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ESAs rolle

Vi kontrollerer at Island, Norge 

og Liechtenstein overholder 

forpliktelsene sine etter 

EØS-avtalen og kan bistå ved 

gjennomføringen av EØS-

regler i nasjonal rett. 



Bente Angell-Hansen

Frank Büchel

Högni S. Kristjansson

College



 De fire friheter + (anskaffelser, 

miljø, FoU mv.)

 Offentlig støtte

 Konkurranse

Innføring av nytt EØS-regelverk

Undersøke brudd på regelverket

Arbeidsområder



 Landbruk, fiske, skogbruk

 Tollunion og ekstern handel

 Euro, skatt og pengepolitikk

 Justis (f.eks. Schengen)

 Forsvar og sikkerhet

Det som faller utenfor:

(…men EØS-avtalen kan også spille inn på disse områdene)



Det indre markedet

 Kontrollere innføring av nytt EØS-

regelverk

 Undersøke nasjonal lovgivning og 

praksis

 Gjennomføre kontroller

 Mattrygghet og dyrevelferd

 Transportsikkerhet



Varestandarder, personbevegelighet mv. 

• EUs felles landbrukspolitikk er ikke del av EØS

• Mange sider ved norsk landbruksnæring blir likevel påvirket 

direkte eller indirekte av de områder EØS-avtalen omfatter fullt ut, 

inkludert:

• Varestandarder, tekniske krav etc.: 

Omfattende krav til traktorer og andre landbruksmaskiner (lys- og 

lyssignalinnretninger, støy for fører, typegodkjenning, vernerammer, krav til 

deler og utstyr mv.)

• Personbevegelighet: 

Økt tilgang på god og kvalifisert arbeidskraft fra hele EØS, økt fleksibilitet og 

tidvis reduserte lønnskostnader



Det indre markedet

 Kontrollere innføring av nytt EØS-

regelverk

 Undersøke nasjonal lovgivning og 

praksis

 Gjennomføre kontroller

 Mattrygghet og dyrevelferd

 Transportsikkerhet



Boplikt ved kjøp av landbrukseiendom

• 2003-2007: Tre klagesaker mot Norge om personlig boplikt for landbrukseiendommer 

– fri bevegelighet av kapital (kjøp, bruk og salg av fast eiendom, 

eierskapsbegrensning) og retten til å velge eget bosted (EMK artikkel 2 nr. 1)

• Norge: formål å sikre stabil og spredt bosetting og helhetlig ressursforvaltning (+ 

kulturlandskap) 

• Europeisk rettspraksis: godkjente formål, men personlig boplikt går lenger enn 

nødvendig for å oppnå formålene

• Løpende dialog med Norge og gradvis endring i norske regler: personlig boplikt ikke 

lenger generelt krav for konsesjon (men kan tillates i individuelt begrunnede tilfeller), 

reell mulighet for å få konsesjon uten at eier selv må bo på eiendommen = ansett i 

tråd med EØS-retten



Saksgangen

ESA sender et formelt

åpningsbrev der ESA 

legger frem

synspunktene sine 

og gir landet mulighet

til å svare

Dersom saken ikke 

blir løst, kan ESA 

vedta en grunngitt 

uttalelse der landet 

blir bedt om å rette 

seg etter EØS-

reglene

Til slutt kan ESA 

bringe saken inn for 

EFTA-domstolen, 

som har siste ord

Formelt 

åpningsbrev 

(LFN)

Grunngitt 

uttalelse 

(RDO)

EFTA –

domstolen 

(application)

Hvordan saker oppstår

 Enhver kan klage (anonymt om ønskelig)

 ESA kan åpne saker på eget initiativ

 Notifisering fra EØS EFTA-statene

ESA setter i gang en undersøkelse, som så kan 

føre til lukking eller til en formell traktatbruddsak.

Uformelle steg:

 Form 1 (melding fra statene om gjennomføring av EØS-regelverk)

 Request for information (uformelt brev med spørsmål om regelverk, 

praksis mv.)

 Pre-Article 31 letter (ytterligere spørsmål + signal om at formell sak kan 

bli åpnet)

 Pakkemøter (diskuterer pågående saker med de ulike departementene)



EFTA-domstolen i Luxembourg

 ESA kan stevne EØS EFTA-landene for 

brudd på EØS-avtalen

 Domstolen kan prøve lovligheten av ESAs vedtak

 Gir rådgivende uttalelser til domstoler i EFTA-landene, jf. i 

Norge domstolloven § 51a 
(ESA er ikke direkte part i disse sakene, men deltar med innlegg)

 Har siste ord om tolkningen av EØS-regelverk (med noen 

forbehold pga. formelt sett ikke-bindende uttalelser)

 ESA følger opp rådgivende uttalelsers gjennomføring 

i nasjonal rett



Det indre markedet

 Kontrollere innføring av nytt EØS-

regelverk

 Undersøke nasjonal lovgivning og 

praksis

 Gjennomføre kontroller

 Mattrygghet og dyrevelferd

 Transportsikkerhet



Mattrygghet og veterinære forhold

• Omfattende regelverk
– Omtrent 40 % av EØS-retten

– Rundt 90 % av norsk regelverk om 

matproduksjon, mattrygghet, dyrevelferd mv.

– Mat og fôr, veterinærlegemidler, animalske 

biprodukter, importkontroller, frø, gjødsel mv.

– Spesielle prosedyrer for inkorporering og 

gjennomføring, inkludert forenklede 

prosedyrer for beskyttelsestiltak ved import 

– sykdomsutbrudd, behov for samtidig 

ikraftsetting

– Norge og Island (ikke Liechtenstein – tilsyn utført av sveitsiske myndigheter i tråd 

med bilateral avtale EU-CH)



Mattrygghet og veterinære forhold forts.

• Forvaltes av de tre matdepartementene (LMD, NFD, HOD), men hovedsakelig 

Mattilsynet – den offentlige etaten i Norge som arbeider mest med EU/EØS-saker

– Utforming og gjennomføring av regelverk

• Deltakelse i EUs komiteer og arbeidsgrupper på mat og veterinærområdet – koordinering og 

konsultasjoner i forkant

• Gjennomføring i norsk rett 

• Notifisering av sykdomsutbrudd og fór- eller matkriser til ESA

– Tilsynsvirksomhet

• I tillegg fører ESA tilsyn med norske (og islandske) myndigheter

– Mattrygghet så viktig at ett tilsyn ikke er nok – vi går inn som nummer to 

– Sikre at EØS-reglene gjennomføres, praktiseres og etterleves som forutsatt 

– Egen Food Safety Unit i indre markedsavdelingen, bestående av 4 veterinærer og 2 

jurister



Mattrygghet og veterinære forhold forts.

• ESAs kontroll- og revisjonsarbeid

– Jevnlig på-stedet tilsyn (2-8 insp./år) for å kontrollere nasjonalt tilsynssystem

– Gir råd og informasjon og har felles kontroller med Mattilsynet, løpende dialog 
om regelbrudd og tolkning av regelverket

– Rapporter og landprofiler
• Rapporter utformes i etterkant av inspeksjoner (funn, forslag til hvordan rette mangler, frister for 

oppfølging mv.)

• Årlige rapporter om nytt regelverk, utfall av inspeksjoner, vurdering av oppfølgingstiltak (eller 
mangel på dette) osv. 

• Publiseres på ESAs nettsider + oppsummerende landprofiler

– Beredskapsplaner for nødsituasjoner

– Samarbeid med Kommisjonen, DG Sante mv.



www.eftasurv.int

eftasurv

@eftasurv

EFTA Surveillance Authority


