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Ágrip 

Hér verður fjallað um lýðræðið á Íslandi og stöðu þess gagnvart Evrópusambandinu. Sagt 

verður frá þróun þess síðustu áratugina og hvernig það hefur mótast með EES-samningnum. 

Einnig verður fjallað um lýðræði innan stofnana Evrópusambandsins, hinn svo kallaða 

lýðræðishalla og Lissabon-sáttmálann. Rannsóknarspurningin er „Mun innganga Íslands í 

Evrópusambandið veikja lýðræðið?“  

Helstu niðurstöður eru þær að innan EES-samningsins leynist „tvöfaldur“ lýðræðishalli sem 

einkennist að lítilli aðkomu EES-ríkja við innleiðingu nýrra laga. Þá er EES-samningurinn 

yfirþjóðlegur samningur í sífelldri breytingu, en hann tekur yfir ný lagaákvæði frá 

Evrópusambandinu, sem snúa að þeim sviðum sem samningurinn nær yfir. Lýðræðið á Íslandi 

hefur veikst að undanförnu með þeim tvíhliðasamningum sem ráðamenn hafa stofnað til og þá 

sérstaklega með EES-samningnum. Innganga Íslands í Evrópusambandið myndi leiða til þess 

að Ísland yrði þátttakandi í mótun nýrra laga og hefði atkvæðisrétt innan þess. Þó að 

lýðræðishalla sé einnig að finna innan veggja sambandsins þá er hann í minna mæli en innan 

EES-samningsins og Lissabon-sáttmálinn er einnig ætlaður til þess að vinna bug á honum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formáli 
Það eru margir sem eiga þakkir skildar fyrir aðstoð og stuðning við höfund við vinnslu 

þessarar ritgerðar. Fyrstan ber að nefna Eirík Begmann, leiðbeinanda minn, sem veitti góðar 

og gagnlegar ábendingar og hugmyndir í gegnum allt ferlið. Hann á einnig þakkir skildar fyrir 

að hafa veitt mér stóran hluta þeirra þekkingar sem nauðsynleg er við vinnslu þessarar 

ritgerðar. Einnig þakkar höfundur Eiríki fyrir að hafa ýtt undir áhuga minn á Evrópumálum. 

Allir kennarar við Félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst eiga þakkir skildar fyrir þann 

metnað sem þeir hafa lagt í að gera námið áhugavert, krefjandi og skemmtilegt og raun ber 

vitni. 

Fjölskyldu minni er ég einnig mjög þakklát, ekki síst foreldrum mínum fyrir þá þolinmæði 

sem þau hafa sýnt við vinnslu þessarar ritgerðar. Einnig þakka ég föður mínum, Jónasi 

Karlessyni fyrir alla þá hjálp, gagnlegar ábendingar og yfirlestur sem hann gaf sér tíma í.  
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1.0 Inngangur 

Þann 6. október 2008, daginn sem Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra Íslands, bað 

Guð að blessa Ísland, urðu óafturkræfar breytingar á Íslandi. Óhætt má segja að atburði 

mánuðina á eftir megi telja til þeirra afdrífaríkustu í sögu lýðveldisins. Ekki var langt í algert 

efnahagshrun þegar verst lét. Í kjölfarið varð umræðan um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu mun meiri. Þjóðin vantreysti íslenskum stjórnvöldum og 

eftirlitstofnunum, þar sem þáverandi ríkisstjórn áttu þátt í því að skapa það umhverfi sem 

síðar hrundi og í sameiningu brugðust Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið 

eftirlitshlutverki sínu.  

Samkvæmt könnun sem framkvæmd var af Capacent Gallup í febrúar 2009 um viðhorf 

almennings til Evrópusambandsins kom fram að meirihluti fólks á aldrinum 16-75 ára, eða 

rúm 64%, voru frekar eða mjög hlynnt því að aðildarviðræður um inngöngu Íslands í 

Evrópusambandið yrðu teknar upp. Frá þeim tíma hefur mikið gerst í íslensku samfélagi sem 

skiptir máli þegar viðhorf fólks til Evrópusambandsins er skoðað og má þar helst nefna, 

Búsáhaldabyltinguna, ríkisstjórnarskipti, alþingiskosningar og Icesave-málið. Nýlega spurði 

þjóðarpúls Gallup landsmenn hversu mikið eða lítið traust þeir bæru til ýmissa 

alþjóðastofnana. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar bera Íslendingar næst minnsta 

traustið til Evrópusambandsins, en rúmlega 44% aðspurðra sögðust frekar lítið traust bera til 

sambandsins og 30% bera hvorki mikið né lítið traust til þess. Því má fullyrða að andstaða við 

sambandið hefur aukist undanfarna mánuði.  

Skoðanaskipti um kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu urðu háværari þegar ríkisstjórn 

Jóhönnu Sigurðardóttur samþykkti í byrjun júlí 2009 að senda inn aðildarumsókn að 

Evrópusambandinu. Suma af kostum aðildar er ekki hægt að meta til fjár, líkt og þátttaka í 

mótun nýrra reglna sem gilda eiga í samfélaginu og  að íslenska spillingin mun líklegast 

minnka þar sem íslenska ríkið yrði hluti af stærra og ef til vill strangara kerfi. Annað gildir um 

upptöku nýs gjaldmiðils, evru, þar sem evrunni fylgir meiri stöðugleiki, sem myndi laða 

erlenda fjárfesta aftur til landsins. Þeir sem eru á móti Evrópusambandinu halda því gjarnan 

fram, að landbúnaðurinn myndi ekki þola samkeppni við erlenda markaði og sjálfræðið yfir 

fiskimiðum okkar myndi glatast, sem og fullveldið sem þjóðin barðist svo hart fyrir. Á 

þessum nótum hefur umræðan verið. Hún hefur einkennst af hræðsluáróðri á báða bóga þar 

sem andstæðingar aðildar telja upp ástæður líkt og fullveldisframsal, atvinnuleysi og valdalítil 
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smáríki (Heimssýn, e.d.) á með Evrópusinnar tala um stöðugleika í hagstjórn og lægra 

matvælaverð. Á þessum grunni mynda menn sér skoðanir í stað þess að hafa upplýsta skoðun 

á því hvaða kosti og hvaða gallar Evrópusambandið búi yfir. 

Undir þessari umræðu og almennum áhuga á Evrópumálum fór höfundur að velta fyrir sér 

hvað yrði um hið lýðræði ef Íslendingar samþykktu inngöngu í Evrópusambandið. Menn tala 

um sjálfstæði og fullveldi en lýðræðið kemur sjaldan upp í þeirri umræðu. Sumir hafa það á 

orði að ef Ísland gengi inn í Evrópusambandið myndi íslenskt lýðræði heyra sögunni til. 

Ákvarðanir sem skipta Íslendinga máli yrðu ekki lengur teknar af íslenskum 

embættismönnum heldur stjórnmálamönnum annarra ríkja sem hafa ekki umboð frá íslensku 

þjóðinni. Höfundur hugleiddi nokkuð þessa orðræðu og spurði sig sem svo: Er aðild Íslands 

að Evrópusambandinu í raun slæmur valkostur fyrir lýðræðið? Myndi það ef til vill minnka? 

Hvernig stendur lýðræðið gagnvart Evrópusambandinu í dag? Út frá þessum hugleiðum 

vaknaði rannsóknarspurningin „Mun innganga Íslands í Evrópusambandið veikja lýðræðið?“ 

Með því að leita svara við þessari spurningu langar höfundi að kanna hver staða lýðræðisins 

sé í dag og hver sé framtíð þess.  

Ísland tengist Evrópusambandinu í gegnum EFTA, EES-samninginn og í gegnum Schengen-

samstarfið. Sumir telja að EES-samningurinn sé orðið úrelt fyrirbæri þar sem 

Evrópusambandið hefur tekið mikilli breytingu undanfarin áratug en EES-samningurinn hefur 

nánast staðið í stað. Það hefur haft í för með sér að EES-samningurinn hefur minna vægi en 

áður og nær hann ekki lengur með fullnægjandi hætti yfir samstarf EES-ríkjanna og 

Evrópusambandsins (Eiríkur Bergmann, 2009). Því telur höfundur mikilvægt að Íslendingar 

taki upplýsta ákvörðun um aðild að Evrópusambandinu og eitt skrefið í þá átt er að skoða 

stöðu lýðræðisins. 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni verður byrjað á því að fjalla um lýðræði og 

á hvaða grunni lýðræði byggist á. Ennfremur þarf að gera sér grein fyrir eðli 

Evrópusambandsins - hvaða tilgangi það þjónar, hverju það þjónar og hvernig það þjónar. Þá 

verður farið yfir stöðu Íslands í Evrópusamrunanum og hver staða landsins yrði við aðild að 

Evrópusambandinu. Heimildir eru aðallega fengnar úr bókum, bæklingum og skýrslum.  
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Það er von höfundar að eftir lestur ritgerðarinnar geti lesendur áttað sig betur á framtíð 

lýðræðisins og um leið hver staða þess gagnvart Evrópusambandinu sé og hvort það í raun 

muni veikjast eða styrkjast við inngöngu inn í sambandið.  
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2.0 Lýðræði á Íslandi 

Lýðræði er margslungið hugtak um þá stjórnmálastefnu sem gengur út frá því að valdið eigi 

sér frum-uppsprettu hjá fólkinu. Lýðræði er ekki hægt að fullskapa í eitt skipti fyrir öll heldur 

er það stjórnarfyrirkomulag í stöðugri þróun. Lýðræði er heldur ekki alls staðar eins og mótast 

af aðstæðum hverju sinni. Ekki er svo ýkja langt síðan að konur fengu jafnan kosningarétt á 

við karla og að blökkumenn tryggðu sér jafnan kosningarétt á við hvíta í Bandaríkjunum 

Lýðræðisleg þátttaka borgara hefur tekið þó nokkrum breytingum í hefðbundnum 

lýðræðisríkjum þar sem stjórnmálaflokkar voru eitt sinn helsti farvegur fyrir pólitíska 

þátttöku, en hefur nú færst út til ýmis konar málefnaflokka. Íbúasamtök, faghópar og 

foreldrafélög eru meðal þeirra þátttökuforma sem sækja á í vaxandi mæli. (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007).  

Ef samfélag á að búa við lýðræðislegt stjórnarfar þurfa nokkur grunnskilyrði að vera til staðar. 

Í fulltrúalýðræði nútímans eru valdhafar kosnir í kosningum sem haldnar eru með reglulegu 

millibili. Ríkja þarf tjáningarfrelsi í samfélaginu og borgarar þurfa að hafa aðgang að 

mismunandi upplýsingum svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir um málefni líðandi stundar. 

Ýmis borgaraleg réttindi þurfa að vera til staðar líkt og félagafrelsi. Virkt lýðræðislegt 

samfélag þarf að búa við lög og reglur sem settar eru í stjórnarskrá ásamt öðrum lögum um 

stjórnskipan og rétt íbúa samfélagsins (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).  

Bandaríski stjórnmálafræðingurinn Robert Dahl telur upp í bók sinni On Democracy kosti 

lýðræðis og af hverju lýðræðisfyrirkomulagið ætti að vera valið ofar öðru kerfi;  

- Lýðræði kemur í veg fyrir að harðstjórar nái völdum í samfélaginu. 

- Lýðræði tryggir borgurum mörg grunnréttindi sem ólýðræðisleg ríki gera ekki. 

- Lýðræði tryggir borgurum víðtækara persónufrelsi en nokkurt annað stjórnarkerfi. 

- Lýðræði gerir borgurum kleift að standa vörð um hagsmuni sína. 

- Aðeins lýðræðisfyrirkomulag veitir borgurum færi á að nýta sjálfsákvörðunarrétt sinn – 

þ.e að búa við lög sem það hefur sjálft kosið. 

- Aðeins lýðræði getur stuðlað að hámarksábyrgð í siðferðislegum efnum. 

- Lýðræði stuðlar meira að mannlegum þroska en nokkurt annað stjórnarfyrirkomulag. 

- Aðeins lýðræði getur stuðlað að pólitískum jöfnuði. 

- Nútímaríki, sem búa við fulltrúalýðræði, heyja ekki stríð hvert gegn öðru. 
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- Ríki sem hafa lýðræðislegt stjórnarfyrirkomulag eru líklegri til að búa við meiri 

velmegun en ríki sem gera það ekki. (Dahl, 1998).  

Segja má að íslenska þjóðin hafi fengið lýðræði afhent á silfurfati þar sem helstu áfangar í 

þróun þess, líkt og almennur kosningaréttur, þróuðust hér á landi án mikilla átaka eftir að 

samskonar breytingar höfðu náð fram að ganga í Danmörku (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2007). Með stjórnarskrárbreytingu árið 1903 fengu fullorðnir karlmenn almennan 

kosningarétt á Íslandi en konur og hjú árið 1915. Sá kosningarréttur var háður aldri. 

Kosningaþátttaka breyttist lítið við þessar breytingar og hafði engin afgerandi áhrif á 

valdahlutföll hér á landi. Einn hópur fólks hafði þó engin réttindi og voru það 

sveitastyrkþegar. Þetta var ekki fjölmennur hópur og fékk hann kosningarétt árið 1934 þegar 

takmarkanir á kosningarétt voru afnumdar úr stjórnarskrá (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).  

Kosningaréttur tryggir ekki einn og sér lýðræði, ef atkvæði vega ekki jafnt. Kjördæmaskipan 

á Íslandi í upphafi tuttugustu aldar tryggði landsbyggðinni yfirburðastöðu á Alþingi. Því má 

orða það þannig að kosningakerfið hafi unnið á móti þéttbýlinu og þeim flokkum sem reiddu 

sig á atkvæði þéttbýlisins. Þetta var gert svo að fámenn byggðarfélög væru ekki beitt óréttlæti 

af stærri og fjölmennari svæðum. Gæta þurfti réttar þeirra. Kosningakerfið hefur haft 

margvísleg áhrif á stjórnmálaþróun á Íslandi og hefur í raun verið sjálfstætt deilumál. 

Mismunandi skoðanir hafa verið á því hvort jafna ætti atkvæðavægi og þá í hve miklum 

mæli. Kosningakerfið hafði áhrif á styrkleikahlutföll þingflokkanna og þar með myndun 

meirihluta og ríkisstjórnamyndanir. Sá stjórnmálaflokkur sem hagnaðist hvað mest á þessu 

kosningakerfi var Framsóknarflokkurinn, en atkvæði hans komu hvað mest úr dreifbýlinu. 

Einnig hefur misvægi atkvæða haft nokkur áhrif á opinbera stefnumótun. Yfirvigt 

landsbyggðarinnar hefur gert það að verkum að þingið er almennt áhugasamt um málefni 

landsbyggðarinnar og þingmenn þess hluta hafa sinnt umtalsverðu fyrirgreiðsluhlutverki fyrir 

sín kjördæmi (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Íslenskar konur tóku ekki þátt í stjórnmálum í umtalsverðum mæli fyrr en 1922, þegar fyrsta 

konan var kjörin á Alþingi. Konum tók ekki að fjölga verulega á Alþingi fyrr en Samtök um 

kvennalista bauð sig fram árið 1983. Framboð kvennalistans var öðrum flokkum hvatning til 

að rétta hlut kvenna á sviði stjórnmála, þá aðallega með því að höfða meir til kvenna og 

bjóða fram kvenframbjóðendur. Kjör Vigdísar Finnbogadóttur í forsetaembætti Íslands árið 

1980 vakti mikla athygli erlendis, en hún var fyrsta konan í heiminum til þess að gegna stöðu 
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forseta. Eins vakti athygli að árið 2009 tók Jóhanna Sigurðardóttir við embætti 

forsætisráðherra, fyrst kvenna á Íslandi. Þótt konur séu í auknum mæli að starfa á vettvangi 

stjórnmála, taka þær ekki eins virkan þátt og karlar (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Á Íslandi einkennist stjórnskipan helst af fulltrúarlýðræði, þingræði og valdalitlu embætti 

forseta. Fulltrúalýðræði felst í því að á Alþingi, sem fer með löggjafarvaldið ásamt forseta 

Íslands, sitja kjörnir fulltrúar almennings.  

Í þingræði felst að meirihluti Alþingis ræður skipun ríkisstjórnarinnar og getur eftir vild 

áminnt hana eða knúið hana til afsagnar með vantraustsyfirlýsingu. Á Íslandi er þingræði, þó 

með þeirri undantekningu að forseti Íslands er þjóðkjörinn. Forsetinn hefur það vald að geta 

synjað samþykkt á lögum og vísað þeim í þjóðaratkvæðisgreiðslu og skipað utanþingsstjórnir. 

Hlutverk íslenska þingsins er setning laga og eftirlit með framkvæmdavaldinu. Þingið á 

Íslandi er ekki mjög valdamikið þar sem framkvæmdavaldið er mjög sterkt og eftirlitið með 

því ekki jafn öflugt og það gæti verið. Ríkisstjórnin er í forystuhlutverki fyrir 

framkvæmdavaldinu á Íslandi og ber hún lýðræðislega ábyrgð á störfum 

framkvæmdavaldsins. Framkvæmdavaldið hefur frumkvæði að löggjöf og ef ríkisstjórnin 

hefur traustan meirihluta á bak við sig getur hún komið stjórnmálafrumvörpum greiðlega í 

gegn. Þingið er einnig mikilvægur vettvangur stjórnmálaumræðu og eftirlits. Ákveðnar 

tillögur hafa verið settar fram til að efla eftirlit þingsins gagnvart framkvæmdavaldinu svo 

sem aukin upplýsingaskylda ráðherra (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

2.1 Lýðræði og hnattvæðing 

Járnbrautin var sú uppgötvun 19. aldar sem hafði í för með sér gríðarleg áhrif. Með henni 

jukust möguleikar ríkis til að hafa áhrif á fleiri ríki en næstu nágranna sína. „Hnattvæðing 

nútímans er því í sjálfu sér alls ekki nýtt fyrirbæri, heldur eingöngu nýr kafli í aldarlöngu 

ferli“ (Guðmundur Hálfdanarson, 2001: 227) þar sem talið er að ástandið í heiminum við 

upphaf 21. aldar sé á margan hátt svipað því sem var við upphaf 20. aldar. Guðmundur 

Hálfdánarson heldur einnig fram í bók sinni Íslenska Þjóðríkið að lýðræðisríki nútímans starfi 

eftir ákveðnum alþjóðlegum leikreglum, sem eru að mestu óháðar staðbundnum hefðum eða 

menningarlegum einkennum (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). 

Ný mynd í hnattvæðingunni blasir við stjórnmálaflokkum og stjórnmálamönnum. Við fall 

Berlínarmúrsins tók við ný heimsmynd. Gamlar valdablokkir hurfu og við tók nýtt 
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ríkjamynstur. Einangrun þjóða var rofin, samskipti manna voru ekki lengur háð landamærum 

og alþjóðasamstarf varð mun mikilvægara (Bryndís Hlöðversdóttir, 2000). 

Anthony Smith heldur því fram að stjórnmál breytist við hnattvæðingu. Það sé ekkert nýtt að 

svo gerist en stjórnmál eru fær um að aðlaga sig að nýjum aðstæðum. Þjóðríkið verður áfram 

til sem grunneining samfélagsins sem og sjálfsímynd þjóða sem er undirstaðan í þessu kerfi. 

Við hnattvæðinguna styrkist sjálfsmynd þjóða, þær hverfa ekki heldur taka þær stakkaskiptum 

(Smith, 2001). Í erindi Bryndísar Hlöðversdóttur á málfundarröð Samfylkingarinnar um 

lýðræði, fjallaði hún um að í hnattvæðingunni fælust ný tækifæri fyrir stjórnmálin til að þróast 

og endurnýjast. Nýtt hlutverk blasir við þeim, þau þurfa að tileinka sér nýjar leikreglur og 

endurskoða hlutverk sitt frá grunni (Bryndís Hlöðversdóttir, 2000). 

Frá stofnun lýðveldisins hafa íslenskir stjórnmálamenn tekist að tryggja hagstæð viðskiptakjör 

á erlendum mörkuðum með tvíhliða samskiptum. Samskipti Íslands við Norðurlöndin  í 

Norðurlandaráði byggja á milliríkjasamskiptum sem og samningar við Bretland um viðskipti 

eða deilur um fiskveiðilögsögu. Samningur landsins við hið yfirþjóðlega Evrópusamband 

virðist vera rökrétt framhald í tvíhliðasamningum ríkisstjórnarinnar til að tryggja landi og 

þjóð hagstæð viðskiptakjör. Tvíhliðasamningar Íslands fela ekki í sér virka þátttöku í 

fjölþjóðasamvinnu innan alþjóðastofnanna, s.s til að tryggja grundvallarhagsmuni 

þjóðarinnar. Ein af ástæðum tvíhliðasamninga er trú íslenskra ráðamanna á áhrifaleysi þeirra 

innan alþjóðastofnana (Baldur Þórhallsson, 7. september 2007). Með þessum samningum hafa 

íslenskir stjórnmálamenn takmarkað hluta af löggjafavaldi Alþingis og er samningurinn um 

Evrópska efnahagssvæðið (EES) dæmi um slíkt. Á grundvelli hans verða Íslendingar að taka 

upp löggjöf Evrópusambandsins án formlegrar meðferðar á Alþingi. (Guðmundur 

Hálfdanarson, 2001). 

Frá þessu sjónarhorni er hægt að fullyrða að lýðræði á Íslandi hafi veikst með takmarkaðri 

þátttöku Íslands í alþjóðasamstarfi. Ef íslensk stjórnvöld taka ekki þátt í fjölþjóðlegum 

ákvörðunum þá mun það ógna hagsmunum Íslendinga. Ríki verja hagsmuni sína eingöngu 

með beinni þátttöku þar sem vægi alþjóðastofnana hefur aukist í hinum alþjóðavædda heimi 

(Baldur Þórhallsson, 7. september 2007). Þeir tvíhliða samningar sem íslenskir ráðamenn hafa 

stofnað til fyrir hönd þjóðarinnar, hafa dregið úr virku lýðræði á Íslandi. 
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3.0 Samskipti Íslands og Evrópusambandsins frá stofnun lýðveldisins 

Alþjóðasamskipti Íslands við erlend ríki og stofnanir hafa tekið miklum breytingum seinustu 

áratugina. Utanríkismálin einkenndust í upphafi á því að fullnýta þann ábáta sem 

alþjóðsamskipti skapa án þess að kosta nokkru til. Breytt viðhorf um skyldur, hlutverk og 

forgangsröðun urðu hins vegar til þess að auka alþjóðasamskipti Íslands. Nú er talað í mun 

meiri mæli um skyldur Íslands erlendis, áhrif þess og mikilvægi virkrar þátttöku í 

alþjóðsamstarfi (Baldur Þórhallsson, 7. september 2007). Í lok seinasta kafla er talið að með 

auknum samskiptum erlendis hafi lýðræðið á Íslandi hlotið skaða af, þar sem Ísland deilir að 

mestu tvíhliðasamningum með öðrum ríkjum og stofnunum. Þar að leiðandi er mikilvægt að 

líta á hvernig helstu og mikilvægustu samningum Íslands sé háttað og með hvaða hætti. 

Alþjóðasamskipti Íslands hafa í miklum mæli verið við meginland Evrópu. Ísland er ekki 

einungis hluti af Evrópu í landfræðilegum skilningi heldur deila Íslendingar einnig sögulegum 

og menningarlegum verðmætum með íbúum Evrópu. Margt er sameiginlegt með íslensku 

samfélagi og samfélagi margra annarra ríkja Evrópu og áhrifa gætir víða. Stór hluti 

vöruútflutnings frá Íslandi fer til Evrópu og helsti innflutningurinn til landsins kemur þaðan. 

Því er hægt að fullyrða að það sé mikið hagsmunamál fyrir Íslendinga að halda uppi traustum 

samskiptum við ríki Evrópu (Gunnar Helgi Kristinsson, 1990). 

Allt frá stofnun lýðveldisins hafa Íslendingar þurft að móta sér skoðun á hvernig samskiptum 

sínum við Evrópu sé háttað. Í upphafi samstarfs tóku Íslendingar þátt í stofnun 

Efnahagssamvinnustofnun Evrópu, OEEC, sem seinna þróaðist yfir í Efnahags- og 

þróunarstofnun Evrópu, OECD. Þátttaka Íslands kom til vegna þess að Ísland þáði Marshall-

aðstoð frá Bandaríkjunum eftir seinni heimstyrjöld en hún var í boði fyrir stríðshrjáð 

Evrópulönd með bágan efnahag (Gunnar G. Schram, 1990). Þátttaka Íslands í 

Evrópusamstarfi hefur því náð yfir hart nær hálfa öld þó svo hún hafi verið tregablandin til að 

byrja með. Þegar nokkur ríki Evrópu stofnuðu með sér bandalag sem nú er Evrópusambandið, 

tóku íslensk stjórnvöld þá ákvörðun að horfa á úr fjarska. Helstu ástæður þess voru smæð 

hagkerfisins, mikilvægi sjávarútvegs, höft í efnahagsstjórninni og baráttan um yfirráðin yfir 

fiskimiðunum við landið (Auðunn Arnósson o.fl., 2003). 

Umræðan um frekara Evrópusamstarf varð hávær á sjöunda áratugnum. Nefnd íslenskra 

embættismanna vann að því að skilgreina stöðu Íslands gagnvart Efnahagsbandalagi Evrópu, 

þar sem Bretar höfðu sótt um aðild. Á þessum tíma útilokaði nefndin ekki inngöngu Íslands 
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en eftir að Bretum var hafnað aðild að bandalaginu árið 1963 brustu forsendur Íslands 

gagnvart inngöngu (Einar Benediktsson, 2000). Í staðinn fyrir aðild að Efnahagsbandalaginu 

gekk Ísland inn í Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) árið 1970. Fyrir samningnum fór 

viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks. Í kjölfarið lækkaði vöruverð á innfluttum 

vörum og útflutningur Íslendinga átti auðveldara með að nálgast evrópska neytendur (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 1990). 

Tilgangur EFTA var að stofna til fríverslunarsamninga milli aðildarríkja Evrópusambandsins 

og ríkjanna í EFTA og auka þannig um leið viðskipti á milli ríkjanna. Hægt er að fullyrða að 

stofnun EFTA hafi verið andsvar við hinu yfirþjóðlega valdi Evrópusambandsins og alla tíð 

hefur stefna EFTA verið sú að bregðast við breytingum og þróun innan Evrópusambandsins 

og aðlaga hana að stofnunum EFTA (Eiríkur Bergmann, 2003). Samkvæmt 2. grein EFTA - 

samningsins eru markmið samtakanna þessi: 

  - að stuðla að áframhaldandi þróun og jafnvægi í viðskiptum og efnahagstengslum milli 

aðildarríkjanna á svæði samtakanna, á grundvelli sanngjarnra samkeppnisskilyrða og 

samsvarandi reglna, 

  - frjáls vöruviðskipti, 

  - að auka í áföngum frelsi fólks til flutninga, 

  - að auka í áföngum frelsi í viðskiptum með þjónustu og fjárfestingar, 

  - að sjá til þess að sanngjörn samkeppnisskilyrði ríki í viðskiptum milli aðildarríkjanna, 

  - að opna markaði aðildarríkjanna á sviði opinberra innkaupa, 

  - að veita hugverkaréttindum viðeigandi vernd í samræmi við ströngustu alþjóðlega staðla 

(Utanríkisráðuneytið,  e.d.). 

Alþingisumræðurnar um Fríverslunarsamning Evrópu urðu þó nokkrar. Þingmenn beittu 

aðallega efnahagslegum rökum máli sínu til stuðnings, hvort sem þeir voru með eða á móti 

aðild. Andstæðingar EFTA-aðildar notuðu einnig hugmyndaleg rök, svo sem með vísan til 

fullveldis, sjálfstæðis og sérstöðu landsins. Svo virðist sem allir þingmenn hafi verið sammála 

um sérstöðu landsins, þá út frá fólksfjölda, en einnig mátti skilja að sérstæðan væri víðtækari 

en svo (Eiríkur Bergmann, 2008). 

Síðari hluta tuttugustu aldarinnar voru Evrópumálin lítið til umfjöllunar á Íslandi. Umræðan 

varð hinsvegar háværari þegar stytta tók í að Ísland gengi inn í Evrópska efnahagssvæðið 
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(EES). Afstaðan til EES varð svo eitt heitasta umræðuefni stjórnmálamanna allt til ársins 

1992 þegar Alþingi samþykkti EES-samninginn (Eiríkur Bergmann, 2003). EES-

samningurinn var einn sá áhrifamesti og yfirgripsmesti alþjóðasamningur sem samningsaðilar 

höfðu unnið að. Samningurinn átti að skapa sameiginlegan innri markað þar sem frjálst flæði 

vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns fengi að streyma nær ótakmarkað. Með EES-

samningnum vildu íslenskir ráðamenn tryggja íslenskum útflutningi sem greiðustu leið að 

innri markaði Evrópu (Auðunn Arnórsson o.fl., 2003). 

Sjaldan er minnst á það hversu hart var deilt um EES-samninginn við aðdraganda undirritunar 

hans. Samningsgerðin hófst í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar en var lögð fyrir Alþingi 

af ríkisstjórn Davíðs Oddssonar. Jón Baldvin Hannibalsson var utanríkisráðherra beggja 

þessara ríkisstjórna og er sagt í bók Einars Benediktssonar, Ísland og Evrópuþróunin 1950-

2000, að „samningurinn verður vafalaust mikið tengdur nafni hans, svo mjög sem hann gekk 

fram í því máli.“ (Einar Benediktsson, 2000: 131). Hins vegar voru Kvennalistinn og 

Alþýðubandalagið alfarið á móti samþykkt EES-samningsins. Framsóknarflokkurinn klofnaði 

í afstöðu sinni og fór svo að meirihluti þingmanna Framsóknarflokks hafnaði samningnum 

(Einar Benediktsson, 2000). 

Ef til vill hefði það verið gott fordæmi hjá þáverandi ríkisstjórn að láta EES-samninginn í 

hendur þjóðarinnar með þjóðaratkvæðisgreiðslu, líkt og Sviss gerði á sínum tíma, (Auðunn 

Arnórsson o.fl., 2003) fyrst svo mikillar andstöðu gætti við samninginn á Alþingi. Kom það 

til umræðu að setja samninginn í þjóðaratkvæðisgreiðslu en lögfróðir menn, þeir Eiríkur 

Tómasson hrl., dr. Gunnar G. Schram prófessor og Sigurður Líndal prófessor, töldu að þess 

þyrfti ekki þar sem „Þjóðaratkvæðisgreiðsla um EES-samninginn bryti í bága við þær 

hugmyndir sem hingað til hafa ráðið um fulltrúalýði hér á landi. Rísi vafi um það hvort 

alþjóðasamningur brjóti í bága við stjórnarskrána fæst ekki úr því skorið með 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Stjórnarskránni verður aðeins breytt með þeim hætti sem getið er í 

79. gr. hennar.“ (Þingskjal 221. (1992-1993)). Og því var fallið frá þeirri hugmynd. 

Ísland tengist Evrópusambandinu ekki einungis í gegnum EFTA og EES-samninginn heldur 

einnig í gegnum Schengen-landamærasamstarfið. Þegar norrænu Evrópusambandsríkin sóttu 

um aðild að Schengen-samstarfinu, gerðu þau það með fyrirvara um að viðhalda hinu norræna 

vegabréfaeftirliti, en það felur í sér að íbúar norðurlandanna þurfa ekki að hafa vegabréfið 

meðferðis þegar farið er á milli landanna. Á þeim forsendum hófust viðræður um aðild 
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Íslands að Schengen-samstarfinu. Í viðræðunum vildi Ísland geta haft áhrif á mótun nýrra 

Schengen-reglna með svipuðum hætti og Lúxemborgar-samningurinn kveður á um. 

Samkvæmt honum hafa Ísland og Noregur fullan rétt á því að taka þátt í mótun og 

framkvæmd Schengen-reglna á öllum stigum en sjálf atkvæðisgreiðslan er í höndum 

Evrópusambandsríkja (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Schengen-samningurinn var samþykktur á Alþingi og tók hann gildi árið 2001. Schengen-

samstarfið snýst fyrst og fremst um að tryggja frjálsa för einstaklinga innan landamæra 

þátttökuríkja og að efla baráttuna gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi (Utanríkisráðuneytið, e.d.). 

Í stuttu máli snýst samstarfið um aðgreiningu á flughöfnum milli þeirra sem ferðast innan 

svæðisins og þeirra sem ferðast til og frá því. Afnám landamæraeftirlits inn á svæðinu og 

samræmdar reglur gilda um vegabréfsáritanir, þjálfun landamæravarða og meðferð á 

flóttamönnum (Eiríkur Bergmann, 2003). Í gegnum Schengen-samstarfið tekur Ísland þátt í 

stærstum hluta Evrópusambandsins sem lýtur að dóms- og innanríkismálum. Má þá nefna að 

íslenska lögregluembættið hefur fengið greiðari aðgang að öðrum löggæsluyfirvöldum sem og 

upplýsingum (Eiríkur Bergmann, 2009). 

Efnahagshrunið á Íslandi í októberbyrjun 2008 markaði enn einn þáttinn í Evrópuumræðunni 

hér á landi. Aðildarumsókn að Evrópusambandinu var rædd af alvöru innan allra 

stjórnmálaflokka og samfélagið allt logaði af skoðanaskiptum um kosti og galla aðildar að 

sambandinu. Fór svo að Alþingi samþykkti þingsályktun þann 16. júlí 2009 að leggja inn 

aðildarumsókn hjá Evrópusambandinu. Tillagan var samþykkt með 33 atkvæðu á móti 28 

atkvæðum, 2 sátu hjá (Þingskjal 283. (2009-2010)).  

Hins vegar hafa Icesave-deilurnar við Breta og Hollendinga blandast inn í Evrópuumræðuna 

og brugðið skugga á sjálfar aðildarviðræðurnar. Fyrrverandi heilbrigðisráðherra, Ögmundur 

Jónasson telur það „skjalfesta staðreynd að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi sett lausn Icesave 

sem skilyrði fyrir því að önnur ríki geti veitt landinu einhverja fyrirgreiðslu.“ (Ríkisútvarpið, 

2009). Lilja Mósesdóttir, þingmaður Vinstri hreyfingarinnar græns framboð sagði í samtali 

við fréttastofu þann 1. október 2009, „hafa miklar efasemdir um að nú sé rétti tíminn fyrir 

aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bretar tengi Evrópusambandsaðild og lausn Icesave-

málsins ótvírætt saman.“ (Ríkisútvarpið, 2009). Lilja var stödd á Evrópuráðsþingi í 

Strassborg þar sem John Tomlinson, þingmaður breska Verkamannsflokksins sagði Íslendinga 

í afar veikri samningsstöðu vegna efnahagserfiðleika þjóðarinnar og Icesave-deilunnar. 
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Íslendingar færu nánust á hnjánum til Evrópusambandsins og yrðu ekkert annað en byrði á 

framkvæmdastjórn þess (Ríkisútvarpið, 2009). 

Ekki er við öðru búist en að einhver átök eigi eftir að eiga sér stað í íslensku samfélagi ef til 

aðildarsamninga koma og verða lagðir fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðisgreiðslu, henni til 

samþykkis eða synjunar. Innganga í Evrópusambandið hefur mikil áhrif á lýðræðið á Íslandi, 

þar sem hluti ákvörðunarvaldsins mun færast yfir í stofnanir sambandsins. Lýðræðið mun þá á 

einhvern hátt færast frá Alþingi yfir til Evrópusambandsins.  

Hvort sem við göngum inn í Evrópusambandið eða ei, er eitt víst að einhugur þarf að ríkja hjá 

þjóðinni. Mikilvægt er að gengið sé frá helstu deilumálum og náð viðundandi lausn. Eftir 

aðildarviðræður er mikilvægt að veita íslensku þjóðinni hlutlausar upplýsingar um 

Evrópusambandið, kosti þess og galla, og hverju niðurstöður aðildarviðræðna munu skila 

íslensku þjóðinni. Stjórnmálamenn mega ekki beita hræðsluáróðri og herja á þjóðina með 

einhliða upplýsingum sér í hag. Allt þarf að vera upp á borðinu. Innganga í Evrópusambandið 

er mikilvægt skref fyrir lítið samfélag og því þurfa allir íbúar að taka upplýsta ákvörðun um 

hvort aðild að slíku samstarfi sé rétt ákvörðun. 
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4.0 Ísland og EESsamningurinn 

Einar Benediktsson, fyrrverandi sendiherra, sagði í erindi sem hann hélt á ráðstefnu í 

nóvember 2006 um Evróputengsl Íslands, að innganga í EFTA árið 1970 hafið verið gæfuspor 

sem stigið var „á nákvæmlega réttum tíma elleftu stundar“. Án EFTA aðildar hefðu 

Íslendingar verið í bágri stöðu vegna þeirra landhelgisdeilna sem þeir stóðu í á 8. áratugnum. 

Niðurstöður erfiðrar samningsgerðar um fríverslun á sjávarafurðum við Efnahagsbandalagið, 

sem kom til framkvæmda við viðurkenningu 200 sjómílna landhelgismarka, var rýmri en í 

EFTA samkomulaginu. Ávinningur við EFTA-aðildina, var þátttaka að hinni óvæntu þróun, 

að Efnahagsbandalagið stæði EFTA-ríkjunum opið til fríverslunar eða þátttöku. Þrátt fyrir 

mikla andstöðu gagnvart landhelgismálum Íslendinga varð Ísland samningsbundinn 

þátttakandi í Evrópuferlinu (Einar Benediktsson, 2007). 

EES-samningurinn átti að verða næsta skrefið fyrir EFTA-löndin en það ár breytti fall 

Berlínamúrsins öllum forsendum Evrópusamrunans. Með þátttöku í  EES-samningnum var 

Ísland virkur meðlimur í hinu efnahagslega samrunaferli Evrópusambandsins en stendur þó 

fyrir utan stofnanir þess. Það gerir það að verkum að „EES með sínum þrem þátttökuríkjum er 

nánast söguleg tímakekkja“ (Einar Benediktsson, 2007). Að mati flestra hefur þó reynsla 

Íslendinga af EES-samstarfinu verið nokkuð góð. „EES-samningurinn hefur haft mjög 

mikilvæg og jákvæð áhrif á íslenskt atvinnulíf. Með honum var lagður grunnur að víðtæku 

samstarfi okkar við aðildarríki Evrópusambandsins og er hann umfangsmesti samningur um 

viðskipti, þjónustu og miðlun upplýsinga og þekkingar sem við höfum gerst aðilar að“ 

skrifaði Halldór Ásgrímsson fyrrv. utanríkisráðherra í formála handbókar Stjórnarráðsins um 

EES-samninginn (Utanríkisráðuneytið, 2003:7). Í skýrslu utanríkisráðuneytisins, Staða 

Íslands í Evrópusamstarfi frá árinu 2000 segir að „EES-samningurinn tryggir tengingu við þá 

þætti Evrópusamstarfsins þar sem best hefur tekist til. Það má hins vegar telja til kosta hans 

að ýmsir þættir Evrópusamstarfsins, sem ýmist eru ekki ýkja eftirsóknarverðir eða hreinlega 

ganga gegn íslenskum hagsmunum, standa utan samningsins. Ber þar af sjónarhóli Íslands 

fyrst að nefna sjávarútvegsstefnuna“ (Utanríkisráðuneytið, 2000:7).  

Íslendingum hefur vissulega áunnist margt með þátttöku sinni í EES. Þó má fullyrða að á 

undanförnum árum hefur vægi samningsins minnkað og nær hann ekki lengur með 

fullnægjandi hætti yfir samstarf EES-ríkja og Evrópusambandsins. Þessi þróun hefur fært 

EES-ríkin enn frekar út á hliðarlínuna í evrópsku samstarfi. Þessar breyttu forsendur urðu til 
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þess að íslensk stjórnvöld ræddu þann möguleika við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

að uppfæra eða endurskoða EES-samning að breyttri aðstöðu (Eiríkur Bergmann, 2009). 

Mikil áherslu var lögð á efnislega aðlögun samningsins, aukin áhrif á störf stofnana 

Evrópusambandsins og tryggari þátttaka í nefndum. Einnig var vilji fyrir að uppfæra bókun 

níu við EES-samninginn en hún snýr að viðskiptum um sjávarafurðir (Auðunn Arnórsson 

o.fl., 2003). Nokkur árangur náðist með uppfærslu á bókun níu en annars var engan áhuga að 

finna hjá Evrópusambandinu um neina aðlögun eða uppfærslu á EES-samningnum á móts við 

breytingar sem höfðu átt sér stað innan Evrópusambandsins (Eiríkur Bergmann, 2009). 

4.1 Stofnanir og ákvarðanaferli innan EES-samningsins 

Stofnanaþættir EES-samningsins er oft lýst sem tveggja stoða kerfi sem byggir á stofnunum 

EFTA-ríkjanna með sérsamningum á grundvelli EES-samningsins og eigin stofnanir sem 

gegna sama hlutverki og stofnanir Evrópusambandsins. Helstu stofnanir EFTA sem koma að 

framkvæmd EES-samningsins eru fastanefnd EFTA, eftirlitsstofnun EFTA (ESA), EFTA-

dómstóllinn, þingmannanefnd EFTA og ráðgjafarnefnd EFTA. Að auki var stofnaður 

sameiginlegur vettvangur þar sem aðilar frá hvorri stoðinni um sig mætast til að taka 

ákvarðanir um EES-samninginn. Um er að ræða EES-ráðið og sameiginlega EES-nefndin auk 

annarra undirnefnda (Utanríkisráðuneytið, 2003). 

Með þátttöku Íslands í gegnum EES-samninginn hefur þjóðin framselt hluta af löggjafarvaldi 

sínu. Með hlutdeild í stofnunum EES/EFTA-ríkja getur Ísland haft lýðræðisleg áhrif á 

framgang mála og speglast nær öll lýðræðisleg þátttaka Íslands í Evrópusamstarfi í gegnum 

starfsemi stofnana samningsins. Í gegnum EES-samninginn hefur Ísland einnig aðgang að 

stofnunum Evrópusambandsins en fá tækifæri eru fyrir EES/EFTA-ríkin til þess að hafa áhrif 

á löggjöf og reglugerðir sambandsins þar sem lítið tillit er tekið til EES-samningsins og þeirra 

ríkja sem í honum eru.  

4.1.1 Fastanefnd EFTA 

Fastanefnd EFTA (Standing Committee of the EFTA States) er skipuð sendiherrum 

EES/EFTA ríkjanna. Hvert aðildarríki EFTA að EES-samningnum hefur fulltrúa í 

fastanefndinni og hefur sá hinn sami eitt atkvæði. Meginhlutverk nefndarinnar er að samræma 

afstöðu EFTA-ríkjanna innan EES-samningsins gagnvart Evrópusambandinu fyrir fundi í 

sameiginlegu EES-nefndinni. Fastanefndin hittist að jafnaði 7-8 sinnum á ári. Fimm 

undirnefndir og fjöldi vinnuhópa eru fastanefndinni til aðstoðar og undirbúa þau mál sem fara 
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til afgreiðslu hjá henni og sameiginlegu EES-nefndinni. Undirnefndirnar fimm eru skipaðar 

fulltrúum utanríkisráðuneyta EES/EFTA-ríkjanna. Hverri nefnd tilheyrir ákveðinn 

málefnaflokkur, s.s undirnefnd I sem fjallar um mál sem tilheyra frjálsu flæði vöru. 

Undirnefndirnar funda annars vegar sem undirnefndir fastanefndar EFTA og hins vegar sem 

undirnefnd sameiginlegu EES-nefndarinnar og þá með fulltrúum framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins (Forsætisráðuneytið, 2007).  

4.1.2 Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 

Eftirlitsstofnun EFTA (EFTA Surveillance Authority, ESA) er sú stofnun sem hefur eftirlit 

með því að staðið sé við skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum, þær efndar og að 

aðgerðir aðildarríkjanna á sviði samkeppni séu lögmætar. Segja má að eftirlitsnefnd EFTA sé 

hliðstæð framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvað eftirlitshlutverkið varðar. Eftirlitið snýr 

bæði að því hvernig EES-reglunum er framfylgt af aðildarríkjunum og hvernig þær eru 

innleiddar í réttarfar þeirra. Einnig gegnir stofnunin mikilvægu hlutverki í samkeppnismálum, 

en hún tryggir réttmæta samkeppni fyrirtækja í viðskiptum á Evrópska efnahagssvæðinu. 

 
Fjallað er um starfsemi ESA í samningi um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, en 

samkvæmt honum skal stofnunin vera sjálfstæð og óháð. Starfsmenn stofnunarinnar eiga ekki 

að vinna út frá fyrirmælum frá ríkisstjórnum eða öðrum hagsmunaaðilum og eiga EFTA-ríkin 

að virða það. ESA stofnunin getur tekið upp mál að eigin frumkvæði eða vegna óánægju frá 

einkaaðilum, EES-ríkjum eða frá stofnunum Evrópusambandsins. Telji stofnunin að brotið sé 

gegn samningsákvæðum getur hún hafið áminningarferli sem leitt getur til málsmeðferðar 

fyrir EFTA-dómstólnum. Brot gegn samningnum getur einnig haft í för með sér sektir eða 

skaðabætur (Utanríkisráðuneytið, 2003). 

4.1.3 EFTA-dómstóllinn 

EFTA-dómstóllinn (EFTA Court) hefur lögsögu í deilumálum á milli ríkjanna í EFTA og mál 

sem varða eftirlitsnefnd EFTA, en valdasvið dómstólsins eru takmarkaðar við ágreiningsmál 

sem eru innan regluramma EES.  Hlutverk dómstólsins er það sama gagnvart EFTA-ríkjunum 

og Evrópudómstóllinn gagnvart aðildarríkjum Evrópusambandsins. Evrópudómstóllinn ber að 

taka mið að dómafordæmum EFTA-dómstólsins og gagnkvæmt. Dómstóllinn starfar á 

grundvelli áðurnefnds samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 

dómstóls.  
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EFTA-dómstóllinn fjallar um þrennskonar mál: 

- kærumál sem ESA höfðar gegn einu eða fleiru EFTA-ríkjum. 

- lausn deilumála milli eins eða fleiri EFTA-ríkja. 

- mál sem ríki höfðar gegn ákvörðun ESA og byggir á vanhæfi, brotum gegn samningum,       

formgöllum, EES-samningnum, valdníðslu eða beitingu réttarregla. 

Að auki veitir EFTA-dómstóllinn landsdómstólum EFTA/EES-ríkjanna ráðgefandi álit um 

túlkun réttarreglna sem falla undir EES-samninginn. Slíkt ráðgefandi álit dómstólsins er ekki 

bindandi heldur leiðbeinandi fyrir landsdómstóla. Hið ráðgefandi álit felst í því að 

landsdómstóllinn leggur spurningar fyrir EFTA-dómstólinn sem hann síðan svarar 

(Forsætisráðuneytið, 2007). 

4.1.4 Þingmannanefnd EFTA og ráðgjafarnefnd EFTA 

Þingmannanefnd EFTA gegnir ráðgefandi hlutverki gagnvart ráðherraráði EFTA. Nefndin 

fjallar um starfsemi EFTA, málefni EES og Evrópusambandsins, gerð fríverslunarsamninga 

og almennt um efnahags- og viðskiptamál. Þingmannanefnd EFTA hefur samstarf við 

þingmenn frá samstarfsríkjum samtakanna, þ.e þeim ríkjum sem EFTA hefur gert samstarfs- 

og fríverslunarsamninga við. Fulltrúar þingmannanefndarinnar sitja einnig í hinni 

sameiginlegu þingmannanefnd EES.  

Ráðgjafarnefnd EFTA er vettvangur fyrir aðila vinnumarkaðar í EFTA-ríkjunum. Til dæmis 

eiga Alþýðusamband Íslands, Samtök iðnaðarins, Samtök atvinnulífsins og fleiri félög fulltrúa 

í nefndinni. Nefndin hefur ráðgefandi hlutverk gagnvart EFTA-ríkjunum. Fulltrúar 

ráðgjafarnefndarinnar skipa einnig hluta í EES-ráðgjafanefndinni (Forsætisráðuneytið, 2007). 

4.1.5 Sameiginlegar stofnanir EES 

EES-ráðið (EEA Council) knýr áfram framkvæmd EES-samningsins og setur almennar 

viðmiðunarreglur fyrir sameiginlegu EES-nefndina. EES-ráðið skipa fulltrúar í ráði 

framkvæmdastjórnarinnar og Evrópusambandsins ásamt einum fulltrúa hvers EFTA-ríkis 

(Forsætisráðuneytið, 2007).  

Sameiginlega EES-nefndin (EEA Joint Committee) er megin samstarfsvettvangur EFTA-

ríkjanna innan EES-samningsins og Evrópusambandsins. Hlutverk hennar er að tryggja virka 

framkvæmd samningsins og ákveða hvaða Evrópusambandsgerðir séu teknar inn í EES-
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samninginn. Nefndin er vettvangur fyrir samningsaðila til að hafa samráð um flókin mál á 

grundvelli samningsins (Utanríkisráðuneytið, 2003).  

Sameiginlega EES-þingmannanefndin fylgist með þróun og framkvæmd EES-samningsins og 

gefur álit sitt á EES-málum. Nefndina skipa jafnmargir þingmenn þjóðþinga EFTA-ríkjanna 

og Evrópuþingsins. Hlutverk nefndarinnar er að stuðla að fundum og umræðum til þess að 

auka skilning milli Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna á þeim sviðum sem samningurinn 

nær til. Nefndin er samsvarandi þingmannanefnd EFTA og gegnir ráðgefandi hlutverki 

gagnvart EFTA-ríkjunum og er vettvangur fyrir þingmenn þeirra. Ráðgjafarnefnd EES er 

vettvangur fyrir samskipti á milli aðila vinnumarkaðar Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna 

(Utanríkisráðuneytið, 2003). 

4.2 EES-samningurinn og ákvarðanataka í Evrópusambandinu 

Gerð EES-samningsins var hugsaður sem kostur fyrir ríkin í EFTA sem ekki voru tilbúin að 

ganga í Evrópusambandið. EFTA-ríkin óttuðust að þróun innri markaðar sambandsins ætti 

eftir að verka heftandi fyrir viðskipti þeirra við Evrópusvæðið, en það er mikilvægasti 

markaður EFTA-ríkjanna. Ein af meginreglum innan EES er að sambærilegar reglur eiga að 

gilda á milli landa á þeim sviðum sem samningurinn nær til. Þá er í aðalatriðum átt við þann 

hluta samningsins sem fjallar um hið fjórþætta frelsi. Í því felst frjáls vöruviðskipti, frjálsir 

fjármagnsflutningar, frjáls för vinnuafls og frjáls þjónustuviðskipti. Af þeim sökum var 

nauðsynlegt við gildistöku EES-samningsin að lögfesta 1400 réttarreglur Evrópusambandsins 

eða tryggja að þær öðluðust réttargildi. Þessar réttarreglur hafa annaðhvort öðlast gildi með 

reglugerðum sem ráðherra gefur út eða með lagasetningu á Alþingi. Hér á landi voru þó lög 

og reglur á mörgum sviðum sambærileg og því þurfti ekki miklar breytingar á löggjöf við 

innleiðingu þessara reglna. Við stofnun EES-samningsins hafa ríkin í EFTA þurft að 

undirgangast stóran hluta af þeim réttarreglum sem eru innan Evrópusambandsins. Þessar 

réttarreglur geta breyst eða nýjum bætt við á þeim sviðum sem samningurinn nær til (Ragnar 

Gísli Kristjánsson, 1995). 

EFTA-ríkjunum ber skylda til að taka yfir fjölda reglna sem í gildi eru á innri markaði 

Evrópusambandsins, ásamt nýjum sem bætast við. Í upphafi samningaviðræðna um EES-

samninginn var það krafa EFTA-ríkjanna að geta á einhvern hátt haft áhrif á hvaða reglur 

yrðu settar. Nauðsynlegt þótti fyrir ríki að geta tekið ákvarðanir um og mótað þau lög og 

reglur sem gilda áttu innan þeirra eigin landa. Einnig átti jafnræði að ríkja á milli EFTA-
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ríkjanna og Evrópusambandsins í ákvarðanatöku innan EES-samningsins. EFTA-ríkjunum 

var veittur möguleiki á því að hafa áhrif á mótun þeirra laga Evrópusambandsins sem eiga 

einnig að gilda innan EES-samningsins. Hins vegar hafa stofnanir EFTA ekki möguleika á því 

að eiga frumkvæði við þróun nýrrar löggjafar. Slíkt frumkvæði verður að koma frá 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. 

Samkvæmt 99. grein EES-samningsins ber framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að leita 

ráða hjá sérfræðingum EFTA-ríkjanna á sambærilegan hátt og við sérfræðinga aðildarríkja 

Evrópusambandsins við mótun nýrra tillagna. Slík afskipti á frumstigi geta komið í veg fyrir 

vandamál á síðari stigum ákvarðanatökuferlisins og með þessu fyrirkomulagi er EFTA-

ríkjunum veittur takmarkaður möguleiki á þátttöku í mótun nýrra tillagna til laga hjá 

Evrópusambandinu, á þeim sviðum sem EES-samningurinn nær til (Ragnar Gísli 

Kristjánsson, 1995). 

Innan EES-samningsins ákveður hin sameiginlega EES-nefnd hvort og hvernig 

Evrópusambands-gerð skuli taka til EES/EFTA-ríkjanna í víðtæku samninga- og samráðsferli 

líkt og sjá má á mynd 1 hér fyrir neðan.  

 

Mynd 1. 
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Í þessu ferli ákvarðana er meðal annars metið hvort viðkomandi Evrópusambands-gerð falli 

undir efnissvið EES-samningsins og hvort gera þurfi aðlaganir vegna sérstöðu einstakra 

EES/EFTA-ríkja. Þessi ákvörðun er sameiginleg og veitir engar aðlaganir nema með 

samþykki Evrópusambandsins. Undirbúningur að ákvörðunum hefjast í vinnuhópum hjá 

EFTA, sem skipaðir eru sérfræðingum frá EFTA/EES-ríkjunum, sem fjalla um tillöguna á 

meðan hún er enn til umfjöllunar í stofnunum Evrópusambandsins og áður en hún kemur til 

umræðu í sameiginlegu EES-nefndinni. Ákvarðanir í sameiginlegu EES-nefndinni eru teknar 

samhljóða og því er ekki um meirihlutaákvarðanir að ræða. Eftir að lagagerð frá 

Evrópusambandinu hefur verið samþykkt af EES-samningnum þurfa EES/EFTA-ríkin að 

innleiða hana inn í sinn landsrétt. Ef um tilskipun er að ræða hafa stjórnvöld val um aðferð og 

form við innleiðingu nema samið hafa verið um sérstakar aðlaganir (Forsætisráðuneytið, 

2007). 

4.2.1 Undanþágur og aðlaganir 

Gerðir Evrópusambandsins hafa ekki bein lagaáhrif í EES/EFTA-ríkjum, heldur er samið 

sérstaklega um hvort og með hvaða hætti þær taka til EES/EFTA-ríkja á grundvelli EES-

samningsins, en í því ferli er hægt að semja um undanþágur og aðlaganir af ýmsu tagi.  

Það er í hlutverki framkvæmdastjórnar að semja um aðlaganir frá lagagerðum fyrir hönd 

Evrópusambandsins og hefur hún umboð til hafna eða fallast á beiðnir um efnislegar eða 

tæknilegar aðlaganir. Efnislegar aðlaganir fela oft í sér undanþágur eða breytingar á 

lagagerðum vegna sérstakra aðstæðna en í tæknilegum breytingum er oft verið að bæta við 

eða fella út efnisþætti t.d í upptalningu (Forsætisráðuneytið, 2007). Ferli ákvarðana innan 

Evrópusambandsins er afar flókið og hefur Evrópusambandið reynt eftir megni að skera úr 

um mál með atkvæðagreiðslu og leitast frekar að sætta mál aðildarríkja með málamiðlunum. 

Af þessum sökum er ekki að undra, loksins þegar samkomulag hefur náðst, að aðildarríkin eru 

mjög treg til að samþykkja efnislegar aðlaganir í sameiginlegu EES-nefndinni til að ganga til 

móts við sérhagsmuni EFTA-ríkjanna (Eiríkur Bergmann, 2003). 

Ísland hefur fengið fáeinar efnislegar sérlausnir á nokkrum sviðum. Til að mynda hefur Ísland 

fengið undanþágu á dýraheilbrigðisreglum varðandi dýr og dýrafurðir, utan fisk og 

fiskafurðir. Aðlaganir fengust á flugverndarlögum í innanlandsflugi vegna sérstakra 

landfræðilegra aðstæðna og enn má nefna lög um orkunýtingu bygginga, en hér á landi er að 

mestu notast við endurnýtanlegar orkuauðlindir. Þessar aðlaganir og undanþágur eru í takt við 
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álíka aðlaganir og undanþágur sem aðildarríki Evrópusambandsins hafa fengið en öll 

aðildarríki EES, hvort sem þau eru í EFTA eða Evrópusambandinu, hafa getað náð einstaka 

aðlögunum þar sem tókst að sýna fram á slíka sérstöðu að það krafðist sérstakra aðlagana. Það 

kallaði þó á mjög miklar og snúnar samningaviðræður (Forsætisráðuneytið, 2007). 

4.2.2 Neitunarvald 

Samkvæmt EES-samningnum hafa EFTA/EES-ríkin neitunarvald varðandi innleiðingu á 

löggjöf Evrópusambandsins sem fellur undir samninginn. Ljóst er að beiting neitunarvaldsins 

hefði alvarleg áhrif á EES-samstarfið í heild sinni. Ef gerð sem Evrópusambandið telur falla 

undir gildissvið EES-samningsins er hafnað af EFTA/EES-ríkjunum, eða upptaka laga tefst 

mikið að mati framkvæmdastjórnar sambandsins, getur framkvæmdastjórnin vísað málinu til 

sameiginlegu EES-nefndarinnar (Forsætisráðuneytið, 2007).  

EFTA/EES-ríkin hafa aldrei beitt neitunarvaldi sínu við innleiðingu á löggjöf 

Evrópusambandsins. Talið er að nær ómögulegt sé að hafna lagagerð frá sambandinu án þess 

að koma samningnum í uppnám. Ef neitunarvaldi væri beitt væri það hlutverk 

Evrópusambandsins að meta áhrif slíkrar neitunar og hvort hún samræmist í raun stefnu 

samningsins. „Ef svo reynist vera er ekki fráleitt að EES-samningurinn falli niður á því sviði 

sem viðkomandi reglugerð nær til. Þar með væri grafið undan meginforsendu samningsins 

um einsleitni á öllu svæðinu; að sömu reglur eigi að gilda alls staðar á innri 

markaðinum.“(Eiríkur Bergmann, 2004). Slík neitun hefði ekki aðeins áhrif á viðkomandi ríki 

heldur á öll EES-ríkin og gætu líklega ekki tekið upp viðkomandi lagagerð einhliða (Eiríkur 

Bergmann, 2003).   

4.3 Lýðræðishallinn í Evrópska efnahagssambandinu (EES) 

Lýðræðishallinn innan EES-samningsins er oftast sagður byggja á því að þeir sem taka hinar 

pólitísku ákvarðanir hafa ekki verið kjörnir í lýðræðislegum kosningum af íbúum EFTA/EES-

ríkjana. Þar sem ákvarðanir fyrir EES-samninginn eru teknar af stofnunum 

Evrópusambandsins hafa íslenskir kjósendur engin völd gagnvart þeim embættismönnum sem 

þar sitja (Auðunn Arnórsson o.fl., 2003).  

Í ræðu sem utanríkisráðherra Íslands flutti um „Fullveldið og lýðræðishallann í EES“ árið 

2003 kemur fram að „Löggjöf ESB er afhent EFTA-ríkjunum fullmótuð eftir takmarkaða 

aðkomu á frumstigum og embættismenn EFTA-ríkjanna eiga samskipti við embættismenn 

framkvæmdastjórnarinnar um praktísk atriði varðandi innleiðingu reglnanna á Íslandi. EFTA-
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ríkin eiga því mjög takmarkaða aðkomu að pólitísku samráði um efnisatriði eða þróun 

efnissviðs EES-samningsins.“ (Halldór Ásgrímsson, 2003). Í ræðunni segir ennfremur að 

innan EES-samningsins fá þjóðþing EFTA-ríkjanna ekki tækifæri á beinum áhrifum á þá 

löggjöf sem er innleidd á Alþingi. Alþingi hefur því ekki efnisleg áhrif á mótun yfir 80% af 

löggjöf Evrópusambandsins, sem Ísland er bundið að innleiða í lög. Aðilar vinnumarkaðarins 

hafa í gegnum Evrópusamtök nokkur áhrif en sveitastjórnarstigið er enn utanvelta, sem og 

önnur frjáls félagasamtök (Halldór Ásgrímsson, 2003).  

Diana Wallis, þingmaður á Evrópuþinginu, nefnir þetta fyrirkomulag „tvöfaldan 

lýðræðishalla“. Út frá lýðræðislegu sjónarhorni eru ákvarðanir innan Evrópusambandsins 

teknar með ófullkomnum hætti og því er lýðræðishalli við innleiðingu þeirra innan 

Evrópusambandsins. Þegar þessar ákvarðanir eru svo teknar upp í íslenskan rétt, án nokkurrar 

lýðræðislegrar aðkomu, er sá lýðræðishalli orðinn tvöfaldur (Diana Wallis, 2002). 

Áhrifaleysi stofnanna EFTA-ríkjanna lýsir utanríkisráðherra einnig í ræðu sinn með dæmi um 

fjárhæð flugvallaskatta á Íslandi. Staðreynd sé að stjórnvöld EFTA-ríkjanna og 

Eftirlitsstofnun EFTA hafa mun minna svigrúm til túlkunar Evrópureglna en önnur aðildarríki 

(Halldór Ásgrímsson, 2003). Eftirlitsstofnun EFTA komst að þeirri niðurstöðu að Íslandi sé 

ekki heimilt að leggja hærri flugvallarskatta í millilandaflugi en í innanlandsflugi. Ef skattar 

verði hins vegar hækkaðir til jafns í millilanda– og innanlandsflugi myndi það gera út um 

innanlandsflugið. Í ljós kom svo að á skosku eyjunum er notast við kerfi sem viðurkennir 

sérstöðu hinna strjálu byggða sem Ísland gæti notast við slíkt kerfi. Þetta kerfi hefur hins 

vegar aldrei verið samþykkt formlega þótt það sé liðið af framkvæmdastjórninni. Því munu 

strangari reglur þurfa að gilda um okkur en Skota (Halldór Ásgrímsson, 2003).   
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5.0 Samspil lýðræðis og Evrópusambandsins 

Til þess að átta sig á lýðræðislegri uppbyggingu Evrópusambandsins er nauðsynlegt að reyna  

að átta sig á eðli samstarfsins. Evrópusambandið byggir ekki á skipulagi ríkja og því er ekki 

hægt að bera það saman við önnur fullvalda ríki. Í bókinni Frá Evróvisjón til Evru lýsir 

Eiríkur Bergmann Evrópusambandinu sem landamæralausu ríkjasambandi sem byggir á 

samstarfi fullvalda lýðræðisríkja sem telja hagsmunum sínum betur borgið í afmörkuðu 

samstarfi (Eiríkur Bergmann, 2009). Evrópusambandið er ólíkt öðru alþjóðlegu samstarfi á 

margan hátt þar sem aðildarríkin framselja hluta af ákvörðunarvaldi sínu til sameiginlegra 

stofnana sem sagðar eru vera yfirþjóðlegar. Ekki er enn til fullnaðar skilgreining á 

yfirþjóðlegu valdi en líta má á alþjóðstofnanir sem yfirþjóðlegar þegar ákvörðunarréttur þeirra 

geta verið bindandi fyrir ríki og borgara (Ragnar Gísli Kristjánsson, 1994). 

Rómarsáttmálinn ásamt síðari breytingum, viðaukum og bókunum, sem og aðildarsáttmáli 

ríkja, mynda grundvallarlög Evrópusambandsins. Stofnunum sambandsins hefur í nokkrum 

mæli verið falið framkvæmdavald, löggjafarvald og dómsvald. Völd Evrópusambandsins ná 

aðeins til þeirra málasviða sem sáttmálarnir fela því og verksvið hverrar stofnana er einnig 

afmörkuð innan ramma sáttmálanna. Dæmi um hið yfirþjóðlega eðli Evrópusambandsins má 

nefna að sambandið hefur sitt eigið lagakerfi. Sameiginlegum stofnunum hefur verið falið 

meðferð tiltekinna málaflokka og stofnanir geta í þessum málaflokkum tekið bindandi 

ákvarðanir fyrir ríki, félög og einstaklinga innan sambandsins, án afskipta löggjafaþinga 

aðildarríkjanna. Ef lög Evrópusambandsins og lög aðildarríkjanna stangast á, teljast lög 

sambandsins rétthærri (Ragna Gísli Kristjánsson, 1994). 

5.1 Lýðræði innan stofnanna Evrópusambandsins 

Sífellt nánara samstarf Evrópuríkja hefur leitt til spurninga um stöðu lýðræðis og 

valddreifingar innan Evrópusambandsins. Gagnrýnt hefur verið að sífellt fleiri ákvarðanir séu 

teknar af stofnunum sambandsins í stað þjóðþinga aðildarríkjanna. Nálægðarreglunni var 

komið á til að sporna við þessari þróun. Í henni kemur fram að ákvarðanir skuli ekki vera 

teknar á hærra stjórnsýslustigi en nauðsynlegt væri. Þetta var gert til þess að tryggja að hið 

pólitíska vald færðist ekki frá borgurunum. Evrópusambandinu ber því að einbeita sér að þeim 

málum sem ríkin geta ekki leyst úr sjálf en láta önnur smærri mál til þjóðþinga aðildarríkjanna 

(Fastanefnd framkvæmdastjórna Evrópusambandsins gagnvart Íslandi og Noregi. e.d.). 
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Á undanförnum árum hefur samrunaþróunin innan Evrópusambandsins fleygt fram. Þar sem 

samstarfið er orðið mun nánara, nær til nýrra sviða og aðildarríkjum hefur fjölgað, hefur 

krafan um lýðræðislega uppbyggingu aukist. Fjölmargir telja lýðræðishalla gæta innan 

stofnanna Evrópusambandsins, þó svo það byggi á grunni lýðræðiskerfis og þiggi umboð sitt 

frá aðildarríkjunum (Eiríkur Bergmann, 2003).  

Ísland tengist stofnunum Evrópusambandsins í gegnum EES-samninginn. EES-ríkin geta 

einungis haft takmörkuð áhrif á löggjöf og reglugerðir sem koma frá sambandinu þar sem 

framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið er í höndum þess. Með aðild að EES-samningnum 

hefur Ísland lítið um það að segja hvaða reglugerðir það innleiðir inn í réttarkerfið. Hluti af 

framkvæmdavaldinu og löggjafarvaldinu hefur færst frá Íslandi til Evrópusambandsins án 

þess að Ísland eigi þar fulltrúa. Þetta hefur haft áhrif á lýðræði á Íslandi þar sem Alþingi 

Íslendinga hefur nú takmörkuð áhrif og völd innleiðingu nýrra reglugerða. 

Með inngöngu Íslands í Evrópusambandið myndi Ísland eiga fulltrúa í framkvæmdavaldi og 

löggjafarvaldi sambandsins og hefði þar með atkvæðisrétt til þess að hafna eða samþykkja 

löggjöf sem kosið væri um í atkvæðisgreiðslu. Íslenskur almenningur myndi eiga sér fulltrúa 

sem kosinn væri í almennum hlutfallskosningum og sæti þar fyrir hönd þjóðarinnar.   

Evrópusambandið byggir á þriggja stoða kerfi. Í fyrstu stoðinni, Evrópubandalaginu, hafa 

aðildarríkin framselt hluta af ríkisvaldi sínu til sameiginlegra stofnana Evrópusambandsins. 

Önnur stoðin snýr að utanríkis- og öryggismálum og þriðja stoðin um samvinnu lögreglu- og 

dómstóla. Megin stofnanir Evrópusambandsins eru framkvæmdastjórnin, ráðherraráðið, 

leiðtogaráðið, Evrópuþingið og Evrópudómstóllinn. Einnig eru aðrar ráðgefandi stofnanir 

innan Evrópusambandsins líkt og Evrópski endurskoðendadómstóllinn, Seðlabanki Evrópu og 

Efnahags- og félagsmálanefndin (Forsætisráðuneytið,2007). 

5.1.1 Framkvæmdastjórnin 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (European Commission) fer með framkvæmdavald 

innan Evrópusambandsins. Hún starfar á yfirþjóðlegum grundvelli, er umfangsmesta stofnun 

sambandsins og fer í raun með hinn daglega rekstur þess. Markmið stjórnarinnar er að tryggja 

sem mestu virkni innan hins sameiginlega markaðar og vernda hagsmuni Evrópusambandsins 

gagnvart öðrum samtökum og ríkjum. Framkvæmdastjórnin ber sameiginlega ábyrgð á 

Evrópuþinginu og situr í þeirra samþykki. Í framkvæmdastjórninni sitja 27 
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framkvæmdastjórar, einn frá hverju aðildarríki (Forsætisráðuneytið. 2007). 

Framkvæmdastjórnin getur ein lagt fram nýjar tillögur að löggjöf til ráðherraráðsins og 

Evrópuþingsins en ráðherraráðið þarf að samþykkja löggjöfina. Hún hefur umsjón með að 

aðildarríkin uppfylli þær skuldbindingar sem sáttmálar Evrópusambandsins mæla fyrir um, 

stjórnar og framkvæmir stefnu Evrópusambandsins og er fulltrúi þess á alþjóðavettvangi. Hún 

hefur umsjón með samningagerð við önnur ríki og alþjóðastofnanir. Framkvæmdastjórnin sér 

einnig um að hrinda ákvörðunum ráðherraráðsins og Evrópuþingsins í framkvæmd (Gunnar 

G. Schram, 1990). 

Forseti framkvæmdastjórnarinnar er skipaður af leiðtogaráðinu eða aðildarríkin tilnefna öll 

einn framkvæmdastjóra í samráði við forseta. Framkvæmdastjórnin er skipuð til fimm ára í 

senn. Hver framkvæmdastjóri fær afmarkað stefnumál til að sinna og eiga þeir umfram allt að 

gæta hagsmuna alls Evrópusambandsins en ekki hagsmuna heimalands síns. Undir 

framkvæmdastjórninni starfar fólk í sérstökum deildum sem kallast stjórnarskrifstofur 

(Directorate General) sem starfar allar að einhverju einu tilteknu stefnumáli. Líkja má þessu 

fyrirkomulagi við ráðherra í ríkisstjórn og ráðuneyti þar sem hver ráðherra er yfir sínu 

ráðuneyti og starfar þar með fagfólki. Málefni Evrópusambandsins ná til flestra sviða s.s til 

samkeppnismála, menntunar og menningar, umhverfismála, rannsóknarsamstarfs, utanríkis- 

og þróunarmála, stækkunarmála o.fl. (Eiríkur Bergmann, 2009). 

Lagsetning Evrópusambandsins kemur upp eftir stjórnkerfinu, frá sérfræðihópum til hins 

pólitíska. Þegar fullmótuð tillaga hefur borist framkvæmdastjórninni hefur hún þrjá valkosti; 

hafnar henni, leggur hana fyrir ráðherraráðið og Evrópuþingið eða sendir hana til baka til 

frekari vinnslu. Í raun er því ákvörðunarvaldið ekki hjá framkvæmdastjórninni heldur er það 

hlutverk ráðherraráðsins og Evrópuþingsins að taka hina pólitísku ákvörðun (Eiríkur 

Bergmann, 2009). 

5.1.2 Leiðtogaráð og ráðherraráð Evrópusambandsins 

Leiðtogaráðið (European Counsil) er valdamesta samkoma Evrópusambandsins. Það er skipað 

af stjórnmálaleiðtogum frá aðildarríkjunum og forseta framkvæmdastjórnar. Leiðtogaráðið er 

ekki formleg stofnun innan sambandsins og hefur ekkert löggjafarvald. Engu að síður er það 

helsti drifkrafturinn í hinu pólitíska samstarfi ríkjanna (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Ráðherraráðið fer með löggjafar- og fjárveitingarvald ásamt Evrópuþinginu. Ráðið er skipað 

fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkjanna á hverju efnissviði fyrir sig. Samsetning ráðsins er 
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mismunandi eftir því hvaða mál eru til umfjöllunar. Landbúnaðarráðherrar sitja fundi um 

landbúnað, heilbrigðisráðherrar fundi um heilbrigðismál o.s.frv. (EU institutions and other 

bodies, e.d.). Eiríkur Bergmann ritar í bók sinni Frá Evróvisjón til Evru: Allt um 

Evrópusambandið að ráðherraráðið sé að mörgu leiti hefðbundið milliríkjasamstarf þar sem 

hvert aðildarríki gætir hagsmuna sinna. Hið yfirþjóðlega vald Evrópusambandsins birtist í 

öðrum stofnunum (Eiríkur Bergmann, 2009). Til þess að tryggja ákvörðunum ráðherraráðsins 

lýðræðislegt lögmæti er sérhver ráðherra ráðsins pólitískt ábyrgur gangvart þingi í sínu 

heimalandi. (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007). 

Ráðherraráðið gegnir sex mikilvægum ábyrgðarsviðum: Það samþykkir lög, semur um 

alþjóðasamninga fyrir hönd Evrópusambandsins, samþykkir fjárlög sambandsins, samræmir 

stefnu aðildarríkjanna í efnahags- og félagsmálum, samræmir samstarf milli innlendra 

dómstóla og lögreglu og þróar sameiginlega utanríkis- og öryggismálastefnu. (EU institutions 

and other bodies, e.d.). Hvert aðildarríki gegnir formennsku í ráðherraráðinu í sex mánuði í 

senn. Það land sem fer með formennskuna hverju sinni er leiðandi um þróun samstarfsins og 

skilgreinir áhersluatriði í því. Ríkin leggja mikinn metnað upp úr því að ná árangri á þeim 

málefnasviðum sem þau leggja mesta áherslu á meðan þau eru í formennsku (Eiríkur 

Bergmann, 2009). Fundir ráðherraráðsins eru skipulagðir af nefnd fastafulltrúa 

aðildarríkjanna í Brussel (COREPER). Í nefndinni sitja sendiherrar aðildarríkjanna gagnvart 

Evrópusambandinu. Nefndin hefur sér til aðstoðar um 250 sérfræðinefndir frá öllum 

aðildarríkjunum sem undirbúa þau mál sem leggja þarf fyrir ráðherraráðið. Nefndin gegnir því 

lykilhlutverki í starfi ráðherraráðsins en allar ákvarðanir sem fara fyrir það til samþykkis eða 

synjunar fara fyrst í gegnum nefnd fastafulltrúanna og þarf því einungis að kalla eftir 

samþykki frá ráðherraráðinu (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Ákvarðanir innan ráðherraráðsins eru teknar á þrjá vegu. Í flestum málum er notast við aukinn 

meirihluta en hann fæst ef meirihlutinn nær 225 atkvæðum af 345, sem samsvarar 73,9% allra 

atkvæða. Hvert aðildarríki hefur, eins og fram kom að ofan, einn fulltrúa í ráðherraráðinu en 

atkvæðavægi ríkjanna er mismunandi og er háð stærð ríkis og fólksfjölda. (EU institutions 

and other bodies, e.d.). Atkvæðin skiptast milli ríkja á eftirfarandi hátt; 

- Þýskaland, Frakkland, Ítalía og England eru með 29 atkvæði hvert. 

- Spánn og Pólland hafa 27 atkvæði hvert. 

- Rúmenía hefur 14 atkvæði. 
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- Holland hefur 13 atkvæði. 

- Belgía, Tékkland, Grikkland, Ungverjaland og Portúgal 12 atkvæði hvert. 

- Austurríki, Búlgaría og Svíþjóð er með 10 atkvæði hvert. 

- Danmörk, Írland, Litháen, Slóvakía og Finnland hafa 7 atkvæði. 

- Kýpur, Eistland, Lettland, Luxemborg og Slóvenía 4 atkvæði hvert.  

- Malta hefur 3 atkvæði (EU institutions and other bodies, e.d). 

Þegar hlutfall atkvæða er skoðað eftir höfðatölu kemur í ljós að íbúar Möltu hafa um það bil 

tuttugufalt meira atkvæðavægi á við hvern íbúa Þýskalands. Malta er fámennasta ríki 

Evrópusambandsins með ríflega um 400 þúsund íbúa en Þýskaland er það fjölmennasta með 

um 82 milljónir íbúa. Þetta misvægi atkvæða er gert til að tryggja að rödd Möltu fái að 

heyrast innan um fjölmennari ríki sambandsins. (Eiríkur Bergmann, 2009). Einróma 

samþykki er notað við ákvarðanir á sumum málefnasviðum innan Evrópusambandsins s.s í 

utanríkis- og öryggismálum, skattamálum og innflytjendamálum. Þá þarf samþykki allra 

aðildarríkjanna en löndin hafa neitunarvald á viðkomandi sviði. Ráðherraráðið reynir að 

sætta leiðir við ákvarðanir og fá einróma samþykki, jafnvel án þess að það þurfi. Einfaldur 

meirihluti dugar til á fáeinum efnissviðum. Þessi aðferð er einna helst notuð á sviðum sem 

varða innri málefni og skipulag ráðherraráðsins. Hvert ríki hefur þá eitt atkvæði og ef fleiri 

ríki eru með en á móti þá er tillagan samþykkt (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007). 

5.1.3 Evrópuþingið 

Evrópuþingið (European parliament) er eina yfirþjóðlega stofnunin innan Evrópusambandsins 

sem kjörin er í beinum hlutfallskosningum. Kosningar eru haldnar á fimm ára fresti í öllum 

aðildarríkjum og tryggja þannig hagsmuni 490 milljóna íbúa Evrópusambandsins. Þingmenn 

Evrópuþingsins sitja ekki saman eftir þjóðerni, heldur eftir pólitískum skoðunum. Árið 2009 

voru átta stjórnmálaflokkar á Evrópuþinginu og var hópur kristilegra demókrata og 

sósíaldemókratar stærstir innan þingsins. Í raun má líta svo á að þingmenn 

Evrópusambandsins mynda allt litróf skoðana á samruna Evrópu, frá hörðum fylgismönnum 

sambandsins til þeirra sem andvígir eru því (EU institutions and other bodies, e.d.). 

Evrópuþingið fer með lagasetningarvald ásamt ráðherraráðinu. Þingið fjallar um 

lagafrumvörp Evrópusambandsins en það getur ekki haft frumkvæði að lagagerð. 

Evrópuþingið fer einnig með fjárveitingarvald, ásamt ráðherraráðinu og þarf samþykki 

þingsins að liggja fyrir árlegum fjárlögum sambandsins svo þau öðlist gildi. Fjárlaganefnd 
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þingsins hefur svo eftirlit með því hvernig fjármunum Evrópusambandsins er varið og 

ákveður ár hvert hvort það samþykkir ráðstöfun framkvæmdastjórnarinnar á fjárlögum fyrra 

árs. Samþykki Evrópuþingsins þarf einnig fyrir skipan nýrrar framkvæmdastjórnar. Megin 

völd þingsins fara eftir þeim málaflokkum sem eru til umræðu hverju sinni en flestar 

ákvarðanir eru teknar með samákvörðunarferlinu. Í því felst að Evrópuþingið hefur jöfn 

tækifæri á við ráðherraráð Evrópusambandsins við mótun nýrrar löggjafar og geta hvort um 

sig stöðvað framgang mála. Einnig getur það haft frumkvæði að nýrri löggjöf 

(Forsætisræðuneytið, 2007). Við mikilvægar pólitískar ákvarðanir sem fást um stofnanir 

Evrópusambandsins, er leitað eftir samþykki Evrópuþingsins. Þetta á til að mynda við um 

inngöngu nýrra aðildarríkja.  

Eitt af hlutverkum Evrópuþingsins er að hafa lýðræðislegt eftirlit með hinum stofnunum 

Evrópusambandsins og veita þeim ákveðið aðhald. Þingið gegnir mikilvægu hlutverki við 

útnefningu á nýrri framkvæmdastjórn en það þarf að samþykkja þær tillögur sem aðildarríkin 

koma með. Þingheimur leggur spurningar fyrir hvern einn framkvæmdastjóra sem og forseta 

framkvæmdastjórnarinnar en þingið allt þarf að samþykkja framkvæmdastjórnina í heild 

sinni. Framkvæmdastjórnin ber pólitíska ábyrgð gagnvart Evrópuþinginu sem getur samþykkt 

vantraust á framkvæmdastjórnina í heild sinni og þannig þvingað hana til að segja af sér 

(Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007). Evrópuþingið hefur ekki enn beitt þessum rétti 

á framkvæmdastjórnina en þegar ljóst var að þingið myndi samþykkja vantraust á 

framkvæmdastjórnina árið 1999, vegna fjármálaóreiðu og spillingarmála, sagði 

framkvæmdastjórnin af sér. Frá því að þetta kom í ljós hefur eftirlit og gegnsæi verið aukið í 

öllum stofnunum Evrópusambandsins (Eiríkur Bergmann, 2003). 

Kosningaþátttaka til Evrópuþingsins eru almennt mjög dræmar og yfirleitt mun minni en til 

almennra þingkosninga í aðildarríkjunum. Almennt hefur þátttakan verið í kringum 50 prósent 

en í síðustu kosningum árið 2009 var þátttaka 43 prósent. Aldrei hafa jafn fáir kosið sem 

bendir til þess að almenningur í aðildarríkjunum hafi jafnan ekki mikinn áhuga á málefnum 

þingsins (EU institutions and other bodies, e.d.). 

5.1.4. Evrópudómstóllinn og aðrar stofnanir Evrópusambandsins 

Dómstóll Evrópusambandsins (Court of Justice of the European Communities) er staðsettur í 

Lúxemborg. Hlutverk hans er að túlka sáttmála Evrópusambandsins og fylgjast með hvort 

framkvæmd sáttmála sambandsins í aðildarríkjunum sé í samræmi við lög og reglugerðir. 
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Hann sér til þess að löggjöfinni sé beitt á sama hátt í öllum aðildarríkjunum og tryggir þannig 

jöfnuð manna fyrir lögunum. Evrópudómstóllinn vinnur úr ágreiningsmálum á milli stofnanna 

Evrópusambandsins og aðildarríkjanna, milli einstaklinga og Evrópusambandsins og á milli 

aðildarríkjanna og Evrópusambandsins. Í dómstólnum sitja 27 dómarar, einn frá hverju 

aðildarríki. Dómstóll fyrsta dómstigs var stofnaður árið 1989 til þess að aðstoða 

Evrópudómstólinn. Hann sér aðallega um mál sem lögð eru fram af einstaklingum, 

fyrirtækjum og öðrum stofnunum. Evrópudómstóllinn veitir einnig dómstólum 

aðildarríkjanna álit á túlkun á lögum sambandsins. Þetta ályktunarvald er nauðsynlegt til þess 

að tryggja eins líka lagatúlkun í aðildarríkjunum og hægt er. Dómstóllinn hefur með mörgum 

úrskurða sinna haft veruleg áhrif á þróun Evrópusambandsins því túlkun hans byggir oftar en 

ekki á því að markmiðum sambandsins verði náð (Eiríkur Bergmann, 2009). 

Evrópski endurskoðendadómstóllinn (European Court of Auditors) er starfræktur í 

Lúxemborg. Hlutverk hans er að hafa yfirsýn og eftirlit með ráðstöfun fjárlaga 

Evrópusambandsins. Árlega leggur hann fram skýrslu um bókhald ársins á undan til 

ráðherraráðsins og Evrópuþingsins. Þetta er mikilvægt fyrir Evrópuþingið þar sem það 

samþykkir fjárlög Evrópusambandsins. Fleiri stofnanir Evrópusambandsins sem einnig eru 

mikilvægar en koma ekki beint að ákvörðunum innan þess eru; Seðlabanki Evrópu 

Svæðanefnd og Efnahags- og félagsmálanefnd (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007). 

Með aðgangi að stofnunum Evrópusambandsins hefði Ísland tækifæri á því að hafa áhrif á 

ákvarðanatöku innan þess og jafnframt setu í nefndum og ráðum. Ísland væri þá orðinn 

þátttakaendi í lagasetningu í stað áhorfenda. Þetta myndi hafa jákvæð áhrif á lýðræðið á 

Íslandi þó oft sé talað um lýðræðishalla innan Evrópusambandsins. Ekki má gleyma að hinn 

svo nefndi lýðræðishalli er einnig að finna innan EES-samningsins, þá oft talinn tvöfaldur.   

5.2 Lýðræðishallinn innan Evrópusambandsins 

Hin hefðbundna skilgreining á lýðræðishalla innan Evrópusambandsins er sú tilfærsla 

löggjafarvaldsins á milli löggjafarþinga þjóðríkjanna til stofnanna Evrópusambandsins. 

Evrópuþingið, sem kosið er til í beinum kosningum, hefur ekki enn náð sambærilegri 

lýðræðislegri ábyrgð við innleiðingu löggjafar líkt og þjóðríkin. Þetta viðhorf varð enn 

algengara eftir að Einingarlögin voru samþykkt. Einingarlögin innleiddu aukið meirihlutavægi 

í ákvörðunum innan ráðherraráðsins. Aukinn meirihluti í ákvörðunum var sagður hafa skilað 

góðum árangri fyrir ráðinu þar sem skilvirkni þess innleiddi nú fleiri löggjafir. Á móti þessum 
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kostum hefur löggjafarvald þjóðríkjanna minnkað og skiptir minna máli, ekki síst ef hægt er 

að sniðganga þau í atkvæðagreiðslum. Frá því að Maastricht-sáttmálinn var undirritaður hefur 

því verið haldið fram að hin frjálslyndi samhljómur Evrópusambandsins fari hverfandi. Í 

staðinn hafa vaknað upp fleiri ágreiningsmál s.s hvernig unnt verði að lýðræðisvæða 

Evrópusambandið. Mikið er rætt um að ekki sé lengur hægt að einskorða lýðræði einungis við 

hvert og eitt aðildarríki. Ef lýðræði innan aðildarríkjanna á að viðhaldast verður það að 

aðlagast yfirþjóðlegum ríkisstjórnum sem hafnar eru yfir ríkisstjórnir þjóðríka, líkt og 

Evrópusambandið (Chryssochoou, 2003). 

Andrea Follesdal og Simon Hix birtu í grein sinni „Why There is a democratic Deficit in the 

EU“ fimm helstu einkenni lýðræðishalla. Í grunninn snýst lýðræðishalli innan 

Evrópusambandsins um; 

- Aukin völd framkvæmdavaldsins á móti minnkandi völdum þjóðþinga aðildarríkjanna. 

- Evrópuþingið er of veikt. 

- Jafnvel þó að vald Evrópuþingsins fari vaxandi eru í raun engar „evrópskar“ kosningar. 

Kosningar innan aðildarríkjanna snúast um innlenda málaflokka frekar en málefni 

Evrópusambandsins. Því snúast kosningarnar í mun meiri mæli um þjóðríkin en ekki 

Evrópu og málefni Evrópusambandsins. Ef um væri að ræða venjulegar kosningar til 

Evrópuþingsins gætu kjósendur haft bein áhrif á flokka og málefni þingsins. 

- Evrópusambandið er of fjarlægt kjósendunum. Íbúar Evrópu skilja í raun ekki 

Evrópusambandið, geta ekki lagt á það mat og samsvarað sér með því.  

- Evrópusambandið innleiðir ýmis konar reglugerðir án stuðnings meirihluta íbúa Evrópu 

og jafnvel án stuðnings aðildarríkja (Follesdal og Hix, 2005). 

Í grein eftir Dr. Dimitris N Chryssochoou, Evrópufræðing við Háskólann í Exeter sem birtist í 

European Union Politics er Evrópusambandið sagt gera framkvæmdavaldinu meira undir 

höfði en þeim sem fara með löggjafarvaldið. Þær stofnanir Evrópusambandsins sem eru hvað 

valdamestar eru ekki valdar með beinum kosningum heldur er skipað í þær og er 

lýðræðishallinn oft talinn stafa af þessu. Þeir sem vinna að því að auka völd þjóðþinga og 

endurnýja völd þeirra eiga það oft til að gagnrýna lýðræðishalla Evrópusambandsins á 

ómálefnalegan hátt. Lausn þeirra byggist oft á því að draga úr völdum stofnana 

Evrópusambandsins og stjórna sambandinu meira út frá þjóðþingunum (Chyssochoou, 2003). 
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Annað sjónarhorn á lýðræðishallann innan Evrópusambandsins er kallað félags-sálfræði 

sjónarmið (e. socio-psychological perspective). Þetta viðhorf snýr áherslunum við. Í stað þess 

að spyrja: Hverjir stjórna hverjum? er spurt: Hverjum er stjórnað? Á þennan hátt er hægt að 

einbeita sér í meira mæli að lausnum vandans í stað orsaka. Talsmenn þessa sjónarmiðs telja 

að ekki sé hægt að mynda samheldni meðal Evrópubúa þar sem sameiginlega ímynd vanti. 

Hin sameiginlega ímynd og samkennd vanti í Evrópu. Íbúi Frakklands, segist vera Frakki en 

ekki Evrópubúi þegar spurt hvaðan hann sé á alþjóðavettvangi (Chyssochoou, 2003). 

Andrew Moravcsik, prófessor við Princeton Háskóla, kemur lýðræðishallanum til varnar í 

grein sinni „In Defence og the „Democratic Deficit“: Reassessing Legitimacy in the 

European Union“. Þar telur hann að nær engar sönnur séu á því að lýðræðishalli sé innan 

Evrópusambandsins en skilur áhyggjur annarra fræðimanna á þróun þess. Goðsagan um hið 

yfirþjóðlega ríki lifir góðu lífi en er ekki sönn þar sem regluverk Evrópusambandsins á að 

koma í veg fyrir starfsemi yfirþjóðlegs ríkis. Evrópusambandið fær tekjur í gegnum innheimtu 

skatta aðildarríkjanna sem nemur um 1,3% af vergri þjóðarframleiðslu. Ef Evrópusambandið 

væri yfirþjóðlegt ríki þyrfti það aukið fjármagn. Það myndi fetta fingur út í menningaratburði, 

velferðarmál og menntamál en vegna nálægðarreglunnar býðst því ekki tækifæri til þess. 

Starfsemi Evrópusambandsins er einnig mjög veik, enda vinna fáir starfsmenn hjá 

sambandinu eða sem samsvarar um það bil ¼ af ríkisstarfsmönnum Bandaríkjanna. Einnig 

talar Moravcsik um að aðildarríkin geti komið óbeint að gerð reglugerða innan 

Evrópusambandsins þar sem leiðtogarnir í leiðtogaráðinu sitji í umboði þjóðar sinnar. 

Leiðtoginn vinnur þá að meiri mætti fyrir hönd þjóðar sinnar (Moravcsik, 2002). 

5.2.1 Lissabon-sáttmálinn 

Lissabon-sáttmálinn var undirritaður í Lissabon árið 2007 af leiðtogum Evrópusambandsins. 

Vegurinn að Lissabon-sáttmálanum var bæði snúinn og tímafrekur. Vonast var til að 

sáttmálinn yrði að nokkurs konar stjórnarskrársáttmála fyrir Evrópusambandaði en stuðningur 

við hann var ekki nægur. Þegar Hollendingar og Frakkar felldu tillöguna um hann í 

þjóðaratkvæðisgreiðslu vorið 2005 var vinnu við hann dregin til baka.  

Lissabon-sáttmálinn, líkt og hann var samþykktur 1. desember 2009, fellur ekki undir 

stjórnarskrársáttmálann. Sáttmálinn er mjög umfangsmikill og róttækar breytingar bíða 

flestum stofnunum Evrópusambandsins. Áður en sáttmálinn gekk í gildi þurftu öll þjóðþing 
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aðildarríkjanna að samþykkja hann. Írar voru eina þjóðin sem fékk að kjósa um sáttmálann í 

þjóðaratkvæðisgreiðslu og höfnuðu þeir honum í kosningum sumarið 2008. Kosið var aftur 

árið 2009 og var sáttmálinn samþykktur (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB fyrir Ísland og 

Noreg, e.d.).  

Heimssýn, félag sjálfsstæðissinna í Evrópumálum fjölluðu mikið um síðari kosningu Íra. Á 

heimasíðu þeirra stendur að „Evrópusambandið hótaði Írum óspart efnahagslegri og 

pólitískri einangrun ef þeir ekki samþykktu Lissabon-sáttmálann sem og að efnahagur Írlands 

skaðaðist ef honum yrði hafnað.“ (Heimssýn – hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum, 4. 

október 2009). Hvort sem þessi umfjöllun Heimssýnar um framgang Evrópusambandsins sé 

sönn eða ei, er eitt víst að andstaða við sáttmálann er enn til staðar. Menn óttuðust lengi að 

forseti Tékklands, Vaclav Klaus, sem er þekktur andstæðingur sáttmálans og efasemdarmaður 

um Evrópusambandið myndi tefja undirskrift sáttmálans. Það reyndist rétt þar sem Tékkland 

var seinasta ríkið til þess að samþykkja sáttmálann en Vaclav Klaus skrifaði undir hann þann 

3. nóvember 2009. (Bruno Waterfield, 2009). 

Með Lissabon-sáttmálanum verður stuðlað að lýðræðislegra Evrópusambandi. Völd 

Evrópuþingsins verða aukin í gegnum samákvörðunarferlið sem veitir Evrópuþinginu jöfn 

tækifæri á við ráðherraráðið til að móta og hafa áhrif á nýja löggjöf. Lögð verður aukin 

áhersla á nálægðarregluna sem segir til um að ákvarðanir skulu ekki teknar á hærri 

stjórnsýslustigum ef hjá því er komist. Þingmönnum á Evrópuþinginu mun fækka úr 785 í 750 

og hámarksfjöldi þingmanna á hvert aðildarríki verður 96 og lágmarksfjöldi þingmanna 

verður 6. Þjóðþing aðildarríkjanna hafa tækifæri á betra eftirliti með fyrirhuguðum löggjöfum 

og geta komið á framfæri athugasemdum ef þau telja Evrópusambandið  brjóta á 

nálægðarreglunni. Bein þátttaka íbúa Evrópusambandsins er nú möguleg líkt og úrsögn 

aðildarríkjanna úr sambandinu (Europe – Treaty of Lisbon, e.d.).  

Skilvirkni Evrópusambandsins mun aukast til muna með breyttu atkvæðavægi aðildarríkjanna 

og breyttri atkvæðagreiðslu í ráðherraráðinu. Atkvæðavægi mun nú endurspegla betur 

íbúafjölda ríkjanna. Meirihluti næst þegar 55% aðildarríkja er með 65% af samanlagðan 

fólksfjölda Evrópusambandsins á bak við tillöguna svo hægt sé að samþykkja hana. Þessi 

breyting mun þó ekki koma til framkvæmda fyrr en árið 2014. Forseti sambandsins verður 

kosinn yfir leiðtogaráð Evrópusambandsins á 2,5 árs fresti. Aðildarríkin munu enn fara með 
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formennsku í ráðinu í 6 mánuði í senn en með Lissabon-sáttmálanum fer samstarfið nú í 

gegnum þriggja ríkja samráðsvettvang. Samráðið er skipað fulltrúa þess ríkis sem gegnir 

formennsku hverju sinni, fulltrúa þess sem gegndi formennsku á undan því og fulltrúa þess 

sem mun taka við formennsku hálfu ári seinna. Evrópusambandið fær einn sameiginlegan 

talsmann í utanríkis- og varnarmálum, sem mun starfa sem fulltrúi fyrir þann málaflokk bæði 

í framkvæmdastjórninni og í leiðtogaráðinu (Europe – Treaty of Lisbon, e.d.).   

Lýðræði innan Evrópusambandsins er margslungið fyrirbæri. Telja má að Evrópuþingið sé 

lýðræðislegasta stofnun Evrópusambandsins og með Lissabon-sáttmálanum verður það loks 

valdameira. Æskilegt er að efla völd Evrópuþingsins gagnvart öðrum stofnunum 

Evrópusambandsins þar sem Evrópuþingið er eina stofnunin sem kosið er til í beinum 

kosningum. Einnig má líta á leiðtogaráðið sem lýðræðislega stofnun þar sem leiðtogarnir eru 

embættismenn sem kosnir hafa verið af borgurum síns heimalands og eru fulltrúar þess í 

ráðinu. Lýðræðishallinn er helsta áhyggjumál manna um þróun Evrópusambandsins og vonast 

menn að með Lissabon-sáttmálanum muni lýðræðishalli innan sambandsins minnka. Vonast 

er til  að áhrif þjóðþinga verði aukin og nálægðarreglan styrkt. 
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6.0 Niðurstöður 

Stjórnskipan á Íslandi byggir á lýðræðislegum grunni þar sem valdhafar sitja í umboði 

fólksins. Kosningar eru haldnar að jafnaði á fjögurra ára fresti þar sem val nýrra fulltrúa fer 

fram. Í lýðræðislegu samfélagi þarf að ríkja tjáningarfrelsi, vera aðgangur að mismunandi 

upplýsingum og félagafrelsi. Lög og reglur samfélagsins eru ritaðar í stjórnarskrá þar sem 

réttur íbúa samfélagsins er skilgreindur. Á Íslandi er fulltrúalýðræði sem felst í því að á 

Alþingi, sem fer með löggjafarvaldið, sitja kjörnir fulltrúar þjóðarinnar. Á Alþingi er þingræði 

þar sem meirihluti Alþingis ræður skipun ríkisstjórnarinnar og getur áminnt hana eða lýst á 

hana vantrausti. Þingið hefur í reynd ekki mikil völd þar sem ríkisstjórnin er í forystu fyrir 

valdamikið framkvæmdavald. 

Ísland sækir margt til Evrópu. Með Evrópu deila Íslendingar bæði sögulegum og 

menningarlegum verðbætum. Einnig fer meirihluti vöruútflutnings til meginlands Evrópu og 

því er það mikið hagsmunamál fyrir Íslendinga að halda uppi traustum samskiptum við ríki 

Evrópu. Allt frá stofnun lýðveldisins hafa Íslendingar þurft að móta sér skoðun á því hvernig 

samskiptum sínum við Evrópu sé háttað. Ísland gekk inn Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) 

árið 1970 en sá samningur átti að stuðla að áframhaldandi þróun og jafnvægi í viðskiptum og 

efnahagstengslum milli aðildarríkja Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna.  

Með þátttöku Íslendinga í EES-samstarfi urðu þeir virkir þátttakendur í efnahagslegu 

samrunaferli Evrópusambandsins en standa þó fyrir utan stofnanir þess. Með samningnum 

hefur margt áunnist en á undanförnum árum hefur vægi hans minnkað og nær hann ekki 

lengur með fullnægjandi hætti yfir samstarf EES-ríkja og Evrópusambandsins. Þessi þróun 

hefur ýtt EES-ríkjum enn frekar út á hliðarlínuna í Evrópusamstarfi. Ein af meginreglu EES-

samnings er að sambærilegar reglur gildi á milli landa á þeim sviðum sem samningurinn nær 

til. Við gildistöku EES-samningsins þurftu ríkin í EFTA að undirgangast stóran hluta af þeim 

réttarreglum sem eru í gildi innan Evrópusambandsins. Þessar réttarreglur geta breyst eða 

nýjum bætt við á þeim sviðum sem samningurinn nær til. Því má segja að EES-samningurinn 

er yfirþjóðlegur samningur sem er í stöðugri breytingu. 

Í ákvörðunum hafa EFTA-ríkin möguleika á því að hafa áhrif á mótun nýrra laga 

Evrópusamsambandsins sem eiga að gilda innan EES-samningsins, en aðeins á 

undirbúningsstigum. Stofnanir EFTA hafa ekki möguleika á því að eiga frumkvæði í 
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sambandi við þróun nýrrar löggjafar en slíkt frumkvæði verður að koma frá 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Ákvarðanatökuferlið innan Evrópusambandsins, 

milli framkvæmdastjórnarinnar, ráðherraráðsins og Evrópuþingsins, er afar flókið. Af þessum 

sökum er vart að undra, loks þegar niðurstaða hefur fengist að sameiginlegur EES-nefndin er 

treg til samþykktar á efnislegum aðlögunum, til að ganga til móts við sérhagsmuni EFTA-

ríkjanna. 

Samkvæmt EES-samningnum hafa EFTA/EES-ríkin neitunarvald varðandi innleiðingu á 

Evrópusambands-löggjöf sem fellur undir samninginn. Neitunarvaldinu hefur aldrei verið 

beitt gegn innleiðingu nýrra laga og er í raun óvirkt, en það er nær ómögulegt að hafna 

lagagerð frá Evrópusambandinu án þess að koma samningnum í heild sinni í uppnám.  

Innan EES-samningsins er einnig hægt að finna svo kallaðan lýðræðishalla, líkt og í 

Evrópusambandinu. Lýðræðishallinn innan EES er sagður byggja á því að þeir sem taka hinar 

pólitísku ákvarðanir hafa ekki verið kjörnir í lýðræðislegum kosningum af íbúum EFTA/EES-

ríkjana. Þar sem ákvarðanir fyrir EES-samninginn eru teknar af stofnunum 

Evrópusambandsins hafa íslenskir kjósendur engin völd gagnvart þeim embættismönnum sem 

þar sitja. Diana Wallis, þingmaður á Evrópuþinginu nefnir þetta fyrirkomulag tvöfaldan 

lýðræðishalla. Út frá lýðræðislegu sjónarhorni eru ákvarðanir innan Evrópusambandsins 

teknar með ófullkomnum hætti og því er lýðræðishalli við innleiðingu þeirra innan 

Evrópusambandsins. Þegar þessar ákvarðanir eru svo teknar upp í íslenskan rétt, án nokkurrar 

lýðræðislegrar aðkomu er sá lýðræðishalli orðinn tvöfaldur. 

Evrópusambandið er ólíkt öðru alþjóðasamstarfi á margan hátt þar sem aðildarríkin framselja 

hluta af ákvörðunarvaldi sínu til sameiginlegra stofnana þess. Sífellt nánara samstarf innan 

Evrópuríkja hefur leitt til spurninga um stöðu lýðræðis og valdreifingar innan sambandsins 

eins og það kemur fram í stofnunum þess. Evrópuþingið er sú stofnun sambandsins þar sem 

lýðræði er hvað virkast. Inn á Evrópuþingið eru valdhafar kjörnir með beinum kosningum á 

fimm ára fresti í öllum aðildarríkjum. Þingið fer með löggjafar – og fjárveitingarvald ásamt 

ráðherraráðinu. Eitt af hlutverkum þingsins er að hafa lýðræðislegt eftirlit með hinum 

stofnunum sambandsins og veita þeim ákveðið aðhald. Í reynd má líta á  leiðtogaráðið og 

ráðherraráðið sem lýðræðislegar stofnanir. Leiðtogaráðið er skipað embættismönnum sem 

kosnir hafa verið af borgurum síns heimalands og eru fulltrúar þess í ráðinu. Ráðherraráðið er 

einnig skipað fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkjanna og hafa hlotið kosningu á lýðræðislegan 
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hátt í heimalandi sínu. Ráðherraráðið gegnir mikilvægum ábyrgðarsviðum, s.s setja lög, 

samræma stefnu aðildarríkjanna og þróa utanríkis- og öryggismálastefnu.   

Helsta gagnrýni á Evrópusambandið er hinn svokallaði lýðræðishalli sem gætir innan þess. Þó 

að Evrópuþingið sé með hvað virkasta lýðræðið í stofnun Evrópusambandsins hefur það ekki 

enn náð sambærilegri lýðræðislegri ábyrgð við innleiðingu löggjafar líkt og þjóðríkin. Þær 

stofnanir Evrópusambandsins sem eru hvað valdamestar eru ekki valdar með beinum 

kosningum heldur er skipað í þær. Einnig er oft rætt um að Evrópusambandið sé fjarrænt 

íbúum aðildarríkjanna. Þeir samsvara sér ekki með því og skilgreina sig ekki út frá því.  

Lissabon-sáttmálinn, sem gekk í gildi þann 1. desember 2009, stuðlar að lýðræðislegra 

Evrópusambandi. Völd Evrópuþingsins verða aukin og mun það fá jöfn tækifæri á við 

ráðherraráðið, til að móta og hafa áhrif á nýja löggjöf. Lögð verður aukin áhersla á 

nálægðarregluna sem segir til um að ákvarðanir skulu ekki teknar á hærri stjórnsýslustigum ef 

hjá því er komist. Þjóðþing aðildarríkjanna hafa tækifæri á betra eftirliti með tilvonandi 

löggjöfum og geta komið athugasemdum á framfæri ef þau telja Evrópusambandið brjóta á 

nálægðarreglunni. Einnig mun skilvirkni innan þess aukin með breyttu atkvæðavægi 

aðildarríkjanna og breyttri atkvæðagreiðslu í ráðherraráðinu. Þar sem lýðræðishallinn er helsta 

áhyggjumál manna um þróun Evrópusambandsins eru vonir bundnar við að með Lissabon-

sáttmálanum muni lýðræðishalli innan sambandsins minnka s.s með auknum áhrifum 

þjóðþinga og sterkari nálægðarreglu. 

Lýðræðishalla Evrópusambandsins hefur oft verið teflt fram sem einni af röksemd gegn 

inngöngu Ísland í sambandið. Í gegnum sáttmála sambandsins hafa aðildarríkin framselt hluta 

af ákvörðunarvaldi sínu til sameiginlegra stofnanna, sem skipaðar eru fulltrúum 

aðildarríkjanna. Með aðild Íslands að Evrópusambandinu myndu íslenskir stjórnmálamenn 

bjóða sig fram til setu í stofnunum Evrópusambandsins, og þá Evrópuþinginu. Þar yrði Ísland 

virkur þátttakandi í alþjóðasamstarfi og hefði rétt til aðkomu við töku ákvarðana. Þar sem 

Ísland er smáríki á stærð við Möltu fengi það sambærilegt atkvæðavægi í ráðherraráðinu og 

hliðstæðan fjölda þingsæta á Evrópuþinginu. Samt sem áður hefði Ísland talsverða 

áhrifamöguleika, einkum þar sem ákvarðanir eru teknar með samhljóða samþykki (Auðunn 

Arnórsson o.fl., 2003). 
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Með því að halda EES-samstarfinu áfram munu þau vandamál og gallar sem nú er á því 

haldast. Vandamálin munu jafnvel aukast og Ísland verður enn áhrifaminna. Lýðræðishallinn 

innan EES er tvöfaldur þar sem EES-samstarfið skapar lýðræðishalla í EFTA/EES-ríkjum 

gagnvart Evrópusambandinu, sem á einnig við lýðræðishalla að stríða. Ísland á enga fulltrúa í 

þeim stofnunum sem taka ákvarðanir eða eiga frumkvæði að löggjöf. Áframhaldandi EES-

samstarf fæli í sér takmörkuð áhrif Íslands á þau lög og reglugerðir á gildissviði samningsins 

sem í krafti hans verða leidd í lög hér á landi (Auðunn Arnórsson o.fl., 2003). 

Höfundur telur að lýðræði Íslendinga sé betur borgið innan Evrópusambandsins en innan 

EES-samningsins. Áhrif Íslands innan EES-samstarfsins er lítið og hefur það haft veruleg 

áhrif á lýðræðið á Íslandi. Íslenska löggjafarvaldið er máttlítið gagnvart hinum yfirþjóðlega 

EES-samningi sem er breytingum háður. Með Lissabon-sáttmálanum taka við umfangs miklar 

breytingar á stofnunum Evrópusambandsins sem vonandi gerir stofnanir þess lýðræðislegri. 

Þó að atkvæðavægi Íslands sé lítið innan Evrópusambandsins mun það geta haft áhrif á þeim 

sviðum sem Íslendingar eru hvað sterkastir á, líkt og í orkumálum, umhverfismálum og 

sjávarútvegi. Því telur höfundur að lýðræði á Íslandi myndi aukast við inngöngu í 

Evrópusambandið.    
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7.0 Lokaorð 

Forseti Íslands synjaði Icesave-lögunum til staðfestingar 5. janúar 2010. Í yfirlýsingu sinni 

kom fram „Að undanförnu hefur orðið æ ljósara að þjóðin þarf að vera sannfærð um að hún 

sjálf ráði þeirri för. Þátttaka hennar allrar í endanlegri ákvörðun er því forsenda farsællar 

lausnar, sátta og endurreisnar“ (Hr. Ólafur Ragnar Grímsson. 5.1.2010). Í raun má túlka orð 

forsetans á þá leið að aukin lýðræðisleg þátttaka Íslendinga muni skila betri árangri í 

framtíðinni. Mun þjóðaratkvæðisgreiðslur verða tíðari í framtíð lýðræðisins? 

Lýðræði er orðið sem hefur verið mikið í umræðu eftir atburðina 5. janúar síðastliðinn og 

menn deila hart um. Evrópuumræðan hefur fengið að víkja í miklum mæli en tengist þó 

yfirleitt Icesave-umræðunni. Mörgum þykir Evrópusambandslönd kúga okkur Íslendinga með 

samningum sem sagðir eru verri en Versalasamningar Þjóðverja.  

Ísland hefur oft verið talið með þeim ríkjum sem búa við hvað virkasta lýðræði og eru menn 

stoltir af því. Kosningaþátttaka er hér yfir meðaltali og upplýsingar eru mjög aðgengilegar. 

Misvægi atkvæða er staðreynd og má sem dæmi nefna að atkvæði Dalamanns og 

Fáskrúðsfirðings telur tvisvar sinnum meira í Alþingskosningum en atkvæði íbúa á 

höfuðborgarsvæðinu. Því má segja að að íbúar höfuðborgarsvæðisins búi við lýðræðishalla 

gagnvart íbúum landsbyggðarinnar hvað kosningar snertir, en vissulega hefur dregið úr 

þessum mismun á undanförnum árum.  

Áhugaverðir tímar eru framundan fyrir lýðræðið. Verður notast meira við beint lýðræði en 

fulltrúalýðræði? Eða mun lýðræðið ef til vill hverfa á braut með þeim tvíhliðasamningum sem 

íslenskir ráðamenn halda svo mikið upp á? Trúin á bjartari tíma fleytir mönnum langt áfram 

og gefur von um að íslenska lýðræðið muni styrkjast á komandi árum og að Íslendingar allir 

muni standa vörð um lýðræðið fyrir ókomna framtíð.  
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