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hætt er að segja að fæðing og uppvaxtarár EFTA-dómstólsins hafi verið erfið. Eftir að náðst hafði söguleg sátt
milli aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og
Efnahagsbandalags Evrópu með samþykkt draga að samningi um
hið Evrópska efnahagssvæði, komst Evrópudómstóllinn að þeirri
niðurstöðu 14. desember 1991 í áliti nr. 1/91 að fyrirhuguð stofnun
sameiginlegs dómstóls bryti gegn sjálfstæði Evrópudómstólsins og
þar með gegn grunnreglum bandalagsréttar. Jafnframt lagði dómstóllinn áherslu á algert forræði sitt við túlkun hvers kyns reglna
bandalagsréttar. Málum var nú miðlað þannig að EFTA-ríkin skyldu
stofna sinn eigin dómstól með sjálfstæðum samningi sín á milli. Í
endurskoðaðri gerð EES-samningsins var því gert ráð fyrir starfsemi
EFTA-dómstóls án þess að dómstóllinn væri þar formlega stofnaður
(sbr. einkum 2. mgr. 108. gr. EES-samningsins).
Í stað þess að EFTA-dómstóllinn hefði sameiginlega starfsstöð með
Evrópudómstólnum í Lúxemborg, eins og gert hafði verið ráð fyrir
um EES-dómstóllinn, var dómstólnum komið fyrir í nálægð við
höfuðstöðvar EFTA í Sviss. Þótt aðild Sviss að EES-samningnum
(og um leið aðild Liechtenstein) félli um sig sjálfa í kjölfar þjóðar
atkvæðagreiðslu þar í landi 6. desember 1992 varð þessari niðurstöðu
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ekki haggað og EFTA-dómstóllinn tók til starfa í Genf 1. janúar 1994
undir forsæti Leif Sevón, tilnefndur af Finnlandi og með starfsliði á
þriðja tug manna.
Samkvæmt samningi EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar
og dómstóls, sem undirritaður var samhliða EES-samningnum í
Oportó 2. maí 1992, var EFTA-dómstóllinn formlega hliðsettur
Evrópudómstólnum við túlkun á EES-reglum. Evrópudómstóll
inn hafði látið þetta fyrirkomulag gott heita í síðara áliti sínu um
EES-samninginn 10. apríl 1992 (álit nr. 1/92) og þá meðal annars
vísað til þess að fyrirhugað væri að Evrópudómstóllinn kvæði
upp forúrskurði að beiðni dómstóla EFTA-ríkjanna, ef um slíka
forúrskurði yrði að ræða (sjá 107. gr. EES-samningsins). Í samningi
EFTA-ríkjanna var hins vegar kveðið á um heimild hins nýja
EFTA-dómstóls til að láta uppi „ráðgefandi álit“ að beiðni dómstóla EFTA-ríkjanna, þó þannig að ekki var um neina skyldureglu
að ræða gagnvart æðstu dómstólum aðildarríkjanna. Þetta jafngilti því að EFTA-ríkin hugðust ekki heimila dómstólum sínum
að afla forúrskurða frá Evrópudómstólnum og ætluðu hinum nýja
EFTA-dómstóll að þessu leyti rýmra verksvið en fyrirhugað hafði
verið að fela EES-dómstólnum. Hins vegar var nú engum sameiginlegum dómstól til að dreifa sem dæmt gat í ágreiningsmálum milli
hinna tveggja stoða, t.d. málum milli tiltekins EFTA-ríkis og bandalagsríkis svo sem raunin átti eftir að verða í svonefndri Icesave-deilu.
Hvað sem leið formlegu jafnræði milli EFTA-dómstólsins og
Evrópudómstólsins mátti ráða af ákvæðum EES-samningsins, svo
og EFTA-samningsins, að það var Evrópudómstóllinn sem skyldi
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vera leiðandi við túlkun og nánari mótun EES-reglna, a.m.k. að
svo miklu leyti sem þessar reglur svöruðu til reglna innri markaðar
bandalaganna. Við bættist að óneitanlega andaði nokkuð köldu frá
áliti Evrópudómstólsins nr. 1/91 til hvers kyns „utanaðkomandi
dómstóls“ sem hugðist fást við túlkun reglna innri markaðarins.
Það var því e.t.v. skiljanlegt að í EES-samningnum væri sérstaklega leitast við að tryggja einsleita dómaframkvæmd hinna tveggja
„EES-dómstóla“ og einnig var gert ráð fyrir sérstakri málsmeðferð
ef fordæmisréttur þessara dómstóla þróaðist með ólíkum hætti (sbr.
105. gr. EES-samningsins). Allt frá sínum fyrsta dómi 16. desember
1994 í Restamark (mál nr. E-1/94) lagði EFTA-dómstóllinn hins
vegar áherslu á að fylgja fordæmum Evrópudómstólsins og sýndi
með því hollustu við grundvallarforsendu EES-samningins, einsleitni.
Þótt EFTA-dómstóllinn væri ekki skipaður sjö dómurum, eins og
til hafði staðið í upphafi, gat dómstóllinn, með sína fimm dómara
sem að stóðu Austurríki, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð, talist
nokkuð öflug stofnun, jafnvel svo öflug að ekki væri útilokað að
hún hefði áhrif á þróun reglna innri markaðarins með fordæmisrétti
sínum. Þetta kom meðal annars fram í því þeir lögfræðingar sem tóku
við embætti dómara 1. janúar 1994 voru annað hvort málsmetandi
embættismenn, fræðimenn og/eða komu úr röðum æðstu dómara
EFTA-ríkjanna. Þór Vilhjálmsson, fyrrverandi hæstaréttardómari,
lagaprófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu var þar
engin undantekning.
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Með aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar að Evrópusambandinu (eins og það hét nú) 1. janúar 1995 voru hinar nýju EFTA-stofn
anir, dómstóllinn og eftirlitsstofnunin, í uppnámi. Raunar mátti segja
hið sama um fríverslunarsamtök Evrópu í heild sinni. Það breytti
þó stöðunni verulega að aðild Noregs að ESB hafði verið felld í
þjóðaratkvæðagreiðslu ári áður og Norðmenn horfðu því áfram til
samstarfs við ESB á grundvelli EES-samningsins. Það varð því aldrei
svo að Ísland yrði eitt eftir í EES eins leit út fyrir á tímabili! Hinn
10. mars 1995 varð Liechtenstein aðili að EES-samningnum og þar
með þriðja aðildarríki EFTA að EES. Með tilkomu Liechtenstein
var unnt að endurskipuleggja EFTA-stofnanir EES-samningsins
þannig að haldið væri í grunnforsendur samningsins um sjálfstæðar
stofnanir EFTA og tvær stoðir EES-samningsins, EFTA-stoð og
bandalagsstoð. Nýr EFTA-dómstóll tók til starfa 1. júlí 1995. Hins
vegar var ljóst að EFTA-dómstóllinn, nú með aðeins þrjá dómara,
var í allt annarri og veikari stöðu en sá sjö manna dómstóll sem gert
hafði verið ráð fyrir í öndverðu. Næstu ár dómstólsins einkenndust
af litlum málafjölda sem gerði dómstólnum nokkuð erfitt um vik
að byggja um nauðsynlegan trúverðugleika, bæði gagnvart dómstólum EFTA-ríkjanna og Evrópudómstólnum sem hafði á að skipa
15 dómurum eftir stækkun ESB.
Þegar árið 1995 höfðu hafist þreifingar um flutning EFTA-dómstólsins til Lúxemborgar. Gárungar höfðu á orði að flutningurinn
kæmi til að beiðni íslenska dómarans sem horfði til greiðra flugsamgangna milli Lúxemborgar og Keflavíkur! Að öllu gamni slepptu
skapaði flutningur EFTA-dómstólsins til Lúxemborgar forsendur
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fyrir stórauknum samskiptum við Evrópudómstólinn, svo og aðrar
stofnanir ESB, og markaði því tímamót. Ekki var það aðeins að
hlutverk EFTA-dómstólsins hafði verið mótað með hliðsjón af
Evrópudómstólnum heldur mátti það sama segja um hvers kyns
málsmeðferðarreglur og innra skipulag. Hjá EFTA-dómstólnum
tíðkuðust þannig deildir (kabinett) þar sem hver dómari hafði yfir að
ráða ritara og löglærðum aðstoðarmanni. Líkt og hjá Evrópudómstólnum var þannig mikið lagt upp úr sjálfstæði einstakra dómara.
Vekja má athygli á því að samkvæmt ákvæðum EFTA-samnings
ins um stofnun dómstóls og eftirlitsstofnunar var það dómstóll
inn, sem sjálfstæður þjóðréttarlegur aðili, sem gerði samning við
lúxemborgíska ríkið um aðsetur sitt 17. apríl 1996. Dómstóllinn
fluttist til Lúxemborgar ári síðar þar sem honum var komið fyrir
í húsnæði í eigu lúxemborgíska ríkisins á Kirchberg í Lúxemborg,
skammt frá byggingu Evrópudómstólsins, í svo nefndri Hémicyclebyggingu. Sú bygging hafði upphaflega verið hugsuð fyrir starfsemi
Evrópuþingsins en hýsti nú lúxemborgíska stjórnsýsludómstóla og
hluta af þýðingarstarfsemi ESB. Þótt dómstóllinn væri ekki inn á
gafli hjá stofnunum ESB, ef svo má að orði komast, höfðu dómarar
og starfsmenn aðgang að þessum stofnunum, t.d. bókasöfnum og
mötuneytum. Flutningurinn til Lúxemborgar þýddi einnig að
margvísleg fræðileg og félagsleg samskipti milli dómara EFTA
dómstólsins og Evrópudómstólsins voru nú möguleg.
Í dómi Evrópudómstólsins 9. júlí 1997, De Agostini, (sameinuð
mál C-34/95, C-35/95 og C-36/95 (De Agostini) vísaði dómstóll
inn í fyrsta sinn til fordæmis EFTA-dómstólsins. Um var að ræða
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dóm 16. júní 1995, Mattel Scandinavia and Lego Norge, (sameinuð
mál E-8/94 og 9/94) þar sem fjallað var um skýringu á tilskipun
nr. 84/450/EBE um villandi auglýsingar. Dómur Evrópudómstólsins sýndi að þótt Evrópudómstóllinn „sæti í bílstjórasætinu“
þegar kom að mótun dómvenjuskapaðs réttar innri markaðarins var
ekki þar með sagt að þarna ríkti fullkomin einstefna; ekki var úti
lokað að EFTA-dómstóllinn gæti haft áhrif á dómaframkvæmd hins
miklu stærri systurdómstóls síns með vönduðum og sannfærandi
rökstuðningi. Á þeim 20 árum sem EFTA-dómstóllinn hefur
starfað skipta tilvísanir Evrópudómstólsins til dóma EFTA-dómstólsins tugum. Öllu algengari eru þó tilvísanir lögsögumanna
Evrópudómstólsins til dómaframkvæmdar EFTA-dómstólsins. Má
segja að rannsókn á dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins heyri
til venjulegra vinnubragða við skoðun á lögfræðilegu álitaefni hjá
lögsögumönnum dómstólsins. Á 10 ára afmæli EFTA-dómstólsins
árið 2004 lýsti forseti Evrópudómstólsins, Vassilios Skouris, afstöðu
Evrópudómstólsins til dómaframkvæmdar EFTA-dómstólsins
þannig að ekkert lagaákvæði skyldaði Evrópudómstólinn til að fara
að fordæmum EFTA-dómstólsins. „Samt sem áður myndi það vera
ósamrýmanlegt hinu ráðandi markmiði EES-samningsins, sem er
einsleitni, að virða fordæmi EFTA-dómstólsins að vettugi“ (The
EFTA Court Ten Years On, ritstj. Carl Baudenbacher o.fl., Oxford
og Portland Oregon 2005, bls. 125 – þýðing mín).
Líkt og Evrópudómstóllinn á sínum fyrstu árum þurfti EFTA-dómstóllinn að glíma við spurningar um grunnreglur EES-samningsins,
ekki síst réttaráhrif hans í EFTA-ríkjunum. Dómur dómstólsins
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11. desember 1998 í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur (mál nr.
E-9/97), þar sem slegið var fastri meginreglunni um skaðabótaábyrgð
EFTA-ríkjanna vegna brota á EES-reglum, skipti hér sköpum. Á
Íslandi og Noregi var EFTA-dómstóllinn af sumum gagnrýndur
fyrir framsækna skýringu á EES-samningnum, jafnvel að veita
EES-reglum í reynd beina réttarverkan í andstöðu við forsendur
samningsins. Sjálfur orðaði ég það þannig að með dóminum hefði
dómstóllinn, á grundvelli einsleitni, komist að niðurstöðu „þar sem
hann víkur verulega frá efni samningsins, eins og það verður ákveðið
samkvæmt almennri málvenju og forsögu samningsins.“ Hins vegar
taldi ég einnig að með mótun reglunnar um skaðabótaábyrgð
EFTA-ríkjanna hefði verið dregið úr mótsögnum EES-samningsins
og stigið mikilvægt skref í þá átt að veita einstaklingum og lögaðilum
raunhæf úrræði til að knýja fram réttindi sín gagnvart EFTAríkjunum og skapa þeim sambærilega stöðu og þeir myndu njóta að
bandalagsrétti. Með mótun reglunnar um skaðabótaábyrgð var raunveruleg einsleitni Evrópska efnahagssvæðisins því ekki eins fjarlægt
markmið og ráð mátti af fyrrgreindu áliti Evrópudómstólsins 14.
desember 1991 („Um hið sérstaka eðli samningsins um Evrópska
efnhagssvæðið“,Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum,
Reykjavík 2001).
Dómurinn EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörns
dóttur sýndi glöggt hollustu EFTA-dómstólsins við það meginmarkmið EES-samningsins að skapa einsleitt efnahagssvæði, ekki
aðeins í orði heldur einnig á borði. Síðari dómar dómstólsins
allt fram á þennan dag hafa verið sama marki brenndir (sbr. t.d.
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L´Oreal, dómur 31. október 2007 í sameinuðum málum nr. E-9/07
og E-10/07). Á allra síðustu árum hefur dómstóllinn t.d. mótað
hugtakið „málsmeðferðareinsleitni“ (e. procedural homogeneity)
við skýringu á ýmsum reglum, sem gilda um stofnanir EFTAstoðarinnar og málsmeðferð þeirra, til samræmis við reglur ESB. Að
baki þessari dómaframkvæmd býr sú hugsun að réttarvernd ein
staklinga og fyrirtækja í EFTA-ríkjum EES eigi að vera af sambærilegum gæðum og í aðildarríkjum ESB svo sem framast sé unnt (sjá
t.d. Irish Bank, dómur 22. desember 2011 í máli nr. E-18/11). Þrátt
fyrir viðleitni til þess að færa efni EES-samningsins nær einsleitnimarkmiði sínu hefur dómstóllinn engu að síður ítrekað hafnað því
að EES-reglur geti haft beina réttarverkan (Criminal Proceedings
against A, dómur 3. október 2007 í máli nr. E/1/07).
Með dómi EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörns
dóttur var ljóst að það gat haft áþreifanlegar afleiðingar í för með
sér fyrir EFTA-ríkin að brjóta reglur samningsins. Eins gaf dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins almennt til kynna að dómstóll
inn myndi halda fast við fordæmisrétt Evrópudómstólsins þegar
kæmi að túlkun reglna innri markaðarins og væri tregur til þess
að láta þrönga hagsmuni ríkjanna hafa áhrif. Það gat því tæplega
komið á óvart að stjórnvöld í EFTA-ríkjunum væru mishrifin af
því að EFTA-dómstóllinn fjallaði um viðkvæm mál sem voru til
meðferðar fyrir dómstólum þeirra og legðust jafnvel gegn því að
innlendir dómstólar öfluðu ráðgefandi álits. Á Íslandi, þar sem unnt
var að skjóta úrskurðum héraðsdómara um öflun ráðgefandi álits til
Hæstaréttar, voru kveðnir upp hæstaréttardómar sem löttu dómara
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til að vísa málum til Lúxemborgar. Í Noregi fór norski ríkislögmaðurinn ekki dult með þá stefnu sína að norskir dómstólar ættu
ekkert með að vísa málum til EFTA-dómstólsins. Norskir fræðimenn færðu að því (umdeilanleg) rök að Hæstiréttur Noregs væri
jafnbær og EFTA-dómstóllinn til að túlka EES-samninginn og
öflun ráðgefandi álita hefði því lítið upp á sig. Sú hugmynd kom
reyndar ágætlega heim og saman við þá staðreynd að Hæstiréttur
Noregs virtist óviljugur til að vísa málum til EFTA-dómstólsins
nema við mjög sérstakar aðstæður, t.d. ef fyrir lá að Eftirlitsstofnun
EFTA myndi fara með sama álitaefni fyrir dómstólinn með beinni
málshöfðun ef ekki kæmi til ráðgefandi álits (sbr. t.d. mál Finanger,
dómur 17. nóvember 1999, mál nr. E-1/99).
Inn í þessa dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins spilaði að EFTAdómarinn sem tilnefndur var af Liechtenstein, Carl Baudenbacher,
tók við embætti forseta EFTA-dómstólsins þegar Þór Vilhjálmsson lét af störfum 1. janúar 2003 og nýr íslenskur dómari, Þorgeir
Örlygsson prófessor, tók sæti hans. Ásýnd dómstólsins var því
nokkuð fjarri því að geðjast að þeim sem töldu að Norðmenn og
norsk sjónarmið ættu að vera ráðandi í EFTA-stofnunum EES,
þ.á m. í EFTA-dómstólnum. Hvað sem þessu leið var staðreyndin
sú að tilvísanir norskra dómstóla til EFTA-dómstólsins voru fáar
samanborið við hin EFTA-ríkin ef miðað var við höfðatölu. Með
góðum vilja mátti bera Noreg saman við þau ríki ESB sem áttu hvað
fæstar tilvísanir til Evrópudómstólsins, t.d. Danmörku og Svíþjóð,
en ýmislegt benti þó til þess að álitamál um túlkun EES-reglna væru
í mörgum tilvikum leidd til lykta í Noregi án nokkurrar aðkomu
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EFTA-dómstólsins (sjá skýrslu Halvard Haukeland Fredriksen
sem birt var sem viðauki nr. 3 með skýrslu norska utanríkisráðu
neytisins, NOU 2012:2 „Utenfor og innenfor“). Með tiltölulega fáar
málshöfðanir Eftirlitsstofnunar EFTA með raunverulegt lögfræðilegt vægi fann dómstóllinn sig í þeirri stöðu að hafa vandræðalega
fá mál til meðferðar. Fram til 2007 var árlegur fjöldi mála í öllum
tilvikum aðeins 10 eða færri. Þar á meðal voru hins vegar mál sem
Eftirlitsstofnun EFTA höfðaði og engum vörnum var haldið uppi.
Þessi aðstaða var að sjálfsögðu vatn á myllu þeirra sem héldu því fram
að dómstóllinn væri óþarfur eða jafnvel óhæfur til að fást við erfið
mál vegna skorts á nægilegum málafjölda!
Á síðustu árum hefur fjöldi mála hjá EFTA-dómstólnum vaxið
jafnt og þétt, fyrst og fremst vegna aukinna tilvísana frá dómstólum
EFTA-ríkjanna, ekki síst íslenskum dómstólum. Athygli vekur að
árið 2011 var Þorgeir Örlygsson, dómari við EFTA-dómstólinn
skipaður hæstaréttardómari og við sæti hans tók Páll Hreinsson
hæstaréttardómari. Leiða má líkur að því að samband EFTA-dómstólsins og Hæstaréttar Íslands hafi styrkst við þessi „dómaraskipti“.
Hvort sem það er þessari breytingu um að kenna eða öðrum þáttum
hefur á síðustu árum orðið vart við stefnubreytingu Hæstaréttar
Íslands til þess hvort rétt sé að vísa málum til EFTA-dómstólsins.
Samsvarandi breyting hefur hins vegar ekki orðið hjá Hæstarétti
Noregs þrátt fyrir að dómari við EFTA-dómstólinn, Henrik Bull,
hafi verið skipaður í Hæstarétt Noregs árið 2010. Hins vegar eru vísbendingar um að lægra settir norskir dómstólar séu hægt og sígandi
að verða viljugri en áður að afla ráðgefandi álita EFTA-dómstólsins
og stuðla þannig að því túlkun reglna sé ein og söm á öllu hinu
Evrópska efnahagssvæði.
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Rifja má upp að í samningaviðræðum Íslendinga við Breta
og Hollendinga um svonefnt Icesave-mál árið 2009 féllust hinir
erlendu viðsemjendur á að íslenskir dómstólar myndu eiga
lokaorðið um ákveðin álitaefni viðvíkjandi röðun krafna þeirra í
skuldaröð, svo framarlega sem dómstólarnir hefðu aflað ráðgefandi
álits EFTA-dómstólsins og fylgt því. Af þessu var tæplega hægt að
draga aðra ályktun en þá að EFTA-dómstóllinn nyti trausts þessara
erlendu ríkja. Þessi ríki ákváðu einnig að taka þátt í málsmeðferð
Icesave-málsins, sem Eftirlitsstofnun EFTA höfðaði gegn íslenska
ríkinu árið 2011, án athugasemda eða fyrirvara (dómur 28. janúar
2013 í máli nr. E-16/11). Ekki ber heldur á öðru en að þau líti á
sýknudóm dómstólsins sem endanlegar lyktir í málinu. Það fór því
ekki svo að það yrði Evrópudómstóllinn sem skæri úr um þennan
ágreining Íslendinga, Breta og Hollendinga, eins og leit út fyrir á
tímabili.
Þessar staðreyndir tala sínu máli um það traust sem EFTA-dómstóllinn hefur byggt upp með dómaframkvæmd sinni í yfir 20 ár.
Þetta traust hefur dómstóllinn ekki öðlast með því að vera leiðitamur
þeim ríkjum sem standa að honum, Íslandi, Noregi og Liechtenstein,
heldur með því að sýna sjálfstæði í verkum sínum og, umfram allt,
hollustu við meginmarkmið og regluverk EES-samningsins. Þótt
dómstóllinn kunni að vera misvinsæll hjá stjórnvöldum þessara ríkja
í hita einstakra mála, njóta þau ávaxta af starfi hans með trúverðugri
og skilvirkri framkvæmd EES-samningsins.
Þegar litið er um öxl má líklega segja að þrátt fyrir erfiðleika við
fæðingu og uppvöxt EFTA-dómstólsins hafi ræst úr stofnuninni og
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að hún sé nú komin vel á legg eftir 20 ár. Erfiðleikar Sviss í tvíhliða
samskiptum sínum við ESB síðustu ár sýna e.t.v. best hver staða
EFTA-ríkjanna væri án trúverðugra og sjálfstæðra eftirlitsstofnana.
Sú áhugaverða hugmynd hefur reyndar komið fram að Sviss leysi
vandkvæði sín með því að gerast aðili að EFTA-dómstólnum (og
Eftirlitsstofnun EFTA) sem myndi þá einnig fjalla um tvíhliða samninga Sviss og ESB. Aðild Sviss að dómstólnum gæti skapað forsendur
til þess að dómstóllinn yrði (aftur) skipaður fimm dómurum. Slík
breyting yrði ótvírætt til þess fallin að styrkja dómstólinn. Án tillits
til þessa hafa komið fram hugmyndir frá dómstólnum sjálfum um
dómstóllinn verði skipaður fimm dómurum í mikilvægum málum,
svo og að unnt sé að kalla til lögsögumann.
Þessar hugleiðingar gefa til kynna að þótt dómstólnum hafi í
stórum dráttum tekist ætlunarverk sitt á undanförnum árum er staða
dómstólsins með sínum þremur dómurum ekki eins og best verður á
kostið og töluvert svigrúm er til umbóta. Fjölgun dómara, t.d. með
notkun varadómara í mikilvægum málum eða skipun lögsögumanns,
væri til þess fallin að styrkja trúverðugleika dómstólsins gagnvart
dómstólum EFTA-ríkjanna og efla samband þeirra við dómstólinn
í Lúxemborg. Breyting í þessa átt myndi stuðla að bættum aðgangi
að EFTA-dómstólnum og styrkingu á dómstólavernd einstaklinga
og einkaaðila í EFTA-ríkjunum samkvæmt EES-reglum. Sterkari
EFTA-dómstóll myndi einnig vera í annarri aðstöðu til að hafa
áhrif á fordæmisrétt Evrópudómstólsins og þannig í reynd auka áhrif
EFTA-ríkjanna á mótun réttarreglna innri markaðarins.
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Að mínu mati eru hugmyndir um fjölgun dómara og styrkingu
innviða EFTA-dómstólsins því eitthvað sem þarf að taka til skoðunar
í náinni framtíð. Jafnframt kæmi þá til skoðunar að taka af tvímæli
um skyldu æðstu dómstóla EFTA-ríkjanna til þess að vísa málum til
EFTA-dómstólsins. Án aðkomu skilvirks EFTA-dómstóls að réttar
framkvæmd í EFTA-ríkjunum er ljóst að markmiði samningsins
um öflugt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði „með tryggri framkvæmd, meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og
heildarjafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna samningsaðila“ verður
ekki náð (4. mgr. aðfararorða EES-samningsins).
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