ESA í EFTA-ríkjunum. 
Gott samstarf þessara tveggja eftirlitsaðila er lykillinn 
að því að tryggja framkvæmd EES-samningsins á sviði 
matvæla- og fóðuröryggis og heilbrigði dýra og velferð 
þeirra.

Hreinlætispakkinn

Hreinlætispakkinn tekur til fjölmargra reglugerða sem hafa 
að geyma almennar og sértækar reglur á sviði matvæla- og 
fóðurlöggjafar. Ísland fékk 18 mánaða aðlögunartíma til að 
innleiða ákvæði á sviðum sem höfðu ekki tekið til Íslands 
fyrir gildistöku hreinlætispakkans 1. maí 2010.

Frá 1. nóvember 2011 gilda á Íslandi gerðir sem vísað er 
til í I. kafla I. viðauka EES-samningsins (mál sem varða 
dýr og plöntur). Undanskilin eru ákvæði sem varða öll 
lifandi dýr nema fiska, ferskvatns- og saltvatnseldisdýr og 
dýraafurðir eins og eggfrumur, fóstur og sæði.

Bann við notkun koffíns 

Í íslenskum lögum er almennt bann við því að bæta koffíni 
í matvæli að drykkjarvörum undanskildum. Í raun þýðir 
þetta að á Íslandi er smásöluverslun með matvæli önnur 
en drykkjavörur bönnuð ef þau innihalda viðbætt koffín. 

Eftir að hafa borist kvörtun sendi ESA Íslandi 
áminningarbréf í júlí 2011 en að mati ESA hafði Ísland 
brotið gegn 11. gr. EES-samningsins, þ.e. meginreglunni 
um frjálst vöruflæði, með því að viðhalda þessu banni. 
Ísland hafi ekki getað sýnt fram á að takmörkunin sé 
réttlætanleg og gangi ekki lengra en nauðsynlegt er í þeirri 
viðleitni að vernda heilsu sbr. 13. gr. EES-samningsins.  

Íslenska ríkisstjórnin brást við áminningarbréfi ESA 
í nóvember 2011. ESA er nú með svar Íslands til 
athugunar. 

Bann við innflutningi á hráu kjöti til Íslands

Í byrjun nóvember 2011 hóf ESA rannsókn á banni Íslands 
við innflutningi á hráu kjöti sem hefur verið lengi við lýði. 
Í desember 2011 lögðu Samtök verslunar og þjónustu 
fram kvörtun hjá ESA vegna þess banns. Þetta mál er 
einkar mikilvægt þar sem Ísland varð bundið af ákvæðum 
hins svokallaða hreinlætispakka, sem snúa að kjöti og 
mjólk, þann 1. nóvember 2011. 
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Í kvörtuninni er því haldið fram að með því að viðhalda 
þessu banni, án tilvísunar til vísindalegra sannana 
eða viðeigandi áhættumats, hafi Ísland brotið gegn 
skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum.  
Kvartandinn heldur því fram að þar sem ráðstöfunin feli 
í sér takmörkun á viðskiptum innan EES verði hún að vera 
réttlætanleg samkvæmt 13. gr. EES-samningsins. Af því 
leiði að Ísland verði að sýna fram á að meint hætta fyrir 
heilsu almennings teljist nægjanlega sönnuð samkvæmt 
nýjustu tiltæku vísindalegu gögnum. Jafnframt að ekki hafi 
verið unnt að grípa til ráðstafana, sem hefðu minni áhrif 
á viðskipti, til að ná sama markmiði.  Ísland hefur þegar 
borið því við að tilgangurinn með því að viðhalda banninu 
sé sjúkdómavarnir fyrir menn og dýr. 

Beiðni um upplýsingar hefur verið send til Íslands og er 
svars að vænta snemma á árinu 2012.

Innflutningseftirlitskerfi á Íslandi

ESA hóf samningsbrotamál gegn Íslandi í tengslum við 
endurteknar athugasemdir við atriði sem stofnunin telur 
að feli í sér ranga framkvæmd EES-löggjafar á sviði 
innflutningseftirlits. 

Í tilskipun 97/78/EB eru ákvæði um heilbrigðiseftirlit 
með dýraafurðum sem flutt eru inn til Evrópska 
efnahagssvæðisins frá þriðju löndum. Á grundvelli þess 
sem ESA hefur ítrekað komist að í reglulegum eftirlitsferðum 
sínum telur ESA að Ísland fylgi ekki reglum tilskipunarinnar. 
Afurðum, sem uppfylla ekki innflutningsskilyrði, hefur 
hvorki verið eytt né þær sendar til baka innan 60 daga eins 
og ber að gera samkvæmt tilskipuninni. 

Íslandi var sent áminningarbréf í nóvember 2011. Gert er 
ráð fyrir að Ísland svari innan þess tveggja mánaða frests 
sem veittur var.



3. Kafli:

RíKisaðstoð

Það helsta frá árinu 2011

Eins og undanfarin ár var árið 2011 annríkt hjá 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) að því er ríkisaðstoðarmál varðar. 
Ákvarðanir voru teknar í 35 ríkisaðstoðarmálum af ýmsum 
toga þar á meðal um aðstoð vegna fjármálakreppunnar, 
aðstoð á orkumarkaði, í umhverfismálum og greiðslur fyrir 
almannaþjónustu. Undanfarin ár hefur ríkisaðstoðarmálum 
hjá ESA fjölgað og útskýrir það að hluta til hversu margar 
ákvarðanirnar voru teknar á árinu 2011. Aðrir mikilvægir 
þættir  eru fjölgun kvartana og áframhaldandi viðleitni til að 
stytta málsmeðferðartímann. Þá hefur þeim málum fjölgað 
þar sem ákvarðanir ESA eru bornar undir EFTA-dómstólinn. 
Nú eru alls 7 mál á sviði samkeppnisréttar og ríkisstyrkja til 
meðferðar fyrir EFTA-dómstólnum. 

Mál sem rekja má til hruns fjármálageirans á Íslandi 
2008 voru enn á meðal meginviðfangsefna ESA á árinu 
2011. Þannig bárust ESA endurskipulagningaráætlanir 
fyrir þrjá stærstu bankana á árinu. Jafnframt samþykkti 
ESA björgunaraðstoð til fjórða stærsta bankans, Byrs og 
tók síðar afstöðu til álitamála tengdum ríkisaðstoð vegna 
samruna Byrs og Íslandsbanka. Auk þess lagði ESA mat 
á björgunaraðstoð til Íbúðalánasjóðs. 

ESA lagði einnig mat á fjölda flókinna og þýðingarmikilla 
mála tengdum ríkisaðstoð á sviði orkumála, umhverfismála, 
fjölmiðlunar og skattlagningar. Rétt er að nefna 
sérstaklega langtíma orkusölusamninga en ESA lagði mat 
á ábyrgðarfyrirkomulag á greiðslum samkvæmt slíkum 
samningum í Noregi og hugsanlega ríkisaðstoð í tveimur 
langtíma orkusölusamningum til orkufreks iðnaðar á Íslandi. 
ESA samþykkti nýja áætlun fyrir Orkusjóðinn í Noregi sem 

gegnir mikilvægu hlutverki að því er varðar aðgerðir til að 
efla nýja orkugjafa og orkusparnað þar í landi. Ennfremur 
samþykkti ESA fjölda styrkveitinga til einstakra verkefna 
tengdum nýjum orkugjöfum og aðgerðum til að draga úr 
orkunotkun þegar fjárhæð aðstoðarinnar var yfir leyfðu 
hámarki. 

Þá skoðaði ESA fjölda mála varðandi greiðslur fyrir þjónustu 
sem hefur almenna efnahagslega þýðingu (e. Services 
of General Economic Interest, hér eftir SGEI), m.a. á sviði 
land- og sjóflutninga, sölu lyfja og sorphirðu. Sérstök áhersla 
var lögð á að skoða þjónustuveitendur sem starfa einnig 
á samkeppnismarkaði. 

Tvö ný endurheimtumál voru hafin vegna endurgreiðslu 
veittrar ríkisaðstoðar í Noregi: annars vegar 
endurheimt aðstoðar til Asker Brygge AS vegna sölu 
sveitarfélagsins Asker á byggingarlóðum til fyrirtækisins 
á verði sem var undir markaðsverði og hins vegar 
endurheimt viðbótargreiðslna til Hurtigruten AS fyrir 
strandsiglingaþjónustu. Þá fyrirskipaði ESA endurheimt 
ólögmætrar ríkisaðstoðar vegna þeirrar ráðstöfunar 
íslenskra stjórnvalda að heimila Íbúðalánasjóði að taka yfir 
fasteignaveðlán frá öðrum fjármálastofnunum. 

Áherslur á árinu 2012

ESA mun leggja áherslu á að ljúka mati á ýmsum inngripum 
ríkisins á fjármálamarkaðinum á Íslandi og þá sérstaklega að 
ljúka þeim formlegu rannsóknum sem hafnar eru og varða 
stóru bankana þrjá, endurskipulagningu Íbúðalánasjóðs og 
endurskipulagningu sparisjóðanna. 
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ESA leitast að auki við að hraða mat á tilkynningum frá EFTA 
ríkjunum um nýja ríkisaðstoð eða breytingu á yfirstandandi 
ríkisaðstoð. Slíkar tilkynningar ber að afgreiða innan 
tilgreindra tímamarka. Tilkynningum fækkaði lítillega á árinu 
2011 en of snemmt er að segja til um hvort þess sé farið 
að gæta að dregið hafi úr ríkisafskiptum í efnahagslífinu. 
Þá er vert að nefna tilkynningu norska ríkisins um áætlaða 
fjárveitingu til þróunar verksmiðju í Mongstad sem fanga 
á koltvísýring. Að því er Ísland varðar hafa yfirvöld beðið um 
heimild til tiltekinna breytinga á lögum um virðisaukaskatt er 
varða starfsemi gagnavera.

ESA mun áfram verja kröftum í að meta kvartanir. 
Allnokkrar kvartanir varða hugsanlegar víxlniðurgreiðslur 

í samkeppnisrekstri eins og nefnt er að ofan. Kvartanir 
eru mikilvæg upplýsingalind fyrir ESA og stuðla að því að 
stofnunin komist á snoðir um brot á ríkisstyrkjareglunum. 
Á síðustu þremur árum hefur kvörtunum frá Íslandi fjölgað 
mikið. Kvartanir frá Noregi hafa verið tiltölulega fáar og árið 
2011 bárust engar kvartanir frá  Liechtenstein, frekar en 
fyrri ár. 

Þá er einnig þýðingarmikil vinna fyrir höndum á árinu 
2012 sem lýtur að samþykkt nýrra reglna um ríkisaðstoð 
á sviði SGEI og innleiðingu þeirra í EES-samninginn. 
Þessar reglur eru hluti af leiðbeinandi reglum ESA um 
málsmeðferð og efnislegt mat í ríkisstyrkjamálum. 
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að lögð yrði fram áætlun um endurskipulagningu eða slit 
bankans innan sex mánaða. 

Hvað er sGEi (þjónusta sem hefur almenna 
efnahagslega þýðingu)?

Engin ákveðin skilgreining er til á SGEI, en með hugtakinu er 
yfirleitt vísað til þjónustu sem hefði ekki verið veitt af 
markaðnum án inngripa ríkisins. EFTA ríkin hafa verulegt 
svigrúm til að ákvarða hvað fellur undir SGEI. Dæmi um slíka 
þjónustu eru flutningaþjónusta á afskekktum svæðum, 
almannaútvarp, útbreiðsla breiðbands á afskekktum 
svæðum, sorphirðuþjónusta og félagslegt húsnæðiskerfi.

Hvernig má fjármagna sGEi með ríkisstyrk?

Í kjölfar dóms Evrópudómstólsins í Altmark málinu gaf ESA út 
leiðbeinandi reglur um lögmæti ríkisstyrkja að því er varðar 
greiðslur fyrir almannaþjónustu. Veita má ríkisaðstoð sem 
samsvarar raunkostnaði við að veita viðkomandi þjónustu að 
meðtöldum eðlilegum hagnaði. Aðstoð umfram það er 
ofgreiðsla sem er ósamrýmanleg EES samningnum. Slík 
ríkisaðstoð skal veitt á  gegnsæjan hátt. Þeir aðilar sem hana 
hljóta skulu halda aðskilið bókhald, þar sem greint er á milli 
samkeppisreksturs og þess reksturs sem varðar 
almannaþjónustu. Föstum sameiginlegum kostnaði skal einnig 
skipt hlutfallslega. 

Fjármálakreppan

Mál sem ESA hefur til meðferðar og tengjast 
fjármálakreppunni eru metin á grundvelli leiðbeinandi 
reglna sem gilda um slík mál. Reglurnar gilda 
í takmarkaðan tíma og er ætlað að gera EFTA-ríkjum 
kleift að fást við afleiðingar kreppunnar sem skall á árið 
2008. Vegna aðstæðna á heims- og Evrópumörkuðum var 
gildistími reglnanna framlengdur út árið 2011. 

Sparisjóðir

Í kjölfar tveggja dóma Hæstaréttar Íslands 2010 varðandi 
ólögmæti gengistryggðra lána varð að endurskoða 
aðstoðaráætlun, vegna uppgjörs krafna á hendur 
sparisjóðum, sem ESA hafði samþykkt í júní 2010. 
Endurskoðunin tók til Sparisjóðs Vestamannaeyja, 
Sparisjóðs Þórshafnar og Sparisjóðs Svarfdæla. 

ESA tók ákvörðun, þann 13. apríl 2011, um að breytingar 
þær sem íslensk stjórnvöld höfðu tilkynnt til stofnunarinnar 
samrýmdust ákvæðum EES-samningsins. 

Tvær ákvarðanir varðandi Byr

Í apríl 2011 samþykkti ESA tímabundið ríkisaðstoð við Byr 
fjórða stærsta viðskiptabanka á Íslandi, með því skilyrði 
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Ráðstafanirnar fólu m.a. í sér hlutafjárframlag að fjárhæð 
900 milljóna íslenskra króna (u.þ.b. 5,6 milljónir evra) 
og samnings um lánalínu að fjárhæð allt að 5 milljarða 
íslenskra króna (u.þ.b. 31 milljón evra). Þessar ráðstafanir 
voru taldar nauðsynlegar til að bankinn gæti uppfyllt kröfur 
um eiginfjárhlutfall (CAD), sem er 16% á Íslandi. 

Það kom hins vegar í ljós síðar að bankinn þurfti 
á viðbótarfjármagni að halda til að uppfylla kröfur íslenskra 
laga. Í stað þess að veita Byr meiri ríkisaðstoð ákváðu 
íslensk yfirvöld að hefja opið söluferli sem lauk með því að 
Íslandsbanki yfirtók Byr. 

Þann 19. október 2011 tilkynnti ESA að stofnunin 
gerði ekki athugasemdir við samrunann á grundvelli 
ríkisaðstoðarreglna EES-samningsins. ESA samþykkti 
framlengingu lánafyrirgreiðslu ríkisins til Byrs þar til 
samruninn við Íslandsbanka væri kominn til framkvæmdar 
og heimilaði Íslandsbanka að framkvæma samrunann 
enda þótt bankinn hafi áður hlotið ríkisaðstoð. 

Bönkum sem hafa fengið ríkisaðstoð og eru 
í endurskipulagningarferli, líkt og Íslandsbanki, er að jafnaði 
óheimilt að kaupa keppinauta.  Ástæðan er sú að ríkisaðstoð 
á ekki að nota til að ná aukinni markaðshlutdeild. Veita má 
undanþágu frá þessari reglu að tveimur meginskilyrðum 
uppfylltum: að yfirtakan sé nauðsynleg til að tryggja 
fjárhagslegan stöðugleika og leiði ekki til óásættanlegrar 
röskunar á samkeppni.

Niðurstaða ESA var að þessi skilyrði væru uppfyllt. 
Íslandsbanki yrði hins vegar að leggja fyrir ESA 
endurskipulagningaráætlun fyrir hið sameinaða félag 
innan þriggja mánaða frá yfirtökunni. Áætlun þessi 
skal innihalda ráðstafanir sem tryggja virka samkeppni 
á íslenskum bankamarkaði eftir samrunann.

Kaup Íbúðalánasjóðs á fasteignaveðlánum

Til að bregðast við þeim lausafjárskorti sem blasti við 
íslenskum fjármálafyrirtækjum á árunum 2008 og 2009 
kynntu íslensk yfirvöld til sögunnar skiptasamning um 
fasteignaveðlán sem heimilaði Íbúðalánasjóði að yfirtaka 
fasteignaveðlán hjá fjármálafyrirtækjum og afhenda þeim 
ÍLS skuldabréf í staðinn. 

Með hliðsjón af markaðsaðstæðum á þessum tíma 
var ólíklegt að markaðsfjárfestir hefði tekið þátt 
í sambærilegum skiptasamningi. Niðurstaða ESA var því 
að kerfið fæli í sér ríkisaðstoð. Kerfið uppfyllti ekki skilyrði 
leiðbeinandi reglna um aðstoð vegna virðisrýrnaðra eigna 
þar sem aðferðir við mat á eignum voru ófullnægjandi, 
ekki væri um fullnægjandi endurgjald að ræða til 
Íbúðalánasjóðs auk þess sem tímamörk og umfang hefði 
ekki verið nægjanlega afmarkað. ESA fyrirskipaði Íslandi 
að afnema kerfið og endurheimta ósamrýmanlega aðstoð.  

Björgunaraðstoð til Íbúðalánasjóðs

Með ákvörðun sinni frá 16. mars 2011 samþykkti ESA 
framlag til Íbúðalánasjóðs að fjárhæð 33 milljarðar íslenskra 
króna (u.þ.b. 205 milljón evra). Þessi ráðstöfun var talin 
nauðsynleg og til samræmis við það markmið að bæta 
stöðu þeirra viðskiptavina sem tekið höfðu fasteignaveðlán 
hjá Íbúðalánsjóði og öðrum bönkum. Sú aðgerð fólst í því 
að gefa kost á lækkun fasteignaveðlána niður í fjárhæð 
sem samsvaraði 110% af verðmæti eignar. Vegna stöðu 
Íbúðalánasjóðs á íslenskum fjármálamarkaði og mikilvægis 
ÍLS skuldabréfa var ríkisaðstoðin einnig talin nauðsynleg til 
að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á efnahagslífið í heild. 

Eiginfjárframlagið var samþykkt tímabundið með því 
skilyrði að lögð yrði fram ítarleg endurskipulagningaráætlun 
sem skyldi sýna að aðstoðin hafi í senn verið nauðsynleg 
og ekki ríflegri en þörf væri á til að tryggja rekstrahæfi 
Íbúðalánasjóðs til frambúðar. Til að leggja mat á þetta þarf 

íbúðalánasjóður

Íbúðalánasjóður er ríkisstofnun sem lýtur sjálfstæðri stjórn sam-
kvæmt lögum um húsnæðismál. Íbúðalánasjóði er falið alman-
naþjónustuhlutverk sem felst í að veita almenningi öruggan 
aðgang að langtíma húsnæðislánum á viðráðanlegum kjörum. 
Íbúðalánasjóður veitir lán til einstaklinga, sveitarfélaga, félaga 
og samtaka til að aðstoða við kaup, byggingu eða endurnýjun 
á íbúðarhúsnæði eða byggingar á leiguhúsnæði. Íbúðalánasjóður 
fjármagnar lánastarfsemi sína með arði af eiginfé, útgáfu ÍLS 
skuldabréfa og með innheimtu þjónustugjalda af viðskiptavinum 
sínum. Íbúðalánasjóður nýtur m.a. ótakmarkaðrar ríkisábyrgðar 
og undanþágu frá greiðslu tekjuskatts. 

Í kjölfar dóms EFTA-dómstólsins frá 2006 hóf ESA rannsókn 
á  fyrirkomulagi  ríkisaðstoðar til handa Íbúðalánasjóði til að 
meta hvort fjármögnun hans samræmdist ríkisstyrkjareglum EES 
um greiðslu fyrir almannaþjónustu. Við meðferð þessa máls 
mæltist ESA til þess að almannaþjónustuhlutverk Íbúðalánas-
jóðs yrði skilgreint með skýrari hætti. Ber að tryggja að Íbúðalá-
nasjóður njóti aðeins ríkisaðstoðar á sviðum almannaþjónustun-
nar en ekki í starfsemi sem fellur utan almannaþjónustu. 
Tillögurnar fólu m.a. í sér að Ísland skyldi setja þrengri skilyrði 
að því er varðar verð og stærð húsnæðis sem hæft sé til lánveit-
inga frá sjóðnum. 
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ESA að fá ítarlegri skýringar á almannaþjónustuhlutverki 
Íbúðalánasjóðs, þ.m.t. hvernig lánastarfsemi hans verður 
framvegis háttað.

Endurheimtumál

Hurtigruten

Þann 29. júní 2011 tók ESA ákvörðun um að norskum 
yfirvöldum bæri að  endurheimta ofgreidda ríkisaðstoð sem 
veitt hafði verið Hurtigruten AS vegna flutningaþjónustu 
á milli Bergen og Kirkenes sem var ósamrýmanleg EES 
samningnum. 

Samkvæmt samningi Hurtigruten og norskra yfirvalda, 
sem undirritaður var árið 2004, skyldi félagið veita 
almannaþjónustu á siglingaleiðinni frá Bergen til Kirkenes. 
Hurtigruten bar að hafa viðkomu í 34 höfnum daglega 
og sinna þjónustunni með skipum sem tækju a.m.k. 400 
farþega. Fyrir þetta skyldi Hurtigruten fá árlegar greiðslur 

á bilinu 215 til 250 milljónir 
norskra króna (27-31 milljón 
evra) miðað við verðlag ársins 
2005. Nýr samningur var gerður 
árið 2008 sem veitti Hurtigruten 
rétt til frekari greiðslna sem, eftir 
aðstæðum, gæti haft í för með 
sér hækkun heildargreiðslna um 
allt að 90 milljónir norskra króna 
á ári (11 milljónir evra).  

Á árinu 2010 hóf ESA formlega 
rannsókn á viðbótargreiðslum 
til Hurtigruten. Niðurstaða 
ESA var að greiðslurnar fælu 
í sér ríkisaðstoð sem væri 
ósamrýmanleg EES-samningnum 
þar sem greitt hafði verið 
yfirverð fyrir almannaþjónustu.  
Grundvallarvandinn fólst 

í því Hurtigruten hafði ekki haldið aðskilið bókhald fyrir 
almannaþjónustuna. Þegar aukagreiðslan var ákveðin var 
ekki gerður skýr greinarmunur á kostnaði og tekjum vegna 
almannaþjónustu og annars rekstrar. Einkum átti þetta við 
um þann þátt hinna umsömdu aukagreiðslna sem vörðuðu 
þátttöku norskra yfirvalda í 90% af kostnaði Hurtigruten 
vegna köfnunarefnisoxíðs (NOx). Sá hluti greiðslunnar náði 
ekki eingöngu yfir þann hluta kostnaðarins sem tengdist 
almannaþjónustunni heldur einnig stóran hluta af NOx 
kostnaði af öðrum þáttum í starfsemi Hurtigruten. Slík 
ofgreiðsla er ósamrýmanleg EES samningnum og ber ríkinu 
að endurheimta hana.

Bæði Noregur og Hurtigruten hafa áfrýjað ákvörðun ESA 
til EFTA-dómstólsins. Þessar áfrýjanir hafa þó ekki áhrif 
á endurheimtuferlið sem er óháð málarekstrinum. 

Asker Brygge AS

Í júlí 2011 lauk ESA formlegri rannsókn á sölu 
sveitarfélagsins Asker á lóð til Asker Brygge AS á verði 
sem var undir markaðsverði. Litið er á sölu lands undir 

Víxlniðurgreiðslur

Mörg fyrirtæki fá fé frá ríkinu til að veita ýmsa almannaþjónustu. 
Oft er um að ræða fyrirtæki sem veita slíka þjónustu samhliða star-
fsemi á öðrum mörkuðum í samkeppni við önnur fyrirtæki. Víxl-
niðurgreiðslur koma yfirleitt til með þeim hætti að stuðningur er 
meiri en nauðsynlegt er til að standa straum af kostnaðinum við 
almannaþjónustuna. ESA mun halda áfram að krefjast þess að 

yfirvöld tryggi að slíkir þjónustuveitendur haldi aðskilið bókhald fyrir 
almannaþjónustuna og samkeppnisreksturinn og að skipting 
sameignlegs kostnaðar sé eðlileg og engar víxlniðurgreiðslu fari því 
fram. Almennt mælir ESA með því að yfirvöld notist við útboð 
í opinberum innkaupum á almannaþjónustu eða að öðrum kosti 
tilkynni ESA um greiðslur fyrir almannaþjónustu í samræmi við 
EES-samninginn. 
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eftirlitsins með starfsemi RÚV. Annað þýðingarmikið atriði 
hefur verið aðskilnaður á milli þess hluta starfseminnar 
sem fjármagnaður er með almannafé og þess hluta sem 
fjármagnaður er með auglýsingatekjum. 

orkumál

Langtíma orkusölusamningar í Noregi

Norsk lög um langtíma samninga um kaup á raforku gera 
ákveðnum orkufrekum iðnfyrirtækjum kleift að njóta góðs 
af ríkisábyrgð á greiðsluskuldbindingum þeirra þegar gerðir 
eru langtíma samningar um kaup á raforku. Ábyrgðin getur 
tekið til allt að 80% af greiðsluskuldbindingum samninga 
sem gilda frá 7 árum til 25 ára. Útflutningsábyrgðarstofnun 
Noregs (GIEK) hefur umsjón með kerfinu og reiknar 
út ábyrgðargjald í hverju máli fyrir sig á grundvelli 
ýmissa áhættuþátta. GIEK krefst einnig vaxta, greiðslu 
umsýslukostnaðar og trygginga af ýmsu tagi. 

Endurheimtuferlið

Endurgreiðsla á ólögmætri ríkisaðstoð er mikilvægur þáttur í því að 
framfylgja reglum um ríkisaðstoð. Ólögmæt ríkisaðstoð er aðstoð 
sem veitt er án þess að ESA hafi verið tilkynnt um hana. Ósamrý-
manleg ríkisaðstoð er ríkisaðstoð sem fellur ekki undir neina af 
þeim undanþágunum sem veita má frá hinu almenna banni við 
ríkisaðstoð. Þegar um ólögmæta og  ósamrýmanlega aðstoð er að 
ræða fyrirskipar ESA endurheimt aðstoðarinnar ásamt vöxtum frá 
því hún var veitt. EFTA ríkin eru skuldbundin til að endurheimta 

aðstoðina frá móttakanda hennar að fullu og án tafar. Í því felst 
m.a. að fara með málið fyrir dómstóla sé þess þörf .

Tilgangur endurheimtu er að endurskapa þær aðstæður sem voru 
fyrir hendi á markaðnum áður en aðstoðin var veitt. Er þetta gert 
til að tryggja að jöfn samkeppnisskilyrði haldist á innri markað-
num. Endurheimt ólögmætrar og ósamrýmanlegrar aðstoðar telst 
því ekki til refsikenndra viðurlaga.

markaðsverði sem ríkisaðstoð sem er ósamrýmanleg 
EES samningnum. Þar af leiðandi ákvað ESA að Asker 
Brygge AS bæri að endurgreiða þá ólögmætu ríkisaðstoð 
sem fyrirtækinu hafði verið veitt. Ákvörðuninni hefur verið 
skotið til EFTA-dómstólsins.

Yfirstandandi ríkisaðstoðarmál 

Orkufyrirtæki í eigu hins opinbera

Á árinu 2011 héldu áfram viðræður um afnám 
ríkisábyrgðar sem Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur 
njóta. Árið 2009 féllust íslensk stjórnvöld á að afnema 
ríkisaðstoðina frá og með 1. janúar 2010. Nauðsynlegar 
lagabreytingar voru hins vegar ekki gerðar fyrr en árið 
2011 og enn eru nokkur mál óleyst sem tengjast þeim. 
Lúta þau einkum að því hvert ábyrgðargjald til ríkisins 
eigi að vera og og hvernig beri að endurmeta slíkt gjald 
í samræmi við breytingar á áhættu ríkisins.  

RÚV

ESA hefur formlega krafist þess að Ísland breyti fyrirkomulagi 
fjármögnunar RÚV. RÚV veitir víðtæka þjónustu á sviði 
hefðbundinna útvarps- og sjónavarpsútsendinga auk 
internets- og textavarpsþjónustu. RÚV er fjármagnað 
með sérstöku gjaldi og auglýsingatekjum. Markmiðið með 
þeim breytingum sem farið er fram á er að auka gagnsæi 
í opinberri fjármögnun RÚV og lágmarka mögulega 
röskun á samkeppni. Í raun þýðir þetta að Íslandi skuli 
breyta fyrirkomulagi fjármögnunar RÚV til samræmis við 
leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð til útvarpsþjónustu 
í almannaþágu. 

ESA hefur lagt sérstaka áherslu á að greint sé á milli 
eigandahlutverks íslenska ríkisins annars vegar og 
eftirlitshlutverks með almenningsútvarpi hins vegar. Þetta er 
gert í því skyni að tryggja sjálfstæði þjónustuhlutverksins og 

Yfirstandandi ríkisaðstoð 

Samkvæmt 1. mgr. 62. gr. EES-samningsins skal ESA 
endurskoða reglulega yfirstandandi ríkisaðstoð í samstarfi 
við EFTA ríkin. 

Með yfirstandandi  aðstoð er vísað til aðstoðar sem veitt hefur 
verið frá því fyrir gildistöku EES-samningsins og verið samþykkt 
(eða er talin samþykkt) af ESA eða telst nú vera aðstoð vegna 
opnunar markaðar sem ekki var samkeppnismarkaður þegar 
aðstoðin var veitt.

Ástæða þess að mælt er fyrir um sérstakt fyrirkomulag fyrir 
yfirstandandi aðstoð er að gæta réttaröryggis. Því er  gildandi 
aðstoð aldrei talin ólögmæt og verður hún því ekki endurheimt. 
Telji ESA að gildandi ríkisaðstoð sé orðin ósamrýmanleg EES-
samningnum, getur ESA farið fram á að gripið sé til viðeigandi 
ráðstafana til að tryggja að hún samrýmist EES-samningnum. 
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Niðurstaða ESA í ákvörðun frá því í mars árið 2011 var 
að aðferðin sem norsk yfirvöld kynntu fæli í sér raunhæft 
áhættumat. Aðferðin skyldi tryggja að umkrafin iðgjöld 
séu til samræmis við það sem viðgengst á markaðnum og 
að kerfið fjármagni sig sjálft til langs tíma litið. Aðferðin 
við útreikning á iðgjöldum verður endurskoðuð a.m.k. 
einu sinni á ári. Ennfremur skal óháður sérfræðingur 
endurskoða aðferðina árlega. Á grundvelli þessa var 
það niðurstaða ESA að kerfið feli ekki í sér ríkisaðstoð 
og sé í samræmi við  ákvæði leiðbeinandi reglna um 
ríkisábyrgðir.

Orkusölusamningar á Íslandi

Þann 14. desember árið 2011 samþykkti ESA 
orkusölusamninga sem Landsvirkjun gerði við Alcan 
árið 2010 og við Íslenska kísilfélagið árið 2011. ESA gat 
ekki útilokað að samningarnir væru á forræði íslenska 
ríkisins sérstaklega í ljós þess að Ísland ábyrgist allar 
skuldbindingar Landsvirkjunar. ESA taldi hins vegar að 
samningarnir fælu ekki í sér ríkisaðstoð þar sem þeir fælu 
ekki í sér ívilnun til handa viðkomandi fyrirtækjum og ættu 
að tryggja Landsvirkjun ásættanlega arðsemi. 

Sala sérleyfa til orkuvinnslu 

Í desember árið 2011 hóf ESA formlega rannsókn vegna 
kvörtunar sem varðaði framsal norska sveitafélagsins 
Narvik, til Narvik Energy AS, á leyfi til orkuvinnslu á föstu 

verði til 50 ára. ESA mun meta ítarlega hvort sveitarfélagið 
hafi hagað sér eins og fjárfestir á markaði við gerð þessa 
samnings. Hafi sveitarfélagið selt sérleyfi sitt til orkuvinnslu 
á markaðsverði og með skilmálum sem væru ásættanlegir ef 
seljandinn væri einkaaðili þá felur salan ekki í sér ríkisaðstoð. 
Hafi sveitarfélagið hins vegar selt eignina undir markaðsverði 
gæti það talist ríkisaðstoð í skilningi EES-samningsins.

aðstoð tengd umhverfismálum

Norski orkusjóðurinn

ESA samþykkti árið 2011 áætlun norska Orkusjóðsins sem 
ætlað er að efla umhverfisvænar breytingar í orkunotkun og 
orkuvinnslu í Noregi. Veita má styrki til fyrirtækja til vinnslu 
endurnýjanlegrar orku úr lífmassa, hauggasi,  sólarorku, 
vindi, sjávarstraumi, öldum og vetni, sem nýta má til 
samvinnslu, fyrir svæðisbundnar fjarhita- eða kæliveitur sem 
og fyrir fjarhitunar- eða kæligrunnvirki, til orkusparnaðar 
og til að þróa nýja tækni á þessum fyrrnefndum sviðum. 
Orkusjóðurinn er fjarmagnaður með framlögum úr 
ríkissjóði Noregs og með gjaldi sem rafmagnsnotendur 
greiða en því er bætt við gjaldskrá fyrir dreifingu rafmagns.  
Fjárhagsáætlun ársins 2011 hljóðar upp á 1.865 milljónir 
norskra króna (u.þ.b. 241 milljón evra).

ESA samþykkti að áætlun um að efla aðra 
endurnýjanlega orkugjafa til upphitunar og til að stuðla 
að rafmagnssparnaði á einkaheimilum yrði hluti af áætlun 
Orkusjóðsins. 

Styrkir úr Orkusjóðnum

Þegar veittir eru styrkir til fjárfestinga ,hærri en 7.5 milljónir 
evra, krefst ESA þess að tilkynnt sé um þá sérstaklega svo 
meta megi hvort jákvæð umhverfis áhrif vegi þyngra en 
neikvæð áhrif á samkeppni. Á árinu 2011 samþykkti ESA 
eftirfarandi:

•	 Tvo styrki, hvor að fjárhæð u.þ.b. 346,5 milljónir 
norskra króna (45 milljónir evra) til að koma upp 
tveimur vindorkuverum, annars vegar í Fakken 
í norður Noregi og í hins vegar í Midtfjellet á vestur 
strönd Noregs sem hvor um sig hafa u.þ.b. 50 MW 
framleiðslugetu í upphafi.

•	 137,2 milljónir norskra króna (18 milljónir vera) til 
prófanna á nýrri og léttari 10 MW vindtúrbínu sem 
Sway Turbine AS hefur þróað. 

•	 175 milljónir norskra króna (23 milljónir evra) 
til uppsetningar á orkuendurvinnslukerfi 
í járnblendiverksmiðjunni í Finnfjord. 
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Fjarskipti, fjölmiðlun og menning

Breiðband í dreifbýli

ESA samþykkti fjárhagslegan stuðning vegna kostnaðar 
við að færa út breiðbands ljósleiðarnet í dreifbýli 
í sveitarfélaginu Tromsö. Velja skal þann aðila sem 
kemur til með að reka netið á grundvelli opinbers útboðs 
og samkvæmt hlutlægum mælikvaðra. Í samræmi við 
leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð til breiðbandsverkefna 
verða tilteknar skyldur lagðar á eiganda/rekstraraðila 
fjarskiptanetsins. Ennfremur er gert ráð fyrir eftirliti með 
verðlagningu heildsöluaðgangs til að tryggja fjölbreytta 
þjónustu margra þjónustuaðila og stuðla að virkri 
samkeppni. 

Stuðningur við stafrænt námsefni

ESA hefur samþykkt fjármögnun samstarfsverkefnis 
á milli sveitarfélaga sem kaupir og þróar stafrænt 
námsefni fyrir norska framhaldsskóla (NDLA). Efnið 
geta norskir nemendur nálgast á sérstakri vefsíðu sér að 
kostnaðarlausu.

ESA barst kvörtun árið 2010 þar sem því var haldið 
fram að opinber fjármögnun NDLA fæli í sér ólögmæta 
ríkisaðstoð. ESA var á öðru máli þar sem NDLA er 
ekki fyrirtæki í atvinnustarfsemi og að þróun stafræns 
námsefnis teldist til almannafræðslu. Ennfremur sé NDLA 
hluti af almennri stjórnsýslu sem veiti almenningi í Noregi 
þjónustu án endurgjalds. 

Niðurstaða ESA var því að fjármögnunin falli utan sviðs 
ríkisstyrkjaeftirlitsins og ekki þurfi að tilkynna um hana. 
Áfrýjun þessarar ákvörðunar er til meðferðar hjá EFTA 
dómstólnum.

Lög í Liechtenstein um stuðning við fjölmiðlun

ESA samþykkti framlengingu til sex ára á lögum 
í Liechtenstein um stuðning við fjölmiðlun. Lögunum er 
ætlað að auðvelda að varðveita fjölbreytni í fjölmiðlun. 
Kerfið er rekið af Fjölmiðlanefnd Liechtenstein sem hefur 
árlega til ráðstöfunar 1,84 milljónir svissneskra franka 
(u.þ.b. 1,51 milljón evra).
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Norsk Film

Í júní árið 2011 hætti ESA rannsókn á meintri ríkisaðstoð 
við Norsk Film samsteypuna. ESA skoðaði tvær ráðstafanir. 
Önnur fólst í greiðslu á styrk að fjárhæð 36 milljónir 
norskra króna (u.þ.b. 4,3 milljónir evra) til Norsk Film 
AS á árunum 1998 og 1999 vegna endurnýjunar 
á kvikmyndagerðaraðstöðu. Sú ráðstöfun var talin vera hluti 
af yfirstandandi kerfi ríkisaðstoðar frá því fyrir gildistöku 
EES-samningsins, en því var hætt árið 2006. Hin  fólst 
í því, að nokkur fyrirtæki sem áður tilheyrðu Norsk Film 
nutu skattalegra fríðinda sem frjáls félagasamtök á árunum 
1995 til 2001. Sú ráðstöfun var talin vera hluti af almennu 
skattafyrirkomulagi og var því ekki talið að um sértæka 
ráðstöfun væri að ræða. ESA hætti því rannsókninni.

Rannsóknir og þróun

Nýsköpunarklasar í Noregi

Í janúar árið 2011 samþykkti ESA stuðningskerfi við 
Nýsköpunarklasa í Noregi sem gerir ráð fyrir að allt að 
50% af rekstarkostnaði verði fjármagnað úr opinberum 
sjóðum. Meginmarkmið áætlunarinnar er að efla samstarf, 
nýsköpun, vöxt og samkeppnishæfni svæðisbundinna 
nýsköpunarklasa 

Nýsköpun á grunni rannsókna

Í mars árið 2011 samþykkti ESA breytingar á ríkistaðstoð 
við miðstöðvar fyrir nýsköpunarrannsóknir í Noregi (CRI) 
og jafnframt var samþykkt að framlengja aðstoðina til 
desembermánaðar  2019. Sjö nýjum CRI verður veittur 
stuðningur og heildarkostnaðaráætlun var hækkuð úr 
1,120 milljónum norskra króna (145 milljónum evra) 
í 1,680 milljónir norskra króna (215 milljónir evra). CRI 

miðstöðvarnar vinna í samstarfi við einkaaðila og opinberar 
stofnanir og njóta fjárstuðnings frá Rannsóknarráði Noregs.

skattamál

Nýjar skattareglur í Liechtenstein

Í janúar árið 2011 komst ESA að þeirri niðurstöðu 
að nýjar skattareglur í Liechtenstein sem nefndust 
„Einkafjárfestingarsafn“ (e. Private Investment Structure, 
PIS) feli ekki í sér ríkisaðstoð. Aðilar sem falla undir þessar 
reglur mega í raun aðeins kaupa, eiga, stýra og selja eignir. 
Tekjur þeirra takmarkast við það sem eignirnar gefa af sér 
án þess að átt séu viðskipti með þær á markaði. Þar sem 
reglurnar ná aðeins yfir  aðila utan atvinnurekstrar er ekki 
um að ræða fyrirtæki í skilningi reglna um ríkisaðstoð og 
þar af leiðandi er engri ríkisaðstoð til að dreifa. 

Einnig tilkynntu yfirvöld í Liechtenstein um breytingar 
á skattalögum sem varða skattafrádrátt vegna 
höfundarréttinda. ESA samþykkti þær breytingar í júní 
árið 2011.

NOx kerfið í Noregi

Þann 19. maí 2011 samþykkti ESA skattundanþágu 
vegna köfnunarefnisoxíðs (NOx) sem norsk yfirvöld höfðu 
gert tillögu um. Undanþágukerfið var innleitt til að auka 
skilvirkni við að lækka NOx losun. Fimmtán samtök aðila 
í atvinnulífinu gerðu umhverfissamning við norska ríkið 
en samkvæmt honum geta einstök fyrirtæki fengið fulla 
undaþágu frá skattinum ef þau greiða í staðinn framlag 
til einkarekins sjóðs. Einkasjóðurinn úthlutar fjármagni 
til einstakra þátttökufyrirtækja til að tryggja að þau nái 
samanlagðri lækkun á losun NOx sem nemi a.m.k. 
16.000 tonnum á árunum 2011 til 2017. 



4. Kafli:

SamKeppniSmál

Það helsta á árinu 2011

Á árinu 2011 lauk Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) rannsókn sinni 
á norska fyrirtækinu Color Line, sem stundar alþjóðlegar 
ferjusiglingar. Niðurstaða ESA var að Color Line hefði brotið gegn 
samkeppnisreglum EES-samningsins (53. gr. og 54. gr.) og var 
fyrirtækinu gert að greiða sekt að fjárhæð 18,8 milljónir evra.

ESA varði einnig ákvörðun sína í máli Posten Norge AS 
fyrir EFTA-dómstólnum. Málið var höfðað til ógildingar 
ákvörðunar ESA sem árið 2010 sektaði Posten Norge um 
12,89 milljónir evra fyrir brot á samkeppnisreglum EES. 

Gefnar voru út nýjar leiðbeinandi reglur um beitingu 
samkeppnisreglna EES um samninga um sölu vélknúinna 
ökutækja. Reglurnar tilgreina þau meginviðmið sem gilda við 
mat á algengum samkeppnislegum álitaefnum í tengslum 
við samninga um sölu og viðgerðir á bifreiðum og dreifingu 
varahluta. 

Þá kom ESA að málum sem voru til meðferðar hjá 
samkeppnisyfirvöldum í EFTA-ríkjunum þar sem þau höfðu 
í huga að beita 53. gr. og 54. gr. EES-samningsins. Hið sama 
gilti um mál sem féllu undir lögsögu framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins og vörðuðu samkeppnisreglur EES. Einnig 
tók ESA þátt í viðræðum í tengslum við breytingar á reglum 
á samkeppnissviðinu og um stefnu í samkeppnismálum 
innan ramma samstarfs samkeppnisyfirvalda í Evrópu 
(European Competition Network - ECN). 

ESA sótti samkeppniseftirlitið á Íslandi heim á árinu 2011 
og hélt námskeið fyrir starfsfólk þess um ýmsa þætti 
samkeppnisreglna EES-samningsins.

Loks tók samkeppnissviðið þátt í starfshópi ESA um 
rafræn fjarskipti. 

Horfur á árinu 2012

Á árinu 2012 hyggst ESA fylgja eftir ákvörðun 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um að taka 
upp leiðbeinandi reglur um góða stjórnsýsluhætti við 
meðferð samkeppnismála. Réttur málsaðila við rannsókn 
og meðferð mála er atriði sem ESA leggur nú þegar mikla 
áherslu á.  

Með hliðsjón af þeim ráðstöfunum sem 
framkvæmdastjórnin hefur nýlega samþykkt mun ESA 
skoða að hvaða leyti megi bæta enn frekar framkvæmd 
rannsókna samkeppnismálum. Um leið verður starfsvið 
skýrslugjafarfulltrúa (e. Hearing Officer) endurskoðað en 
hann gegnir lykilhlutverki við að gæta réttinda málsaðila 
við meðferð samkeppnismála hjá ESA.

ESA stefnir einnig að því að samþykkja nýjar leiðbeiningar 
fyrir lárétta samstarfssamninga en framkvæmdastjórnin 
samþykkti slíkar reglur árið 2011. Þá er á dagskrá 
að taka upp í EES-samninginn, nýjar reglugerðir um 
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hópundanþágur á sviði sérhæfingarsamninga og samninga 
um rannsóknir og þróun.

Síðast en ekki síst mun ESA halda áfram að fylgjast með 
mörkuðum í EFTA-ríkjunum í náinni samvinnu við innlend 
samkeppnisyfirvöld í því skyni að tryggja að fyrirtæki 
í þessum ríkjum virði samkeppnisreglur EES. 

Framkvæmd samkeppnisreglna

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og ESA framfylgja 
samkeppnisreglum EES-samningsins. En kveðið er á um 
verkaskiptingu stofnananna í samningnum. 

Meginverkefni ESA á sviði samkeppnismála er að tryggja 
að fyrirtæki í EFTA-ríkjunum virði samkeppnisreglur 
EES. Í þessum tilgangi eru ESA veittar víðtækar 
rannsóknarheimildir og heimild til að leggja sektir 
á fyrirtæki sem brjóta gegn samkeppnisreglunum, en  þær 
geta numið allt að 10% af heildarveltu þeirra. ESA hefur 
einnig eftirlit með framkvæmd þessara reglna EES af hálfu 
samkeppnisyfirvalda í EFTA-ríkjunum. 

ESA hefur eitt lögsögu að því er varðar mál gegn EFTA-
ríkjum vegna aðgerða eða ráðstafana í tengslum við 
opinber fyrirtæki eða fyrirtæki með sérstök réttindi eða 
einkarétt sem brjóta gegn ákvæðum EES-samningsins, þ.á 
m. banninu við samkeppnishamlandi háttsemi. 

Samkeppnisreglur eeS-samningsins

Samkeppnisreglur EES-samningsins eru að efni til þær sömu 
og samkeppnisreglur Sáttmálans um starfshætti Evrópusam-
bandsins (e. Treaty on the Functioning of the European 
Union - TFEU) en í stuttu máli er efni þeirra eftirfarandi: 

•  Bann við samningum og viðskiptaháttum sem raska eða 
takmarka samkeppni (1. mgr. 53. gr. EES-samningsins) 
að undanskildum takmörkunum sem eru óhjákvæmilegar 
og leiða til framfara sem eru neytendum til hagsbóta og 
koma ekki í veg fyrir samkeppni (3.mgr. 53. gr. EES).

•  Bann við misnotkun  á markaðráðandi stöðu (54. gr. 
EES-samningsins).

•  Skilyrðið um fyrirfram samþykki stórra samruna og annar-
rar samþjöppunar fyrirtækja (57. gr. EES-samningsins).

•  Bann við ráðstöfunum af hálfu ríkis vegna opinberra 
fyrirtækja eða fyrirtækja með einkarétt eða sem njóta 
sérstakra réttinda sem brjóta í bága við ákvæði 53. gr. og/
eða 54. gr. EES-samningsins (59. gr. EES-samningsins)

ESA hefur sömu rannsóknar- og fullnustuheimildir og fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins. Nánar er fjallað um meðferð 
þessara mála af hálfu ESA í samningi EFTA-ríkjanna um eftir-
litsstofnun og dómstól.

Á heimasíðu ESA er að finna nánari upplýsingar um samkepp-
nisreglur EES-samningsins: http://www.eftasurv.int/competi-
tion/competition-rules-in-the-eea/.

http://www.eftasurv.int/competition/competition-rules-in-the-eea/
http://www.eftasurv.int/competition/competition-rules-in-the-eea/
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Markmið ESA er að þróa og viðhalda samræmdu eftirliti 
með samkeppnisreglum EES á öllu EES-svæðinu og 
stuðla að samræmdri framkvæmd, beitingu og túlkun 
samkeppnisreglna EES. Um þetta á ESA samstarf við 
framkvæmdastjórnina. 

Color line málið 

Í desember 2011 sektaði eSa Color line um 
18,8 milljónir evra fyrir brot á samkeppnisreglum eeS 

Á árinu 2011 lauk ESA rannsókn sinni á Color Line málinu. 
ESA komst að þeirri niðurstöðu að að Color Line hefði 
brotið gegn samkeppnisreglum EES-samningsins (53. gr. 
og  54. gr.) og skyldi af þeim sökum greiða sekt að fjárhæð 
18,8 milljónir evra.

Color Line er norsk ferjuútgerð sem stundar ferjusiglingar 
á milli Noregs og Danmerkur, Þýskalands og Svíþjóðar. 
Á leiðinni milli Sandefjord í Noregi og Strömstad í Svíþjóð var 
Color Line, um margra ára skeið, eina félagið sem stundaði 
stuttar ferjusiglingar á milli þessara landa með tollsfrjálsri 
sölu um borð. 

Mál ESA varðar samning  frá árinu 1991 við hafnarstjórnina 
í Strömstad í Svíþjóð. Með þeim samningi var Color Line 
tryggður einkaaðgangur til langs tíma að hafnaraðstöðu 
í Strömstad. Þar sem öðrum höfnum var ekki til að dreifa 
á þessu svæði kom samningurinn í veg fyrir að keppinautar 
gætu veitt þjónustu á þessari leið í samkeppni við Color Line. 

Árið 2009 kynnti ESA Color Line andmælaskjal og fór 
vandlega yfir svar Color Line áður en ákvörðun í málinu 
var tekin.

Niðurstaða ESA var sú að langtíma einkaréttur Color 
Line að höfninni í Strömstad takmarkaði samkeppni og 



43

SAMKEPPNISMÁL

Rannsóknin á Color line

Rannsókn ESA hófst í kjölfar kvörtunar frá fyrirtækinu Kystlink AS til norska samkeppniseftirlitsins, sem vísaði málinu til ESA árið 
2006. Í kjölfarið hóf ESA  yfirgripsmikla rannsókn. 

ESA sendi Color Line andmælaskjal í árslok 2009. Andmælaskjal er formlegur áfangi í rannsókn samkeppnismála en með því tilkynnir 
ESA viðkomandi aðilum í hverju brot þeirra felst að áliti stofnunarinnar. Frumniðurstaða ESA var að langtíma einkaréttur Color Line bryti 
gegn 53. gr. og 54. gr. EES-samningsins.

Sá sem andmælaskjali er beint að getur svarað ESA skriflega innan tilgreinds tímafrests. Hann hefur þannig færi á að greina frá 
málavöxtum eins og þeir horfa við honum og hann telur að hafi þýðingu fyrir vörn sína. Color Line sendi ESA ítarlegt bréf árið 2010 þar 
sem athugasemdum ESA var svarað.

Að kröfu Color Line fór munnlegur málflutningur fram í málinu hjá ESA árið 2010. Við munnlegan flutning fá aðilar sem ESA hefur sent 
andmælaskjal tækifæri til að gera frekari grein fyrir þeim rökum sem þeir hafa fært fram sér til varnar.  

Endanleg ákvörðun ESA í málinu var sú að Color Line hefði brotið gegn 53. og 54. gr. EES-samningsins með því að stunda 
samkeppnishamlandi viðskiptahætti.

fæli í sér misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Með 
hafnaraðstöðusamningnum kæmi Color Line í veg fyrir 
að mögulegir keppinautar hefðu aðgang að markaðnum. 
Samningurinn takmarkaði þannig val neytenda, drægi úr 
þróun nýjunga og leiddi til hærra verðs á markaði. 

Brotið stóð yfir frá gildistöku EES-samningsins árið 1994 
þar til í desember árið 2005 en þá var keppinaut Color 
Line veittur aðgangur að höfninni.

Auk sektarinnar er lagt fyrir Color Line að viðhafa ekki 
sömu eða sambærilega viðskiptahætti í framtíðinni. Með 
því að mæla fyrir um að Color Line beiti ekki slíkum 
viðskiptaháttum og með álagningu sektar mun virk 
samkeppni ríkja á markaðnum héðan í frá, neytendum til 
hagsbóta. Um er að ræða endanlega niðurstöðu í málinu 
og var henni ekki vísað til EFTA-dómstólsins. 

posten norge fyrir eFTa-dómstólnum 

posten norge málið er fyrsta málið þar sem ákvörðun eSa 
um að sekta fyrirtæki er borin undir eFTa-dómstólinn. 

Posten Norge skaut ákvörðun ESA til EFTA-dómstólsins 
í september 2010. Fyrirtækið krafðist ógildingar sektar að 
fjárhæð 12,89 milljónir evra sem ESA lagði á vegna brots 
gegn samkeppnisreglum EES. 

Samkvæmt hinni áfrýjuðu ákvörðun var það niðurstaða 
ESA að Posten Norge hefði misnotað markaðsráðandi 
stöðu sína frá hausti árið 2000 til vors árið 2006. Þegar 
fyrirtækið kynnti til sögunnar nýjung sem nefndist 

Samkeppnismál fyrir eFTa-dómstólnum

Sá sem ákvörðun ESA beinist að eða aðrir sem eiga beinna og 
sérstakra hagsmuna að  gæta geta borið málið undir 
EFTA-dómstólinn. 

Ólíkt því sem gildir um önnur svið EES réttar beinast 
ákvarðanir á sviði samkeppnismála yfirleitt að fyrirtækjum en 
ekki EFTA-ríkjunum.  

Fyrirtæki hafa tveggja mánaða frest frá þeim degi er þeim var 
tilkynnt um ákvörðunina til að bera hana undir EFTA-
dómstólinn til ógildingar. 

Í kjölfar kröfu um ógildingu ákvörðunar gefur dómstóllinn ESA 
færi á að leggja fram greinargerð. Í annarri umferð skriflegrar 
meðferðar leggur sóknaraðili fram svar við greinargerð ESA og 
að síðustu getur ESA lagt fram gagnsvar.

EES-ríki sem og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins geta 
lagt fram skriflegar athugasemdir sem og þriðju aðilar sem 
dómstóllinn heimilar meðalgöngu. 

Á grundvelli skriflegra greinargerða semur dómurinn 
frumskýrslu til undirbúnings fyrir munnlega meðferð. Við 
munnlegan málflutning málsins gefst dómurunum kost á að 
spyrja spurninga, veita málsaðilum færi á að bæta við það sem 
fram er komið í skriflegum greinargerðum þeirra og til að svara 
eða hrekja röksemdir sem ekki hefur verið fjallað um áður. 

EFTA-dómstóllinn kveður upp dóm í máli á grundvelli þeirra 
skriflegu og munnlegu greinargerða sem lagðar hafa verið 
fram.  Ekki er unnt að áfrýja dómum EFTA-dómstólsins.
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„Post i Butikk“ beitti það ákvæðum sem miðuðu að því 
að koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar gætu opnað 
eigin bögglaafhendingarstaði í nokkrum af helstu 
matvöruverslunum, smáverslunum og bensínstöðvum 
í Noregi.

Lokið var við viðamiklar skriflegar greinargerðir á fyrri 
hluta ársins 2011 og munnlegur málflutningur fór fram 
fyrir EFTA-dómstólnum í október. Til viðbótar fjölmörgum 
spurningum varðandi málsástæður og lagarök sem 
vörðuðu þetta mál sérstaklega, byggði Posten Norge 
einnig á því að málsmeðferð samkeppnismála bryti í bága 
við Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE). Fyrirtækið 
vísaði sérstaklega til réttinda sem MSE tryggði aðilum 
í sakamálum og hvaða þýðingu þessi réttindi hefðu fyrir 
mat EFTA-dómstólsins á sönnunargögnum málsins. ESA 
hélt því hins vegar fram að samkeppnisreglur EES, eins 
og þær eru túlkaðar af dómstólum Evrópusambandsins, 
samræmdust MSE, og naut sá málflutningur stuðnings 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Noregs.

Búist er við að EFTA-dómstóllinn kveði upp dóm í málinu 
fyrir réttarhlé sumarið 2012.

Sala og viðgerðarþjónusta ökutækja 

Í maí 2011 samþykkti eSa nýjar leiðbeinandi reglur um 
beitingu samkeppnisreglna eeS um samninga á milli 
bifreiðaframleiðenda og viðurkenndra söluaðila þeirra 
(umboða), bifreiðaverkstæða og varahlutaverslana.

Með samþykki leiðbeininganna var lokið við að innleiða 
nýtt fyrirkomulag við framkvæmd samkeppnisreglna EES-
samningsins að því er varðar sölu og viðgerðarþjónustu 
ökutækja. Markmiðið með setningu þessara nýju reglna 
er að auðvelda þeim sem sinna viðgerðum á vélknúnum 
ökutækjum aðgengi að varahlutum sem ekki eru 
upprunalegir, auka samkeppni milli bifreiðaverkstæða og 
lækka þannig kostnað neytenda.

Nýju reglurnar munu bæta aðgang að tækniupplýsingum 
við viðgerðir og auðvelda notkun varahluta sem ekki eru 
upprunalegir. Bifreiðaframleiðendum verður óheimilt að 
binda ábyrgð því skilyrði að upprunalegir varahlutir séu 
notaðir eða að einungis hafi verið leitað til viðurkenndra 
þjónustuverkstæða varðandi viðhald bifreiðar. Þetta 
á þó ekki við um viðgerðir sem falla undir ábyrgð og 
framleiðandi viðkomandi bifreiðar greiðir fyrir.
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Þá kveða nýju reglurnar á um að sé markaðshlutdeild 
framleiðanda hærri en 30% þá njóti samningar hans við 
viðurkennd verkstæði ekki lengur undanþágu frá mati 
á samkeppnislegum áhrifum þeirra samkvæmt 1. mgr. 53. 
gr. EES-samningsins.

Að því er varðar sölu bifreiða þá einfalda hinar nýju 
leiðbeiningar ESA beitingu samkeppnisreglna á slíkum 
mörkuðum. Framvegis munu sömu reglur gilda um 
bifreiðamarkaðinn og aðra markaði. Með afnámi óþarflega 
strangra reglna verður dregið úr dreifingakostnaði nýrra 
bifreiða.

Nýju reglurnar veita bifreiðarframleiðendum einnig aukið 
svigrúm til að skipuleggja mismunandi dreifikerfi þar 
sem umboð sem selja bíla frá mörgum framleiðendum 
geta verið á sama markaði og umboð sem einungis selur 
bifreiðar frá einum framleiðanda.

Samstarf við samkeppnisyfirvöld í eFTa-
ríkjunum 

Samkeppnisyfirvöld og dómstólar í eFTa-ríkjunum beita 
53. gr. og 54. gr. eeS-samningsins samhliða samsvarandi 
innlendum samkeppnisreglum. 

Á formlegum samstarfsvettvangi samkeppnisyfirvalda 
innan EFTA eru aðgerðir ESA og samkeppnisyfirvalda 
EFTA-ríkjanna samræmdar. Í Liechtenstein er ekkert 
samkeppniseftirlit sem framfylgir EES-reglum en landið 
tekur engu að síður þátt í samstarfinu.

Samkeppnisyfirvöld innan EFTA upplýsa hvert annað um 
rannsókn mála þar sem þau gera ráð fyrir að 53. gr. og/eða 
54. gr. EES-samningsins verði beitt. Markmiðið með því er 
að tryggja að ábyrgð á frekari rannsókn mála séu í höndum 
þess ríkis sem er í bestri stöðu til að vinna að málinu. 

Áður en samkeppnisyfirvöld í EFTA-ríkjunum taka 
ákvarðanir, þar sem  53. gr. og/eða 54. gr. EES-
samningsins er beitt, ber þeim þau að leggja fyrirhugaða 
ákvörðun fyrir ESA til skoðunar. Óheimilt er að taka 
endanlega ákvörðun fyrr en ESA hefur fengið tækifæri 
til að gera athugasemdir, til að tryggja samræmda 
beitingu 53. gr. og 54. gr. EES-samningsins á öllu EES-
svæðinu. Innan samstarfs samkeppnisyfirvalda EFTA 
er engu að síður litið á alla þátttakendur sem jafngilda. 
Skoðanaskipti innan samstarfsins eru því óformleg og 

nýtt fyrirkomulag sölu og viðgerðaþjónustu ökutækja

Nýju leiðbeinandi reglurnar skýra atriði sem hafa sérstaka þýðingu fyrir ökutækjageirann og eru til viðbótar:

•  almennu hópundanþágunni fyrir lóðrétta samninga sem undanþiggur slíka samninga beitingu 1. gr. 53. gr. EES-samningsins ef 
markaðshlutdeild fyrirtækja er undir 30% og þau uppfylla tiltekin grunnskilyrði; og 

•  sérstakri hópundanþágureglugerð fyrir dreifingar samninga á sviði vélknúinna ökutækja sem hefur að geyma sérstakar reglur fyrir 
eftirmarkað bifreiða með ákvæði um aðlögunartímabil þar til í júní 2013 að því er varðar sölu nýrra bifreiða svo söluaðilar geti 
lagað sig að nýja fyrirkomulaginu.

Reglurnar tilgreina þau meginviðmið sem gilda þegar lagt er mat á samkeppnisleg álitamál varðandi samninga um sölu og viðgerð á 
ökutækjum og dreifingu varahluta, með hliðsjón af 53. gr. EES-samningsins.

Leiðbeiningarnar taka hvort tveggja til:

•  samninga er varða við hvaða aðstæður varahlutir eru seldir og/eða viðgerðar- og viðhaldsþjónusta veitt; og 

•  samninga er varða þá skilmála sem gilda um sölu nýrra bifreiða.



46

sameiginlegt markmið er að tryggja skilvirka framkvæmd 
samkeppnisreglna EES. Á árinu 2011 voru fjórar 
fyrirhugaðar ákvarðanir innlendra samkeppnisyfirvalda 
bornar undir ESA.

Árið 2011 var ESA gert viðvart um 7 rannsóknir. Einu 
þessara mála var vísað formlega til ESA. Í árslok 2011 voru 
26 mál, sem ESA hafði verið gert viðvart um, til meðferðar 
hjá samkeppnisyfirvöldum EFTA-ríkjanna.

Innlendir dómstólar í EFTA-ríkjunum geta, þegar þeir 
telja það nauðsynlegt, óskað eftir aðstoð ESA að því er 
varðar beitingu samkeppnisreglna EES-samningsins. 
Á árinu 2011 nýtti enginn dómstóll í EFTA-ríkjunum 
sér þennan möguleika. Þá voru engin mál til meðferðar 
fyrir landsdómstólum sem ESA hafði lagt fram skriflegar 
athugasemdir við til að tryggja samræmda framkvæmd 
53. gr. og 54. gr. EES-samningsins.  

Samstarf við framkvæmdastjórn 
evrópusambandsins

Samkvæmt ákvæðum EES-samningsins um samstarf 
framkvæmdastjórnar ESB og ESA er gert ráð fyrir aðkomu ESA 
og samkeppnisyfirvalda í EFTA-ríkjunum að viðræðum um 
samkeppnisstefnu Evrópusambandsins, en þær fara einkum 
fram innan samstarfshóps samkeppnisyfirvalda í Evrópu 
(e. European Competition Network). Einnig er gert ráð fyrir 
samstarfi framkvæmdastjórnarinnar og ESA í einstökum 
málum þegar samkeppnisreglum EES-samningsins er beitt. 

Í töluverðum fjölda mála beitir framkvæmdastjórnin 
samkeppnisreglum EES samhliða samkeppnisreglum ESB. 
Mál sem framkvæmdastjórnin vinnur geta haft umtalsverð 
áhrif á markaði og fyrirtæki í EFTA-ríkjunum. Ákvæði EES-
samningsins um samstarf í samkeppnismálum tryggir að 
ESA og EFTA-ríkin geti komið sjónarmiðum sínum á framfæri 
í málum sem varða  EFTA-ríkin.

Samrunamál á árinu 2011

Samrunar eru teknir til skoðunar af framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins ef ársvelta hlutaðeigandi fyrirtækja 
á heimsvísu og innan Evrópusambandsins er yfir 
skilgreindum mörkum. Reglurnar um lögsögu eru með þeim 
hætti að framkvæmdastjórnin er í raun hið valdbæra yfirvald 
sem tekur ákvarðanir í samrunamálum samkvæmt EES-
samningnum. Aðkoma ESA að samrunamálum byggir hins 
vegar á ákvæðum EES-samningsins um samstarf ESA og 
framkvæmdastjórnarinnar á þessu sviði.

Á árinu 2011 voru ákvarðanir teknar í tveimur samrunamálum 
sem vörðuðu heimsmarkað harðra tölvudiska. 

Vegna þess hve fáir framleiðendur harðra diska eru 
á heimsvísu var hætta á að hinir tilkynntu samrunar myndu 
takmarka samkeppni og leiða til verðhækkana í Evrópu, 
neytendum í óhag. Þetta réttlætti ítarlega skoðun af hálfu 
framkvæmdastjórnarinnar. Í málinu lá fyrir að Seagate 
Technology tilkynnti framkvæmdastjórninni um yfirtöku 
sína á harðdiskaframleiðslu Samsung degi áður en Western 
Digital tilkynnti um yfirtöku á Vivital Technologies.

Framkvæmdastjórnin ákvað að beita reglunni „fyrstur 
kemur, fyrstur fær“ miðað við dagsetningu tilkynningar. 
Yfirtaka Seagate var því metin án þess að tekið væri tillit til 
síðari yfirtöku Western Digital á Vivital Technologies. Síðari 
viðskiptin voru hins vegar metin í ljósi yfirtöku Seagate 
Technology.  

Til að bregðast við neikvæðum áhrifum á samkeppni setti 
framkvæmdastjórnin það skilyrði fyrir yfirtöku Western 
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Digital á Seagate Technology að verulegur hluti mikilvægra 
framleiðslueininga yrði seldur kaupanda við hæfi. ESA studdi 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar í þessu máli.

Samráðsmál á árinu 2011

Á grundvelli samstarfsreglna EES-samningsins kemur ESA 
einnig að málum þar sem framkvæmdastjórnin beitir 53. gr. 
og 54. gr. EES-samningsins.

Mörg þessara mála varða ólögmætt samráð sem 
framkvæmdastjórnin hefur flett ofan af, iðulega í kjölfar 
þess að þátttakandi í samráðinu sækir um niðurfellingu 
sektar. Fyrirtæki sem ljóstra upp um ólögmætt samráð til 
framkvæmdastjórnarinnar geta að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum fengið sektir sínar niðurfelldar. 

Eitt þessara mála sem framkvæmdastjórnin lauk 2011 
varðaði hreinlætisvörur fyrir heimili. Fyrirtækin Procter 

& Gamble og Unilever voru sektuð um alls rúmar 
315 milljónir evra fyrir þátttöku í verðsamráði í átta ESB 
ríkjum ásamt Henkel. Henkel hlaut ekki sekt þar sem 
fyrirtækið upplýsti framkvæmdastjórnina um samráðið. Tveir 
aðrir þátttakendur fengu 10% lækkun á sektum sínum fyrir 
að ljúka málinu með sátt við framkvæmdastjórnina. ESA 
studdi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar og fagnaði 
sérstaklega að málinu skyldi lokið með sátt þar sem það 
gerði framkvæmdastjórninni kleift að ljúka málsmeðferðinni 
hraðar og með minni tilkostnaði en ella.

Öðru máli var lokið með sátt við framkvæmdastjórnina 
á árinu 2011, en þar komu við sögu fjórir framleiðendur 
ákveðinnar gerðar glers sem notað er í sjónvarps- og 
tölvuskjái. Samráðið fólst í verðsamræmingu og skiptum 
á viðkvæmum markaðsupplýsingum. Samráðið tók til alls 
EES-svæðisins. ESA var sammála framkvæmdastjórninni, 
bæði að því er varðaði tilgreiningu á brotum og ákvörðun 
sekta sem námu alls 128 milljónum evra.



5. Kafli: 

LagasKrifstofa

Lagaumhverfi EEs

Árið 2011 var líkt og fyrri ár annasamt hjá Eftirlitsstof-
nun EFTA (ESA) að því er dómsmál varðar. ESA tók þátt, 
eins og venjan hefur verið, í öllum málum fyrir EFTA-
dómstólnum, annað hvort sem málsaðili eða með meðal-
göngu í málum um ráðgefandi álit samkvæmt beiðnum 
frá dómstólum EFTA-ríkjanna. ESA tók ennfremur þátt 
í nokkrum málum fyrir dómstólum Evrópusambandsins 
sem stofnunin telur að sérstaka þýðingu hafi fyrir túlkun 
EES-réttar.

Árið 2010 fékk EFTA- dómstóllinn alls 19 ný mál til 
meðferðar. Það er nýtt met í fjölda skráðra mála. 

Fjórtán þessarar mála varða reglur innri markaðarins. 
Fjögur málanna voru höfðuð til ógildingar á ákvörðunum 
ESA á sviði ríkisaðstoðar og eitt mál tengist reglum ESA 
um aðgang að skjölum.

Í meirihluta málanna sem varða innri markaðinn reynir 
á áhugaverð álitaefni um efnisreglur EES-réttar. Þróunin er 
í þá átt að málum þar sem reynir á efnisreglur EES-réttar 
fjölgar fyrir EFTA- dómstólnum á meðan þeim málum 
fækkar sem fjalla um vanrækslu af hálfu EFTA ríkjanna að 
innleiða EES-reglur. Þessi þróun sýnir að á meðan eftirlit 
ESA með því að ríkin virði EES-reglur gengur í flestum 
tilvikum vel, er við erfið úrlausnarefni að glíma í tilteknum 
málum sem er aðeins á færi EFTA-dómstólsins að skera 
úr um. 

Mál E-16/11 er mjög athyglisvert í þessu sambandi, en 
það snýst um vanrækslu Íslands á að tryggja tímanlega 

lágmarks tryggingu innstæðna í Icesave útibúum Lands-
bankans í Bretlandi og í Hollandi sem töpuðust þegar 
bankinn féll í október 2008. Afstaða ESA er að Ísland hafi 
brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt tilskipu-
ninni um innstæðutryggingar frá 1994 með því að  gera 
upp á milli  innstæðna á Íslandi og innstæðna í EES-úti-
búum  hins fallna íslenska banka.  

Árið 2011 kvað EFTA-dómstóllin einnig upp dóma í níu 
málum sem bárust dómstólnum árið 2010. Á meðal 
athyglisverðra mála er mál E- 18/10, ESA gegn Noregi, 
en þar dæmdi EFTA-dómstóllinn í fyrsta skipti um van-
rækslu ríkis á að virða fyrri dóm dómstólsins en þar var 
um að ræða dóm í máli E-2/07 sem varðaði kynjamismu-
nun við útreikning á makalífeyri. Þá kvað EFTA-dómstól-
linn upp mikilvægan dóm um frjálst vöruflæði í Philip Mor-
ris málinu, (E-16/10), þar sem niðurstaða dómstólsins var 
að það væri Noregs að sýna fram á að bann við því að 
hafa tóbaksvörur sýnlegar í verslunum væri nauðsynlegt 
til verndar lýðheilsu og þeirri vernd yrði ekki náð með öðru 
og vægara móti.

Loks skal nefnt mál af sviði samkeppnisréttar en munnle-
gur málflutningur fór fram fyrir EFTA-dómstólnum í áfrýjun 
Posten Norge á fyrstu ákvörðun ESA um sekt fyrir brot 
á samkeppnisreglum EES, (mál E-14/10). Í því máli var  
tekist á um mikilvæg málefni á sviði mannréttinda og  áhrif 
dóms Mannréttindadómstóls Evrópu frá 27. september 
2011 í málinu A. Menarini Diagnostics S.R.L. gegn Ítalíu. 

Mál E-4/11 – Arnulf Clauder 

Arnulf Clauder, þýskum eftirlaunaþega, var árið 2002 
veitt ótímabundið dvalarleyfi í Liechtenstein. Árið 2010 
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sótti hann um dvalarleyfi fyrir eiginkonu sína með vísan til 
reglna um dvalarleyfi fjölskyldumeðlima. Þeirri umsókn var 
hafnað. Yfirvöld í Liechtenstein bentu á að Clauder væri 
ekki virkur þátttakandi í atvinnulífi eða á vinnumarkaði 
landsins og gæti því ekki sýnt fram á að hann hefði næga 
fjármuni til að sjá sér og eiginkonu sinni farborða án þess 
að þurfa á félagslegri aðstoð að halda. Clauder kærði 
þessa ákvörðun til stjórnsýsludómstólsins í Liechtenstein 
sem bað í kjölfarið EFTA- dómstólinn um ráðgefandi álit.

Í meginatriðum fjallaði fyrirspurn stjórnsýsludómstólsins 
um það hvort eftirlaunaþegi sem hefur ótímabundið 
dvalarleyfi í gistiríki eigi samkvæmt tilskipun 2004/38 
(búsetutilskipunin) rétt á að krefjast fjölskyldusameiningar 
jafnvel þótt fjölskyldan ætti þá rétt á félagslegri aðstoð.

Eftirlitsstofnun EFTA benti á að þegar EES-borgari hefur 
öðlast rétt til fastrar búsetu er þessi réttur ekki háður ski-
lyrðum eins og því að hafa næg fjárráð. Afleidd löggjöf 
á sviði frjálsra flutninga og búsetu verður ekki túlkuð þröngt 
og búsetutilskipunin myndi missa marks ef EES-borgu-
rum væri meinað að lifa eðlilegu fjölskyldulífi í gistiríkinu. 
Að auki hélt ESA því fram að rétturinn til að varðveita 

einingu fjölskyldunnar sé nátengdur grundvallarréttinum til 
fjölskyldulífs. 

Hinn 26 júlí 2011 tók EFTA dómstóllinn undir röksemdir 
ESA.

Mál E-2/11 STX Norway Offshore

Þetta mál fjallar um ráðningarkjör í gistiríki sem erlendir 
vinnuveitendur, sem senda þangað starfsmenn, verða 
að virða. Að kröfu samtaka norskra stéttarfélaga ákvað 
Kjaranefnd Noregs (Norsk Tariffnemnda) með útgáfu 
reglugerðar að hluti kjarasamnings starfsmanna í iðnaði 
skyldi að öllu leyti gilda innan skipasmíðaiðnaðarins. STX 
Norway Offshore og átta önnur fyrirtæki freistuðu þess 
síðan að fá reglugerðina fellda úr gildi.

Norski dómstóllinn spurði EFTA dómstólinn hvort tilski-
punin um útsenda starfsmenn heimilaði Noregi að beita 
eftirfarandi ákvæðum um starfskjör í almennum kjar-
asamningum um útsenda starfsmenn á norsku yfirráðas-
væði: ákvæðum um hámarksvinnutíma, viðbótargreiðslur 
vegna vinnu sem krefst þess að starfsmaður dvelji yfir nótt 
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fjarri heimili sínu og greiðslur vegna ferðalaga, uppihalds 
og gistingar.

Eftirlitsstofnun EFTA hélt því fram að tilskipunin heimi-
laði norska ríkinu að ákvarða hámarksvinnutíma með þes-
sum hætti. Jafnvel þó ekki væri eins ljóst hvaða endurgjald 
eða uppbætur mætti greiða við þær aðstæður þegar vinna 
krefst gistanátta utan heimilis, þá taldi ESA að uppbætur 
á laun, sem reiknaðar eru samkvæmt taxta, gætu fallið 
undir hugtakið ‚ „lágmarkslaun“ samkvæmt tilskipuninni. 
Það myndi þýða að reglan næði til útsendra starfsmanna 
með sama hætti og annars launafólks innan greinarinnar. 

Dómurinn sem kveðinn var upp  23. janúar 2012 er í sam-
ræmi við sjónarmið ESA að því er varðar vinnutíma star-
fsmanna, en dómstóllinn tók hins vegar harðari afstöðu  
hvað varðar svigrúm Noregs til að ákvarða rétt útsendra 
starfsmanna til launauppbótar þegar vinna þeirra kallar 
á dvöl að heiman yfir nótt.

Ný mál fyrir Efta-dómstólnum 2011

 Mál E-19/11 Vín Tríó ehf. gegn Íslenska ríkinu. Er áfengiseinkasölu 
ríkis óheimilt samkvæmt meginsreglunni um frjálst vöruflæði að 
neita að selja drykki sem innihalda örvandi efni eins og koffín?
 Mál E-18/11 - Irish Bank Resolution Corporation Ltd. gegn 
Kaupþingi hf. – Skýring á misræmi í orðalagi að því er varðar 
upplýsingagjöf til kröfuhafa. 
Mál E-17/11 – Aresbank S.A. gegn Landsbankanum hf., 
Fjármálaeftirlitinu og Íslenska ríkinu – en málið varðar skýringu 
á inntaki hugtaksins „innlán“ í skilningi innstæðutryggingakerfa.
Mál E-16/11 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – (Iccesave) – 
Misbrestur á að tryggja tímanlega greiðslu lágmarkstryggingar til 
innstæðueigenda sem sviptir voru aðgangi að innstæðum sínum.
Mál E-15/11 -  Arcade Drilling AS gegn Staten v/Skatt Vest - 
Skattlagning fjármagns við flutning þess frá Noregi. 
 Mál E 14/11 - - DB Schenker gegn Eftirlitsstofnun EFTA – Aðgan-
gur að gögnum sem ESA lagði hald á í vettvangsrannsókn hjá 
Noregspóst vegna gruns um samkeppnisbrot. 
Mál E-13/11 - Granville Establishment gegn Volker Anhalt e.a. - 
Felur meginreglan um jafnræði EES-borgara í sér rétt til að vera 
ekki stefnt í Liechtenstein á grundvelli lögsögusamnings aðila 
sem hefur ekki verið opinberlega skráður?
Mál E-12/11 - Asker Brygge AS gegn Eftirlitsstofnun EFTA – 
Áfrýjun ákvörðunar ESA um endurheimtu ríkisstyrks í Noregi sem 
veittur var bæði með kauprétti að fasteign og sölusamningi.
Mál E-11/11 - Noregur gegn Eftirlitsstofnun EFTA - Áfrýjun 
ákvörðunar ESA um að Hurtigruten ASA hafi fengið ólögmætan 
ríkisstyrk sem beri að endurheimta.
Mál E-10/11 – Hurtigruten ASA gegn Eftirlitsstofnun EFTA – sama 
sakarefni og í máli E-11/11.
Mál E-9/11 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Noregi – Takmarkanir 
á eignarhaldi að kauphöllum og verðbréfavörslufyrirtækjum.
Mál E 8/11 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – Misbrestur á að 
teikna hávaðakort og hanna aðgerðaáætlanir samkvæmt tilskipun 
2002/49/EB.
Mál E-7/11 - Grund, elli- og hjúkrunarheimili gegn Lyfjastofnun – 
Takmarkanir á innflutningi lyfja til Íslands. 
sameinuð mál E-17/10 og E-6/11 Mál E-17/10 - Liechtenstein og 
VTM Fundmanagement gegn Efirlitsstofnun EFTA - Áfrýjanir 
ákvörðunar ESA um að skattameðfeð hægstæð fjárfestin-
gafélögum sé ólögmæt ríkisaðstoð sem skyldi endurheimt.
Mál E-5/11 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Noregi – Misbrestur 
á innleiðingu tveggja reglugerða sem varða Siglingastofnun 
Evrópu.
Mál E-4/11 – Arnulf Clauder
Mál E-3/11 - Pálmi Sigmarsson gegn Seðlabanka Íslands – Gjal-
deyrishöft og takmarkanir á flutningi fjármagns til og frá Íslandi.
Mál E-2/11 - STX Norway Offshore AS o.fl. gegn norska ríkinu 
vegna launanefndar. 
Mál E-1/11 – Kærunefnd fyrir heilbrigðisstarfsfólk í Noregi – kæra 
frá Dr. A – Um hvenær læknum með menntun frá öðrum EES 
ríkjum verði í sérstökum tilvikum synjað um starfsleyfi í samræmi 
við tilskipun 2005/36/EB 
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aðgangur að gögnum 

•  Beiðnum um aðgang að gögnum fækkaði úr 
125 árið 2010 niður í 107 árið 2011.

•  Aðeins sjö beiðnum var hafnað en flestar þeirra 
vörðuðu ríkisaðstoðarmál sem eru í rannsókn. 

•  Í fyrsta skipti var ákvörðun ESA um að neita um 
aðgang að gögnum áfrýjað til EFTA dómstólsins.

•  Í sex skipti var aðgangur að hluta þeirra gagn sem 
um var að tefla. 

•  Í fjórum tilvikum var aðgangur veittur að öllum gögnum 
viðkomandi mála.

• Beiðnirnar skiptust þannig eftir flokkum beiðenda:

36%
Lögfræðistofur

8.5%
Fræðimenn 

4%
Fyrirtæki 

21%
Blaðamenn

9.5%
Frjáls félagasamtök

9.5%
Einstaklingar 

11.5%
Stjórnvöld
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aðkoma að málum hjá dómstólum EsB

Á árinu 2011 var ESA með skriflegar eða munnlegar athu-
gasemdir í níu forúrskurðarmálum fyrir Evrópudómstól-
num. Þá gerðist það á árinu að ESA fór fyrsta skipti fram 
á meðalgöngu fyrir dómstóli fyrsta dómstigs ESB (e. the 
General Court) en það var í tveimur málum þar sem reyndi 
á hvort reglur ESB um vettvangsrannsóknir í samkeppn-
ismálum samræmdust grundvallarréttindum, (mál T-289/11 
og T-290/11, Deutsche Bahn gegn framkvæmdastjórninni). 

Mál C-202/11 LAS

Þetta mál fjallaði um Las, erlendan ríkisborgara, sem 
starfði í Belgíu hjá fyrirtæki í Antwerpen. Ágreiningur 
kom upp í tenglsum við starfslok mannsins. Las hélt því 
fram að þar sem ráðningasamningur hans hafi verið ger-
ður á ensku en ekki hollensku þá væri hann ógildur og 
marklaus. Samkvæmt belgískum lögum skulu fyrirtæki 
staðsett í flæmsku mælandi hluta landsins hafa öll slík 
skjöl á hollensku. Fyrirtækið byggði hins vegar á því að 
þessi lög samræmdumst ekki reglum ESB um frjálst flæði 
vinnuafls og kæmu því ekki til álita í málinu. 

Meginatriðið í fyrirspurninni til Evrópudómstólsins var hvort 
það sé í raun svo að belgíska lagaákvæðið brjóti í bága við 
45. gr. sáttmálans um frjálst flæði vinnuafls. 

Í meðalgöngu sinni svaraði ESA spurningunni játandi. 
Þessi skylda í Belgíu feli í sér hindrun á frjálsu flæði vin-
nuafls sem ekki verði réttlætt með vísan til almanna-
hagsmuna þar sem hún leiðir til mismunar og brjóti gegn 
meðalhófi.  ESA tók því undir það sjónarmið að belgíski 
dómstóllinn gæti ekki beitt umræddu lagaákvæði. 

Gert er ráð fyrir að munnleg meðferð málsins fyrir 
Evrópudómstólnum fari fram á árinu 2012.

Mál C-300/11 ZZ

ZZ, ESB-ríkisborgari með franskt og alsírskt ríkisfang, hafði 
búið löglega í Bretlandi ásamt fjölskyldu sinni þegar yfirvöld 
þar í landi ákváðu árið 2005 að vísa honum úr landi með 
þeim rökum að vera hans í landinu stríddi gegn almanna-
heill.  Maðurinn kærði þessa ákvörðun. Honum voru hins 
vegar veittar mjög takmarkaðar upplýsingar um þær alman-
naöryggisástæður sem brottvísunin byggði á. Manninum 
og lögfræðingum hans var synjað um nánari upplýsingar 
á þeim grundvelli að það myndi skaða almannahagsmuni 
yrðu þær látnar í té.  

Ef frelsi EES-borgara til flutnings eða búsetu er takmarkað 
af ástæðum sem varða almannöryggi skal samkvæmt 
grein 30(2) í tilskipun 2004/38 (búsetutilskipunin) skýra 
viðkomandi nákvæmlega og að fullu frá ástæðunum sem 
ákvörðunin er byggð á nema það stríði gegn öryggishags-
munum ríkisins. 

Dómstóllinn í Bretlandi spurði í raun hvort meginreglan um 
virka réttarvernd geti talist virt ef aðeins má veita mjög tak-
markaðar upplýsingar um brottvísun eða ber að upplýsa um 
megininntak þessara ástæðna, jafnvel þótt það stríði gegn 
öryggishagsmunum ríkisins? ESA hélt því fram að sam-
kvæmt meginreglunni um virka réttarvernd verði að skýra 
einstaklingi sem er vísað úr EES-landi með vísan til alman-
naheilla eða almannaöryggis frá meginefni ástæðnanna 
jafnvel þótt upplýsingagjöfin stríði gegn öryggishagsmunum 
ríkisins. Aðeins við þær aðstæður verður lögmæti brottvísu-
nar rannsakað með fullnægjandi hætti og hún véfengd ef 
ástæða þykir. 

Meðalganga Esa fyrir dómstólum EsB

Mál C-209/10, Post Danmark, varðar beitingu 102 gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins, (hér eftir nefndur „sáttmálinn“).  
Mál C-476/10, projektart, varðar takmarkanir í Austurríki á kaupum 
borgara í EFTA ríkjunum á aukahúsnæði. 
Mál C-583/10, Nolan, varðar skyldu atvinnuveitanda í Bretlandi að 
hafa samráð um hópuppsagnir samkvæmt tilskipun 98/59/EB.
Mál C-32/11, Allianz Hungária Biztosító, varðar það hvort tilteknir 
samningar á milli bifreiðatryggjenda og bifreiðaverkstæða sem 
einnig hafa milligöngu um bifreiðatryggingar vegna vinnuliðar 
bifreiðaviðgerða hafi að markmiði að takmarka samkeppni í skilningi 
101. gr. sáttmálans. 
Mál C-48/11, A, varðar túlkun 31. gr. og 40. gr. EES samningsins í 
máli frá Finnlandi um skatthlutleysi við skipti á hlutabréfum á milli 
félags með aðsetur í Finnlandi og félags með aðsetur í Noregi. 
Mál C-171/11, FRA.BO, varðar hvort staðlaráð í Þýskalandi, sem er 
aðili að einkamálarétti, sé háð reglum Evrópusambandsins um frjálst 
vöruflæði og/eða samkeppnisreglum þess.

Mál C-202/11, Las
Mál C-226/11, Expedia, varðar mál sem Evrópudómstólnum barst frá 
Frakklandi og varðar spurninguna hvort samkeppnisreglur ESB komi 
í veg fyrir að samkeppnisyfirvöld aðildarríkis geti tekið mál til 
meðferðar og lagt á sektir samkvæmt samkeppnislögum viðkomandi 
ríkis þegar svo háttar til að viðskiptin sem um er að ræða falla undir 
de minimis tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar. 
Mál C-239/11, P Siemens, gegn framkvæmdastjórninni, varðar 
áfrýjum í samráðsmáli þar sem reynir á hvort málsmeðferðarreglur 
ESB við álagningu sekta (reglugerð nr. 1/2003 EB) samrýmist 
grundvallarréttindum.

Mál C-300/11 ZZ 
sameinuð mál t-289/11 og t-290/11, Deutsche Bahn gegn 
framkvæmdastjórninni, þar sem spurt er hvort fyrirvaralaus 
vettvangsrannsókn af hálfu framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 
reglugerð 1/2003 EB, án dómsúrskurðar, samræmist 
grundvallarréttindum.
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Esa dagurinn og opinber kynning

Eftir að hugmyndin hafði verið gerð að veruleika í Rey-
kjavík árið áður voru árið 2011 haldnir ESA dagar í Vaduz, 
Olso og síðan aftur í Reykjavík. Markmiðið með ESA degi-
num er að gefa embættismönnum færi á að öðlast betri 

skilning á starfsháttum ESA á hinum mismunandi 
starfssviðum stofnunarinnar. Í júní sóttu meira en 

100 embættismenn ESA-daginn í Reykjavík, u.þ.b. 
50 manns komu til móttöku ESA í Vaduz í sep-

tember og 100 manns sóttu stutta ráðstefnu 
ESA í Osló í nóvember.  

ESA hélt áfram að taka á móti hópum 
gesta í Brussel. Yfir 1500 manns sóttu 

almennar kynningar ESA árið 2011. 
Að auki tóku stjórnarmenn ESA, 

framkvæmdastjórar og starfs-
menn ESA þátt í málsstofum 

og námskeiðum í EFTA og 
ESB ríkjunum. 



6. kafli: 

TÖLFRÆÐI

Málsmeðferð hjá ESA

Í köflunum hér að framan hefur verið fjallað um framvindu 
mála og athafnir Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á árinu 
2011 í tengslum við einstök mál og tiltekin svið EES-réttar. 
Í þessum kafla er veitt stutt yfirlit um heildarmálafjölda 
ESA eftir tegundum mála og eftir löndum, sem og fjölda 
mála sem voru tekin til meðferðar og lokið á síðasta ári 
hjá hinum ýmsu starfssviðum ESA.  

Mál til meðferðar

Áhersla ESA á að fækka óafgreiddum málum á undanförnum 
árum hefur borið árangur og leitt til verulegrar fækkunar 
slíkra mála frá því þau voru flest árið 2007. Í árslok 2011 var 
ESA með 501 mál til meðferðar.  Þetta eru örlítið færri mál 
en í upphafi ársins og á síðustu fimm árum hefur þessi tala 
ekki verið lægri. Til meðferðar voru 383 innri markaðsmál, 
78 ríkisaðstoðarmál og 40 samkeppnismál.  

Tölurnar hér að neðan sýna þróunina í fjölda mála til 
meðferðar á árunum 2007 til 2011 (að báðum árum 
meðtöldum).

„Mál“ merkir í þessum kafla athuganir ESA 
á innleiðingu eða beitingu EES reglna eða 
verkefni sem henni ber að sinna samkvæmt 
EES-samningnum og skráð eru á viðkomandi 
ári. Slík mál leiða ekki endilega til höfðunar 
samningsbrotamáls á hendur einu eða fleiri EFTA 
ríkjum eða fyrirtækjum eða að hafin verði formleg 
rannsókn.
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Tafla 1: Mál til meðferðar eftir flokkum
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Frumkvæðismál Skylduverkefni

Tilkynning Kvörtun

Kvartanir eru mál þar sem ESA skoðar upplýsingar frá 
aðilum í atvinnustarfsemi eða einstaklingum varðandi 
aðgerðir eða starfshætti í EFTA ríkjum sem talið er að 
samrýmist ekki EES-rétti.  

Tilkynningar taka til ráðstafana sem falla undir ríkisaðstoð, 
draga að tæknilegum reglugerðum og tilkynningar á sviði 
fjarskiptamarkaða sem EFTA ríkin senda ESA til skoðunar 
og samþykktar. 

Skylduverkefni eru mál sem eru opnuð á grundvelli 
skuldbindingar ESA samkvæmt EES-samningnum sjálfum 
eða afleiddri löggjöf, t.d verkefni er varða eftirlit á sviði 
fæðuöryggis og flutninga. 

Frumkvæðismál eru þau mál sem ESA tekur til meðferðar 
að eigin frumkvæði. Á meðal slíkra mála eru mál vegna 
tilskipana sem ekki hafa verð innleiddar í EFTA ríkjunum 
og reglugerðir sem hafa verið teknar upp í EES samninginn 
af Íslandi og Noregi en hafa ekki verið innleiddar í landsrétt 
þessara ríkja, sem og athuganir á beitingu EES-reglna og 
innleiðingu þeirra (t.d. með því ganga úr skugga um að 
landslög samrýmist EES-löggjöf).  Athugun á beitingu 
EES-réttar tekur m.a. til skoðunar á framkvæmd opinberra 
innkaupa, ríkisaðstoð og veitingum sérleyfa ef ESA telur 
að ástæða sé til að taka mál til athugunar á grundvelli 
upplýsinga, en þær geta verið af ýmsum toga. 

Tafla 2: Mál til meðferðar eftir upprunalandi
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Tölurnar í töflu 2 sýna hvernig fjöldi mála til meðferðar hefur 
þróast frá 2006 til 2011 (að báðum árum meðtöldum). 
Undir flokkinn „EES/þriðju ríki“ heyra mál þar sem fleiri en 
eitt EFTA ríki kemur við sögu, yfirleitt tvö eða öll þrjú EFTA 
ríkin, og mál sem vísað er til eða eru afgreidd í samvinnu 
við Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vegna þess að 
þau varða aðildarríki Evrópusambandsins eða þriðju lönd. 

Mál sem ESA hefur hafið og lokið 
meðferð á

Starfsemi ESA má einnig lýsa með tölum um fjölda mála 
sem voru tekin til meðferðar og var lokið á árinu.  Meðferð 
máls lýkur þegar leyst hefur verið úr viðfangsefninu sem 
um ræðir eða þegar ESA hefur komist að þeirri niðurstöðu 
að ekki sé um brot á EES-rétti að ræða.

Á árinu 2011 varð framhald á þeirri þróun að færri mál 
voru tekin til meðferðar en þau sem meðferð lauk á. 

Tafla 3: Mál tekin til meðferðar (ný) eftir sviðum  
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Tafla 4: Mál sem ESA hefur lokið meðferð á, eftir sviðum 
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Töflur 3 og 4 sýna að mikill meirihluti mála varðar innri 
markaðinn, en þeirra á meðal eru mál sem varða 
frjálst flæði fjármagns, vara, vinnuafls og þjónustu auk 
umhverfismála og mála sem varða opinber innkaup. 

Mismunurinn á fjölda mála sem tekin voru til meðferðar og 
þeirra mála sem meðferð lauk á sviði innri markaðarins er 
helsta ástæða fækkunar þeirra mála sem eru til meðferðar. 

Á sviði ríkisaðstoðar var fjöldi mála sem hafin var rannsókn 
á og mála sem rannsókn lauk  nánast jafn árið 2011.

Tafla 5: Mál tekin til meðferðar(ný), eftir upprunalandi
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Tafla 6: Fjöldi mála sem lokið var meðferð á, eftir 
upprunalandi
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Tafla 5 sýnir að nýjum málum hjá ESA fækkaði lítillega árið 
2011. Á sama tíma jókst fjöldi lokaðra mála (sjá töflu 6). Af 
þessu leiðir, eins og tafla 1 að framan sýnir, að málum til 
meðferðar fækkaði árið 2011. 

ESA tók til meðferðar 146 mál sem tengjast Noregi, 
150 mál sem tengjast Íslandi og 29 mál sem tengjast 
Liechtenstein  Flest mál sem lokið var á síðasta ári 
tengdust Noregi eða Íslandi, en tiltölulega fá, en þó fleiri 
en áður, tengdust Liechtenstein. 

Kvartanir sem bárust ESA á árinu 2011

Til að sinna eftirlitshlutverki sínu og tryggja að EFTA ríki 
virði EES-rétt rannsakar ESA kvartanir frá hagmunaaðilum 
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og þeim sem mál varðar. Að meginreglu til er hverjum 
sem er heimilt að senda kvörtun til ESA, sem þá tekur 
kvörtunina til athugunar í því skyni að kanna hvort 
ástæða sé til að hefja rannsókn. Að lokinni slíkri athugun 
getur ESA ákveðið að loka málinu eða að hefja meðferð 
samningsbrotamáls. Það skal þó tekið fram að ESA fylgir 
slíku máli eftir gegn einu eða öllum EFTA ríkjunum að eigin 
frumkvæði en ekki fyrir hönd kvartandans. 

Í tilviki allra EFTA ríkjanna þriggja vörðuðu flestar nýjar 
kvartanir reglur innri markaðarins, næst flestar kvartanir 
tengdust ríkisaðstoð og þar á eftir komu kvartanir vegna 
samkeppnismála. Enda þótt það sjáist ekki af þessum 
tölum er athyglisvert að nýjum kvörtunum sem vörðuðu 
Ísland fækkaði umtalsvert árið 2011, eða um 36%, eftir 
mikla fjölgun slíkra mála síðustu tvö ár þar á undan 
vegna kvartana sem tengdust fjármálageiranum og/
eða fjármagnsflutningum á Íslandi. Á sama tíma hélt 
heildarmálum til meðferð áfram að fækka (sjá töflu 1).

Eins og undanfarin ár vörðuðu flestar kvartanir sem 
tengdust Noregi innleiðingu og beitingu EES-réttar. Í árslok 
tengdust 80 af 120 málum til meðferðar Noregi. Einnig 
vörðuðu flestar nýjar kvartanir (39 af 58) og kvartanir sem 
lokið var við meðferð á (44 af 60) Noreg. 

Fjöldi kvörtunarmála eftir upprunalandi og sviði:

Tafla 7: Kvartanir til meðferðar 31. desember 2011
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Tafla 8: Nýjar kvartanir til ESA árið 2011
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Tafla 9:Kvartanir sem meðferð lauk á árinu 2011
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	Ársskýrsla 2011
	Innri markaðssvið
	Inngangur
	Icesave málið lagt fyrir EFTA-dómstólinn
	Takmarkanir á eignarhaldi á kauphöllum
	Brottfararskattur í Noregi
	Félagsleg ákvæði í tengslum við opinber
	Eftirlaun langlífari maka
	Íslensk lög um útsenda starfsmenn
	Engin turnus skylda fyrir erlenda lækna
	Ólögmætar takmarkanir
	Ólögmætar takmarkanir á fjölskyldubótum
	Geymsla bókhaldsgagna
	Tryggingar vegna starfsemi starfsmannaleiga
	Leyfisveitingar samkvæmt bygginga- og skipulagslögum í Noregi
	Skilyrði um búsetu með-fjárvörslustjóra
	Brot á markaði olíu- og gasvinnslu
	Þróun í umhverfisverndarmálum
	Bann við notkun vatnssleða
	Tæknilegar viðskiptahindranir
	Eftirlit með fjarskiptamarkaðnum
	Samningar um almenningssamgöngur
	Úttektir á vernd samgangna
	Aksturs- og hvíldartími flutningabílstjóra
	Brottfararskattur á flugfarþega á Íslandi
	Lendingargjöld á Íslandi
	Öryggi matvæla og fóðurs, heilbrigði og velferð dýra
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