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EFTA 

Generelt om sekretariatet: 
- Presentasjon av EFTA sekretariatet holdes av Elìn Sif Kjartansdòttir 

- Sekretariatet består av ca 90 ansatte 

- Hovedkontoret er i Genève, i tillegg er det kontor i Brussel og Luxemburg 

- Brusselkontoret arbeider med håndtering av EØS avtalen, og har ca. 60 ansatte 

- Arbeidet fordeles på 5 underutvalg som hhv jobber med;  

o Fri flyt av varer 

o Fri flyt av tjenester og kapital 

o Fri fly av personer 

o Flankering (?) og horisontale retningslinjer 

o Juridiske og institusjonelle saker 

Prosessen fra EU lov til EØS lov 
- EU lager utkast til ny lov 

- Loven forankres i EU 

- EFTA sekretariatet gjør en gjennomgang og vurdering 

- EFTA statene vurderer relevans og behovet for tilpasning 

- Sekretariatet lager utkast til avgjørelse 

- Forhandlinger med EU 

- EØS felles komite avgjørelse 

- Implementering i EFTA statene 

GDPR: 
- Trådte i kraft i EU fra 25. mai 2018 

- Ikrafttredelse i EØS 20. juli 2018 

- Behov for tilpasninger for følgende områder: 

o European Data Protection Board (EDPB) 

 Uavhengig overvåkingsorgan for databeskyttelse 

o One- stop shop mekanisme 

 Organisasjoner som utfører grenseoverskridende 

personopplysningsvirksomhet skal bare måtte forholde seg til en 

tilsynsmyndighet I fremtiden (eksempelvis Google, Facebook, Twitter, 

LinkedIn mm.) 

o Mekanismer som skal sikre samarbeid og ensartet anvendelse; 

 Art 60 samarbeid mellom den ledende tilsynsmyndigheten og andre berørte 

tilsynsmyndigheter 

 Art 63 Konsistensmekanisme- krav til samarbeid mellom 

tilsynsmyndighetene for en ensartet anvendelse av forordningen  

o Inkorporering som skal sikre ensartede avgjørelser 

 Art 64 Uttalelse fra Personvernrådet 

 Art 65 tvisteløsning gjennom Personvernrådet 

- Behov for konstitusjonelle tilpasninger/krav 



Personvernrådet 
- Arbeidsgruppe bestående av representanter fra EU- landenes datatilsyn, også kalt Artikkel 29 

gruppen. 

- Et selvstendig EU organ.  

- EØS/EFTA statenes tilsynsmyndigheter har rett til å delta som observatører men uten 

stemmerett.  

EØS- tilsynet ESA 

Generelt 
- I ESA jobber det ca. 80 hvorav 20 av disse er fra Norge.  

- 60 jurister 

- Ledelsen består av tre personer, og Presidenten er Norsk. 

4 avdelinger 
- Indre marked 

- Konkurranse og statsstøtte 

- Juridisk avdeling  

- Administrasjon 

Arbeidsområder 
- ESA er et håndhevingsorgan 

- Administrerer innføring av nytt EØS regelverk 

o Viktig del av arbeidet med å forenkle tilværelsen til personer og virksomheter i EØS- 

området 

o Norge er «best i klassen» på gjennomføringer av EU direktiver i Norsk rett  

- Undersøke brudd på regelverk 

o Alle kan klage til ESA 

o ESA kan gjennom egen overvåkning oppdage eventuelle problemer i nasjonale 

regelverk, dette kan føre til en formell traktatbruddssak 

 3 trinn ved traktatbrudd 

 ESA fremlegger sine synspunkter i et formet brev og gir landet 

mulighet til å svare 

 Om saken ikke løses kan ESA be landet om å rette seg etter EØS- 

reglene (i en grunngitt vedtatt uttalelse) 

 ESA kan tilslutt ta saken inn for EFTA- domstolen som har siste ord. 

o Gjennomfører kontroller; mattrygghet og transport 

- Offentlig støtte  

o Som hovedregel forbudt, men mange unntak 

o Skal meldes til ESA for godkjenning 

o Ulovlig støtte kan kreves tilbakebet. 

- Konkurranse 

o Håndheving av EØS- konkurranseregler 

 Ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling 

 ESA har vide kontrollfullmakter og kan ilegge bøter 

Områder som faller utenfor EØS- avtalen; 
- Landbruk, fiske, skogbruk 

- Tollunion og ekstern handle 



- Skatt og pengepolitikk 

- Justis, for eksempel Schengen 

- Forsvar og sikkerhet 

 

→ EØS- avtalen kan likevel spille inn på disse områdene. 

 

 


