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1 Inngangur 

Evrópusambandið, skammstafað ESB, var stofnað með Maastrichtsáttmálanum. 

Sáttmálinn var undirritaður þann 7. febrúar 1992 og með sama sáttmála var 

Efnahagsbandalagi Evrópu (EBE) breytt í Evrópubandalagið. Með Lissabonsáttmálanum, 

sem tók gildi árið 2009, var ESB, Evrópubandalaginu, ásamt samstarfi í innanríkis- og 

öryggismálum, steypt saman undir heiti Evrópusambandsins.1 Í ritgerðinni verður ýmist 

notast við hugtakið Evrópusambandið eða skammstöfunina ESB yfir þá samvinnu. 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, hér eftir EES-samningurinn, tók gildi 

þann 1. janúar 1994. Hann var annars vegar undirritaður af Efnahagsbandalagi Evrópu, 

Kola- og stálbandalagi Evrópu og aðildarríkjum þeirra. Hins vegar af aðildarríkjum 

Fríverslunarsamtaka Evrópu, hér eftir EFTA-ríkin.2 Þegar fjallað er um EFTA-ríkin í 

ritgerðinni er aðeins átt við Ísland, Noreg og Liechtenstein vegna þess að Sviss er ekki 

meðlimur EES-samningsins þrátt fyrir að vera fjórða EFTA-ríkið.3 

Í gildistöku laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, hér eftir eesl., fólst 

fullgilding EES-samningsins af hálfu Íslands. Samningurinn stefnir að því markmiði að 

mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði og var í rauninni ætlað að stækka það svæði sem 

fjórfrelsi ESB-réttar og sameiginlegar samkeppnisreglur taka til.4 

Í þessari ritgerð verður notast við venjubundna lögfræðilega aðferðafræði til þess að 

leitast við að útskýra hvernig EES-gerðir5 eru teknar upp í landsrétt. Áhersla verður lögð á  

innleiðingu tilskipana og reglugerða í landsrétt. Ákvarðanir, tilmæli og skoðanir teljast 

almennt til afleidds réttar en ekki verður fjallað um innleiðingu þeirra í ritgerðinni.6 

Sérstaklega verður fjallað um innleiðingu tilskipunar 1994/33/EB um vinnuvernd barna og 

ungmenna, hér eftir 94/33/EB. 

                                                 

1  Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 21-22.  
2  Alþt. 1992-92, A-deild, bls. 48. 
3  „EEA Agreement“, http://www.efta.int/eea/eea-agreement.  
4  Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 123. 
5   Hugtakið „gerðir“ er í ritgerðinni notað sem samheiti yfir tilskipanir, reglugerðir, ákvarðanir, tilmæli og 

aðrar reglur sem teknar eru upp í EES-samninginn. Um er að ræða sömu merkingu og lögð er í hugtakið 

samkvæmt Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 9. 
6  Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur, bls. 67. 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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2 Evrópska efnahagssvæðið 

2.1 Eineðli og tvíeðli 

Helstu kenningar varðandi tengsl þjóðaréttar og landsréttar eru eineðliskenningin annars 

vegar og tvíeðliskenningin hins vegar. Muninn á þeim má sjá í „uppruna þjóðaréttarins, 

aðild að honum og efni hans.“7  

Samkvæmt eineðliskenningunni eru þjóðaréttur og landsréttur hluti af sama 

lagakerfinu. Þjóðaréttur teljist því vera hluti landsréttar án tilkomu sérstakra, 

stjórnskipulegra aðgerða.8  

Í kenningunni um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar felst að um sé að ræða aðskilin 

réttarkerfi sem gildi hvort á sínu réttarsviði, þ.e. að þjóðaréttur gildi milli ríkja en 

landsréttur innan tiltekins ríkis. Af tvíeðliskenningunni leiðir að skuldbindingar sem eru 

teknar á grundvelli þjóðréttarsamnings fá aðeins lagaáhrif ef þær eru lögfestar með 

sérstökum stjórnskipulegum aðgerðum ríkis.9 

Samkvæmt 1. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, hér eftir stjskr., er 

Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn. Í 3. gr. stjskr. er kveðið á um skiptingu ríkisvalds 

Íslands í löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdarvald. Samkvæmt 21. gr. stjskr. er 

óheimilt að framselja ríkisvald Íslands, að heild og að hluta, nema með samþykki Alþingis. 

Auk þessa er tekið fram í aðfararorðum bókunar 35 við EES-samninginn að með 

samningnum sé stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði, án þess að aðilar samningsins 

þurfi að framselja löggjafarvald til stofnana EES. Á Íslandi gildir því tvíeðliskenningin, 

enda fá alþjóðasamningar ekki lagagildi nema þeir séu jafnframt lögfestir af Alþingi.10 

2.1.1 Upptaka EES-gerða í ríki sem aðhyllast tvíeðliskenninguna 

Ísland og Noregur byggja á tvíeðli lands- og þjóðaréttar og eru aðilar að EES-samningnum. 

Því þurfa ríkin að viðhafa sérstakar stjórnskipulegar ráðstafanir til þess að tryggja að EES-

samningurinn og ákvæði sem af honum leiða hafi gildi að landsrétti.11  

2.1.2 Upptaka EES-gerða í ríki sem aðhyllast eineðliskenninguna 

Liechtenstein er EFTA-ríki sem byggir á eineðli landsréttar og þjóðaréttar. Reglugerðir, 

sem eru teknar upp í EES-samninginn, verða því sjálfkrafa hluti landsréttar Liechtenstein 

                                                 

7  Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 73-74. 
8  Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 74-75. 
9  Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 74-75. 
10 Gunnar G Schram: Evrópska efnahagssvæðið, bls. 114. 
11 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,    

bls. 169-170. 
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á sama hátt og gildir um ESB-ríkin. Þetta breytir því þó ekki að Liechtenstein þarf að 

innleiða tilskipanir sérstaklega og þarf að jafnaði að setja sérstök fyrirmæli til 

framkvæmdar og fullnustu þerirra gerða sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn.12 

2.2 Bein lagaáhrif 

Í beinum lagaáhrifum felst að þjóðréttarsamningur er bindandi að lögum viðkomandi 

aðildarríkis án tilkomu sérstakra stjórnskipulegra aðgerða í því skyni að veita 

þjóðréttarsamningnum lagagildi.13 

Í 16. mgr. inngangsorða EES-samningsins er tekið fram að samningurinn takmarki 

hvorki sjálfræði samningsaðila til ákvarðanatöku, né rétt þeirra til að gera samninga, þó 

með þeim og takmörkunum sem leiðir af EES-samningnum og reglum þjóðaréttar. Af 7. 

gr. EES-samningsins og aðgangsorðum bókunar 35 er ljóst að í samningnum felst ekki  

framsal löggjafarvalds til stofnana EES í sama skilningi og gert er ráð fyrir í ESB. Af þessu 

leiðir að hvorki EES-samningurinn, né sú löggjöf sem af honum leiðir, fær bein lagaáhrif 

innan EFTA-ríkjanna án milligöngu innlendra löggjafarstofnana.14  

2.3 Einsleitni 

Eitt helsta markmið EES-samningsins er, samkvæmt 1. mgr. 1. gr. hans, að mynda einsleitt 

Evrópskt efnahagssvæði. Í markmiðinu felst að samrýma skuli reglur í þeim tilgangi að 

skapa efnahagssvæði fyrir aðildarríki EFTA og ESB þar sem sömu reglur gildi um innri 

markaðinn, þ.e. einsleitt efnahagssvæði. EES-samningurinn hefur ákveðin úrræði til þess 

að ná fram einsleitni.15 

Að fyrstu ber að nefna að mörg ákvæði EES-samningsins eru eins, eða sambærilega 

orðuð og stofnsáttmálar ESB voru við undirritun EES-samningsins.16  

Í öðru lagi vísar EES-samningurinn til margra ESB-gerða og á að vera uppfærður með 

hliðsjón af breytingum á þeim. Í samræmi við þetta ber, við meðferð mála hjá 

stjórnsýslunni og við meðferð dómsmála að túlka og beita reglum EES-samningsins á 

svipaðan hátt og ESB-reglum.17 

                                                 

12 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  

bls. 170. 
13 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 76. 
14 Davíð Þór Björgvinsson: „Tengsl EES-réttar og landsréttar“, bls. 144-145. 
15 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 123. 
16 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 123. 
17 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 123. 
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Þriðja  skilyrðið verður leitt af 6. gr. EES-samningsins en í ákvæðinu felst að túlka skal 

EES-samninginn í samræmi við þá úrskurði Evrópudómstólsins sem skipta máli fyrir 

túlkun samninginn og voru kveðnir upp fyrir undirritunardag hans.18  

Að síðustu byggir EES-samningurinn á samvinnu sérstakra stofnana sem eiga að sjá til 

þess að EES-reglum sé beitt á sambærilegan hátt og samsvarandi ESB-reglum.19 Mestu 

þýðinguna í þessu sambandi hafa EFTA-dómstóllinn, eftirlitsstofnun EFTA og 

sameiginlega EES-nefndin.20 

Auk þessa er svokölluð forsenduregla viðurkennd í EFTA-ríkjunum. Samkvæmt henni 

skal leitast við að skýra og beita landsrétti í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar. 

Reglan er sérstaklega til þess fallin að stuðla að einsleitni og er til fyllingar og viðbótar 

þeim úrræðum sem EES-samningurinn hefur til þess að tryggja einsleitni.21 

2.4 Forgangsáhrif EES-samningsins 

Þjóðréttarsamningar grundvallast almennt á því að „landslög samningsríkis séu eða verði 

að vera í samræmi við þjóðréttarsamninginn. Ef svo væri ekki mætti oft segja að 

samningsríki fullnægði ekki þeirri skuldbindingu sem það tók á sig með 

þjóðréttarsamningnum“.  Hins vegar gerir þjóðaréttur almennt hvorki kröfur um það 

hvernig þjóðréttarsamningi skuli fullnægt í landsrétti að formi til né um það að reglur 

þjóðaréttar fái bein réttaráhrif eða hafi forgangsáhrif gagnvart landslögum.22 

Í því skyni að ná markmiði EES-samningsins um einsleitni þarf m.a. að tryggja 

„samræmda framkvæmd og beitingu“ sameiginlegra reglna innan Evrópska 

efnahagssvæðsins. Því lagði Evrópubandalagið, í viðræðum um EES-samninginn, áherslu 

á að EES-reglur hefðu forgangsáhrif gagnvart landsrétti EFTA-ríkjanna, á sama hátt og 

ESB-réttur hafði forgangsáhrif innan ESB. Niðurstaða samningsviðræðnanna varð sú að í 

bókun 35 við EES-samninginn er kveðið á um forgangsáhrif EES-réttar,23 þar segir: 

Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til 

framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf 

krefur, lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. 

                                                 

18 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 124. 
19 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 123-124. 
20 Davíð Þór Björgvinsson: „Tengsl EES-réttar og landsréttar“, bls. 138. 
21 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 139. 
22 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 73-74. 
23 Davíð Þór Björgvinsson: „Tengsl EES-réttar og landsréttar“, bls. 147. 
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Bókun 35 er „liður í því að markmiðinu um einsleitni verði náð, án þess að 

samningsaðilum sé gert að framselja ríkisvald til sameiginlegra stofnana.“ Bókunin hefur 

því helst áhrif á Ísland og Noreg, enda aðhyllast þau tvíeðliskenninguna.24  

Í orðalagi bókunarinnar „sem komnar eru til framkvæmdar“ felst að hún gildir aðeins 

um EES-reglur sem hafa verið innleiddar á stjórnskipulega réttan hát, þ.e. í samræmi við 

7. gr. EES-samningsins. Hins vegar getur ríki orðið bótaskylt vegna ófullnægjandi  

innleiðingar á afleiddri löggjöf, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Fjallað verður um 

slík tilvik í kafla 5.2. Þá er það einnig skilyrði þess að ákvæði EES-samningsins falli undir 

bókun 35 og hafi forgangsáhrif  að þau séu „óskilyrt og nægilega nákvæm“.25  

Það er óskýrt hvort bókun 35 feli í sér ótvíræða skyldu aðildarríkis til þess að setja 

almenna reglu í lög sem eigi að tryggja EES-reglum fyrirfram forgang yfir landsrétt26 en 

til þess að tryggja framkvæmd bókunar 35 setti íslenska ríkið 3. gr. eesl.: 

Skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-

samninginn og þær reglur sem á honum byggja.  

Orðskýring á 3. gr. eesl. og athugasemdir í greinargerð með ákvæðinu gefa misvísandi 

skilaboð um túlkun ákvæðisins. Annars vegar hefur ákvæðið, samkvæmt almennri 

orðskýringu, að geyma hreina lögskýringarreglu þess efnis að reglur landsréttar eigi að 

túlka í samræmi við EES-samninginn. Ef ekki sé hægt að skýra ákvæði landsréttar til 

samræmis við innleiddar EES-reglur skuli byggja á túlkun landsréttar.27 Hins vegar má 

draga þá ályktun af athugasemdum í greinargerð með 3. gr. eesl. að EES-reglur teljist vera 

sérreglur (l. lex specialis) sem „gangi framar almennum reglum“.28  

Íslenskir dómstólar hafa túlkað 3. gr. eesl. á mismunandi hátt í dómsúrlausnum sínum 

og óljóst er hvort 3. gr. eesl. fullnægi skilyrðum bókunar 35. Ef í bókun 35, felst aðeins að 

ríki skuli tryggja EES-reglu forgang yfir landsrétt, þegar þeim lýstur saman, telst Ísland 

standa við skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum, þótt 3. gr. eesl. tryggi ekki 

forgang fyrirfram í öllum slíkum tilvikum.29 

                                                 

24 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 102. 
25 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 77. 
26 Davíð Þór Björgvinsson: „Tengsl EES-réttar og landsréttar“, bls. 154. 
27 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 79. 
28 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 113. 
29 Davíð Þór Björgvinsson: „Tengsl EES-réttar og landsréttar“, bls. 154. 
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3 Afleiddur réttur innan Evrópusambandsins 

3.1 Almennt 

Sú almenna regla hefur mótast í réttarframkvæmd Evrópusambandsins að skipta settum 

rétti þess í frumrétt og afleiddan rétt. Til frumréttar ESB teljast helstu stofnsáttmálar 

sambandsins en undir afleiddan rétt fellur sú löggjöf og aðrar bindandi ákvarðanir sem 

teknar eru af stofnunum ESB, í skjóli þess valds sem þær hafa samkvæmt stofnsamningum 

ESB.30 

288. gr. (áður 249. gr. stofnsáttmála Evrópubandalagsins) sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins, hér eftir SSESB, fjallar um innleiðingu afleidds réttar.  

Í 2. mgr. 288. gr. SSESB felst að reglugerðir hafa að geyma bindandi lagatexta og fá 

lagagildi í aðildarríkjum ESB án milligöngu löggjafarvalds þeirra. Reglugerðir hafa því 

sama gildi og sett lög eða, eftir atvikum, almenn stjórnvaldsfyrirmæli.31 Af þessu leiðir að 

reglugerðir sem stofnanir ESB hafa samþykkt fá sjálfkrafa bein réttaráhrif innan ESB án 

sérstakra stjórnskipulegra aðgerða af hálfu ESB-ríkja. Í raun er aðildarríkjum ESB jafnvel 

óheimilt að lögfesta reglugerð eða innleiða hana í rétt sinn, enda gæti skilningur á henni 

breyst eða efni hennar dulist við það.32 

Samkvæmt 3. mgr. 288. gr. SSESB eru tilskipanir aðeins bindandi gagnvart 

aðildarríkjum ESB varðandi markmið þeirra. Tilskipanir binda því aðildarríkin en ekki 

þegna þeirra þótt reglur þeirra geti, beint eða óbeint, varðað hagsmuni þegnanna. 

Stjórnvöldum er veitt svigrúm til að ákvarða hvernig tilskipunum skuli fullnægt en þeim 

er ætlað að breyta eða aðlaga landsrétt sinn að efni tilskipana. Sumar tilskipanir eru hins 

vegar svo ítarlegar að lítið eða ekkert svigrúm er fyrir slíkt mat.33 Tilskipunum ESB eiga 

ekki að hafa bein lagaáhrif á sama hátt og reglugerðir en þó getur tilskipun, sem lög hafa 

verið réttilega löguð að, talist hafa bein réttaráhrif, að því marki sem þau lagaákvæði sem 

innleiða tilskipunina hafa sjálf bein réttaráhrif.34 

3.2 Löggjafarferli ESB og samráð við EFTA-ríkin 

Nýjar ESB-gerðir fara ýmist í svokallaða almenna eða sérstaka lagasetningarmeðferð. 294. 

gr. SSESB fjallar um hina almennu meðferð sem felur í sér að Evrópuþingið (e. The 

                                                 

30 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 67. 
31 Davíð Þór Björgvinsson: „Bein réttaráhrif og forgangsáhrif EES-réttar“, bls. 74. 
32 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 135. 
33 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 58. 
34 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 93 og 143. 
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Parliament) og Ráðherraráðið, hér eftir Ráðið (e. The Council) samþykkja reglugerð, 

tilskipun eða ákvörðun að tillögu framkvæmdastjórnarinnar (e. The Commission).35  

Fjallað er um hina sérstöku lagasetningarmeðferð í 2. mgr. 289. gr. SSESB en hún felur 

í sér að reglugerðir, tilskipanir og ákvarðanir eru annað hvort samþykktar af hálfu 

Evrópuþingsins með þátttöku Ráðsins eða af hálfu Ráðsins með þáttöku Evrópuþingsins. 

Þegar nýjar reglur eru settar þurfa stofnanir ESB alltaf að styðja þá lagasetningu við 

einhverja ákveðna heimild í stofnsáttmálum ESB. Í slíkum tilvikum er mjög mikilvægt að 

rétt heimild sé fundin, þar sem Evrópudómstóllinn getur fellt úr gildi réttargerð sem styðst 

ekki við heimild eða styðst við ranga heimild.36 

Þótt EFTA-ríkin séu ekki meðlimir ESB er komið til móts við hagsmuni þeirra með 

margvíslegum hætti og við lagasetningu þarf ESB að taka sérstaklega mið af 99.-101. gr. 

EES-samningsins.37  

Í 1. tölul. 99. gr. EES-samningsins er lögð sú skylda á framkvæmdastjórn ESB, strax á 

undirbúningsstigi nýrrar löggjafar, að leita óformlega ráða hjá sérfræðingum EFTA-

ríkjanna á sama hátt og leitað er ráða hjá sérfræðingum aðildarríkja ESB. Þá skal 

framkvæmdastjórn ESB senda EFTA-ríkjunum afrit af þeim tillögum sem hún sendir 

Ráðinu í samræmi við 2. tölul. sömu greinar. Á þeim tíma geta farið fram skoðanaskipti í 

sameiginlegu EES-nefndinni en EFTA-ríkin hafa engin formleg áhrif eftir að 

framkvæmdastjórnin hefur lagt fram tillögu sína.38 

Í samræmi við 1. mgr. 100. gr. skal EFTA-ríkjunum vera tryggð eins víðtæk þátttaka 

og hægt er við undirbúning á nýrri löggjöf ESB sem varðar EES-samninginn. Þegar 

framkvæmdastjórn ESB undirbýr nýja löggjöf hefur hún fjölda sérfræðinganefnda og 

vinnuhópa sér til aðstoðar. EFTA-ríkin hafa, með aðstoð EFTA-skrifstofunnar, aðgang að 

fjölda þessara nefnda og vinnuhópa og geta haft áhrif á löggjafarferlið í gegnum þá.39  

                                                 

35 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandsréttur, bls. 54-55. 
36 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 52 og 54. 
37 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 164. 
38 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 164. 
39 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 191. 
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4 Afleiddur réttur innan Evrópska efnahagssvæðisins 

4.1 Almennt 

Almennt er fallist á skiptingu EES-réttar í frumrétt og afleiddan rétt, enda hefur slík 

skipting í för með sér ákveðið hagræði. Í fyrsta lagi felst í slíkri skiptingu hagræði við 

fræðilega framsetningu EES-réttar og við samanburð réttarkerfa EES og ESB. Í öðru lagi 

kveður meginmál EES-samningsins á um það hvernig taka skuli upp gerðir í EES-

samninginn. Nýjar reglur og breytingar á eldri reglum samningsins má því í formlegum 

skilningi leiða af meginmáli hans.40  

Samkvæmt a-lið 1. mgr. 2. gr. EES-samningsins merkir hugtakið „samningur“ 

meginmál samningsins, bókanir við hann og viðauka, auk þeirra gerða sem þar er vísað til. 

Í 119. gr. segir að viðaukar, svo og gerðir sem vísað er til í þeim og aðlagaðar eru vegna 

samningsins skuli, auk bókana, vera óaðskiljanlegur hluti samningsins. Af þessu leiðir, að 

meginmál samningsins telst ekki frumréttur gagnvart bókunum og viðaukum hans.41  

Ákveðnar reglur gilda um innleiðingu afleidds réttar í landsrétt aðildarríkja EFTA sem 

fjalla þarf um. Þegar gerð er samþykkt hjá Evrópusambandinu sem fellur innan gildissvið 

EES-samningsins þarf að innleiða hana sérstaklega í hvert EFTA-ríki. Við slíka 

innleiðingu þarf í fyrsta lagi að taka mið af bókun 1 við EES-samninginn sem hljómar svo:  

Ákvæði gerða, sem vísað er til í viðaukum við samning þennan, skulu gilda í samræmi 

við samninginn og þessa bókun, nema kveðið sé á um annað í viðkomandi viðauka. 

Sérstaka nauðsynlega aðlögun fyrir einstakar gerðir er að finna í þeim viðauka þar 

sem viðkomandi gerð er skráð.  

Bókun 1 fékk lagagildi á Íslandi með 2. gr. eesl. Hún kveður á um svokallaða altæka 

aðlögun (e. horizontal adaption) sem er helst notuð til að komast hjá mikilli vinnu við 

umritun gerða. Þær gerðir sem bókunin nær ekki yfir falla hins vegar undir svokallaða 

sértæka aðlögun sem felur í sér að aðlaga þarf einstakar gerðir að ákveðnum aðstæðum eða 

hagsmunum. Í slíkum tilvikum þarf að gera greinarmun á tæknilegri og efnislegri aðlögun. 

Í tæknilegri aðlögun felst m.a. þýðing sérfræðiheita yfir á íslensku. Ef óskað er eftir 

efnislegri aðlögun þurfa að fara fram sérstakar samningaviðræður við ESB sem byggjast 

annað hvort á samstöðu EES-ríkjanna um efnislega aðlögun eða ósk ákveðins ríkis þess 

efnis.42  

Í öðru lagi þarf innleiðingin að vera í samræmi við 7. gr. EES-samningsins: 

                                                 

40 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 68. 
41 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 113. 
42 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 16-17. 
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Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða 

ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða 

verða teknar upp í landsrétt sem hér segir:     

a. gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt 

samningsaðila;  

b. gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um 

form og aðferð við framkvæmdina.  

7. gr. EES-samningsins er frá því fyrir samruna Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) og 

ESB, því er skammstöfunin EBE notuð. Með hugtakinu gerð samkvæmt 7. gr. er átt við 

gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn af sameiginlegu EES-nefndinni og eins 

og hún verður túlkuð samkvæmt bókun 1 við EES-samninginn. Við innleiðingu gerðar þarf 

því að vísa til þeirrar ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem tilgreinir að 

viðkomandi gerð sé bætt við tiltekinn viðauka EES-samningsins.43 

Við innleiðingu gerða samkvæmt 7. gr. EES-samningsins er annars vegar notuð 

svokölluð tilvísunaraðferð (e. incorporation) sem felur í sér að innlend lög veita ákvæðum 

gerðarinnar gildi með því að vísa til hennar. Einn kostur tilvísunaraðferðarinnar er að 

orðalag gerðarinnar skilar sér nákvæmlega inn í íslenskan rétt. Þó kann orðalag gerðarinnar 

að vera í ósamræmi við íslenska lagahefð.44 

Hins vegar er notast við svonefnda umritunaraðferð (e. transformation) sem felur í sér 

að landslögum eða stjórnvaldsfyrirmælum er breytt, eða ný sett, sem samrýmast 

þjóðréttarlegu skuldbindingunni. Almennt falla ný ákvæði betur að íslenskri lagahefð ef 

umritunaraðferðinni er beitt en þó er möguleiki á að einhver atriði misfarist auk þess sem 

það getur verið óljósara hvaðan reglan eða reglurnar eru upprunnar.45  

Einnig þarf að horfa til lögmætisreglunnar varðandi innleiðingu EES-gerða. 

Samkvæmt lögmætisreglunni þurfa stjórnvaldsfyrirmæli, t.d. reglugerðir, alltaf að hafa 

lagastoð og þau mega ekki vera andstæð lögum. Lögmætisreglan gildir einnig um þau lög 

og stjórnvaldsfyrirmæli sem innleiða EES-gerðir.46 

Þá getur þurft að tilgreina refsingar eða annars konar viðurlög í þeim lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum, sem innleiða EES-gerð til þess að gerðin öðlist raunveruleg áhrif. 

Við setningu slíkra ákvæða er miðað við að refsingar og viðurlög séu ekki minni en ef 

brotið væri á svipuðum íslenskum reglum.47  

                                                 

43 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 56-57. 
44 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 12. 
45 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 12. 
46 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 53. 
47 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 53. 
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Samkvæmt ofangreindri umfjöllun þarf í framkvæmd, áður en EES-gerð er innleidd, 

að athuga hvort hægt sé að innleiða hana sem stjórnvaldsfyrirmæli með stoð í gildandi 

reglugerðarheimildum, án þess að setja þurfi ítarlegri reglugerðarheimildir í sett lög.48  

4.1.1 Innleiðing reglugerða 

Til þess að reglugerð hafi gildi að landsrétti og fái bein réttaráhrif þarf að innleiða hana 

sérstaklega.49 Við innleiðingu reglugerða þarf að hafa hliðsjón af a-lið 1. mgr. 7. gr. EES-

samningsins sem gegnir sama tilgangi og 2. mgr. 288. gr. SSESB. Samkvæmt a-lið 1. mgr. 

7. gr. samningsins skal taka þær gerðir, sem samsvara reglugerð ESB, orðrétt upp í 

landsrétt EES-ríkis.50 Reglugerðir eru samkvæmt þessu almennt innleiddar „með tilvísun, 

enda veita ákvæði reglugerðar ekkert svigrúm til breytinga eða aðlögunar“. Hins vegar 

krefst innleiðing reglugerða þess oft að nánari reglur séu settar um framkvæmd þeirra, til 

þess að innleiðingin sé fullnægjandi, sbr. umfjöllun í kafla 4.1.51  

Í Hrd 2004, bls. 4014 (251/2004) reyndi á gildi reglugerðar sem innleidd hafði verið 

með tilvísunaraðferðinni. X var saksóttur fyrir að hafa ekið vöruflutningabifreið í sjö daga 

samfleytt án þess að taka sér „lögboðna vikuhvíld“. Þessi háttsemi var talin varða við a-lið 

1. gr. þágildandi reglugerðar nr. 136/1995 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna o.fl., sbr. 

1. undirgrein 1. mgr. 6. gr., sbr. 3. tl. 8. gr. þágildandi reglugerðar (EBE) nr. 3820/85, sbr. 

6. mgr. 44. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. laga nr. 50/1987. Hæstiréttur tók fram að sú tilvísun til 

reglugerðar (EBE) nr. 3820/95 í a-lið þágildandi reglugerðar nr. 136/1995 væri 

fullnægjandi innleiðing á reglugerð (EBE) nr. 3820/95. Reglugerðin hefði verið í gildi við 

gildistöku EES-samningsins og því hefði íslenska ríkinu borið að innleiða hana og túlka 

landsrétt í samræmi við hana. 

4.1.2 Innleiðing tilskipana 

Tilskipanir skal innleiða samkvæmt b-lið 7. gr. EES-samningsins er gegnir sama tilgangi 

og 3. mgr. 288. gr. SSESB. Tilskipun er aðeins bindandi varðandi markmiðið sem hún 

stefnir að og þarf almennt að innleiða með umritun. Tilskipun á að veita yfirvöldum val 

um form og aðferðir, til þess að ná því markmiði sem tilskipunin stefnir að.52 Í framkvæmd 

                                                 

48 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 53. 
49 Margrét Einarsdóttir: „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“, bls. 

566. 
50 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 64. 
51 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 171. 
52 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 143. 
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eru tilskipanir hins vegar oft mjög nákvæmlega orðaðar en við það skerðist val aðildarríkja 

um form og aðferð og þær fara að líkjast reglugerðum. Í slíkum tilvikum getur verið heimilt 

að beita tilvísunaraðferðinni að hluta eða í heild við innleiðingu tilskipunar.53  

Við breytingu á eldri tilskipun eða innleiðingu nýrrar, er hugsanlegt að til engra 

breytinga þurfi að koma, ef efni tilskipunarinnar telst fullnægt án þess. Í öðrum tilvikum 

getur þurft að setja ný lög eða, eftir atvikum, almenn stjórnvaldsfyrirmæli. Að auki getur 

verið heimilt að innleiða tilskipanir með kjarasamningum. Í slíkum tilskipunum er 

sérstaklega tekið fram að heimilt sé að leiða efnisreglur þeirra í landsrétt í kjarasamningum 

en áskilið er að reglurnar fái þar með almennt gildi og séu bindandi fyrir alla sem þær eiga 

við um.54 

4.1.3 Birting EES-reglna 

Nýjar EES-gerðir skal birta í Stjórnartíðindum ESB (e. Section of the Official Journal) og 

í EES-viðbæti Stjórnartíðinda ESB (e. EEA supplement). Í kjölfarið þurfa EES-ríki að 

breyta landsrétti til samræmis og birta slíkar breytingar samkvæmt reglum landsréttar.55 

Það að birta skuli lög og stjórnvaldsfyrirmæli, sem hafa verið umrituð í íslenskan rétt, 

byggist helst á lögmætisreglunni, 27. gr. stjskr. og lögum nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi 

og Lögbirtingablað. Heimilt er að vísa til birtingar laga og stjórnvaldsfyrirmæla, sem 

innleidd hafa verið með tilvísun, í EES-viðbæti stjórnartíðinda ESB, sbr. 2. og 3. gr. laga 

nr. 15/2005. Einnig er leyfilegt að birta EES-reglur í A- eða B-deild Stjórnartíðinda til 

viðbótar við birtingu samkvæmt 2. og 3. gr. laga nr. 15/2005, ef það er til hagræðis.56  

4.2 Upptaka gerða í EES-samninginn 

Sameiginlega EES-nefndin (e. EEA Joint Committee)  var stofnuð á grundvelli 92. gr. EES-

samningsins og helsta verkefni hennar er samkvæmt 1. mgr. 92. gr. að tryggja virka 

framkvæmd EES-samningsins. 

Samkvæmt síðari málslið 1. tölul. 102. gr. EES-samninginn skal ESB tilkynna öðrum 

aðilum í sameiginlegu EES-nefndinni, eins fljótt og unnt er eftir að réttarheimild hefur 

verið samþykkt, að hún hafi þýðingu fyrir EES-samninginn (e. EEA relevant). Það kemur 

                                                 

53 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 171. 
54 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 94-95. 
55 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 173. 
56 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 173. 
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hins vegar í hlut sameiginlegu EES-nefndarinnar að meta endanlega hvort ný ESB-gerð 

falli undir efni EES-samningsins eða ekki.57 Í sameiginlegu EES-nefndinni hafa EFTA-

ríkin eina, samtaka rödd, og þurfa því að hafa komist að samkomulagi til þess að geta 

„mælt einum rómi“ um innleiðingu nýrrar gerðar. Um leið og nefndin hefur samþykkt nýja 

gerð telst hún hluti EES-samningsins og þá fellur sú skylda á EFTA-ríkin að taka gerðina 

upp í landsrétt sinn.58  

Á meðan gerð er til umræðu í sameiginlegu EES-nefndinni sendir EFTA skrifstofan 

hana til aðildarríkja EES og ákveðið verklag hefur myndast um samvinnu stjórnvalda 

EFTA-ríkjanna og EFTA-skrifstofunnar. Verklaginu er fylgt við undirbúning upptöku 

gerða í EES-samninginn eftir að þær hafa verið samþykktar hjá ESB og ljóst er að þær falli 

undir efnissvið samningsins.59  

Samkvæmt verklaginu eru þrjú mismunandi ferli við upptöku nýrra gerða í EES-

samninginn. Þau eru flýtimeðferð, stöðluð málsmeðferð og einfölduð málsmeðferð. 

EFTA-skrifstofan tilgreinir hvaða málsmeðferð hún telur eiga við en aðildarríkin geta haft 

áhrif á valið.60  

Undir flýtimeðferðina falla þær gerðir sem fela ekki í sér altæk viðfangsefni, kalla ekki 

á stjórnskipulega fyrirvara og þarfnast ekki sérstakra aðlagana. Listar yfir flokka gerða sem 

falla hér undir eru gerðir af undirnefndum, í samráði við vinnuhópa, en heimilt er að breyta 

listunum hvenær sem er. Stöðluð málsmeðferð nær yfir þær gerðir sem falla undir EES-

samninginn en falla hvorki undir flýtimeðferðina né einfaldaða málsmeðferð. Ef gerð fellur 

undir einfaldaða málsmeðferð gera EFTA-ríkin samtímis tilhlýðilegar ráðstafanir til 

innleiðingu gerðarinnar sem samsvara ráðstöfunum ESB. Sameiginlegu EES-nefndin tekur 

þá ekki ákvörðun um gerðina. Þessi málsmeðferð á aðeins við um hluta gerða á sviði 

matvæla og vegna tiltekna neyðargerða á sviði matvæla.61 

 Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins geta einstök ríki, við ákvarðanatöku 

sameiginlegu EES-nefndarinnar, sett það skilyrði fyrir því að ákvörðun taki gildi, að 

einstök ríki hafi tilkynnt að stjórnskipulegum skilyrðum sé fullnægt. Í slíkum tilvikum er 

ákvörðun nefndarinnar tekin með stjórnskipulegum fyrirvara samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins. Þegar tilkynning þess efnis að stjórnskipulegum fyrirvara sé aflétt eru 

                                                 

57 „Ákvarðanataka innan EES“, https://www.stjornarradid.is/akvardanataka/. 
58 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 152 og 165. 
59 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 14. 
60 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 15. 
61 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 15-16. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/
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ríkin skuldbundin til þess að taka EES-gerðina upp í landsrétt sinn í samræmi við 7. gr. 

EES-samningsins.62  

Þegar aðildarríki, hafa lokið umfjöllun um gerð gerir EFTA-skrifstofan drög að 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ef samið var um sérstaka lagasetningarmeðferð 

nýrrar gerðar, t.d. vegna stjórnskipulegs fyrirvara, er það tilgreint í ákvörðun 

nefndarinnar.63  

EFTA-skrifstofan hefur síðan eina viku til að senda ákvörðunardrög til viðkomandi 

undirnefndar til samþykkis ef engar aðlaganir fylgja en hefur annars fjórar vikur.64 

  

                                                 

62 Davíð Þór Björgvinsson: „Tengsl EES-réttar og landsréttar“, bls. 144. 
63 „Ákvarðanataka innan EES“, 

https://www.stjornarradid.is/akvardanataka/.https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal

/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/  
64 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 16. 

https://www.stjornarradid.is/akvardanataka/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/
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5 Innleiðing EES-gerða í landsrétt  

5.1 Almennt 

EFTA-skrifstofan sendir utanríkisráðuneytinu lista yfir ákvarðanir sem verða mögulega á 

dagskrá næsta fundar sameiginlegu EES-nefndarinnar. EFTA- og EES-ríkin ásamt 

framkvæmdastjórn ESB gera athugasemdir við listann, bæta við eða fækka gerðum, áður 

en dagskrá nefndarinnar er tilbúin. Fyrir hvern fund leggur utanríkisráðherra fram 

minnisblað þar sem óskað er eftir samþykki ríkisstjórnarinnar við því að ákvarðanirnar 

verði teknar í nefndinni. Minnisblaðið þarf einnig að leggja fyrir utanríkismálanefnd 

Alþingis í samræmi við 3. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála, hér eftir RÞM. 

Minnisblað þetta inniheldur efnisútdrætti gerða sem er fyrirhugað að taka upp í EES-

samninginn og þar er tekið fram ef taka þarf ákvörðun með stjórnskipulegum fyrirvara þar 

sem innleiðingin krefjist lagabreytingar. Einnig er tilgreint hvar er að finna lagastoð fyrir 

innleiðingu þeirra gerða sem ekki kalla á lagabreytingar. Meginreglan er sú að ákvarðanir 

sameiginlegu EES-nefndarinnar taka gildi einum degi eftir ákvörðunartökuna.65     

EFTA-skrifstofan sendir hlutaðeigandi ráðuneyti nýja EES-gerð sem skoðar hana með 

tilliti til hagsmuna Íslands. Ef talið er að sérstakar aðstæður krefjist aðlögunar gerðar þarf 

að semja sérstaklega um það við ESB og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar yrði 

tekin með stjórnskipulegum fyrirvara.66  

Slíkan fyrirvara setur Ísland ef EES-gerð kallar á lagabreytingar samkvæmt 21. gr. 

stjskr. og 4. gr. RÞM. Þá er gerðin send til umfjöllunar hjá utanríkismálanefnd Alþingis í 

samræmi við 2. gr. RÞM. Stjórnskipulegum fyrirvara verður aðeins aflétt með 

þingsályktun Alþingis og Ísland hefur til þess sex mánuði samkvæmt 2. mgr. 103. gr. EES-

samningsins. Um slíka þingsályktunartillögu gildir 4. gr. RÞM en í henni felst samþykki 

Alþingis til staðfestingar ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar eða staðfesting á 

lagabreytingum í þeim tilgangi. Einnig þarf alltaf að framkvæma viðeigandi lagabreytingar 

samkvæmt þingsályktun til þess að gerð teljist fyllilega innleidd.67  

Almennt leggur utanríkisráðherra fram þingsályktunartillögu í samstarfi við 

hlutaðeigandi ráðuneyti. Samkvæmt 5. gr. RÞM skal hlutaðeigandi ráðuneyti undirbúa 

samhliða, eða í framhaldi af framlagningu þingsályktunartillögu, nauðsynleg frumvörp til 

                                                 

65 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 18. 
66 „Ákvarðanataka innan EES“, https://www.stjornarradid.is/akvardanataka/.  
67 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur, bls. 20-23. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/
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lagabreytinga. Ef þingsályktunartillagan er samþykkt er send tilkynning til sameiginlegu 

EES-nefndarinnar um að ákvæði 21. gr. stjskr. hafi verið fullnægt, sbr. 4. gr. RÞM.68 

Þegar flýtimeðferðinni, sem fjallað var um í kafla 4.2, er beitt sendir EFTA-skrifstofan, 

innan viku frá birtingu gerðarinnar, viðkomandi sérfræðingum á Íslandi tengil á gerðina 

ásamt flýtimeðferðarskjali. Sérfræðingarnir hafa þá sex vikur til þess að greina gerðina en 

þeim ber ekki skylda til þess að svara flýtimeðferðarskjalinu nema þeir andmæli 

flýtimeðferð. Ef sérfræðingarnir telja gerðina fela í sér altæk viðfangsefni, krefjast 

aðlögunar eða stjórnskipulegra skilyrða geta þeir andmælt flýtimeðferð allt þar til drög að 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar eru send viðeigandi undirnefnd EFTA.69  

Ef ný gerð fellur undir staðlaða málsmeðferð sendir EFTA-skrifstofan, innan viku frá 

birtingu hennar, hlutaðeigandi sérfærðingum á Íslandi gerðina auk staðlaskjals með 

viðeigandi upplýsingum. EFTA-skrifstofan hefur þá greint möguleg altæk viðfangsefni 

sem varða EES og sérfræðingarnir hafa 16 vikur til þess að afgreiða staðlaskjalið. Skjalið, 

ásamt afritum af því, er síðan sent til EFTA-skrifstofunnar og aðildarríkja EES.70  

Eins og tekið var fram í kafla 4.2 á einfaldaða málsmeðferðin aðeins við á sviði 

matmæla. EFTA-skrifstofan sendir því sérfræðingum á sviði matvæla gerðina ásamt 

upplýsingum um hana, innan viku frá birtingu hennar. Sérfræðingarnir ákveða hvort nýjar 

gerðir falli undir einfölduðu málsmeðferðina og láta EFTA-skrifstofuna vita ef þeir telja 

að svo sé ekki.71 

Einnig þarf alltaf, við innleiðingu gerðar, að vera skýrt tekið fram að hún hafi öðlast 

gildi og að sé orðin hluti viðeigandi laga eða stjórnvaldsfyrirmæla. Þá getur verið þörf á 

frekari ákvæðum til þess að framkvæmd hennar verði möguleg, t.d. varðandi 

réttarvörsluúrræði, eftirlit með framkvæmd hennar, hvort frávik séu heimil. o.s.frv.72 

5.2 Skýra skal innleiddan EES-rétt í samræmi við EES-samninginn 

Í samræmi við fyrri umfjöllun í kafla 2.3 var sérstökum stofnunum komið á fót sem áttu 

að tryggja sambærilega túlkun réttarreglna innan EES og hafa eftirlit með því hvernig EES-

reglum væri framfylgt af stjórnvöldum aðildarríkja samningsins, þ.e. að innleiddur EES-

réttur væri túlkaður í samræmi við ákvæði EES-samninginn.73 

                                                 

68 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 20. 
69 „Ákvarðanataka innan EES“, https://www.stjornarradid.is/akvardanataka/.  
70 „Ákvarðanataka innan EES“, https://www.stjornarradid.is/akvardanataka/.  
71 „Ákvarðanataka innan EES“, https://www.stjornarradid.is/akvardanataka/.  
72 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 57. 
73 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 13-14. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn/akvardanataka/
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Eftirlitsstofnun EFTA, hér eftir ESA, var stofnuð með svokölluðum samningi milli 

EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, hér eftir nefndur ESA-

samningurinn. Með ESA-samningnum var ákvæði 108. gr. EES-samningsins fullnægt en 

eitt helsta hlutverk ESA er samkvæmt ákvæðinu að tryggja efndir á skuldbindingum 

samkvæmt EES-samningnum.74 Í því felst að ESA hefur eftirlit með innleiðingu EES-

reglna í landsrétt og hvernig þeim er framfylgt af stjórnvöldum, sbr. 5. gr. ESA-

samningsins. EES-ríki, stofnanir ESB eða einkaaðilar geta sent kvörtun til ESA en ESA 

hefur fullt vald um það hvort hún ákveður að beita valdheimildum sínum á grundvelli 31. 

gr. ESA-samningsins eða ekki. Í þessu felst að enginn hefur heimild til að stefna ESA og 

krefjast þess að hún höfði mál gegn aðildarríki EES.  

5.3 Samningsbrotamál og bótaábyrgð 

Ef ESA telur ríki hafa brotið á einhvern hátt gegn EES-samningnum getur hún hafið 

áminningarferli sem getur endað í málshöfðun fyrir EFTA-dómstólnum samkvæmt 31. gr. 

ESA-samningsins.75 Slíkt áminningarferli nefnist samningsbrotamál og málsferillinn er 

þrískiptur.76   

Þegar sameiginlega EES-nefndin hefur ákveðið að ný EES-gerð skuli taka gildi verður 

það hlutverk ESA að minna viðeigandi ráðuneyti hvers aðildarríkis á gildistöku nýrrar 

gerðar sem því ber að innleiða.77  

Þremur mánuðum eftir að ákvörðun nefndarinnar tók gildi athugar ESA hvernig og 

hvort gerðin hefur verið innleidd í aðildarríkin. Ef hún hefur ekki verið innleidd sendir 

ESA, í samræmi við 1. mgr. 31. gr. ESA-samningsins, hlutaðeigandi ríki svokallað 

áminningarbréf (e. letter of formal notice) þar sem hún tilgreinir afstöðu sína um málið. 

Almennt er ríki gefinn tveggja mánaða frestur til þess að koma fram andmælum við afstöðu 

ESA en hins vegar hvílir engin skylda á ríkinu að svara slíku áminningarbréfi.78  

Ef ESA telur, eftir að hafa skoðað andmæli ríkisins, ef einhver voru, að enn sé um 

samningsbrot að ræða hefst annað stig málsins. Þá leggur ESA fram rökstutt álit (e. 

reasoned opinion) um málið í samræmi við niðurlag 1. mgr. 31. gr. ESA-samningsins. Á 

                                                 

74 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 273. 
75 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 13-14. 
76 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Hæstiréttur og EES-samningurinn“, bls. 638-639. 
77 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 19. 
78 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Hæstiréttur og EES-samningurinn“, bls. 638-639. 
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aðildarríkjum hvílir skylda til þess að bregðast við rökstuddu áliti ESA innan þess frests 

sem gefinn er.79 

Þriðja og síðasta stig samningsbrotamáls hjá ESA felst í því að ESA vísar málinu til 

EFTA-dómstólsins ef ESA telur viðkomandi ríki ekki hafa gert fullnægjandi ráðstafanir, 

innan þess frests sem var settur, sbr. 2. mgr. 31. gr ESA-samningsins. Þegar EFTA-

dómstóllinn ákveður hvort ríki hafi brotið gegn skuldbindingum sínum miðar dómstóllinn 

við þann dag, sem fresturinn til að grípa til athafna samkvæmt rökstudda álitinu, rann út.80  

 Í samningsbrotamálum sem höfðuð eru gegn Íslandi fer utanríkisráðuneytið með 

fyrirsvar af hálfu íslenska ríkisins og undirbýr, í samvinnu við viðkomandi ráðuneyti, 

málsvörn sem er almennt skrifleg.81 

Auk samningsbrotamála er viðurkennt að EFTA-ríkin geti bakað sér bótaábyrgð vegna 

hvers kyns brota gegn samningnum.82  

Samkvæmt trúnaðarreglu 3. gr. EES-samningsins skulu samningsaðilar gera allar 

viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær 

skuldbindingar sem leiða má af EES-samningnum.  

Þrátt fyrir að EES-samningurinn hafi ekki bein réttaráhrif á sama hátt og stofnsáttmálar 

ESB hafa gagnvart aðildarríkjum þess er ekki hægt að útiloka bein réttaráhrif ólögfestra 

EES-gerða. Í beinum réttaráhrifum felst að þjóðréttarsamningur sé það „skýr og óskilyrtur“ 

að beita skuli honum eins og landslögum. Af þessu leiðir að einstaklingar og lögaðilar geta 

því almennt byggt á samningi sem hefur bein réttaráhrif til stuðnings réttindum sínum, 

annað hvort gagnvart stjórnvöldum eða fyrir dómstólum.83  

Eins og tekið var fram eru bein réttaráhrif ekki til í EES-rétti í sama skilningi og í ESB-

rétti. Í raun fullnægir 7. gr. EES-samningsins þeim kröfum sem gerðar eru til beinna 

réttaráhrifa samningsins, enda eru þær mun minni en í ESB-rétti, þar sem ekki er um 

framsal á löggjafarvaldi aðildarríkja til stofnana EES að ræða.84  

Reglan um skaðabótaábyrgð EFTA-ríkjanna hefur að mestu leyti mótast í 

dómaframkvæmd. Í Hrd. 1999, bls. 4916 (236/1999) hafði héraðsdómur óskað eftir 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins. Í kjölfarið tók EFTA-dómstólinn fram, í máli sínu nr. 

                                                 

79 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Hæstiréttur og EES-samningurinn“, bls. 638. 
80 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Hæstiréttur og EES-samningurinn“, bls. 638-639. 
81 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls. 19. 
82 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Hæstiréttur og EES-samningurinn“, bls. 655. 
83 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 78-79. 
84 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Hæstiréttur og EES-samningurinn“, bls. 146. 
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E-09/97,85 að í samræmi við 7. gr. EES-samningsins og bókun 35 við hann, fælist ekki í 

samningnum, framsal á löggjafarvaldi aðildarríkjanna. Meginreglan um skaðabótaábyrgð 

væri þrátt fyrir það hluti EES-samningsins og því væri rétt að skýra þau lög, sem lögfestu 

meginmál hans, á þann hátt að meginreglan fælist einnig í þeim. Þetta var í fyrsta skipti 

sem komist var að þeirri niðurstöðu að EFTA-ríkin gætu borið skaðabótaábyrgð á rangri 

túlkun EES-samningsins og rangri eða ófullnægjandi innleiðingu hans.86 

Meginreglan um skaðabótaábyrgð EFTA-ríkjanna hefur þróast mikið og af máli nr. E-

04/01 Karl K. Karlsson87 er ljóst að skaðabótareglan gildir „um hvers kyns brot gegn EES-

samningnum og ekki aðeins um ófullnægjandi innleiðingu tilskipana“. Þá hafa 

fræðimennirnir Sigurður Líndal og Skúli Magnússon skorið úr um það að bótaábyrgðin sé 

háð ákveðnum skilyrðum sem eiga sér samsvörun í réttarkerfi ESB, þeir tóku fram:  

Í fyrsta lagi verður að vera brotið á nægilega skilgreindum réttindum einkaaðila. Í 

annan stað verður að vera um að ræða nægilega alvarlegt brot. Í þriðja lagi verður að 

vera orsakasamband milli tjóns og brots ríkis.88 

Íslensk dómaframkvæmd, sérstaklega á sviði mannréttinda, sýnir vel að í sumum 

tilfellum veita dómstólar ákvæðum þjóðaréttar bein réttaráhrif að landsrétti. Því er ekki 

útilokað að hægt væri að byggja t.d. skaðabótaábyrgð á ólögfestri EES-gerð eða að 

einstaklingur yrði sýknaður af refsiverðu broti samkvæmt landsrétti af því að hann fylgdi 

ákvæðum í ólögfestri EES-gerð sem ríkið átti að vera búið að innleiða.89 

  

                                                 

85 EFTAD, mál E-09/97. 
86 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 77. 
87 EFTAD, mál E-04/01. 
88 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 180. 
89 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 194-195. 
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6 Tilskipun 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna 

6.1 Almennt um tilskipun 94/33/EB 

Tilskipun 94/33/EB frá 22. júní 1994 um vinnuvernd barna og ungmenna, hér eftir nefnd 

tilskipunin, setti ákveðin lágmarksskilyrði sem áttu að stuðla að aukinni vernd og öryggi 

barna og ungmenna á vinnumarkaðinum.90  Í 16. gr. hennar er því tekið fram að ekki er 

hægt að draga úr almennri vinnuvernd barna og ungmenna umfram þau skilyrði sem 

ákvæði tilskipunarinnar setja.  

Í a- til c-lið 3. gr. tilskipunarinnar er greint á milli ungmenna, barna og unglinga. Til 

ungmenna teljast einstaklingar undir 18 ára aldri. Börn eru skilgreind sem ungmenni undir 

15 ára aldri eða í fullu skyldunámi samkvæmt landslögum. Þá er unglingur ungmenni sem 

er minnst 15 ára gamalt en hefur ekki náð 18 ára aldri og er ekki lengur í fullu skyldunámi 

samkvæmt landslögum. 

Í breytingu á X. kafla laga nr. 46/1980 með lögum nr. 52/1997 fólst innleiðing 

tilskipunar 94/33/EB. Áhersluatriði tilskipunarinnar eru samkvæmt athugasemdum við 

frumvarp breytingalaganna: 

Bannað verður að ráða börn til vinnu nema með nánar tilgreindum undantekningum.  

Heimilt verður að ráða unglinga til vinnu.  

Heimilt verður að ráða börn 14 og eldri til vinnu enda sé vinnan hluti af fræðilegu eða 

verklegu námsfyrirkomulagi.  

Heimilt verður að ráða börn 13 ára og eldri til að vinna störf af léttara tagi.  

Sérstakar reglur gilda um vinnu barna sem tengist menningarstarfsemi, listviðburðum 

og íþrótta- eða auglýsingastarfsemi.  

Skýrar reglur verða um vinnutíma, næturvinnu og hvíldartíma barna og unglinga.91  

Í 2. þætti tilskipunarinnar, aðallega 6. gr. hennar eru tilgreindar ákveðnar skyldur sem 

atvinnurekendum ber að fara eftir til þess að þeir teljist uppfylla kröfur tilskipunarinnar.  

Í samræmi við 4. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/96 var 

ákvörðunin birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins, sbr. 

einnig 6. gr. bókunar 1 við EES-samninginn. 

  

                                                 

90 „Summary of Directive 94/33/EC – protection of young people at work“, https://eur-lex.europa.eu/. 
91 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, þskj. 800, 

465. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/120/s/0800.html [Sótt á vefinn 

09.04.18]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11205
https://www.althingi.is/altext/120/s/0800.html
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6.2 Innleiðing tilskipunar 94/33/EB hjá Evrópusambandinu 

Setning tilskipana innan ESB byggir á 3. mgr. 288. gr. SSESB og stofnanir ESB þurfa 

alltaf að styðjast við ákveðna heimild í stofnsáttmálum sambandsins fyrir nýjum gerðum. 

Slík heimildarákvæði mæla oft fyrir um það hvert skuli vera form réttargerðar sem byggð 

er á ákvæðinu, sbr. fyrri umfjöllun í kafla 3.2. 

Þann 17. mars 1992 gaf framkvæmdastjórnin frá sér tillögu að tilskipun 94/33/EB. 

Tillagan var byggð á 118. gr. a. Rómarsáttmálans92 og í 2. tölul. ákvæðisins var sérstaklega 

tekið fram að á grundvelli þess skyldi setja tilskipanir. Tillagan var samþykkt þann 9. 

september 1994 og ESB-ríki þurftu að vera búin að taka tilskipunina upp í landsrétt fyrir 

22. júní 1996.93 Bretland fékk þó lengri aðlögunartíma varðandi nokkur ákvæði 

tilskipunarinnar samkvæmt b-lið 1. tölul. 17. gr. hennar en ekki verður fjallað nánar um 

það í þessari ritgerð.  

Í samræmi við fyrri umfjöllun í kafla 3.2 höfðu Ísland og hin EFTA-ríkin tækifæri til 

að koma skoðunum sínum á framfæri í gegnum þær sérfræðinganefndir og vinnuhópa sem 

aðstoðuðu framkvæmdastjórnina við undirbúning lagasetningarinnar, sbr. 1. mgr. 99. gr. 

EES-samningsins.  

6.3 Innleiðing tilskipunar 94/33/EB innan Evrópska efnahagssvæðisins 

Þó svo að framkvæmdastjórn ESB tilgreini við málsmeðferð sína hvort ný tilskipun teljist 

falla undir EES-samninginn eða ekki þá úrskurðar sameiginlega EES-nefndin endanlega 

um það, enda er það eitt helsta hlutverk hennar samkvæmt 1. mgr. 102. gr. EES-

samningsins. Nefndin skal taka slíka ákvörðun eins fljótt og hægt er, eftir að ESB hefur 

tilkynnt um upptöku nýrrar löggjafar, sem hún telur falla undir EES-samninginn, sbr. 

einnig 1. mgr. 102. gr.  

Samkvæmt 68. gr. EES-samningins skulu samningsaðilar gera nauðsynlegar 

ráðstafanir á sviði vinnulöggjafar til þess að tryggja góða framkvæmd samningsins.  

Af inngangsorðum ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/96 er ljóst að 

nefndin leit sérstaklega til 98. gr. samningsins, enda veitir ákvæðið nefndinni heimild til 

breytinga á viðaukum samningsins og ákveðnum bókunum hans.  

Með fyrrnefndri ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/96 um breytingu á 

XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti 

                                                 

92 Einn af stofnsáttmálum ESB. 
93 „Summary of Directive 94/33/EC – protection of young people at work“, https://eur-lex.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11205
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kynjanna) við EES-samninginn var tilskipun ráðsins 94/33/EB frá 22. júní 1994 um 

vinnuvernd barna og ungmenna tekin upp í EES-samninginn. 

6.4 Innleiðing tilskipunar 94/33/EB á Íslandi 

Þegar sameiginlega EES-nefndin tók ákvörðun sína nr. 43/96 var ljóst að íslensk stjórnvöld 

þurftu að ákvarða hvernig best væri að innleiða tilskipunina. Í a-lið 1. tölul. 17. gr. 

tilskipunarinnar er tekið fram með hvaða hætti heimilt sé að innleiða tilskipunina. Ákvæðið 

er svohljóðandi:  

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 

tilskipun þessari eigi síðar en 22. júní 1996, eða fullvissa sig um í síðasta lagi þann 

dag að aðilar vinnumarkaðarins hafi með almennum samningum sett viðeigandi 

ákvæði, enda ber aðildarríkjunum að gera nauðsynlegar ráðstafanir er gera þeim kleift 

að ábyrgjast að ákvæðum þessarar tilskipunar sé ætíð fullnægt.   

Af ákvæðinu er ljóst að aðildarríkin höfðu val um það hvort taka skyldi tilskipunina 

upp í sett lög, stjórnvaldsfyrirmæli eða kjarasamninga. Þann 22. september árið 1995 

skipaði þáverandi félagsmálaráðherra nefnd sem skyldi vinna að undirbúningi þess að 

Ísland gæti framfylgt tilskipun 94/33/EB. Nefndin ræddi um að heimilt væri að innleiða 

tilskipunina með kjarasamningi en tók fram að til þess að heimilt væri að víkja frá 

meginefni tilskipunarinnar þyrfti lagaheimild eða heimild í stjórnvaldsfyrirmælum.94 

Í skýrslu nefndarinnar var m.a. tekið tillit til annarra alþjóðlegra skuldbindinga Íslands, 

sérstaklega til 2. mgr. 32. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins en 

samkvæmt ákvæðinu skulu aðildarríki gera ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, 

félags- og menntamála til þess að tryggja framkvæmd þess. Auk þessa aflaði nefndin 

magvíslegra gagna, t.d. kjarasamninga varðandi vinnu barna og unglinga. Nefndin taldi að 

meginefni tilskipunarinnar þyrfti að koma fram í viðkomandi kjarasamningum þeirra 

starfsgreina sem heimiluðu áfram vinnu barna og unglinga.95 

 Nefndin ályktaði að breyting á X. kafla laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum, væri nauðsynleg til þess að hægt væri að nýta það svigrúm 

tilskipunarinnar sem heimilaði unglingum hæfilega atvinnuþátttöku. Einnig gæti þurft að 

breyta fleiri lögum, t.d. þágildandi lögum nr. 66/1995 um grunnskóla og ákvæðum 

                                                 

94 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, þskj. 800, 

465. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/120/s/0800.html [Sótt á vefinn 

09.04.18]. 
95 Sama heimild. 

https://www.althingi.is/altext/120/s/0800.html
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sjómannalaga nr. 35/1985 að því leyti sem þau sneru að lágmarksaldur við vinnu á 

skipum.96  

Nefndin komst því að þeirri niðurstöðu, þann 22. febrúar 1996, að nauðsynlegt væri að 

innleiða tilskipunina með umritun, bæði í lög og reglugerð. Ef það væri gert yrði 

hugsanlegri óvissu, sem leitt gæti af framkvæmd á einstökum atriðum tilskipunarinnar, 

eytt, þar sem tekin væri efnisleg afstaða til ákvæða tilskipunarinnar.97 

Í kjölfarið lagði þáverandi félagsmálaráðherra fram 92. stjórnarfrumvarp, þann 17. 

október 1996, sem var rætt á 121. löggjafarþingi. Frumvarpið var samið með það markmið 

að Ísland gæti fylgt tilskipun 94/33/EB ásamt því að veita íslenskum unglingum 

áframhaldandi möguleika til atvinnuþátttöku. X. kafla laga nr. 46/1980 var í samræmi við 

þetta breytt með lögum nr. 52/1997 og X. kafli innihélt í kjölfarið fleiri og ítarlegri 

lagagreinar sem áttu að stuðla frekar að vinnuvernd barna og ungmenna.98  

Samkvæmt 14. gr. tilskipunarinnar bar aðildarríkjunum að mæla fyrir um viðeigandi  

ráðstafanir til þess að tryggja virka framkvæmd hennar. Nefndin taldi að lagabreytingar 

væru ekki fullnægjandi trygging á innleiðingu tilskipunarinnar og í samræmi við 14. gr. er 

heimild til setningar reglugerðar tilgreind í 63. gr. f. laga nr. 46/1980. Á grundvelli 

ákvæðisins setti félagsmálaráðherra, að fengnum tillögum stjórnar Vinnueftirlits ríkisins, 

reglugerð nr. 426/1999 um vinnu barna og unglinga, sbr. 37. gr. reglugerðarinnar.  

Í IX. kafla reglugerðar nr. 426/1999 er m.a. fjallað um kærur og refsingar vegna brota 

á reglugerðinni og ákvarðana Vinnueftirlits ríkisins á grundvelli hennar. Vinnueftirlit 

ríkisins hefur eftirlit með því að farið sé eftir X. kafla laga nr. 46/1980 og reglugerð nr. 

426/1999. Skjóta má ákvörðunum Vinnueftirlitsins, sem teknar eru á grundvelli 

reglugerðarinnar eða laganna, til stjórnar þess, í samræmi við 35. gr. reglugerðarinnar og 

1. mgr. 98. gr. laganna.  

Á sama hátt og tilskipunin setur reglugerðin ákveðin lágmarksskilyrði sem ber að 

fylgja. Í 3. gr. reglugerðarinnar er gert óheimilt að mæla fyrir um lakari réttindi en 

reglugerðin áskilur. Reglugerðin tilgreinir einnig ákveðnar skyldur sem atvinnurekendur 

skulu fylgja í samræmi við 63. gr. e. laga nr. 46/1980 og 6. gr. tilskipunarinnar. 

                                                 

96 Sama heimild. 
97 Sama heimild. 
98 Sama heimild. 
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6.4.1 Hefur reynt á tilskipunina á Íslandi? 

Deilt var um inntak tilskipunarinnar í máli umboðsmanns Alþingis nr. 2604/1998.99 Í 

málinu hafði umsókn A hjá Innheimtustofnun, um niðurfellingu meðlagsgreiðslna vegna 

barns hans þar til hann yrði 18 ára gamall, verið hafnað. A taldi að vegna tilskpunar 

94/33/EB væri honum gert nánast ókleift að afla tekna og gæti því ekki greitt meðlag. 

Umboðsmaður Alþingis tók fram að innleiðing tilskipunarinnar fæli í sér takmörkun á 

þeim störfum sem einstaklingum undir 18 ára aldri væri heimilt að gegna en þeim væri þó 

ekki gert ókleift að ráða sig til vinnu. Niðurstaða umboðsmanns Alþingis varð samkvæmt 

ofangreindu að A væri skylt að greiða meðlag þar sem í innleiðingu tilskipunarinnar og 

breytingum á X. kafla laga nr. 46/1980 hefði ekki falist skylda til þess að fella niður 

meðlagsgreiðslur án þess að reglum 4. mgr. 5. gr. laga nr. 54/1971 væri fylgt. 

6.5 Eftirlit með innleiðingu tilskipunar 94/33/EB 

Í samræmi við 4. tölul. 17. gr. tilskipunarinnar skulu aðildarríki hennar gefa 

framkvæmdastjórninni skýrslu á fimm ára fresti um framkvæmd hennar og sjónarmið aðila 

vinnumarkaðarins varðandi framkvæmd hennar. 

Framkvæmdastjórnin skal samkvæmt 5. tölul 17. gr. tilskipunarinnar leggja, með 

reglulegu millibili, skýrslu fyrir Evrópuþingið, Ráðið og efnahags- og félagsmálanefndina 

um beitingu (e. application) tilskipunarinnar. Framkvæmdastjórnin lagði fram slíka 

skýrslu þann 27. október árið 2010. Skýrslan fjallar aðallega um innleiðingu og eftirfylgni 

tilskipunarinnar á tímabilinu 2001-2007 og í skýrslunni er tekið fram að flest aðildarríki 

voru búin að innleiða tilskipunina á fullnægjandi hátt. Sum ríki hefðu jafnvel í gildi lög og 

reglur sem veittu víðtækari vernd en tilskipunin. Þá hefðu þau ríki sem gengu inn í ESB 

árin 2004 og 2007 að mestu haft löggjöf sambærilega tilskipuninni og ekki lent í 

vandræðum við innleiðingu hennar.100  

Samkvæmt 3. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/96 skyldi 

tilskipunin taka gildi þann 1. desember 1996 en það gekk ekki eftir. Liechtenstein innleiddi 

tilskipunina ekki fyrr en 21. janúar 1997, Noregur daginn eftir eða þann 22. janúar 1997 

og Ísland innleiddi tilskipunina ekki fyrr en 27. maí 1997.101 

Í júlí árið 1997 tilkynnti Ísland um innleiðingu tilskipunarinnar í landsrétt. ESA taldi 

hins vegar íslensk yfirvöld ekki hafa veitt stofnuninni nauðsynlegar upplýsingar til þess að 

                                                 

99  UA 16. apríl 1999 (2604/1998). 
100 Commission Staff Working Document on the application of Council Directive 94/33/EC, bls. 3 og16. 
101 Vefsíða Fríverslunarsamtaka Evrópu, http://www.efta.int/.  

http://www.efta.int/eea-lex/31994L0033
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ESA gæti metið hvort tilskipunin hefði verið réttilega tekin upp í íslenskt réttarkerfi og 

sendi ríkisstjórn Íslands áminningarbréf í desember 1998. Í febrúar árið 2003 taldi ESA 

tilskipunina aðeins vera innleidda að hluta og sendi yfirvöldum á Íslandi annað 

áminningarbréf vegna þess. Síðar á árinu tilkynntu íslensk yfirvöld um frekari aðgerðir, 

sem töldust tryggja fulla innleiðingu tilskipunarinnar og málið var því fellt niður.102  

ESA sendi Noregi áminningarbréf í október 1997 þar sem ESA taldi Noreg ekki hafa 

framkvæmt þær stjórnskipulegu aðgerðir sem nauðsynlegar voru fyrir fullnægjandi 

innleiðingu tilskipunarinnar. Árið 1998 tilkynnti Noregur um fullnægjandi innleiðingu 

hennar og málið var fellt niður.103  

Hins vegar sendi ESA, í júlí árið 2001, áminningarbréf til stjórnvalda Noregs þar sem 

ESA taldi stjórnskipulegar aðgerðir Noregs til innleiðingar tilskipunarinnar, sérstaklega 2. 

og 13. gr. hennar, vera ófullnægjandi. Tilkynningin var hluti af samræmismati (e. 

conformity assessment) ESA. Í kjölfarið greip Noregur til frekari aðgerða og tilkynnti ESA 

um þær. Aðgerðirnar töldust fullnægjandi og með því lauk málinu.104 

Þá taldi ESA að Liechtenstein hefði ekki staðið nægilega að innleiðingu 

tilskipunarinnar varðandi greinar nr. 2, 4, 6-10 og 12. ESA sendi því áminningarbréf til 

ríkisstjórnar Liechtenstein í október árið 2000. Í desember árið 2003 gaf ESA út rökstutt 

álit um innleiðingu tilskipunarinnar í landsrétt Liechtenstein. Í maí árið 2005 tilkynnti 

Liechtenstein um margar stjórnskipulegar aðgerðir sem ráðist hafði verið í til þess að 

fullnægja innleiðingu tilskipunarinnar. Þegar skýrslan var gefin út var ekki ljóst hvort ESA 

teldi þær aðgerðir fullnægjandi.105  

6.6 Breytingar og framkvæmd 

Miðað við stöðuna þann 11. apríl 2018 hefur tilskipun 94/33/EB verið breytt tvisvar 

sinnum eftir innleiðingu hennar. Henni var fyrst breytt með tilskipun 2007/30/EB en síðan 

aftur með tilskipun 2014/27/EB.106 Í kjölfarið var þó ekki gerð breyting á þeim ákvæðum 

sem innleiddu tilskipunina í íslenskan rétt. Hins vegar hafði ákvæðum 62. og 63. gr. X. 

kafla laga nr. 46/1980 verið breytt lítillega með lögum nr. 68/2003. Eins og tilgreint hefur 

verið var reglugerð nr. 426/1999 sett á grundvelli 63. gr. f. laga 46/1980. Viðaukum 2 og 

3 við hana hefur verið breytt með reglugerð nr. 454/2016. 

                                                 

102 Report on the Application of Directive 94/33/EC on the Protection of Young People at Work, bls. 3. 
103 Report on the Application of Directive 94/33/EC on the Protection of Young People at Work, bls. 3. 
104 Report on the Application of Directive 94/33/EC on the Protection of Young People at Work, bls. 3. 
105 Report on the Application of Directive 94/33/EC on the Protection of Young People at Work, bls. 3-4. 
106 Vefsíða Evrópulaga, http://eur-lex.europa.eu/.  

http://eur-lex.europa.eu/


 

27 

7 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um innleiðingu tilskipana og reglugerða í landsrétt. Í samræmi við 

umfjöllun í kafla 4.1 skiptist EES-réttur í fumrétt og afleiddan rétt en afleiddur réttur er 

ekki síður mikilvægur. Undir afleiddan rétt falla margar EES-gerðir sem fela í sér 

fjölbreyttar og mikilvægar reglur. Fjallað var sérstaklega um innleiðingu tilskipunar 

94/33/EB frá 22. júní 1994 um vinnuvernd barna og ungmenna sem er ein af mörgum 

slíkum EES-gerðum. 

Vinnuvernd barna og ungmenna var til staðar á Íslandi í X. kafla laga nr. 46/1980 fyrir 

innleiðingu tilskipunarinnar. Hins vegar jókst sú vernd gífurlega, þegar tilskipunin var 

tekin upp í íslenskan rétt með breytingum á X. kafla laga nr. 46/1980, auk setningar 

reglugerðar nr. 426/1999.  

Innleiðing tilskipunarinnar tók lengri tíma en heimilt var samkvæmt a-lið 1. mgr. 17. 

gr. hennar og ESA gerði athugasemdir við innleiðinguna, sem stjórnvöld brugðust við með 

fullnægjandi hætti að mati ESA. Ekkert bendir til annars en að tilskipunin hafi nú verið 

innleidd með fullnægjandi hætti af hálfu Íslands og annarra aðildarríkja EES-samningsins 

og stuðli að aukinni vinnuvernd barna og ungmenna í samræmi við markmið sitt.  
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