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Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur eftirlit með 
framkvæmd samningsins um Evrópska efnahagssvæðið 
(EES-samningsins) á Íslandi, í Liechtenstein og Noregi, 
og gerir ríkjunum með því kleift að taka þátt í innri 
markaði Evrópusambandsins.

ESA veitir leiðsögn um og hefur eftirlit með ríkisaðstoð 
innan EFTA-ríkjanna. Nýleg endurskoðun á reglum um 
ríkisaðstoð felur í sér stefnubreytingu þannig að ESA 
getur lagt áherslu á stærri mál sem hafa mest áhrif á 
virkni innri markaðarins. 

Starfsemi ESA stuðlar að því að viðskiptahindrunum 
sé rutt úr vegi og að ný tækifæri skapist fyrir hartnær 
500 milljónir Evrópubúa, sem eykur samkeppnishæfni 
aðildarríkjanna á alþjóðavettvangi. Eftirlitsstofnun 

EFTA starfar óháð aðildarríkjunum og stendur vörð 
um réttindi einstaklinga og fyrirtækja samkvæmt 
EES-samningnum, svo tryggja megi jafna samkeppni, 
framgang fjórfrelsisins og eftirlit með ríkisaðstoð. 

EES-samningurinn hefur sannað sig í meira en 20 ár. 
Efnahagskerfi Evrópuríkja eru samtengdari en nokkru 
sinni fyrr og auðveldara er fyrir íbúana að vinna, ferðast 
og stunda viðskipti og nám yfir landamæri. 

Það er til hagsbóta fyrir efnahagskerfi okkar 
og samfélög að markaðir séu opnir, starfi eftir 
samþykktum reglum og við jöfn samkeppnisskilyrði. 
Þannig viðskiptaumhverfi gerir fyrirtækjum í Evrópu 
kleift að skila hagnaði, skapa störf og fjárfesta í 
framtíðinni. 

Við hjá ESA munum halda áfram að leggja okkar af 
mörkum til að tryggja að EES-reglum sé rétt framfylgt 
í EFTA-ríkjunum og framhald verði á samræmingu 
þeirra og þróun.

Hjá ESA starfar sérmenntað starfsfólk sem gerir 
stofnuninni kleift að gegna hlutverki sínu og fást við 
viðfangsefnin á árangursríkan og skilvirkan hátt. 
Um þessar mundir eru um 70 starfsmenn frá 15 
mismunandi löndum við störf hjá okkur. ESA tekur vel 
á móti fyrirspurnum og leggur áherslu á gegnsæi og 
stöðugar umbætur.

Með þessum bæklingi er gefið yfirlit yfir starfsemi ESA 
og sjónum beint að nokkrum þeirra fjölmörgu mála sem 
voru til meðferðar árið 2015. Frekari upplýsingar um 
þessi mál og önnur er að finna á www.eftasurv.int/2015 

Nánari upplýsingar um starfsemi Eftirlitsstofnunar 
EFTA eru fúslega veittar og við hvetjum þá sem hafa 
áhuga á að starfa hjá okkur til að hafa samband við 
stofnunina.

Formáli

Lykiltölur
Ný mál: 574                 Mál sem lokið var: 665                  Óútkljáðar kvartanir: 139

Fjármunir til ráðstöfunar árið 2015: EUR 13,2 milljónir 
Fjármagnað með framlögum frá Íslandi (9%), Liechtenstein (2%) og Noregi (89%)

Stjórn
Eftirlitsstofnun EFTA

Frank Büchel
Stjórnarmaður

Helga Jónsdóttir
Stjórnarmaður

Sven Erik Svedman
Forseti

http://www.eftasurv.int/2015
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Grunnstoð innri markaðarins er „fjórfrelsið“ , þ.e. frjálsir vöruflutningar, frjáls för fólks, og frjálst 
flæði þjónustu og fjármagns. Fjórfrelsið er kjölfestan í samvinnu Evrópuríkjanna. 

Til viðbótar þessum reglum koma ýmis almenn ákvæði sem snúa að málefnum á borð við heilbrigði 
og öryggi á vinnustað, vinnulöggjöf, jafnrétti kynjanna, neytendavernd, umhverfismál og félagarétt.

Eftirlitsstofnun EFTA ber að bregðast við ef stjórnvöld í EFTA-ríki láta undir höfuð leggjast að fella 
þessar reglur inn í landsrétt á tilsettum tíma eða grunur leikur á að þau hafi brotið gegn ákvæðum 
EES-réttar.

Innri markaður Innleiðing gerða í EFTA-ríkjunum

Eftirlitshlutverk ESA felst að miklu leyti í því að tryggja að EES-gerðir séu innleiddar á réttum tíma.  
Sé það ekki gert höfðar ESA samningsbrotamál gegn hlutaðeigandi ríki. 

Skref í rétta átt

Tvisvar á ári birtir Eftirlitsstofnun EFTA upplýsingar 
um hvernig EFTA-ríkin standa sig við að innleiða nýjar 
tilskipanir sem varða Evrópska efnahagssvæðið innan 
tímamarka. Frammistaða EFTA-ríkjanna er þar borin 
saman við aðildarríki Evrópusambandsins.

Samkvæmt nýjustu upplýsingum um frammistöðu 
ríkjanna, sem voru gefnar út í október 2015, stendur 
Noregur sig best af öllum ríkjunum 31 innan Evrópska 
efnahagssvæðisins. Engin tilskipun var útistandandi 
hjá Noregi.

Liechtenstein má gera betur en innleiðingarhallinn 
var einungis hærri í fimm ríkjum Evrópska 
efnahagssvæðisins. Langmesti innleiðingarhallinn á 
öllu Evrópska efnahagssvæðinu er enn á Íslandi þó að 
skref hafi verið tekin í rétta átt.

Reglur um flugelda á Íslandi

Ísland tók tilskipun um flugelda upp í landsrétt 
sinn í september 2015, löngu eftir tilskilinn 
tímafrest. Innleiðing tilskipunarinnar átti að fara 
fram árið 2012.

Þegar EFTA-ríki láta undir höfuð leggjast að taka 
reglur upp í landsrétt sinn innan tímamarka getur 
ESA hafið samningsbrotamál. Lokaskref í slíkum 
málarekstri er vísun til EFTA-dómstólsins.

Í þessu máli hafði tilskipunin ekki verið innleidd 
þrátt fyrir úrskurð EFTA-dómstólsins þess efnis 
að Ísland hefði brotið gegn EES-samningnum. 
ESA hóf því nýtt mál árið 2014 til  
að fylgja eftir niðurstöðu dómstólsins. Því máli  
er nú lokið.
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Áhersla á víðara samhengi

Þegar Eftirlitsstofnun EFTA fær vitneskju sem bendir til kerfislægra vandamála í EFTA-ríki er hið 
undirliggjandi vandamál tekið til athugunar en rannsókn ekki takmörkuð við einstök mál.

Meðferð samningsbrotamála

Rannsókn á ákvæðum landsréttar í tilteknu ríki getur 
hafist að frumkvæði ESA í tengslum við eftirlit með 
EFTA-ríkjunum eða á grundvelli kvartana sem öllum 
er frjálst að leggja fram við ESA.

Slík rannsókn getur leitt til þess að formlegt 
samningsbrotamál sé hafið, en málsmeðferð er í 
þremur skrefum: 

1. Áminningarbréf þar sem álit ESA er sett fram og 
ríkinu veitt tækifæri til þess að gera athugasemdir 
og koma röksemdum sínum á framfæri. 

2. Rökstutt álit ef málið er ekki leyst á fyrsta stigi. 
Með rökstuddu áliti er farið fram á að ríkið uppfylli 
skuldbindingar sínar.

3. Vísun máls til EFTA-dómstólsins sem kveður upp 
dóm í málinu. 

Réttur fjölskyldna í Noregi til 
sameiningar
Norskar reglur tryggja ekki að fullu rétt Norðmanna 
til að sameinast fjölskyldunni ef þeir snúa heim 
eftir dvöl í öðru ríki innan EES-svæðisins. Þetta er 
niðurstaða ESA eftir ítarlega rannsókn sem fram fór  
í kjölfar fjölmargra kvartana árin 2013, 2014 og 2015.

Fram kemur í svari við rökstuddu áliti ESA að 
Noregur sé ósammála stofnuninni, sérstaklega  
hvað varðar rétt norskra ríkisborgara sem snúa  
heim aftur en hafa ekki verið virkir á vinnumarkaði  
í öðru EES-ríki.
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Samgöngur: löggjöf og öryggiseftirlit 

Skilvirkir, öruggir og sjálfbærir flutningar á vörum, þjónustu og fólki eru undirstaða í þróun innri 
markaðarins og samkeppnishæfs efnahagslífs á EES-svæðinu.

Löggjöf um allar tegundir samgangna fellur undir 
EES-samninginn. Hluti löggjafarinnar gildir einungis 
að takmörkuðu leyti í einstökum EFTA-ríkjum vegna 
landfræðilegra aðstæðna og þess að tilteknum 
tegundum samgangna er ekki til að dreifa.

Eftirlitsstofnun EFTA fylgist með allri EES-löggjöf 
sem varðar flutninga, hvort heldur er á landi, í lofti 
eða á sjó, og fer í vettvangsskoðanir svo tryggja megi 
að reglum um flugvernd og siglingavernd sé hlítt. 

ESA á samstarf við stofnanir ESB í tengslum við 
flugmál, siglingar og járnbrautir. Stofnanirnar veita 
ESA sérfræðiráðgjöf og liðsinna við heimsóknir og 
skoðanir í EFTA-ríkjunum.

Fæðuöryggi og velferð dýra

EES-réttur gerir miklar kröfur um fæðuöryggi og heilbrigði og velferð dýra. Eftirlitsstofnun EFTA 
fylgist með því að EFTA-ríkin lögfesti viðeigandi reglur og beiti þeim með réttum hætti. 

Ef alvarlegur dýrasjúkdómur brýst út eða upp kemur 
hættuástand sem varðar matvæli eða fóður er EFTA-
ríkjunum skylt að tilkynna það til ESA. Stofnunin 
fer yfir þær ráðstafanir sem gerðar eru til að draga 
úr hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra. Innlend 
stjórnvöld þurfa samþykki stofnunarinnar áður en 
hægt er að tilkynna að svæði sé laust við tiltekna 
dýrasjúkdóma.

Eftirlitsferðir hafa mikla þýðingu í starfi ESA til 
að fylgja því eftir að EFTA-ríkin hlíti hinni víðtæku 
löggjöf á sviði fæðuöryggis. ESA fór í tvær slíkar 
eftirlitsferðir á Íslandi árið 2015 og fjórar í Noregi 
til að taka út ýmsa þætti sem varða dýr, matvæli og 
fóður. 

Innri 
markaður

Eftirlitsferðir 2015

Noregur:

• Hollustuhættir fiskafurða
• Lifandi tvískelja lindýr
• Sannprófun á skilvirkni 
innflutningseftirlits

• Staðreyndaleit; lagareldi. 

Ísland:

• Hollustuhættir  
fiskafurða

• Sannprófun á skilvirkni 
innflutningseftirlits
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Ríkisaðstoð

Eftirlitsstofnun EFTA framfylgir reglum um ríkisaðstoð

ESA framfylgir hinu almenna banni við ríkisaðstoð sem gildir á Íslandi, í Liechtenstein og í Noregi. Einnig 
er það hlutverk stofnunarinnar að heimila undantekningar frá þessu banni.

Endurskoðun á reglum um 
ríkisaðstoð

Lengst af hefur þurft að tilkynna ESA um ríkisaðstoð 
og fá samþykki stofnunarinnar áður en hún er veitt. 
Við endurskoðun á reglum um ríkisaðstoð árið 
2014 voru undanþágur frá tilkynningaskyldu (GBER) 
rýmkaðar umtalsvert. Enn er þó skylda að tilkynna 
fyrirfram ef um er að ræða umfangsmikla ríkisaðstoð 
sem telst margbrotin og hefur í för með sér víðtæka 
röskun.

Nýju GBER reglugerðinni hefur verið beitt með 
virkum hætti í Noregi vegna 87 ráðstafana 2014-
15. Á Íslandi hafa tvær mikilvægar áætlanir hlotið 
undanþágu en Liechtenstein hefur ekki enn beitt 
GBER reglugerðinni.

Þvert á spár um umtalsverða fækkun tilkynninga 
bárust ESA 14 tilkynningar árið 2015. Aðstoð til 
umhverfisverndar í Noregi og orkusölusamningar á 
Íslandi eru meðal verkefna sem tilkynnt voru og ESA 
tók til umfjöllunar árið 2015.

Grænt ljós á stuðning við rafbíla

Rafbílafloti Noregs er sá stærsti í heimi miðað við 
höfðatölu. Ráðstafanir sem norsk yfirvöld gripu 
til hafa aukið eftirspurn eftir mengunarlausum 
farartækjum og þar með stuðlað að umhverfisvænni 
flutningum. 

Í apríl 2015 samþykkti ESA ýmsar ráðstafanir til að 
örva eftirspurn eftir rafbílum, m.a. að þeir beri engan 
virðisaukaskatt. Sumar þessara ráðstafana höfðu 
verið í gildi frá því á tíunda áratug síðustu aldar. 
Þar sem markaðurinn fyrir rafbíla tekur sífelldum 
breytingum gildir ákvörðunin einungis  
til 31. desember 2017.

Með ríkisaðstoð er átt við hvers kyns opinberan stuðning. Dæmigerðar ráðstafanir eru skattaívilnanir, 
hagstæð lán og tryggingar vegna fjárfestinga sem eru ekki á markaðsforsendum. Yfir 60% allrar 
aðstoðar í EFTA-ríkjunum eru í formi skattalegra ráðstafana.

EES-samningurinn felur í sér almennt bann við ríkisaðstoð sem raskað getur samkeppni og haft 
neikvæð áhrif á viðskipti milli EES-ríkja. Reglunum er ætlað að tryggja fyrirtækjum hvarvetna á 
Evrópska efnahagssvæðinu jöfn tækifæri og koma í veg fyrir að opinber stuðningur sé notaður til að 
verja innlendan atvinnurekstur fyrir samkeppni. 

Bann við ríkisaðstoð er þó ekki einhlítt enda er viðurkennt að opinber afskipti geta verið mikilvæg og 
nauðsynleg í einstökum tilvikum, m.a. til að leiðrétta markaðsbrest.

Tilkynningar og for-tilkynningar um ríkisaðstoð 2011-2015

 Ríkisaðstoð
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Samkeppni

Samkeppnisreglur EES og hlutverk Eftirlitsstofnunar EFTA

Eftirlitsstofnunin hefur víðtækar rannsóknarheimildir og getur lagt sektir á fyrirtæki sem brjóta gegn 
samkeppnisreglunum. Sektir geta numið allt að 10% af heildarveltu síðasta árs.

Samstarf við dómstóla í 
samkeppnismálum

ESA beitir sérfræðiþekkingu sinni á 
samkeppnisreglum með margvíslegum hætti. 

Í maí 2015 lagði ESA til að mynda fram 
skriflegar athugasemdir í máli fyrir norska 
áfrýjunardómstólnum Borgarting lagmannsrett.  
Málið varðaði meint samráð í útboðum um malbikun  
í Noregi. Leiðsögn ESA fól m.a. í sér hvernig greina 
má möguleg áhrif á viðskipti milli EES-ríkja.

Með því að koma á framfæri túlkun á lagalegum 
álitaefnum stuðlar ESA að samræmdri framkvæmd 
EES-samningsins og því að fyrirtæki geti starfað 
hnökralaust á Evrópska efnahagssvæðinu.

Color Line farþegaferjan

Möguleg brot á samkeppnisreglum hafa verið til 
athugunar á vinsælli áætlunarleið þar sem seldur er 
tollfrjáls varningur í ferjusiglingum milli Noregs og 
Svíþjóðar. ESA gerði í því samhengi athugasemdir við 
langtímasamninga um forgang skipafélagsins Color 
Line að bestu siglingatímum í Sandefjord-höfn. 

Eftir langvarandi samskipti hafa Color Line og 
sveitarfélagið Sandefjord boðið að keppinautum verði 
veittur betri aðgangur að siglingartímum til og frá 
höfninni. Öllum hagsmunaaðilum hefur verið boðið 
að gera athugasemdir við tillögurnar áður en ESA 
ákveður hvort loka skuli málinu á þeim grunni. 

Fjarskiptafyrirtækið Telenor

Eftirlitsstofnun EFTA hélt áfram rannsókn sinni á 
viðskiptaháttum Telenor í farsímaþjónustu í Noregi. 
Andmælaskjal var sent til Telenor í upphafi árs 2016. 
Athugasemdir sem berast verða teknar til alvarlegrar 
athugunar áður en ESA ákveður frekari skref í málinu. 

Samkeppnisreglur EES-samningsins samsvara reglum um samkeppni innan Evrópusambandsins. 
Reglurnar banna hverskyns samninga og hegðun sem bjagar eða heftir samkeppni á markaði, til 
að mynda verðsamráð og samráð um skiptingu markaðar. Samkeppnisreglurnar banna einnig 
markaðsráðandi fyrirtækjum að misnota aðstöðuna sem því fylgir. 

Meginhlutverk Eftirlitsstofnunar EFTA hvað samkeppni varðar er að sjá til þess að fyrirtæki sem starfa 
í EFTA-ríkjunum fari eftir þeim samkeppnisreglum sem gilda á EES-svæðinu. Eftirlitsstofnunin hefur 
einnig eftirlit með því hvernig samkeppnisyfirvöld EFTA-ríkjanna beita samkeppnisreglunum.

 Samkeppni
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Skýring og þróun reglna EES-réttar í þágu borgara og fyrirtækja 

ESA sér til þess að Ísland, Liechtenstein og Noregur virði skuldbindingar sínar samkvæmt EES-
samningnum og stuðlar þannig að samræmingu og framþróun EES-réttar. 

Lögfræðileg álitefni í tengslum við 
tækniþróun

Um þessar mundir beinir ESA sjónum sínum 
sérstaklega að lagalegum álitaefnum sem hafa 
komið upp að undanförnu í tengslum við notkun 
á nýrri tækni innan hefðbundinna atvinnugreina. 
Slík tækni byggist yfirleitt á internetinu og felur 
í sér nýtingu á fyrirliggjandi fjárfestingum, svo 
sem Uber, Airbnb eða Coursera. Við hraða þróun 
á þessum sviðum þarf að tryggja að lögmætum 
hagsmunum neytenda og annarra hagsmunaaðila 
sé ekki teflt í tvísýnu.

ESA höfðaði 20 mál gegn EFTA-ríkjunum fyrir 
EFTA dómstólnum árið 2015. Dómsmálin eru fleiri 
en nokkru sinni og hefur þeim fjölgað ár frá ári.

Loftgæði í Noregi

Árið 2015 staðfesti EFTA-dómstóllinn niðurstöðu 
ESA um að loftmengun hefði mælst yfir 
viðmiðunarmörkum í nokkrum sveitarfélögum í 
Noregi. Vandinn er mestur í stærri borgum sem eiga 
í erfiðleikum með að draga úr loftmengun, en það 
vandamál er útbreitt á EES-svæðinu.

EES-réttur um gæði andrúmslofts kveður á um 
skyldur ríkja til að efni sem valda loftmengun fari 
ekki yfir tiltekin mörk enda geta slík efni ógnað heilsu 
almennings. ESA hóf samningsbrotamálið gegn 
Noregi í kjölfar kvörtunar frá samtökum norskra 
astma- og ofnæmissjúklinga.

Noregur þarf nú að finna leiðir til að draga umtalsvert 
úr loftmengun til samræmis við EES-reglur um 
hreinna loft.

 Dómsmál

Skipting mála sem bárust EFTA dómstólnum árið 2015:

Eftirlitsstofnun EFTA tekur þátt í málum fyrir Evrópudómstólunum í Lúxemborg. Má þar nefna 
samningsbrotamál sem stofnunin höfðar gegn Noregi, Íslandi og Liechtenstein (EFTA-ríkjunum) fyrir 
EFTA-dómstólnum, hafi þau látið hjá líða að lögfesta reglur EES innan samþykktra tímamarka. 
 
Önnur mál fyrir EFTA-dómstólnum eru áfrýjanir á ákvörðunum stofnunarinnar og beiðnir frá dómstólum 
EFTA-ríkjanna um ráðgefandi álit við túlkun EES-réttar. ESA tekur þátt í öllum málum fyrir EFTA-
dómstólnum og í málum fyrir dómstólum Evrópusambandsins ef þau hafa sérstök áhrif á EES-rétt.

Samtals: 35

Dómsmál

20
Samningsbrotamál

14
Ráðgefandi álit

1
Áfrýjun á ákvörðunum ESA
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Aðgangur að skjölum

Almenna reglan er sú að skjöl hjá ESA eru opin öllum og auðvelt er að óska eftir aðgangi að þeim. 
Stofnuninni ber hins vegar að synja um aðgang að tilteknum skjölum sem trúnaður er um. Þegar veittur 
er aðgangur að gögnum má ganga að þeim í gagnagrunni stofnunarinnar sem er öllum opinn á netinu.

Listi yfir ákvarðanir

Fundargerðir frá vikulegum stjórnarfundum eru 
aðgengilegar á vefnum og þar er jafnframt að 
finna lista yfir allar formlegar ákvarðanir sem 
Eftirlitsstofnun EFTA tekur. Auk þess heldur stofnunin 
skrá um ákvarðanir sem varða ríkisaðstoð.
Sjá: www.eftasurv.int/access

Heimsóknir hópa og málþing

Starfsfólk ESA heldur oft kynningarfundi fyrir 
áhugasama gesti sem heimsækja Brussel. Slík 
samskipti eru til þess fallin að veita ítarlegri 
upplýsingar um stofnunina og gefa tilefni til frekari 
tengsla.

Stjórn ESA, stjórnendur og starfsfólk taka einnig 
þátt í fjölda málþinga og funda í EFTA-ríkjunum og 
aðildarríkjum ESB.

Málflutningskeppni fyrir laganema

Fyrsta EES-málflutningskeppnin (EEA Moot 
Court) fór fram í Háskólanum í Osló haustið 2015, 
í nánu samstarfi við stúdentafélagið, háskólann 
og nokkrar lögmannsstofur. Fimm lið tóku þátt 
í keppninni og vinningsliðið sækir Brussel og 
Lúxemborg heim í vor til að kynnast stofnunum 
og dómstólum bæði EFTA og ESB ríkjanna.  
Stefnt er að því að halda næst EES-málflutnings-
keppni í Osló árið 2017.

Haustið 2016 verður fyrsta EES-málflutnings-
keppnin í Reykjavík. Keppnin er samstarfsverkefni 
ESA og lagadeilda háskólanna fjögurra þar sem 
lögfræði er kennd.

ESA hefur að markmiði að auka þekkingu á hlutverki stofnunarinnar og tryggja að farið sé að reglum 
sem samið var um í EES-samningnum. Leiðarljósið er að stofnunin sé aðgengileg og upplýsandi en gæti 
jafnframt trúnaðar um upplýsingar sem nauðsyn ber til að vernda. 

 Aðgangur og gegnsæi

Beiðnir um aðgang að gögnum:
Beiðnir um aðgang 2015   145
Beiðnir um aðgang 2014    155

Sumar beiðnir varða fjölda skjala.

Fjöldi skjala sem lagt var mat á:  318

Fullur aðgangur heimilaður: 255
Aðgangur heimilaður að hluta: 24
Aðgangi hafnað: 39

Fimm beiðnir voru afturkallaðar.

Beiðnir bárust frá eftirtöldum hópum:

Lögmannsstofur

Frjáls félagasamtök/samtök

Stjórnvöld/ríkiðFyrirtæki

Fræðasamfélag

Fjölmiðlar

Einkaaðilar

14%5%
6%

8%

3%

25%

39%

www.eftasurv.int/access
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Áhugi á að starfa erlendis? 

Hjá Eftirlitsstofnun EFTA starfa sérfræðingar sem hafa mikla menntun og reynslu og sérstakan áhuga 
og þekkingu á Evrópurétti og málefnum Evrópska efnahagssvæðisins. Starfsmenn fá tækifæri til að 
vinna að fjölbreyttum málum og glíma við margvísleg lagaleg álitaefni sem varða innri markaðinn, 
samkeppnismál og ríkisaðstoð. 

Góður vinnustaður

Eftirlitsstofnun EFTA leggur kapp á að starfsmenn 
fái tækifæri til að þroskast í starfi og vinna saman í 
hvetjandi, öflugu og fjölmenningarlegu umhverfi.

Ráðning er að jafnaði til þriggja ára og endurnýjuð 
einu sinni til sama tíma. ESA býður einnig upp á störf 
til styttri tíma. Þar sem allir ráðningarsamningar eru 
tímabundnir losna stöður fyrir hæfa umsækjendur 
með reglulegu millibili og eru þær auglýstar á vef 
stofnunarinnar.

Áhersla er lögð á gott jafnvægi milli vinnu og einkalífs 
og góðan aðbúnað, þar á meðal samkeppnishæf laun 
og hagstæð skattakjör og hlunnindi. Fyrir starfsfólk 
með börn býður Brussel einnig upp á úrval alþjóðlegra 
skóla sem veita góða menntun.

Nánari upplýsingar er að finna á www.eftasurv.int/jobs 

Starfsnám

Starfsnám hjá ESA er gott tækifæri til þess að hefja 
farsælan starfsferil, hvort sem ætlunin er að vinna 
hjá einkafyrirtæki eða því opinbera í framtíðinni. Á 
hverju ári veitir stofnunin sex umsækjendum frá EFTA-
ríkjunum tækifæri til að ganga til liðs við starfsmenn 
sína í 11 spennandi mánuði. Auglýst er eftir umsóknum 
í janúar ár hvert. Starfsnemar fá m.a. til ráðstöfunar 
íbúðir búnar húsgögnum, mánaðarlegan styrk sem 
nemur 1499 evrum og flug til og frá Brussel.

Nánari upplýsingar er að finna á
www.eftasurv.int/trainee 

Eftirlitsstofnun EFTA er í Evrópuhverfinu í hjarta Brussel og hjá henni starfa rúmlega 70 metnaðarfullir 
og hæfir starfsmenn frá 15 löndum Evrópu. Starfsmenn vinna því í alþjóðlegu umhverfi og takast á við 
krefjandi verkefni. 

 Störf hjá Eftirlitsstofnun EFTA

Störf hjá 
Eftirlitsstofnun 

EFTA

Kynjaskipting Þjóðerni

Karlar 47%Konur 53%
ESB 33

Liechtenstein 1

Ísland 17

Noregur 21

www.eftasurv.int/jobs
http://www.eftasurv.int/trainee


Eftirlitsstofnun EFTA

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur eftirlit með framkvæmd samningsins 
um Evrópska efnahagssvæðið á Íslandi, í Liechtenstein og Noregi, og gerir 
ríkjunum þar með kleift að taka þátt í innri markaði Evrópusambandsins.

ESA starfar óháð aðildarríkjunum og stendur vörð um réttindi 
einstaklinga og fyrirtækja samkvæmt EES-samningnum, svo tryggja megi 
samkeppni, framgang fjórfrelsisins, og eftirlit með ríkisaðstoð. 

Með starfi sínu greiðir ESA fyrir því að viðskiptahindrunum sé rutt úr 
vegi og að ný tækifæri og störf skapist. Innri markaðurinn í Evrópu eykur 
samkeppnishæfni aðildarríkjanna á alþjóðavettvangi. 
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