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Útdráttur 

Innleiðing matvælalöggjafar Evrópusambandsins í íslenskan rétt 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á innleiðingu matvælalöggjafar ESB í íslenskan 

rétt. Í þeim tilgangi ákvað höfundur að fjalla fyrst um almenn atriði er varða lagasetningu í 

ESB-rétti, upptöku ESB-gerða í EES-samninginn og innleiðingu þeirra í íslenskan rétt. Að 

lokinni framangreindri umfjöllun einblíndi höfundur á matvælalöggjöf ESB. 

Á síðari hluta tíunda áratugar 20. aldar tók að halla á fæðuöryggi á evrópskum markaði. 

ESB fann sig knúið til þess að sporna gegn þessari þróun og endurvekja traust neytenda til 

markaðarins. Því setti ESB „hin almennu matvælalög ESB“ sem mynda þann grunn sem 

matvælalöggjöf ESB byggir á.  

Ísland hafði verið að stórum hluta undanþegið kafla I í viðauka I við EES-samninginn 

varðandi ákveðnar dýraafurðir og aðeins tekið upp í landsrétt þær gerðir er vörðuðu fisk og 

sjávarafurðir. Matvælalöggjöf ESB fól í sér nýjar samræmdar reglur sem leiddu til þess að ekki 

var unnt að greina á milli matvæla með sama hætti og áður. Við upptöku matvælalöggjafarinnar 

í EES-samninginn bar því að endurskoða áðurgreinda undanþágu Íslands.  

Tafir urðu á erfiðum samningaviðræðum milli ESB og EFTA-ríkjanna vegna upptöku 

matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn. Ritgerð þessi varpar ljósi á að framangreind 

vandkvæði má að miklu leyti rekja til mótþróa íslenskra stjórnvalda. Ýmsir þingmenn Alþingis 

reyndu að vekja athygli á því að verið væri að innleiða matvælalöggjöfina með ófullnægjandi 

hætti en töluðu fyrir daufum eyrum. Matvælalöggjöf ESB var innleidd í íslenskan rétt með 

ófullnægjandi hætti og var það staðfest í ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins í máli E-17/15 

Ferskar kjötvörur gegn íslenska ríkinu og sameinuðum málum E-2/17 og 3/17 Eftirlitsstofnun 

EFTA gegn íslenska ríkinu.  

Niðurstaða höfundar er sú að íslenska ríkið skuli aðlaga landsrétt að matvælalöggjöf 

ESB svo samrýmist skuldbindingum Íslands á grundvelli EES-samningsins. Takist ekki að 

aðlaga íslenskan rétt að matvælalöggjöfinni munu fleiri samningsbrota- og skaðabótamál vera 

höfðuð gegn íslenska ríkinu í framtíðinni. 
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Abstract 

Implementation of the Food Law Package into Icelandic law 

The purpose of this thesis was to shed light on the implementation of the Food Law Package 

of the EU at the national level in Iceland. For that purpose, the author decided to firstly discuss 

general issues regarding the lawmaking process of the EU, the incorporation of EU legislation 

into the EEA Agreement, and its implementation at the national level in Iceland. After the 

aforementioned discussion, the author switched focus to the Food Law Package. 

 The level of food safety began to drop in the European market towards the late 1990s. 

The EU felt compelled to combat this problem and re-build the consumers trust. Therefore the 

EU adopted the ‘General Food Law’ that lays down the foundation for the Food Law Package.  

Iceland had been exempt from a large part of Chapter I of Annex I of the EEA 

Agreement, regarding certain animal products, and only implemented acts regarding fisheries, 

and aquaculture products. The Food Law Package includes new harmonized rules that apply to 

the entire food chain without separation. Therefore the incorporation of the package in the EEA 

Agreement led to a review of the exemption. 

  Negotiations between the EU and the EFTA-states regarding the incorporation of the 

package into the EEA Agreement were pro-longed and difficult. This thesis shows that the 

aforementioned difficulties were largely caused by the Icelandic government‘s opposition. 

Various members of Alþingi tried to draw attention to the fact that the package was being 

implemented inadequateley without success. The implementation of the Food Law Package 

into Icelandic law was inadequate, and this has been confirmed by the EFTA Court in it’s 

advisory opinion in the cases of E-17/15 Ferskar kjötvörur v. Iceland and the joined cases of 

E-2/17 and E-3/17 EFTA Surveillance Authority v. Iceland. 

The author concluded that the Icelandic government should adapt national law to the 

Food Law Package so that it complies with Iceland’s obligations according to the EEA-

agreement. Failure to do so will cause more infringment procedures and lawsuits for damages 

to be brought against Iceland in the future.  
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1. Inngangur 

Lög eru flokkur reglna sem hafa í aldaraðir ákvarðað og skipulagt tengsl manna svo sambúð 

þeirra geti gengið eins snurðulaust og hægt er.1 Sambúð manna hefur þó ekki alltaf verið 

friðsamleg eins og sagan sýnir. Í lok seinni heimsstyrjaldar, sem var jafnframt mannskæðasta 

styrjöldin í manna minnum, fundu Evrópuríkin sig knúin til aðgerða með það að markmiði að 

tryggja varanlegan frið í Evrópu.2 Áðurgreint markmið leiddi til hugmynda um stóraukið 

samstarf Evrópuríkjanna og myndar rætur Evrópusambandsins (hér eftir ESB).3 Þó að Ísland sé 

ekki aðili að ESB þurfa íslensk stjórnvöld á hverju ári að taka afstöðu til margra alþjóðlegra 

lagagerninga sem eiga uppruna sinn í ESB og útfæra þá í íslenskri löggjöf með innleiðingu.4 Er 

framangreint verkefni tilkomið vegna aðildar Íslands að samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið (hér eftir EES-samningurinn) sem gerir kröfu til íslenska ríkisins um 

innleiðingu afleiddrar löggjafar í kjölfar tíðra uppfærslna á EES-samningnum, sbr. 7. gr. 

samningsins.5 Verkefnið hefur þó reynst íslenskum stjórnvöldum krefjandi og ekki gengið án 

vandkvæða, þá sérstaklega undanfarin ár.6  

Við upptöku matvælalöggjafar ESB í EES-samninginn og innleiðingu hennar í íslenskan 

rétt gætti mikillar andstöðu íslenska ríkisins.7 Erfiðar og langar samningsviðræður áttu sér stað 

auk þess sem slíkir annmarkar voru á innleiðingu matvælalöggjafarinnar á Íslandi að hún hefur 

verið talin ófullnægjandi.8 Til þess að varpa ljósi á framangreint skal í ritgerð þessari fjallað um 

innleiðingu matvælalöggjafarinnar í íslenskan rétt.  

Í ritgerðinni verður í 2. kafla fjallað um lagasetningu innan ESB. Þá verður vikið að 

mismunandi formum og réttaráhrifum ESB-gerða. Einnig verður lýst þeim stofnunum ESB sem 

koma að lagasetningunni og mismunandi lagasetningarmeðferðum ESB-réttar. Í lok kaflans 

verður stuttlega vikið að birtingu og gildistöku ESB-reglna. Í 3. kafla verður fjallað um upptöku 

afleiddrar löggjafar ESB í EES-samninginn. Þá verður vikið að efni og markmiði EES-

                                                      
1 Garðar Gíslason, Eru lög nauðsynleg? (Bókaútgáfa Orators 1991) 42. 
2 J.G. Royde-Smith og T.A. Hughes, „World War II“, Encyclopedia Britannica (26. apríl 2018) 

<https://www.britannica.com/event/World-War-II> skoðað 10. maí 2018; Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, 

Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins: Megindrættir (Hið íslenska bókmenntafélag 

2011) 15. 
3 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 15. 
4 sama heimild 163; Forsætisráðuneytið, „Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins“ 

(Forsætisráðuneytið, desember 2015) <https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/Skyrslur/skyrsla-styrihops-um-framkvaemd-EES.pdf> skoðað 6. apríl 2018, 7. 
5 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 7; Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður 

vandans og hvað er unnt að gera betur?“ Tímarit lögfræðinga (væntanleg), 3. 
6 Utanríkisráðuneytið, Handbók Stjórnarráðsins um EES (Utanríkisráðuneytið 2003) 9; Margrét Einarsdóttir, 

„Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (2015) 65 Tímarit lögfræðinga 

580. 
7 Jóhanna Jónsdóttir, Europeanization and the European Economic Area (Routledge 2013) 132. 
8 sama heimild. 



   
 

2 
 

samningsins og þeim stofnunum sem koma að upptökuferlinu. Í lok kaflans verður 

upptökuferlið rakið og fjallað um birtingu og gildistöku nýrra EES-reglna. Í 4. kafla verður 

fjallað um innleiðingu afleiddrar löggjafar ESB í íslenskan rétt. Þá verður fjallað um 

mismunandi aðferðir við innleiðingu EES-gerða í íslenskan rétt og fjallað um innleiðingu með 

settum lögum annars vegar og stjórnvaldsfyrirmælum hins vegar. Í lok kaflans verður stuttlega 

vikið að birtingu innleiddra EES-gerða á Íslandi. Í 5. kafla verður fjallað um matvælalöggjöf 

ESB og upptöku hennar í EES-samninginn. Að því loknu verður sérstaklega vikið að 

innleiðingu hennar í íslenskan rétt og framkvæmd matvælalöggjafarinnar á Íslandi. Í því skyni 

að varpa ljósi á annmarka sem voru á innleiðingu matvælalöggjafarinnar verða teknir til 

umfjöllunar tveir dómar EFTA-dómstólsins sem fallið hafa gegn íslenska ríkinu, þ.e. mál E-

17/15 Ferskar kjötvörur gegn íslenska ríkinu og sameinuð mál E-2/17 og E-3/17 Eftirlitsstofnun 

EFTA gegn íslenska ríkinu. Í lokaorðum 6. kafla verður umfjöllun um innleiðingu 

matvælalöggjafar ESB í íslenskan rétt dregin saman. 

 

2. Lagasetning í ESB-rétti 

2.1 Almennt 

Venjan er sú að skipta settum rétti ESB í frumrétt og afleiddan rétt.9 Til frumréttar ESB teljast 

þeir sáttmálar sem starfsemi ESB grundvallast á.10 Stofnsáttmálar ESB eru sáttmálinn um 

Evrópusambandið (hér eftir SFE) og sáttmálinn um framkvæmd Evrópusambandsins (hér eftir 

ESBS) en talsverðar breytingar hafa verið gerðar á báðum sáttmálum í áranna rás.11 

Stofnsáttmálarnir eru milliríkjasamningar sem aðildarríki ESB hafa gert sín á milli og síðan 

fullgilt í samræmi við stjórnskipun hvers og eins aðildarríkis.12 Árið 2000 var mannréttindaskrá 

ESB veitt sama gildi og stofnsáttmálunum með 6. gr. ESBS og telst nú meðal æðstu 

réttarheimilda í ESB-rétti ásamt stofnsáttmálunum.13 

Til afleidds réttar ESB telst annars vegar löggjöf sem stofnanir ESB setja með heimild 

í SFE og hins vegar bindandi ákvarðanir sem teknar eru af stofnunum ESB með heimild í 

stofnsáttmálunum.14 Afleidd löggjöf sem stofnanir ESB setja er ógild ef hún gengur gegn 

ákvæðum æðstu réttarheimilda ESB-réttar eða á sér ekki viðhlítandi stoð í þeim.15  

                                                      
9 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 67. 
10 Evrópunefnd, Tengsl Íslands og Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES 

og Schengen og álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu (Forsætisráðuneytið 2007) 

26. 
11 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 51. 
12 sama heimild 52. 
13 sama heimild. 
14 sama heimild 53; Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 67. 
15 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 52. 
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Stofnunum ESB er heimilt að setja afleidda löggjöf í formi réttargerða (hér eftir ESB-

gerðir) með fernum hætti, þ.e.a.s. með reglugerð, tilskipun, ákvörðun eða tilmæli og áliti, sbr. 

288. gr. SFE. ESB-gerðir hafa mismunandi réttaráhrif eftir því hvaða tegund á í hlut hverju 

sinni, sbr. 288. gr. SFE. ESB-gerðir geta haft bein réttaráhrif, þ.e. að einstaklingar og lögaðilar 

í aðildarríkjunum geti byggt á þeim rétt eða skyldu, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.16 

Framangreindu var slegið föstu með dómi árið 1963 af dómstóli Evrópusambandsins í máli C-

26/62 Van Gend en Loos.17  

 

Í forsendum dómsins segir að aðildarríkin hafi takmarkað fullveldi sitt, þó aðeins 

á ákveðnum sviðum, í þágu bandalags sem feli í sér nýja réttarskipan að 

þjóðarétti. Þessi réttarskipun taki ekki aðeins til aðildarríkjanna sjálfra, heldur 

einnig til þegna ríkjanna.18  

 

Aftur á móti er beinum réttaráhrifum ESB-gerðar einungis til að dreifa ef hún þykir nægilega 

skýr og óskilyrt svo einstaklingar og lögaðilar geti byggt rétt á henni gagnvart stjórnvöldum, 

öðrum einstaklingum eða lögaðilum, fyrir dómstólum og stjórnvöldum aðildarríkis, án þess að 

þurfa að styðjast við innlendar réttarreglur.19  

Þýðingarmestu ESB-gerðirnar eru reglugerðir, bæði hvað varðar efni, gildissvið og 

réttaráhrif þeirra.20 Reglugerðir hafa almennt gildi og eru bindandi í heild sinni, sbr. 288. gr. 

SFE. Reglugerðir gilda í öllum aðildarríkjum ESB án frekari lögfestingar og hafa þannig bein 

réttaráhrif frá og með gildistöku þeirra, sbr. 288. gr. SFE.21 Í tilvikum þar sem árekstrar verða 

milli ákvæða reglugerða og öðrum ósamrýmanlegum reglum landsréttar aðildarríkis, víkja 

reglur landsréttar.22 Reglugerðir geta kveðið á um réttindi og skyldur aðildarríkis, einstaklinga 

og lögaðila, og vegna beinna réttaráhrifa þeirra er strax unnt að byggja rétt á reglugerð við 

gildistöku.23 Reglugerð getur haft lóðrétt bein réttaráhrif, þ.e. að skylda er lögð á aðildarríki og 

þá geta einstaklingar og lögaðilar byggt rétt á ákvæðinu gegn aðildarríkinu, án tillits til 

lögfestingar eða annarrar innleiðingar.24 Einnig var slegið föstu í máli C-253/00 Muñoz að 

                                                      
16 Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan Codex og Lagastofnun Háskóla 

Íslands 2008) 53. 
17 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 68; Mál C-26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie 

Onderneming van Gend en Loos g. Netherlands Inland Revenue Administration [1963] ECR I-1, 12, 16. 
18 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 44. 
19 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandsréttur: Lissabons-sáttmálinn með áherslu á fiski- og auðlindamál og 

ríkjasambandið (Lagastofnun Háskóla Íslands 2014) 66-67; Evrópuvefurinn, „Bein réttaráhrif“ (Evrópuvefurinn, 

8. nóvember 2011) <https://www.evropuvefur.is/svar.php?id=61103> skoðað 17. apríl 2018. 
20 Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 87. 
21 Evrópunefnd (nmgr. 10) 26. 
22 Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 87. 
23 L Woods og P Watson, EU Law (12. útg., Oxford University Press 2014) 64. 
24 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 69; Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., 

Bókaútgáfan Codex og Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 256. 
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reglugerðir gætu haft lárétt bein réttaráhrif.25 Með láréttum beinum réttaráhrifum er átt við að 

ákvæði getur kveðið á um réttindi og skyldur einstaklinga eða lögaðila, sem geta byggt rétt á 

ákvæðinu gegn öðrum einstaklingum eða lögaðilum að landsrétti, án tillits til lögfestingar eða 

annarrar innleiðingar.26 Þannig var talið í áðurnefndu máli að vínberjasalanum Muñoz hefði átt 

að vera kleift að byggja á reglugerð gagnvart öðrum vínberjasala sem seldi vínber án réttra 

merkinga.27 Með hliðsjón af öllu framangreindu, og þá sérstaklega beinum réttaráhrifum 

reglugerða, má telja auðséð að reglugerðir eru öflugasta lagasetningartæki sem stofnanir ESB 

hafa völ á.28  

ESB-gerðir í formi tilskipana ber að innleiða í landsrétt sérhvers aðildarríkis sem 

tilskipun er beint til.29 Í hverri tilskipun er tilgreindur tímafrestur sem aðildarríkin hafa til þess 

að innleiða tilskipun í landsrétt sinn eftir að þær hafa verið samþykktar af stofnunum ESB.30 

Tilskipanir eru bindandi fyrir þau aðildarríki sem tilskipuninni er beint til, að því er markmið 

þeirra varðar, en yfirvöldum í hverju ríki er í sjálfsvald sett á hvern hátt og með hvaða leiðum 

þeim markmiðum verður náð, sbr. 288. gr. SFE. Tilskipunum er einungis beint til aðildarríkja 

en ekki til einstaklinga eða lögaðila og geta því einungis lagt skyldur á aðildarríkin.31 Með 

hliðsjón af framangreindu þykir liggja í augum uppi að ólögfest tilskipun getur ekki lagt skyldur 

á herðar einstaklings eða lögaðila.32 Þannig hafa tilskipanir einungis lóðrétt bein réttaráhrif en 

ekki lárétt bein réttaráhrif.33 Að uppfylltu því skilyrði að tilskipun sé svo óskilyrt og skýr að 

hún geti skapað einstaklingum eða lögaðilum tiltekinn rétt, er unnt að byggja rétt á henni 

gagnvart aðildarríki án tillits til lögfestingar eða frekari innleiðingar.34 Þannig geta ólögfestar 

tilskipanir haft lóðrétt bein réttaráhrif en þó ekki fyrr en tímafrestur til innleiðingar er liðinn.35 

ESB-gerðir í formi ákvarðana eru bindandi í heild sinni en þegar tilgreint er í ákvörðun 

til hverra henni er beint er hún einungis bindandi fyrir tilgreinda aðila, sbr. 288. gr. SFE. Að 

lokum eru tilmæli og álit ekki bindandi skv. 288. gr. SFE heldur er þeim einungis ætlað að vera 

                                                      
25 Mál C-253/00 Antonio Muñoz y Cia SA og Superior Fruiticola SA g. Frumar Ltd og Redbridge Produce 

Marketing Ltd [2002] ECR I-7289, mgr. 30, mgr. 32. 
26 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 69. 
27 Muñoz (nmgr. 25) mgr. 17-19, mgr. 22, mgr. 30-32. 
28 Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 87-88. 
29 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 64. 
30 Ellen Mastenbroek, „Surviving the Deadline: The Transposition of EU Directives in the Netherlands“ (2003) 

4(4) European Union Politics <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/146511650344001> skoðað 11. maí 

2018; Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins: Upptaka afleiddrar 

löggjafar“ (2016) 66 Tímarit lögfræðinga 508. 
31 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 58. 
32 sama heimild 70. 
33 sama heimild. 
34 sama heimild 59. 
35 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 111-112, 112. 
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til viðmiðunar.36 Í tilmælum og álitum er fjallað um viðhorf stofnana ESB varðandi skýringu 

og framkvæmd laga í þeim tilgangi að hafa áhrif á hegðun tiltekinna aðila án þess að gefin séu 

út bindandi fyrirmæli.37 

 

2.2 Stofnanir sem koma að lagasetningu 

Fyrst skal fjalla um þær stofnanir ESB sem koma að setningu afleiddrar löggjafar áður en 

lagasetningarferlið er rakið. Helstu stofnanir ESB eru taldar upp í 13. gr. ESBS en þó er í 

sáttmálum ESB kveðið á um ýmsar stofnanir, embætti og nefndir, sem ekki er getið í 13. gr. 

ESBS og geymir ákvæðið því ekki tæmandi talningu.38  

 

2.2.1. Framkvæmdastjórnin 

Framkvæmdastjórn ESB skal vera sjálfstæð stofnun og starfa óháð aðildarríkjum ESB eða 

öðrum, með almenna hagsmuni sambandsins að leiðarljósi, sbr. 1. og 3. mgr. 17. gr. ESBS.39 

Hlutverk framkvæmdastjórnarinnar er að fara með framkvæmdavald innan ESB, sbr. 1. mgr. 

17. gr. ESBS, og tryggja virkni hins sameiginlega innri markaðar.40 Einnig skal 

framkvæmdastjórnin gæta hagsmuna ESB inn á við og gagnvart utanaðkomandi ríkjum eða 

öðrum, sbr. 1. mgr. 17. gr. ESBS.41  

Framkvæmdastjórnin er skipuð til fimm ára í senn skv. 3. mgr. 17. gr. ESBS. Forseti 

framkvæmdastjórnarinnar er skipaður af ráðherraráðinu (hér eftir ráðið) og þarf stuðning 

meirihluta þess til að vera kjörinn.42 Forseti framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir ráðið lista af 

tilnefndum framkvæmdastjórum og varaforseta að tillögu aðildarríkja ESB.43 

Framkvæmdastjórarnir mega ekki aðhafast neitt sem er ósamrýmanlegt skyldu þeirra eða 

störfum, sbr. 3. mgr. 17. gr. ESBS. Þeir skulu vera óháðir ríkisborgarar og mega við framkvæmd 

starfsins hvorki leita eftir, né taka við fyrirmælum frá ríkisstjórnum, stofnunum, aðilum eða 

öðrum, sbr. 3. mgr. 17. gr. ESBS og 245. gr. SFE. Á milli gildistöku Lissabons-sáttmálans árið 

2009 og 1. nóvember 2014 var reglan sú að í framkvæmdastjórnina skipuðu framkvæmdastjórar 

auk forseta framkvæmdastjórnarinnar og æðsta talsmanni ESB í utanríkis- og öryggismálum, 

sem var einnig einn af varaforsetum framkvæmdastjórnarinnar, sbr. 4. mgr. 17. gr. ESBS. Í 

                                                      
36 Evrópunefnd (nmgr. 10) 26. 
37 Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 96. 
38 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 89. 
39 sama heimild 100; Evrópunefnd (nmgr. 10) 22. 
40 Evrópunefnd (nmgr. 10) 22. 
41 sama heimild. 
42 „European Commission“ (European Union, 16. apríl 2018) <https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-commission_en#composition> skoðað 16. apríl 2018. 
43 sama heimild. 
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áranna rás hefur ESB stækkað og fjöldi framkvæmdastjóranna aukist.44 Frá 1. janúar 2014 tók 

við ný regla svohljóðandi að fjöldi framkvæmdastjóra, að meðtöldum forseta 

framkvæmdastjórnarinnar og talsmanni fyrir utanríkis- og öryggismál ESB, skuli svara 2/3 

hluta aðildarríkjanna nema ráðherraráðið ákveði einróma að mæla á um annað, sbr. 5. mgr. 17. 

gr. ESBS. Fram að tilkomu nýju reglunnar var einn framkvæmdastjóri frá hverju ríki en 

stjórnarseta gengur nú á milli ríkja.45 Framkvæmdastjórar eru valdir úr hópi ríkisborgara 

aðildarríkjanna skv. kerfi sem ráðið kom á fót með einróma samþykki, sbr. 5. mgr. 17. gr. ESBS 

og 224. gr. SFE.46 Kerfið skal tryggja að aðildarríkin skiptist að öllu leyti jafnt á og skal einnig 

endurspegla lýðfræðilega og landfræðilega stöðu þeirra, sbr. 244. gr. SFE. Val á 

framkvæmdastjórum er í höndum ráðsins og þarf „aukinn meirihluta“ til þess að taka slíka 

ákvörðun.47 Í stuttu máli er með auknum meirihluta átt við að hlutfall atkvæða verður að vera 

fram yfir helming til þess að ákvörðun teljist lögleg eða réttilega samþykkt.48 

 Framkvæmdastjórnin fer ekki með eiginlegt lagasetningarvald en er þó eina stofnun 

ESB sem getur haft frumkvæði að nýrri löggjöf og tekur þannig þátt í lagasetningunni.49 Aftur 

á móti getur ráðið framselt framkvæmdastjórninni vald til lagasetningar, skv. 290. gr. SFE, en 

þó ekki um mikilvæg grundvallaratriði.50 Grundvallaratriðin eru háð ákvæðum lagagerðar en 

einungis er unnt að framselja framkvæmdastjórninni heimild til að samþykkja gerðir sem hafa 

almennt gildi og eru ekki lagagerðir, og til að auka við eða breyta tilteknum atriðum sem ekki 

teljast grundvallaratriði í viðkomandi gerð, sbr. 290. gr. SFE.  

Aðeins má samþykkja ESB-gerðir að tillögu framkvæmdastjórnarinnar nema kveðið sé 

á um annað í sáttmálunum, sbr. 2. mgr. 17. gr. ESBS. Frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar að 

lagasetningu felst í því að hún sér um að undirbúa, semja og leggja fram tillögur fyrir ráðið en 

hún getur þó dregið tillögu sína til baka hvenær sem er og þannig komið í veg fyrir 

lagasetningu.51 

 

 

 

                                                      
44 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 100. 
45 sama heimild. 
46 sama heimild. 
47 P Novak, „The European Commission“ (European Parliament, október 2017) 

<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.8.html> skoðað 13. apríl 

2018. 
48 Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan Codex og Lagastofnun Háskóla 

Íslands 2008) 36. 
49 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 102-103. 
50 sama heimild 103. 
51 sama heimild 110. 
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2.2.2. Evrópuþingið 

Evrópuþingið (hér eftir þingið) er skipað fulltrúum borgara ESB en þeir mega þó ekki verða 

fleiri en 750 talsins, auk forseta þingsins, sbr. 2. mgr. 14. gr. ESBS. Þingið fer með 

lagasetningar- og fjárveitingarvald ásamt ráðinu skv. 1. mgr. 14. gr. ESBS. Þegar farið er eftir 

svokallaðri almennri lagasetningarmeðferð, skv. 289. gr. SFE, hefur þingið neitunarvald og 

getur þannig hindrað lagasetningu.52  

 Framkvæmdastjórnin getur ein haft frumkvæði að lagasetningu en þingið getur, með 

stuðningi meirihluta allra þingmanna, óskað eftir því að framkvæmdastjórnin leggi fram 

lagafrumvarp, sbr. 225. gr. SFE. Leggi framkvæmdastjórnin ekki fram frumvarpið ber að skýra 

þinginu frá ástæðum þess, sbr. áðurnefnt ákvæði. Í framkvæmd hefur þingið beitt heimild 225. 

gr. SFE sparlega.53 

 

2.2.3. Ráðið 

Ráðið skipa ráðherrar aðildarríkja ESB sem hafa heimild til að skuldbinda ríkisstjórn 

viðkomandi ríkis og umboð til að greiða atkvæði fyrir hönd hennar, sbr. 2. mgr. 16. gr. ESBS. 

Hlutverk ráðsins felst í meðferð lagasetningar- og fjárveitingarvalds ásamt þinginu, sbr. 1. mgr. 

16. gr. ESBS. Meginreglan er sú að engin ný lög né fjárlög má setja án samþykkis ráðsins.54 

Auk framangreinds hlutverks er ráðinu falin stefnumótun og samræming líkt og mælt er fyrir 

um í sáttmálum ESB, sbr. 2. mgr. 16. gr. ESBS. Þá skal ráðið einnig gæta hagsmuna 

aðildarríkjanna og sjá um samningsgerð við utanaðkomandi ríki og alþjóðastofnanir, sbr. 217. 

gr. SFE.55 

Ráðinu ber að taka ákvarðanir með auknum meirihluta nema kveðið sé á um annað í 

sáttmálunum, sbr. 3. mgr. 16. gr. ESBS. Frá 1. nóvember 2014 telst aukinn meirihluti atkvæða 

við ákvarðanatöku ráðsins vera a.m.k. 55% þeirra sem eiga sæti í ráðinu, þ.e. í það minnsta 15, 

og skulu þeir vera fulltrúar aðildarríkja sem til teljast a.m.k. 65% af íbúafjölda ESB, sbr. 4. mgr. 

16. gr. ESBS. Í þeim tilfellum þar sem krafist er aukins meirihluta getur ekkert eitt ríki komið 

í veg fyrir að frumvarp framkvæmdastjórnarinnar hljóti samþykki ráðsins.56 Þá hafa aðildarríkin 

ekki neitunarvald innan ráðsins.57  

 

                                                      
52 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 28. 
53 sama heimild. 
54 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 94. 
55 Evrópunefnd (nmgr. 10) 23. 
56 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 95. 
57 sama heimild. 
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2.3 Lagasetningarmeðferð í ESB-rétti  

Sérhver breyting og tillaga að nýrri löggjöf í ESB-rétti verður að eiga sér viðhlítandi stoð í einu 

eða fleiri ákvæðum sáttmála ESB sem telst þá vera lagalegur grunnur fyrir hina nýju reglu og 

ákvarðar einnig hvaða aðferð við ákvarðanatöku skal notuð við meðferð málsins.58 Þrjár helstu 

aðferðirnar við ákvarðanatöku hjá ESB eru: samráðsferlið (e. consultation procedure), 

samþykkisferlið (e. assent procedure) og samákvörðunarferlið (e. co-decision procedure).59 

Greina má löggjafarferli ESB í þrennt, þ.e.a.s. í: forstig (e. pre-pipeline aquis), vinnslustig (e. 

pipeline aquis) og samþykktar gerðir (e. adopted aquis).60 Þegar framkvæmdastjórnin hyggst 

leggja fram meiriháttar tillögur að breytingum á reglum ESB er það gert með útgáfu 

stefnumarkandi skjala og skýrslna á forstigi, þ.e. svokallaðra grænbóka (e. green paper) eða 

hvítbóka (e. white paper) og jafnvel með orðsendingu sem þá marka upphaf að vinnslu 

tillögunnar.61 Grænbækur eru skýrslur framkvæmdastjórnarinnar sem geyma álit sérfræðinga á 

viðkomandi sviði, vísindamanna og stofnana, og eru gefnar út til að stuðla að umræðum innan 

ESB um tiltekið málefni.62 Hvítbækur koma stundum í kjölfar grænbóka en þær beinast jafnt 

að aðildarríkjunum sem og stofnunum.63 Þær fela í sér einskonar áætlun um nákvæmlega 

útfærða stefnu varðandi viðkomandi málefni sem skal vera til umræðu og pólitískrar 

ákvörðunartöku.64 Orðsendingar beinast að stofnunum ESB og geta haft sömu einkenni og 

hvítbækur eða grænbækur en orðsendingum er ætlað að hvetja aðrar stofnanir til aðgerða eða 

umræðna.65 

Þegar framkvæmdastjórnin hefur undirbúning að nýrri löggjöf á sviði EES-samningsins 

skal hún óformlega leita ráða hjá sérfræðingum EFTA-ríkjanna á sama hátt og hún leitar ráða 

hjá sérfræðingum aðildarríkja ESB við mótun tillögunnar, sbr. 1. mgr. 99. gr. EES-samningsins. 

Þannig geta EFTA-ríkin haft áhrif strax á forstiginu en þau geta einnig átt aðkomu að málum í 

gegnum vinnuhópa EFTA eða hvert um sig.66  

 

 

                                                      
58 Evrópunefnd (nmgr. 10) 26. 
59 sama heimild 26, 27. 
60 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 16. 
61 sama heimild. 
62 sama heimild 16-17; Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan Codex og 

Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 175. 
63 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 17; Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan 

Codex og Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 202. 
64 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 17; Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan 

Codex og Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 202. 
65 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 17. 
66 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 13. 
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2.3.1. Samráðsferlið 

Í samráðsferlinu hefst vinnslustig lagasetningar þegar framkvæmdastjórnin sendir tillögu að 

reglum í fyrsta sinn til ráðsins og þingsins.67 Samráðsferlið var hin upphaflega og almenna 

lagasetningameðferð sem kveðið var á um í Rómarsáttmálunum fram að fyrstu endurskoðun 

sáttmálans árið 1986.68 Samráðsferlið telst nú vera sérstök lagasetningarmeðferð, skv. 2. mgr. 

289. SFE.69 Í stuttu máli felur samráðsferlið í sér að ráðið þarf að leita eftir áliti þingsins á 

tillögum framkvæmdastjórnarinnar áður en ákvörðun er tekin.70 Þingið getur þá komið með 

breytingartillögur sem ráðið skal hafa hliðsjón af.71 Ráðið er þó ekki bundið af 

breytingartillögum þingsins og þarf ekki að rökstyðja ákvörðun um að fylgja þeim ekki.72 Hafi 

ráðið aftur á móti ekki hliðsjón af áliti og/eða breytingartillögum þingsins getur löggjöfin verið 

dæmd ógild líkt og í máli C-139/79 Maizena GmbH gegn Ráðinu.73 Málavextir voru þeir að 

ráðið hafði leitað eftir áliti þingsins en samþykkti tillöguna áður en álit þingsins barst.74 Í 

framangreindu máli þótti því ekki nægilegt að óska eftir áliti án þess að hafa sannanlega hliðsjón 

af því við ákvörðunartöku. 

 

2.3.2. Samþykkisferlið 

Samþykkisferlið er sérstök lagasetningarmeðferð sem kynnt var til sögunnar með fyrstu 

endurskoðun á Rómarsáttmálanum árið 1986.75 Samþykkisferlið felur í sér áskilnað um að ráðið 

hljóti samþykki þingsins áður en það tekur ákvörðun.76 Þá á þingið ekki rétt á að gera 

breytingartillögur við tillögu framkvæmdastjórnarinnar og getur einungis hafnað eða samþykkt 

tillöguna með atkvæði meirihluta þingmanna.77 Þannig hefur þingið neitunarvald og getur 

stöðvað lagasetningu. Samþykkisferlið er notað í takmörkuðum tilvikum eins og t.d. við gerð 

tiltekinna alþjóðasamninga milli ESB og þriðju ríkja eða alþjóðastofnana, sbr. a. lið 6. mgr. 

218. gr. SFE.78 

 

                                                      
67 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 17. 
68 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 70. 
69 sama heimild. 
70 Evrópunefnd (nmgr. 10) 27. 
71 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 71. 
72 sama heimild. 
73 sama heimild. 
73 sama heimild 27. 
74 Mál C-139/79, Maizena GmbH g. Ráðinu [1980] ECR I-3393, mgr. 35. 
75 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 71. 
76 sama heimild. 
77 Evrópunefnd (nmgr. 10) 27. 
78 sama heimild. 
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2.3.3. Almenn lagasetningarmeðferð: Samákvörðunarferlið  

Það ferli sem nú kallast almenn lagasetningarmeðferð ESB var áður þekkt sem 

„samákvörðunarferlið“.79 Almenn lagasetningarmeðferð ESB felst í því að þingið og ráðið 

þurfa bæði að samþykkja sameiginlega ESB-gerð að tillögu framkvæmdastjórnarinnar, sbr. 1. 

mgr. 289. gr. SFE. Þegar tillaga að löggjöf heyrir undir svið almennrar lagasetningarmeðferðar 

hafa þingið og ráðið jafna möguleika til að móta löggjöfina og hún verður ekki sett án 

samþykkis beggja.80 Þannig hafa ráðið og þingið bæði neitunarvald og geta hvort um sig 

stöðvað, eða hótað að stöðva, framgang mála.81  

 Samákvörðunarferlið var kynnt til sögunnar með Maastricht-sáttmálanum árið 1992 og 

jók til muna möguleika þingsins til að hafa áhrif á löggjöfina.82 Samákvörðunarferlið gefur 

þinginu tvö tækifæri til þess að endurskoða tillöguna og gefa frá sér breytingartillögur.83 

Ennfremur felst aukið vald þingsins við lagasetningu í neitunarvaldi þess og þá sérstaklega 

ógninni að neitunarvaldi verði beitt.84 

 

2.3.3.1. Ferli almennrar lagasetningarmeðferðar 

Almenn lagasetningarmeðferð er skilgreind í 294. gr. SFE en hún hefst með því að 

framkvæmdastjórnin sendir tillögu sína samtímis til ráðsins og þingsins sem taka tillöguna til 

fyrstu umræðu, sbr. 2. mgr. ákvæðisins.85 Engin tímamörk gilda við fyrstu umræðu, hvorki í 

þinginu né í ráðinu.86 Eftir fyrstu umræðu skal þingið ákveða afstöðu sína og tilkynna hana 

ráðinu, sbr. 3. mgr. 294. gr. SFE. Fallist ráðið á afstöðu þingsins er unnt að samþykkja tillöguna 

þá og þegar og ljúka lagasetningarferlinu, sbr. 4. mgr. 294. gr. SFE.87 Fallist ráðið hins vegar 

ekki á afstöðu þingsins skal það taka afstöðu eftir fyrstu umræðu og tilkynna hana þinginu, sbr. 

5. mgr. 294. gr. SFE. Fallist ráðið ekki á allar tillögur þingsins getur það samþykkt sameiginlega 

afstöðu þar sem settar eru fram tillögur að breytingum.88 Ráðið skal þá upplýsa þingið að fullu 

um ástæður þeirrar afstöðu sem það samþykkti eftir fyrstu umræðu og framkvæmdastjórnin skal 

einnig upplýsa þingið um afstöðu sína, sbr. 6. mgr. 294. gr. SFE.  

                                                      
79 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 68. 
80 Evrópunefnd (nmgr. 10) 27. 
81 sama heimild 23. 
82 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 68. 
83 sama heimild; Evrópunefnd (nmgr. 10) 29. 
84 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 71. 
85 Evrópunefnd (nmgr. 10) 27. 
86 sama heimild 29. 
87 L Woods og P Watson (nmgr. 23) 68, 69. 
88 Evrópunefnd (nmgr. 10) 27. 
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 Önnur umræða í þinginu hefst eftir að ráðið hefur samþykkt sameiginlega afstöðu og 

sent tilkynningu um það til þingsins, skv. 6. mgr. 294. gr. SFE. Þingið hefur yfirleitt þrjá eða 

allt að fjóra mánuði með mánaðar framlengingu, skv. 14. mgr. 294. gr. SFE, til að bregðast við 

tilkynningunni, sbr. 7. mgr. sömu greinar. Í annarri umræðu í þinginu getur niðurstaða 

málsmeðferðar orðið á þrenna vegu. Í fyrsta lagi gæti þingið fallist á afstöðu ráðsins eftir fyrstu 

umræðu eða ekki tekið ákvörðun innan þriggja til fjögurra mánaða, sbr. 14. mgr. 294. gr. SFE, 

frá tilkynningu ráðsins um sameiginlega afstöðu. Í báðum tilvikum myndi gerðin teljast 

samþykkt með því orðalagi sem samrýmist afstöðu ráðsins, sbr. a-lið 7. mgr. 294. gr. SFE. Í 

öðru lagi gæti þingið ákveðið, með stuðningi meirihluta allra þingmanna, að hafna afstöðu 

ráðsins eftir fyrstu umræðu og telst gerðinni þá hafa verið hafnað og lagasetningarferlinu lýkur, 

sbr. b-lið 7. gr. 294. gr. SFE. Í þriðja lagi gæti þingið lagt fram breytingartillögu við afstöðu 

ráðsins eftir fyrstu umræðu, með stuðningi meirihluta allra þingmanna. Ber þá að senda ráðinu 

og framkvæmdastjórninni hinn breytta texta og framkvæmdastjórnin skal þá skila áliti á 

breytingartillögunni, sbr. c-lið 7. gr. 294. gr. SFE. Þegar þingið sendir áðurnefnda 

breytingartillögu til ráðsins lýkur annarri umræðu í þinginu og hún hefst hjá ráðinu.89 

Ráðið á ekki rétt á að leggja fram breytingartillögur í annarri umræðu.90 Þá getur ráðið 

aðeins tekið ákvörðun með auknum meirihluta innan þriggja til fjögurra mánaða, sbr. 14. mgr. 

294. gr. SFE, um annað hvort að fallast skuli á allar breytingar þingsins svo gerðin teljist 

samþykkt, eða hafna skuli öllum breytingartillögum þingsins, sbr. 8. mgr. 294. gr. SFE.91 Hafi 

framkvæmdastjórnin skilað neikvæðu áliti um breytingartillögu þingsins ber ráðinu að taka 

áðurnefndar ákvarðanir með einróma samþykki, sbr. 9. mgr. 294. gr. SFE. Afstöður þingsins 

og ráðsins þurfa ekki að vera í samræmi við álit og tillögu framkvæmdastjórnarinnar en hún 

getur dregið tillögu sína til baka hvenær sem er.92 Hafni ráðið breytingum þingsins skal forseti 

ráðsins, í samráði við forseta þingsins, kveðja saman sérstaka sáttanefnd til fundar innan sex til 

átta vikna, að meðtöldum tveggja vikna framlengingarfresti, skv. 14. mgr. 294. gr. SFE, sbr. b-

lið 8. mgr. sömu greinar. 

Sáttanefndina skipa aðilar sem eiga sæti í ráðinu, eða fulltrúar þeirra og hlutfallslega 

jafnmargir fulltrúar þingsins, sbr. 10. mgr. 294. gr. SFE. Hlutverk sáttanefndarinnar er að ná 

samkomulagi um sameiginlegan texta á grundvelli afstöðu þingsins annars vegar, og ráðsins 

hins vegar, eftir frekari skilyrðum áðurnefnds ákvæðis. Framkvæmdastjórninni ber að taka þátt 

                                                      
89 sama heimild 29. 
90 sama heimild 27-28. 
91 sama heimild. 
92 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 112. 
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í málsmeðferð sáttanefndarinnar og skal taka frumkvæði eftir því sem nauðsyn krefur til að ná 

sáttum, sbr. 11. mgr. 294. gr. SFE. Samþykki sáttanefndin ekki sameiginlegan texta innan sex 

til átta vikna, sbr. 14. mgr. 294. gr. SFE, telst löggjöfinni hafa verið hafnað svo að 

lagasetningarferlinu ljúki, sbr. 12. mgr. áðurnefndrar greinar. Þá þarf að leggja fram nýja tillögu 

að löggjöf og hin almenna lagasetningarmeðferð hefst upp á nýtt.93  

Þriðja og síðasta umræða hefst ef sáttanefndinni tekst að samþykkja sameiginlegan texta 

innan sex til átta vikna, sbr. 14. mgr. 294. gr. SFE.94 Þá er textinn tekinn til þriðju umræðu í 

þinginu annars vegar, og ber að samþykkja hann með meirihluta allra greiddra atkvæða, og í 

ráðinu hins vegar, þar sem krafist er samþykkis með auknum meirihluta, sbr. 13. mgr. 294. gr. 

SFE. Þingið og ráðið hafa hvort um sig sex til átta vikur, sbr. 14. mgr. 294. gr. SFE, frá því að 

samþykki var veitt, til að samþykkja viðkomandi gerð í samræmi við sameiginlega texta 

sáttanefndarinnar, sbr. 13. mgr. áðurnefndrar greinar. Láðist annað hvort þinginu eða ráðinu að 

samþykkja sameiginlega textann innan frestsins, telst gerðin ekki samþykkt, sbr. áðurnefnt 

ákvæði. 

Að lokum þykir vert að fjalla stuttlega um sérákvæði 15. mgr. 294. gr. SFE, sem gilda 

þegar löggjöf fer eftir almennri lagasetningarmeðferð og er lögð fram að frumkvæði hóps 

aðildarríkja, að fengnu tilmæli Seðlabanka Evrópu eða að beiðni Evrópudómstólsins. Í þeim 

tilvikum skulu 2. mgr., 2. málsl. 6. mgr. og 9. mgr. 294. gr. SFE ekki gilda, þ.e.a.s. þá skal 

framkvæmdastjórnin hvorki leggja fram tillögu að löggjöf fyrir ráðið og þingið, né gefa álit sitt 

vegna breytingartillögu þingsins eftir fyrstu umræðu. Í slíkum tilvikum kæmi ekki til greina að 

ráðið tæki einróma ákvörðun vegna neikvæðs álits framkvæmdastjórnarinnar heldur skal þingið 

og ráðið senda fyrirhugaða gerð til framkvæmdastjórnarinnar, ásamt afstöðu sinni eftir fyrstu 

og aðra umræðu, sbr. 2. málsl. 15. mgr. 294. gr. SFE. Þingið og ráðið geta óskað eftir áliti 

framkvæmastjórnarinnar hvenær sem er á meðan málsmeðferð stendur og framkvæmdastjórnin 

getur einnig átt frumkvæði að útgáfu slíks álits, sbr. 3. málsl. 15. mgr. 294. gr. SFE. 

 

2.3.4. Birting og gildistaka ESB-reglna 

Þegar ný löggjöf hefur verið samþykkt í ESB-rétti er næsta skref að birta löggjöfina. Lagagerðir 

skulu birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og taka gildi á þeim degi sem tilgreindur er 

í þeim eða á tuttugasta degi frá birtingu ef gildistökudagur er ekki tilgreindur, sbr. 1. mgr. 297. 

gr. SFE. Einnig skal birta í Stjórnartíðindum ESB þær gerðir sem ekki eru lagagerðir en hafa 

verið samþykktar í formi reglugerða og tilskipana sem beint er að aðildarríkjunum, eða sem 

                                                      
93 Evrópunefnd (nmgr. 10) 28. 
94 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 113. 
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ákvarðanir sem tilgreina ekki til hverra þeim er beint, sbr. 2. mgr. 297. gr. SFE. Framangreindar 

gerðir taka gildi eftir sömu reglum og lagagerðir, sbr. 1. og 2. mgr. 297. gr. SFE. Tilskipanir 

ber þó að innleiða í landsrétt aðildarríkja og hafa þau til þess ákveðinn frest, sbr. 288. gr. SFE. 

Tilskipanir öðlast því ekki gildi fyrr en að fresti liðnum.95 

 

3. Upptaka afleiddrar löggjafar ESB í EES-samninginn 

3.1 Almennt 

EES-samningurinn var undirritaður 2. maí 1992 og tók gildi 1. janúar 1994.96 Aðilar EES-

samningsins eru annars vegar Evrópusambandið og aðildarríki þess og hins vegar EFTA-ríkin 

þrjú, þ.e. Ísland, Noregur og Liechtenstein.97 EFTA-ríkið Sviss hafnaði aðild að EES-

samningnum með þjóðaratkvæðagreiðslu 6. desember 1992 og er eina EFTA-ríkið sem er ekki 

aðili að EES-samningnum.98 

 

3.1.1. Efni og markmið EES-samningsins 

Með EES-samningnum nær fjórfrelsi ESB, þ.e. þær reglur sem lúta að frjálsu flæði vara, 

vinnuafls, þjónustu og fjármagns, ekki einungis til aðildarríkja ESB heldur einnig til EFTA-

ríkjanna.99 Þar að auki felur EES-samningurinn í sér að EFTA-ríkin taka upp samkeppnisreglur 

ESB og reglur þess um hugverkaréttindi og ríkisaðstoð.100 Utan EES-samningsins falla þó 

málefni ESB er varða myntbandalag Evrópu og sameiginlega stefnu ESB í tollamálum og af 

því leiðir að EFTA-ríkin verða hvorki aðilar að mynt- eða tollabandalagi ESB.101  

Markmið EES-samningsins er að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði með því að 

gera EFTA-ríkin að þátttakendum í sameiginlegum innri markaði ESB og stuðla að stöðugri og 

jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og 

eftir sömu reglum, sbr. 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins. Til þess að ná framangreindu markmiði 

                                                      
95 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins: Upptaka afleiddrar löggjafar“ 

(nmgr. 30) 508. 
96 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 117. 
97 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Bókaútgáfan Codex 2011) 281; Upphaflegir 

samningsaðilar voru Efnahagsbandalag Evrópu (EBE), Kola- og stálbandalag Evrópu (KSE) ásamt þáverandi 

aðildarríkjum bandalaganna og þáverandi aðildarríkjum EFTA. Heiti EBE var síðar breytt í Evrópubandalagið 

(EB) með Maastrichtsáttmálanum árið 1992 og að lokum var EB steypt saman við Evrópusambandið með 

Lissabonsáttmálanum árið 2009. KSE leið undir lok árið 2002 þegar samningurinn um KSE frá árinu 1951 rann 

út án þess að vera endurnýjaður. Evrópusambandið hefur nú tekið við réttindum og skyldum bæði EB og KSE 

skv. EES-samningnum, sbr. Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 21, 22, 28-29, 117.  
98 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 117. 
99 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 6) 

546. 
100 Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 40. 
101 sama heimild 31. 
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er nauðsynlegt að sömu reglur gildi um innri markaðinn hjá EFTA-ríkjunum og aðildarríkjum 

ESB.102 Því skuldbinda EFTA-ríkin sig til að taka upp í EES-samninginn afleidda löggjöf ESB 

sem fellur undir gildissvið EES-samningsins, eins fljótt og unnt er, svo beita megi reglunum 

samtímis í ESB- og EFTA-ríkjum, sbr. 7. gr. og 1. mgr. 102. gr. EES-samningsins.103 Til þess 

að tryggja einsleitni og réttaröryggi skal að auki túlka reglurnar með sambærilegum hætti í 

ESB- og EFTA-ríkjum.104  

Við gerð EES-samningsins var ljóst að EFTA-ríkin væru andstæð því að framselja vald 

til stofnana ESB, þ.á.m. löggjafarvald, og af þeim sökum verður afleidd löggjöf ESB ekki 

sjálfkrafa hluti af EES-samningnum.105 EES-samningurinn byggir því á þeirri meginreglu 

hefðbundins milliríkjasamstarfs að engin skylda verði lögð á ríki án samþykkis þess.106 Semja 

þarf sérstaklega hvort, og þá með hvaða hætti, taka ber ESB-gerð upp í EES-samninginn og 

tekur hún ekki gildi á Evrópska efnahagssvæðinu fyrr hún hefur verið tekin upp í EES-

samninginn.107 

 

3.2 Stofnanir sem koma að upptöku afleiddrar löggjafar í EES-samninginn 

Við gerð EES-samningsins var ljóst að heimildir stofnana EES yrðu frábrugðnar heimildum 

stofnana ESB, þá sérstaklega hvað varðar upptöku reglna skv. EES-samningnum.108 Ákveðið 

var að koma á fyrirkomulagi sem byggist á tveggja stoða kerfi, annars vegar sambandsstoð og 

hins vegar EFTA-stoð.109 EFTA-ríkin settu þá á fót stofnanir sem hafa sambærilegt hlutverk 

gagnvart aðildarríkjum sínum og stofnanir ESB hafa gagnvart aðildarríkjum sínum.110 Sama 

dag og EES-samningurinn var undirritaður gerðust EFTA-ríkin því aðilar að samningi um 

stofnun EFTA-dómstólsins og Eftirlitsstofnunar EFTA (hér eftir ESA) og samningi um 

fastanefnd EFTA-ríkjanna í EES.111 Einnig urðu til sameiginlegar EES-stofnanir sem starfa 

fyrir allt efnahagssvæðið í heild.112 Af hinum fjölmörgu stofnunum sem komið var á fót vegna 

                                                      
102 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 546. 
103 sama heimild; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (nmgr. 97) 281. 
104 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (2016) 

66 Tímarit lögfræðinga 6. 
105 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 148; Evrópunefnd (nmgr. 10) 30. 
106 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 163. 
107 sama heimild 135; Evrópunefnd (nmgr. 10) 30. 
108 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 148. 
109 sama heimild 150.  
110 sama heimild. 
111 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (nmgr. 97) 281.  
112 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 148, 150. 
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gerðar EES-samningsins koma þrjár stofnanir að upptöku afleiddrar löggjafar ESB í EES-

samninginn.  

 

3.2.1. Sameiginlega EES-nefndin 

Sameiginlegu EES-nefndinni var komið á fót með 92. gr. EES-samningsins og er hún 

meginsamstarfsvettvangur EFTA- og ESB-ríkjanna sem þar mætast og taka ákvarðanir um 

EES-samninginn.113 Í sameiginlegu EES-nefndinni eiga sæti fulltrúar samningsaðila, þ.e. 

fulltrúar EFTA-ríkjanna annars vegar og framkvæmdastjórnar ESB hins vegar, sbr. 1. mgr. 93. 

gr. EES-samningsins.114 Jafnan eru áðurnefndir fulltrúar aðilar frá utanríkisþjónustu ESB ásamt 

sendiherrum EFTA-ríkjanna.115 Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar skulu teknar með 

samkomulagi milli ESB annars vegar og EFTA-ríkjanna, sem mæla einum rómi, hins vegar, 

sbr. 2. mgr. 93. gr. EES-samningsins. Sér til aðstoðar við undirbúning afgreiðslu mála hefur 

sameiginlega EES-nefndin fimm undirnefndir auk fjölda sérfræðinga og vinnuhópa.116  

Meginhlutverk sameiginlegu EES-nefndarinnar er í fyrsta lagi að tryggja virka 

framkvæmd EES-samningsins, sbr. 1. mgr. 92. gr. EES-samningsins, og í öðru lagi að taka 

ákvörðun á fundum sínum um hvort að sett afleidd löggjöf ESB skuli tekin upp í EES-

samninginn, upp í hvaða viðauka hún skuli tekin og hvernig aðlögun hennar að samningnum 

skuli háttað, sbr. 98. og 102. gr. EES-samningsins.117 Sameiginlega EES-nefndin verður að taka 

ákvörðun um breytingu á viðauka við EES-samninginn eins fljótt og unnt er svo hægt sé að 

beita reglunum samtímis í ESB- og EFTA-ríkjunum, sbr. 102. gr. EES-samningsins.118 Með því 

að taka ákvarðanir um upptöku nýrra gerða í EES-samninginn er sameiginlegu EES-nefndinni 

falið vald til að samþykkja þjóðaréttarsamninga sem eru bindandi fyrir EFTA-ríkin.119 Að 

lokum er það í verkahring sameiginlegu EES-nefndarinnar að fjalla um deilumál sem kunna að 

rísa af túlkun og beitingu ákvæða EES-samningsins og reglum sem á honum eru reistar, sbr. 

105. og 111. gr. EES-samningsins.120  

                                                      
113 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 10, 15. 
114 sama heimild 15.  
115 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 548. 
116 sama heimild. 
117 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 8; Viðaukar svo og ESB-gerðir sem vísað er til í þeim eru óaðskiljanlegur hluti EES-samningsins, sbr. 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (samþykktur 2. maí 1992, tók gildi 20. maí 1993) Stjtíð. C, 31/1993 

(EES-samningurinn), 119. gr. 
118 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 547. 
119 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 11. 
120 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 152. 
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3.2.2. Fastanefnd EFTA 

Fastanefnd EFTA starfar á grundvelli samnings um fastanefnd EFTA-ríkjanna og hana skipa 

sendiherrar EFTA-ríkjanna.121 Fastanefnd EFTA gegnir tvíþættu hlutverki, annars vegar að 

stuðla að samráði milli EFTA-ríkjanna um töku ákvarðana í EES-ráðinu og sameiginlegu EES-

nefndinni, sbr. 2. gr. samnings um fastanefnd EFTA-ríkjanna, og hins vegar að taka ákvarðanir 

um framkvæmd reglna EES-samningsins og annast ýmis önnur framkvæmda málefni, sbr. 3. 

gr. samnings um fastanefnd EFTA-ríkjanna.122 Fastanefnd EFTA skal einnig vinna að því að 

samræma afstöðu EFTA-ríkjanna gagnvart ESB fyrir fundi í sameiginlegu EES-nefndinni 

varðandi upptöku gerða í EES-samninginn.123 Við undirbúning mála sem fara til afgreiðslu hjá 

fastanefnd EFTA nýtur nefndin aðstoðar fimm undirnefnda og vinnuhópa.124  

 

3.2.3. EFTA-skrifstofan  

EFTA-skrifstofan er staðsett í Brussel og gegnir því hlutverki að veita EFTA-ríkjunum stuðning 

við framkvæmd EES-samningsins og aðstoða þau við að undirbúa mál til umfjöllunar í 

vinnuhópum og nefndum EFTA, sem eru fastanefnd EFTA-ríkjanna og sameiginlegu EES-

nefndinni til aðstoðar.125 EFTA-skrifstofan gegnir einnig mikilvægu hlutverki í 

undirbúningsferli ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um upptöku gerða í EES-

samninginn.126  

 

3.3 Upptökuferli afleiddrar löggjafar í EES-samninginn 

3.3.1. Almennt  

Nýjar EES-reglur eiga alltaf uppruna sinn í ESB sem ESB-gerðir, settar af til þess bærum 

stofnunum ESB.127 EFTA-ríkin eiga ekki beinan aðgang að þeim stofnunum og geta því ekki 

haft formleg bein áhrif.128 Þrátt fyrir framangreint, er brýnt fyrir EFTA-ríkin að þeim sé fært að 

hafa áhrif á setningu nýrra ESB-gerða því margar þeirra verða síðar hluti af EES-

                                                      
121 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 13. 
122 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 153; Agreement on a Standing Committee of the EFTA States 

(27. mars 1998) <http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/committee-agreements/agreement-on-a-

standing-committee/AgreementOnStandingCommittee.pdf> skoðað 20. apríl 2018. 
123 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 549; Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 13. 
124 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 13, 15. 
125 sama heimild 13; Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera 

betur?“ (nmgr. 104) 11. 
126 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 549. 
127 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 163. 
128 sama heimild. 
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samningnum.129 Því er reynt að koma til móts við hagsmuni EFTA-ríkjanna með ýmsum hætti, 

t.d. með ákveðinni aðkomu að framkvæmdastjórninni sem er jafnframt megintengiliður EES- 

og EFTA-ríkjanna við stofnanir vegna framkvæmdar EES-samningsins.130 EES-samningurinn 

veitir EFTA-ríkjunum aðgang að nefndarkerfi framkvæmdastjórnarinnar þar sem löggjöf er 

mótuð og útfærð og þar gefst EFTA-ríkjunum færi á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, 

sbr. 100. gr. EES-samningsins.131 Framkvæmdastjórninni er skylt, við upphaf undirbúnings að 

löggjöf sem varðar EES-samninginn, að leita óformlegra ráða frá sérfræðingum EFTA-

ríkjanna, sbr. 99. gr. EES-samningsins. Auk þess, skal framkvæmdastjórnin senda EFTA-

ríkjunum afrit af þeim tillögum sem hún sendir ráðinu, svo að fram geti farið skoðanaskipti um 

tillöguna í sameiginlegu EES-nefndinni.132 

Sameiginlega EES-nefndin tekur sem fyrr segir ákvörðun um upptöku ESB-gerða í 

EES-samninginn, sbr. 102. gr. EES-samningsins. Um undirbúning slíkrar ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar hafa verið settar ítarlegar málsmeðferðarreglur af fastanefnd 

EFTA.133 Nýjustu málsmeðferðarreglurnar um upptöku ESB-gerða í EES-samninginn tóku 

gildi 20. október 2014, en þær kveða á um áframhaldandi gildi eldri meginreglu um að upptaka 

gerða fari í „staðlaða málsmeðferð“.134 Auk þess kveða reglurnar á um nýja tegund 

málsmeðferðar, þ.e. svokallaða flýtimeðferð.135 Jafnframt er enn notast við „einfaldaða 

málsmeðferð“ en stöðluð málsmeðferð á við um allar ESB-gerðir sem hafa þýðingu að EES og 

uppfylla hvorki skilyrði flýtimeðferðar eða einfaldaðrar málsmeðferðar.136 

 

3.3.2. Staðalskjalsstig 

Þegar ný afleidd löggjöf ESB, sem talin er hafa þýðingu að EES, hefur verið samþykkt í ESB 

og birt á skrá ESB eða í Stjórnartíðindum ESB, ber EFTA-skrifstofunni að greina hugsanleg 

altæk viðfangsefni sem varða EES og senda viðkomandi sérfræðingum.137 Auk framangreinds, 

skal EFTA-skrifstofan senda svokallað staðalskjal með viðeigandi upplýsingum til viðkomandi 

sérfræðinga í ráðuneytum EFTA-ríkjanna, þar sem óskað er eftir því að tekin sé afstaða til 

                                                      
129 sama heimild 163-164. 
130 sama heimild 164; Evrópunefnd (nmgr. 10) 22. 
131 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 11. 
132 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 164. 
133 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 11. 
134 sama heimild. 
135 sama heimild. 
136 sama heimild 11, 12. 
137 sama heimild 12. 
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ákveðinna atriða.138 Sem dæmi um slík atriði má nefna hvort reglurnar falli undir efnissvið 

EES-samningsins að mati EFTA-ríkisins, og hvort þörf sé á „sértækri aðlögun“ sem kemur við 

sögu í næsta kafla.139 Áðurnefndir sérfræðingar eru starfsmenn þess fagráðuneytis sem 

viðkomandi gerð fellur undir og eru þátttakendur í vinnuhópum EFTA auk sérfræðinga frá 

öðrum EES-ríkjum.140 

 

3.3.2.1. Sértæk aðlögun 

Mikilvægt er, strax á staðalskjalsstigi, að tekin sé afstaða til þess hvort þörf sé á sértækri 

aðlögun, þ.e. þegar aðlögun ESB-gerðar að EES-samningnum felst í frávikum frá tilteknum 

gerðum sem vísað er til í viðauka við EES-samninginn.141 Sértæk aðlögun greinist í efnislega 

og tæknilega aðlögun.142 Með sértækri aðlögun er gerð krafa um aðlögun gerða að ákveðnum 

aðstæðum eða hagsmunum EFTA-ríkjanna, sbr. 3. og 4. mgr. 102. gr. EES-samningsins.143 

Sértæk aðlögun getur t.d. falið í sér undanþágur frá tilteknum ákvæðum gerðar, frestun á 

gildisstöku o.fl.144 Andstæðan við sértæka aðlögun er altæk aðlögun, sem felur í sér almenna 

aðlögun ESB-gerðar að EES-samningnum, án áðurnefndra frávika.145  

Undirbúningur að ákvörðun um hvort að ESB-gerð krefjist aðlögunar fer fram í 

vinnuhópum EFTA áður en gerð er samþykkt í ESB og því drjúgum tíma áður en hún kemur til 

umfjöllunar hjá sameiginlegu EES-nefndinni.146 Vinnuhóparnir fjalla um tillögu að viðkomandi 

gerð á meðan hún er enn til umfjöllunar hjá stofnunum ESB og meta, ásamt fulltrúum 

fagráðuneyta, hvort gerðin hafi þýðingu að EES eða ekki, og hvort óska eigi eftir aðlögunum.147 

Vinnuhóparnir eiga óformlegar viðræður við fagdeildir ESB og gera síðan tillögu til 

undirnefndar fastanefndar EFTA um afgreiðslu viðkomandi máls.148 Undirnefnd fastanefndar 

                                                      
138 sama heimild; Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan 

rétt“ (nmgr. 6) 550. 
139 sama heimild; Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera 

betur?“ (nmgr. 104) 12. 
140 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 12; Evrópunefnd (nmgr. 10) 31. 
141 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 552; Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan Codex og Lagastofnun Háskóla 

Íslands 2008) 380. 
142 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 26. 
143 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 552. 
144 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 13. 
145 Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan Codex og Lagastofnun Háskóla 

Íslands 2008) 20. 
146 Evrópunefnd (nmgr. 10) 31. 
147 sama heimild 30, 31. 
148 sama heimild 30. 
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EFTA ásamt fulltrúum utanríkisráðuneytis, yfirfer þá tillögu vinnuhópsins og á í formlegum 

viðræðum við stjórnardeild utanríkismála hjá framkvæmdastjórn ESB.149 Undirnefndin gerir 

síðan tillögu til fastanefndarinnar sem mótar endanlega sameiginlega afstöðu EES- og EFTA-

ríkjanna.150 

Óski EFTA-ríkin eftir sértækri aðlögun skal leggja málið fyrir ráðið og í sumum 

tilvikum fyrir þingið, sbr. 1. gr. reglugerðar ráðsins nr. 2894/94 um ráðstafanir til að hrinda 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið í framkvæmd.151 Þegar óskað er eftir aðlögun vegna 

sérstöðu einstakra EFTA-ríkja eru engar aðlaganir veittar nema með samþykki ESB og felur 

krafan um sértæka aðlögun þannig alltaf í sér samningsviðræður við ESB, sbr. 4. mgr. 102. gr. 

EES-samningsins.152 

 

3.3.2.2. Stjórnskipulegur fyrirvari 

Á staðalskjalsstigi þarf að meta hvort þörf sé á að gera svokallaðan „stjórnskipulegan fyrirvara“ 

við upptöku ESB-gerðar, sbr. 103. gr. EES-samningsins.153 Stjórnskipulegur fyrirvari er 

fyrirvari um samþykki þjóðþinga EFTA-ríkjanna, því hlutaðeigandi gerð varðar málefni sem 

þarfnast samþykkis skv. stjórnskipunarlögum viðkomandi ríkis.154 Á Íslandi þarf að taka upp 

gerð með stjórnskipulegum fyrirvara ef innleiðing hennar krefst lagabreytingar, sbr. 21. gr. 

stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944.155 

 

3.3.2.3. Lok staðalskjalsstigs og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

Ráðuneytið sem fer með þann málaflokk er gerð varðar, ber ábyrgð á endanlegum frágangi 

staðalskjalsins og hefur 16 vikna frest til þess að senda skjalið aftur til EFTA-skrifstofunnar.156 

Þegar EFTA-ríkin hafa öll skilað staðalskjali sínu til EFTA-skrifstofunnar hefst hún handa við 

að semja drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.157 Ef ekki er krafist aðlögunar 

hefur EFTA-skrifstofan eina viku til þess að senda drögin til viðkomandi undirnefndar EFTA 

                                                      
149 sama heimild. 
150 sama heimild. 
151 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 551. 
152 Evrópunefnd (nmgr. 10) 31; Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er 

unnt að gera betur?“ (nmgr. 104) 26. 
153 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 13. 
154 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 165. 
155 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 13. 
156 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 550. 
157 sama heimild. 
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til samþykktar.158 Sé hins vegar krafist sértækrar aðlögunar hefur EFTA-skrifstofan fjögurra 

vikna frest.159  

Sérfræðingar í undirnefndum EFTA þurfa að samþykkja drögin innan tveggja vikna með 

því að veita samþykki sitt á sérstakt undirritunarblað.160 Þegar þeir hafa samþykkt drögin sendir 

EFTA-skrifstofan drögin til allra aðildarríkja EFTA.161 EFTA-ríkin geta þá samþykkt drögin 

með því að rita samþykki sitt á sérstakt undirritunarblað og skila því til EFTA-skrifstofunnar.162 

EFTA-ríkin mæla hér einni röddu í sameiginlegu EES-nefndinni þegar þau veita samþykki sitt 

og hefur hvert og eitt EFTA-ríki því eiginlegt neitunarvald við hverja ákvörðunartöku.163 

Neitunarvaldi EFTA-ríkjanna hefur þó aldrei verið beitt og myndi eflaust hafa alvarleg áhrif á 

EES-samstarfið því grafið væri undan þeirri grundvallarforsendu fyrir EES-samningnum að 

sömu reglur eigi að gilda yfir allt Evrópska efnahagssvæðið.164 Þegar öll undirritunarblöð 

EFTA-ríkjanna hafa borist sendir EFTA-skrifstofan drög að ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar til utanríkisþjónustu ESB og bíður samþykkis.165  

Jafnskjótt og sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun um upptöku ESB-gerðar 

í EES-samninginn er hún orðin hluti hans.166 Þegar ESB-gerðir hafa verið teknar upp í EES-

samninginn og verða hluti af viðaukum eða bókunum hans stofnast skylda EFTA-ríkjanna til 

að taka reglurnar upp í landsrétt sinn, sbr. 7. gr. EES-samningsins.167  

 

3.3.3. Gildistaka og birting ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar eru bindandi fyrir samningsaðila frá og með 

gildistökudegi þeirra, nema í þeim sé kveðið á um annað, og ber samningsaðilum að gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja framkvæmd þeirra og beitingu, sbr. 104. gr. EES-

samningsins. Óskráð meginregla er þó sú, að ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar taka 

gildi á þeim degi sem tiltekinn er í ákvörðuninni sjálfri, nema gerður sé stjórnskipulegur 

                                                      
158 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 16. 
159 sama heimild. 
160 sama heimild. 
161 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 550, 551. 
162 sama heimild 551. 
163 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 165. 
164 Evrópunefnd (nmgr. 10) 33, 34. 
165 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 551; Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ 

(nmgr. 104) 17. 
166 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 165. 
167 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 9. 
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fyrirvari.168 Sé gerður stjórnskipulegur fyrirvari gilda flóknar reglur um gildistökudag 

gerðarinnar sem ekki verða raktar hér, sbr. 103. gr. EES-samningsins.169 

Upplýsingar um EES-samninginn eru birtar í Stjórnartíðindum ESB og sérstökum EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi ESB.170 Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar ásamt þeim 

gerðum sem þær taka upp í EES-samninginn eru einnig birtar í áðurnefndum EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi ESB.171 

 

4. Innleiðing EES-gerða í íslenskan rétt 

4.1 Almennt 

EES-samningurinn er þjóðréttarsamningur og jafnframt viðamesti samningurinn sem Ísland 

hefur gerst aðili að á alþjóðavettvangi.172 EES-samningurinn hefur þá sérstöðu, að þegar Ísland 

gerðist aðili að honum var stór hluti löggjafar ESB tekin upp í íslenskan rétt og íslenskt 

réttarkerfi jafnframt lagað að henni.173 Með lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 

(hér eftir EESL) var bæði veitt heimild til fullgildingar EES-samningsins og hann lögfestur um 

leið.174 Meginmáli EES-samningsins auk tiltekinna bókana og ákvæða í viðaukum er veitt 

lagagildi með 2. gr. EESL.175 Eins og rakið var í kafla 3.3.3. eru EES-reglur birtar í EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi ESB. Þessi birting kemur í stað birtingar í C-deild Stjórnartíðinda á Íslandi, 

sbr. 1. mgr. 4. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað nr. 15/2005, vegna þess að 

íslenska ríkið verður skuldbundið að þjóðarétti um leið og EES-reglur taka gildi.176  

Á Íslandi ríkir tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar, þ.e. sú kenning að um sé að ræða tvö 

aðskilin réttarkerfi, og því geti þjóðaréttur ekki komið til álita sem réttarheimild í landsrétti ríkis 

nema að því leyti sem hann endurspeglist í landsréttinum sjálfum.177 Þannig getur EES-

samningurinn ekki haft bein réttaráhrif án þess að ákvæði hans séu innleidd í landsrétt.178  

                                                      
168 S Norberg o.fl., EEA Law: A Commentary on the EEA Agreement (Fritzes 1993) 146; Margrét Einarsdóttir, 

„Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 104) 33. 
169 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 

104) 33. 
170 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 165, 166. 
171 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 40. 
172 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 10. 
173 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 7. 
174 Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 77. 
175 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 171. 
176 sama heimild 173. 
177 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 67; Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan 

Codex og Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 444. 
178 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 2. 
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Samningsaðilum ber, skv. 7. gr. EES-samningsins, að innleiða í landsrétt sinn þær gerðir 

sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við EES-samninginn, eða þær sem sameiginlega 

EES-nefndin hefur tekið ákvörðun um að taka skuli upp í EES-samninginn.179 Þannig þurfa 

samningsaðilar að innleiða í landsrétt sinn ESB-gerð sem tekin hefur verið upp í EES-

samninginn.180 Þar sem 7. gr. EES-samningsins vísar eingöngu til reglugerða og tilskipana en 

ekki annarra gerða, og aðrar gerðir eru yfirleitt ekki bindandi fyrir ríkin heldur einungis ætlað 

að vera til hliðsjónar við skýringu og framkvæmd bindandi reglna, er EFTA-ríkjum óskylt að 

innleiða í landsrétt sinn aðrar gerðir en reglugerðir eða tilskipanir.181   

 

4.2 Aðferðir við innleiðingu EES-gerða 

EES-gerðir verða innleiddar í íslenskan rétt með tvennum hætti, annars vegar með settum lögum 

af Alþingi og hins vegar með setningu stjórnvaldsfyrirmæla.182 Við innleiðinguna er notast við 

tvær aðferðir: umritunaraðferðina og tilvísunaraðferðina.183 Umritunaraðferðin felur í sér að 

ákvæðum EES-gerðar er veitt gildi án þess að um orðrétta tilvísun sé að ræða, þá með því að 

ákvæði gerðarinnar séu tekin upp í annað hvort sett lög eða stjórnvaldsfyrirmæli.184 Aftur á móti 

felur tilvísunaraðferðin í sér að sett eru ákvæði í íslensk lög eða stjórnvaldsfyrirmæli sem vísa 

í EES-gerðina og mæla fyrir um að hún gildi sem lög eða stjórnvaldsfyrirmæli.185 

Af orðalagi 7. gr. EES-samningsins helgast að reglugerðir séu teknar upp í landsrétt 

samningsaðila „sem slíkar“ og verða því teknar upp í heild sinni.186 Reglugerðir veita almennt 

ekki svigrúm til breytinga eða aðlögunar og er því jafnan ákjósanlegast að reglugerðir séu 

innleiddar með tilvísun.187 Í sumum tilfellum getur þó verið nauðsynlegt, við innleiðingu 

reglugerðar, að sett séu nánari ákvæði til framkvæmdar og fullnustu, t.d. ákvæði um 

refsingar.188 Ólíkt reglugerðum sem teknar skulu upp óbreyttar, veita tilskipanir yfirvöldum val 

um form og aðferð við innleiðingu, sbr. a. og b. lið 7. gr. EES-samningsins.189 Þannig geta 

yfirvöld ríkja metið hvaða leið sé ákjósanlegust við innleiðingu gerðar í formi tilskipunar, 

                                                      
179 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) lögfræðinga 566. 
180 Evrópunefnd (nmgr. 10) 59. 
181 Davíð Þór Björgvinsson (nmgr. 9) 86; Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 34. 
182 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 34, 35; Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: 

Ástæður vandans og hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 5) 8. 
183 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 171. 
184 sama heimild; Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 35. 
185 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 11, 12. 
186 sama heimild; Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 34. 
187 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 171. 
188 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (nmgr. 

6) 566. 
189 sama heimild. 
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þ.e.a.s. hvort þörf sé að taka ákvæði hennar upp í landsrétt að nokkru eða öllu leyti og þá með 

hvaða aðferð.190 Á Íslandi eru reglugerðir yfirleitt innleiddar með tilvísunaraðferð en tilskipanir 

með umritunaraðferð.191 

Innleiðing afleiddrar löggjafar er unnin af sérfræðingum þess ráðuneytis sem hefur 

umsjón með viðkomandi málaflokki og oft í samstarfi við sérfræðinga í undirstofnunum 

þeirra.192 Verkaskipting þeirra á milli er með sínu sniði á hverjum stað fyrir sig og byggist oftast 

á formlegu eða óformlegu samkomulagi eða hefð.193  

 

4.3 Innleiðing EES-gerða með settum lögum 

Þegar EES-gerðir eru teknar upp í landsrétt með lagasetningu er það jafnan gert með setningu 

nýrra laga eða með breytingum á gildandi eldri lögum.194 Lagasetning á Íslandi fer eftir lögum 

um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 (hér eftir þskpl.). Í megindráttum fer fram sami 

undirbúningur og sama meðferð við innleiðingu lagafrumvarpa sem innleiða EES-gerðir og 

annarra „hefðbundinna“ stjórnarfrumvarpa.195 Í Handbók um undirbúning og frágang 

lagafrumvarpa og samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa 

og stjórnartillagna, sbr. 9. gr. reglna um starfshætti ríkisstjórnar, er að finna þær kröfur sem 

gerðar eru til stjórnarfrumvarpa.196 Þar að auki er við innleiðingu EES-gerða í landsrétt litið til 

reglna um þinglega meðferð EES-mála. Það er í verkahring hlutaðeigandi fagráðuneyta að 

undirbúa nauðsynleg frumvörp til lagabreytinga og leggja tímanlega fyrir þingið, sbr. 5. gr. 

reglna um þinglega meðferð EES-mála. Í frumvarpstexta skal vera sérstakt ákvæði sem vísar til 

þeirrar EES-gerðar sem verið er að innleiða í íslenskan rétt, og skal einnig koma fram í 

athugasemdum við viðkomandi lagafrumvarp eftirfarandi efnisatriði með skýrum og 

samræmdum hætti: 

 

a. Að með frumvarpinu sé lögð til innleiðing á reglum sem byggðar eru á ESB-gerðum 

og tilgreint hvaða greinar frumvarpsins stafa frá slíkum gerðum, 

b. Hvort frumvarpið uppfylli lágmarkskröfur á grundvelli viðkomandi ESB-gerðar og 

annarra skuldbindinga samkvæmt EES-samningnum, 

                                                      
190 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 34. 
191 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 12. 
192 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 18; Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 21. 
193 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 23. 
194 sama heimild 11; Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og 

hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 5) 21. 
195 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 20; Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: 

Ástæður vandans og hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 5) 14. 
196 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 20; Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: 

Ástæður vandans og hvað er unnt að gera betur?“ (nmgr. 5) 14, 15. 
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c. Að hvaða marki frumvarpið hafi að geyma frávik frá upphaflegu EES-gerðinni, þ.e. 

hvort og þá að hve miklu leyti er gengið lengra en viðkomandi gerð gefur tilefni til 

og hvaða hlutar frumvarpsins eru viðbætur eða tengdir þættir sem viðkomandi 

ráðherra leggur til að verði lögfestir.197  

 

Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar fyrr en það hefur verið rætt við þrjár umræður 

á Alþingi, sbr. 44. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 og 38. gr. þskpl. Við fyrstu umræðu er 

frumvarpið rætt í heild sinn, og að umræðu lokinni gengur það til annarrar umræðu og þeirrar 

nefndar sem forseti Alþingis leggur til, sbr. 39. gr. þskpl. Þó skal áður tekið til atkvæða ef 

einhver þingmaður óskar þess.198 Önnur umræða má hefjast í fyrsta lagi einni nóttu eftir fyrstu 

umræðu eða útbýtingu nefndarálits, sbr. 1. mgr. 40. gr. þskpl. Önnur umræða skal vera um 

greinar frumvarpsins og breytingartillögur við þær.199 Þá skal greiða atkvæði um greinar 

frumvarpsins og breytingartillögur við þær sem fram hafa komið, svo og einstök atriði sem 

þingmenn beiðast.200 Frumvarpið gengur síðan til þriðju umræðu en þó skal leitað atkvæða ef 

einhver þingmaður óskar þess.201 Taki frumvarpið hins vegar einhverjum breytingum í annarri 

umræðu skal nefnd fjalla um frumvarpið að nýju áður en þriðja umræða hefst, ef þingmaður 

eða ráðherra óskar þess, sbr. 2. mgr. 40. gr. þskpl. Þriðja umræða má ekki fara fram fyrr en 

einni nóttu eftir aðra umræðu skv. 1. mgr. 41. gr. þskpl. Í þriðju umræðu skal ræða 

breytingartillögur og greinar er þær eiga við, svo og frumvarpið sjálft í heild sinni.202 Að því 

loknu skal leita atkvæða um breytingartillögur og síðan um frumvarpið í heild sinni í þeim 

búningi sem það þá er komið í.203 Þegar frumvarp hefur verið samþykkt við þrjár umræður 

sendir forseti það ríkisstjórninni sem lög frá Alþingi, sbr. 42. gr. þskpl. Þá er skylt að bera 

frumvarpið upp fyrir forseta Íslands til staðfestingar sem veitir þeim gildi með undirskrift sinni 

þegar ráðherra ritar undir þau með honum, sbr. 19. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944. Jafnan 

ritar undir með forseta Íslands sá ráðherra sem stýrir hlutaðeigandi málaflokki er 

lagafrumvarpið varðar.204 Forseta Íslands er unnt að synja lagafrumvarpi um undirskrift en það 

öðlast lagagildi samt sem áður, sbr. 26. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944. Skal 

                                                      
197 Reglur um þinglega meðferð EES-mála (16. ágúst 2010) <https://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-

um-althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/thingleg-medferd-mala/medferd-ees-mala/> skoðað 13. maí 2018, 5. 

gr. 
198 Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991, 39. gr. 
199 sama heimild, 1. mgr. 40. gr. 
200 sama heimild. 
201 sama heimild. 
202 sama heimild, 1. mgr. 41. gr. 
203 sama heimild. 
204 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (Hið íslenska bókmenntafélag 2010) 97. 
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lagafrumvarpinu þá skotið til þjóðaratkvæðagreiðslu svo fljótt sem kostur er og halda lögin gildi 

sínu ef þau öðlast samþykki, en falla úr gildi sé þeim synjað samþykkis.205 

Áðurgreind þingleg meðferð lagafrumvarpa er þung í vöfum og veldur töfum við 

innleiðingu EES-gerða.206 Ennfremur hefur málsmeðferð á Alþingi verið að lengjast í áranna 

rás eins og sjá má í grein Margrétar Einarsdóttur um Innleiðingu afleiddrar löggjafar í íslenskan 

rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að gera betur? (væntanleg í Tímariti lögfræðinga 2018): 

„Ef skoðað er tímabilið frá 117.-134. löggjafarþings tók meðferð Alþingis að meðaltali einungis 

67 daga... Á tímabilinu 140. til 145. löggjafarþings er meðaltíminn 111 dagar“.207 Þannig hefur 

málsmeðferð Alþingis lengst um 44 daga. Vert þykir að nefna að inn í framangreindar tölur eru 

ekki tekin þau innleiðingarfrumvörp sem daga uppi á Alþingi og hljóta ekki samþykki sem lög 

frá Alþingi.208 Fjöldi þeirra innleiðingarfrumvarpa sem daga uppi á Alþingi hefur aukist 

stórlega undanfarin ár, en slík slík innleiðingarfrumvörp þarf að leggja aftur fyrir Alþingi á 

næsta löggjafarþingi.209 

 

4.4 Innleiðing EES-gerða með stjórnvaldsfyrirmælum 

Stjórnvaldsfyrirmæli fela í sér réttarreglu sem stjórnvald beinir út á við að þegnunum í formi 

fyrirmæla, t.d. með reglugerð.210 Á Íslandi er heimilt að innleiða reglugerðir og tilskipanir EES 

með stjórnvaldsfyrirmælum að uppfylltum þeim skilyrðum að þau hafi nægilega stoð í lögum 

og séu ekki andstæð þeim.211 Þannig verður afleidd löggjöf EES ekki sett með 

stjórnvaldsfyrirmælum án heimildar í settum lögum.212 Í reynd er útgáfa stjórnvaldsfyrirmæla 

sem innleiða EES-gerðir er ekki frábrugðin útgáfu hefðbundinna stjórnvaldsfyrirmæla og ekki 

gerðar minni kröfur um lagaheimild.213  

 Munur er á þeirri vinnu sem felst í setningu stjórnvaldsfyrirmæla eftir því hvort þær 

innleiða reglugerð eða tilskipun. Eðli málsins skv. er innleiðing reglugerða auðveldari en 

innleiðing tilskipana þar sem þær veita ekki svigrúm til breytinga og ber að taka upp í heild 

sinni, sbr. 7. gr. ESS-samningsins. Því eru reglugerðir yfirleitt innleiddar með 

                                                      
205 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1994, 26. gr. 
206 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 26. 
207 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 46. 
208 sama heimild. 
209 sama heimild. 
210 Lögfræðiorðabók: Með skýringum (Páll Sigurðsson ritstj., Bókaútgáfan Codex og Lagastofnun Háskóla 

Íslands 2008) 16, 419. 
211 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 35.  
212 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 172. 
213 sama heimild; Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 20. 



   
 

26 
 

tilvísunaraðferðinni sem felur í sér minni vinnu en umritunaraðferðin.214 Tilskipanir fela í sér 

ákveðið svigrúm en kalla jafnan á umritun og breytingar á eldri lögum eða setningu nýrra laga 

og/eða stjórnvaldsfyrirmæla, sem skv. eðli málsins krefst meiri og flóknari vinnu.215 Þungi 

verksins við innleiðingu tilskipana með stjórnvaldsfyrirmælum felst í flóknari 

undirbúningsvinnu af hálfu sérfræðinga ráðuneytanna.216 Ólíkt framangreindu felst þungi 

verksins við innleiðingu reglugerða í birtingu reglugerðarinnar sjálfrar.217 

Innleiðingarferli afleiddrar löggjafar með stjórnvaldsfyrirmælum er töluvert einfaldara 

en innleiðingarferli með settum lögum eins og sjá má í grein Margrétar Einarsdóttur um 

Innleiðingu afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að gera 

betur?: „Mesti munurinn er að sjálfsögðu sá að innleiðingin þarfnast ekki samþykkis Alþingis. 

Þá gilda ekki sömu kröfur til setningar stjórnvaldsfyrirmæla og á við um meðferð 

stjórnarfrumvarpa...“218 

 

4.5 Birting innleiddra EES-gerða 

Um leið og EES-gerð hefur verið innleidd í íslenskan rétt með setningu laga eða 

stjórnvaldsfyrirmæla, upplýsa íslensk stjórnvöld ESA um það og tilgreina hvort gerðin 

hafi verið innleidd að fullu eða að hluta og þá hvaða aðgerða sé von til að innleiða hana 

að fullu.219 

 Birta skal öll lög, stjórnvaldsfyrirmæli og samninga við önnur ríki, sbr. 1. mgr. 

1. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað nr. 15/2005. Þegar EES-gerð er 

innleidd með tilvísunaraðferðinni, sbr. 2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. laganna, er þó 

heimilt að vísa til gerðarinnar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB skv. 1. mgr. 4. gr. 

laganna.220 Heimildin nær bæði til EES-gerða sem hafa verið innleiddar með settum 

lögum og stjórnvaldsfyrirmælum.221 Með hliðsjón af framangreindu er því fullnægjandi 

birting EES-reglu sem innleidd er með settum lögum, að vísað sé til EES-reglunnar í 

                                                      
214 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 12. 
215 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (nmgr. 2) 171; Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 35.  
216 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 23. 
217 sama heimild. 
218 sama heimild 24. 
219 Forsætisráðuneytið (nmgr. 4) 19. 
220 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 54; Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 191 - 191. mál, athugasemdir við 2. gr., mgr. 2., 3. gr., 

mgr. 3. gr. 
221 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 55. 
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þeim lögum sem eru svo birt í A-deild Stjórnartíðinda.222 EES-reglan sjálf er því 

einungis birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB.223 Sé EES-gerð innleidd með 

settum lögum og tilvísunaraðferðinni er hún oft í reynd birt sem fylgiskjal með lögunum 

í A-deild Stjórnartíðinda.224 

 Það leiðir af eðli máls að ef EES-gerð er innleidd með umritunaraðferðinni í sett 

lög eða stjórnvaldsfyrirmæli verður að birta þau í A- eða B-deild Stjórnartíðinda. Þá 

endurspeglast inntak gerðarinnar annað hvort í lögunum eða stjórnvaldsfyrirmælunum 

sem innleiða hana.225 Ávallt er þó heimilt að birta EES-gerð sem fylgisskjal með annað 

hvort þeim lögum sem innleiða hana í A-deild Stjórnartíðinda eða þeim 

stjórnvaldsfyrirmælum sem innleiða hana í B-deild Stjórnartíðinda.226 

 

5. Matvælalöggjöf ESB 

5.1 Almennt 

Á síðari hluta tíunda áratugar 20. aldar hafði tekið að halla á fæðuöryggi á evrópskum 

markaði.227 Evrópusambandið fann sig knúið til aðgerða til þess að sporna gegn þessari þróun 

og þá sérstaklega til að koma í veg fyrir kúariðu (e. Bovine spongiform encephalopathy) og 

díoxínmengun í matvælum, ásamt því að endurvekja traust neytenda til markaðarins.228 Með 

hvítbók framkvæmdastjórnarinnar um fæðuöryggi frá 12. janúar 2000 var kveðið á um 

margvíslegar ráðstafanir til umbóta á sviði matvælalöggjafar.229 Út frá ráðstöfunum 

hvítbókarinnar spratt víðtæk samræming á sviði matvælalöggjafar með reglugerð þingsins og 

ráðsins nr. 178/2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um 

stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér eftir EFSA) og málsmeðferð vegna öryggis 

matvæla frá 28. janúar 2002.230 Reglugerðin þekkist jafnan undir einu nafni sem „hin almennu 

matvælalög ESB“ (e. General Food Law) og myndar þá undirstöðu sem hin nýja 

matvælalöggjöf ESB (e. the Food Law Package) hvílir á.231 Matvælalöggjöf ESB er samsafn af 

                                                      
222 sama heimild. 
223 sama heimild. 
224 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 53. 
225 sama heimild; Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 191 - 191. mál, athugasemdir við 2. gr., mgr. 2. 
226 Utanríkisráðuneytið (nmgr. 6) 35, 53. 
227 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 133-134. 
228 sama heimild. 
229 sama heimild 131; Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska 

efnahagssvæðisins (Bændasamtök Íslands 2011) 41. 
230 Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (nmgr. 

229) 41, 42; Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 134. 
231 Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (nmgr. 

229) 41. 
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hinum ýmsu ESB-gerðum sem hafa það að markmiði að tryggja fæðuöryggi með einum eða 

öðrum hætti.232 Til að ná framangreindu markmiði kveður matvælalöggjöf ESB á um opinbert 

eftirlit með framleiðslu og markaðssetningu matvæla.233 Ennfremur er kveðið á um rekjanleika 

dýraafurða og annarra matvæla, auk ákvæða um vernd neytenda matvæla.234 

Reglugerð 178/2002 kveður á um heildarreglur sem ætlað er að tryggja heilbrigði manna 

og hagsmunum neytenda matvæla víðtæka vernd, ásamt því að tryggja skilvirka starfsemi innri 

markaðarins.235 Matvæli geta orðið fyrir mengun eða smiti á hverju stigi fæðukeðjunnar og því 

þótti brýnt að reglugerðin tæki til allra stiga framleiðslu, vinnslu og dreifingar matvæla og 

fóðurs.236 

 

5.2 Innleiðing matvælalöggjafar ESB í íslenskan rétt 

Við upptöku matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn og innleiðingu hennar í íslenskan rétt 

gætti talsverðrar andstöðu meðal ýmissa meðlima íslensku ríkisstjórnarinnar, sem og meðal 

áhrifamikilla hagsmunahópa í íslensku samfélagi.237 Ísland beitti sér ekki fyrir því að hafa áhrif 

á efni matvælalöggjafarinnar í lagasetningarferli ESB heldur einungis við upptöku 

matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn.238 Mótþrói Íslands við upptöku 

matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn leiddi til þess að samningviðræður EFTA- og ESB-

ríkjanna voru langar og erfiðleikum bundnar.239 Í reynd hefur EFTA-dómstóllinn talið að 

innleiðing matvælalöggjafarinnar í íslenskan rétt hafi verið ófullnægjandi, en það kemur til 

umfjöllunar í kafla 5.3.240 

Upphaflega tók löggjöf ESB um matvæli og dýraheilbrigði ekki til neinna EFTA-

ríkjanna á grundvelli EES-samningsins.241 Við upptöku matvælalöggjafarinnar í EES-

samninginn árið 2007 rýmkaði gildissvið samningsins því til muna.242 Þó má nefna að Noregur 

ákvað árið 1997 að aðlaga landsrétt sinn að löggjöf ESB á þessu sviði, þá sérstaklega vegna 

                                                      
232 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 131; Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 17 – 17. mál, athugasemdir við 1. gr. 
233 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 17 – 17. mál, athugasemdir við 1. gr. 
234 sama heimild. 
235 European Parliament and the Council Regulation (EC) 178/2002 laying down the general principles and 

requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in 

matters of food safety [2002] OJ L31/1, 1. tölul. 1. gr. I kafli. 
236 sama heimild 3. tölul. 1. gr I kafli.; Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 134. 
237 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 132. 
238 sama heimild. 
239 sama heimild. 
240 sama heimild. 
241 sama heimild. 
242 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins: Upptaka afleiddrar löggjafar“ 

(nmgr. 30) 521; Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 137. 
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erfiðleika við viðskipti með dýraafurðir sem fylgdu því að standa utan regluverksins.243 Ísland 

deildi ekki sömu ósk og Noregur um að víkka gildissvið EES-samingsins til allra dýraafurða.244 

Fram að tilkomu matvælalöggjafar ESB hafði Ísland verið að stórum hluta undanþegið 

dýraheilbrigðisreglum kafla I í viðauka I við EES-samninginn varðandi dýr og dýraafurðir, fyrir 

utan fisk og fiskafurðir.245 Þá hafði Ísland einungis innleitt þær gerðir sem vörðuðu fisk og 

fiskeldi, og beitt eigin reglum um innflutning á lifandi dýrum og búfjárafurðum, sem miðuðu 

að því að hindra að búfjárssjúkdómar bærust til landsins.246 Við yfirtöku nýju 

matvælalöggjafarinnar og þátttöku í EFSA setti framkvæmdastjórnin hins vegar skilyrði um að 

undanþága Íslands hvað varðar búfjárafurðir yrði endurskoðuð.247 Ekki þætti lengur unnt að 

greina á milli búfjárafurða, sjávarafurða og annarra matvæla, sökum þess að nýja 

matvælalöggjöfin fæli í sér víðtækar samræmdar reglur sem ná yfir alla matvælakeðjuna í heild 

án aðgreiningar.248 Þar að auki taldi ESB að brýn nauðsyn væri til þess að samræma reglur ESB 

og aðildarríkja EES að fullu hvað þetta varðar.249 Því var Íslandi veittir tveir valmöguleikar, 

annað hvort að taka upp alla matvælalöggjöf ESB og endurskoða undanþágu Íslands frá kafla I 

í viðauka I við EES-samninginn, eða útiloka alla þætti matvælalöggjafarinnar.250 Síðari 

valkosturinn var í raun ekki talinn koma til greina því hann myndi hafa alvarleg áhrif á viðskipti 

Íslands með sjávarafurðir.251 Þrátt fyrir áðurgreinda andstöðu Íslands við upptöku 

matvælalöggjafarinnar var það brýnt hagsmunamál fyrir Ísland að tryggja áframhaldandi og 

óheft viðskipti með fisk og fiskafurðir á innri markaði ESB.252 

Þann 23. október 2007 heimilaði íslenska ríkisstjórnin, með fyrirvara um samþykki 

Alþingis, staðfestingu á sex ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fólu í sér 

endurskoðun á undanþágu Íslands frá I. kafla viðauka I við EES-samninginn og upptöku 

matvælalöggjafar ESB í EES-samninginn.253 Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 134/2007 frá 26. október 2007 var samþykkt að reglugerð 178/2002 yrði felld undir EES-

                                                      
243 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 132-133. 
244 sama heimild 133. 
245 sama heimild 131, 133; Evrópunefnd (nmgr. 10) 31. 
246 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 131; Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og 

Evrópska efnahagssvæðisins (nmgr. 229) 72. 
247 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 17 – 17. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, I kafli. 
248 sama heimild. 
249 Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (nmgr. 

229) 73. 
250 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 131, 134-135. 
251 sama heimild 135. 
252 sama heimild 133. 
253 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 17 – 17. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, I kafli. 
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samninginn.254 Voru þá liðin rúmlega fimm ár síðan matvælalöggjöf ESB tók gildi í 

aðildarríkjum sambandsins.255 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var tekin með 

stjórnskipulegum fyrirvara og ríkin höfðu sex mánuði til að aflétta honum, sbr. 103. gr. EES-

samningsins.256 Láðist ríkjunum að taka gerðina upp í EES-samninginn innan frestsins gat 

komið til þess að framkvæmd þess hluta EES-samningsins sem gerðin heyrði undir, yrði frestað 

til bráðabirgða, sbr. 5. mgr. 102. gr. EES-samningsins. ESB hafði þó hótað beitingu heimildar 

102. gr. EES-samningsins vegna tafa við upptöku matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn.257 

Framangreindar tafir voru af völdum íslenska ríkisins sem aflétti ekki stjórnskipulegum 

fyrirvara fyrr en 18. desember 2009, meira en tveimur árum eftir ákvörðunartöku sameiginlegu 

EES-nefndarinnar.258 Þrátt fyrir framangreindar tafir kom ekki til beitingar 5. mgr. 102. gr. 

EES-samningsins, en þolinmæði ESB á Ísland að öllum líkindum að þakka því ástandi sem ríkti 

vegna bankahrunsins sem átti sér stað á Íslandi í október 2008.259  

Við upptöku matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn og endurskoðun á undanþágu 

Íslands frá I kafla viðauka I við EES-samninginn, rýmkaði gildissvið samningsins til muna þar 

sem íslenska ríkið er nú bundið af öllu regluverki ESB er varðar dýraafurðir.260 Þó náði Ísland 

fram ýmsum efnislegum aðlögunum að gerðum matvælalöggjafar ESB, þ.á.m. rétti til 

áframhaldandi banns á innflutningi lifandi dýra, og þrátt fyrir gildandi bann innan ESB á notkun 

fiskimjöls sem fóður fyrir jórturdýr er slík notkun enn heimiluð á Íslandi.261 Þá hlaut íslenska 

ríkið á þeim sviðum matvælalöggjafarinnar sem vörðuðu ekki Ísland áður, 18 mánaða 

aðlögunarfrest áður en ákvæðin kæmu til framkvæmda.262 

 

5.3 Matvælalöggjöf ESB í framkvæmd á Íslandi 

Þáverandi landbúnaðarráðherra Íslands var andsnúinn innleiðingu matvælalöggjafarinnar en 

hafði þó það hlutverk að leggja innleiðingarfrumvarpið fyrir Alþingi.263 Nokkrir þingmenn 

                                                      
254 Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (nmgr. 

229) 41.  
255 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 137. 
256 sama heimild. 
257 sama heimild 132, 139. 
258 sama heimild 131, 134-135. 
258 sama heimild 137; Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins: Upptaka 

afleiddrar löggjafar“ (nmgr. 30) 521. 
259 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 139. 
260 sama heimild 131. 
261 sama heimild 145; Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska 

efnahagssvæðisins (nmgr. 229) 76. 
262 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 137; Mál E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. g. íslenska ríkinu, mgr. 12. 
263 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 29; Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 142. 
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Alþingis efuðust um að innleiðing matvælalöggjafarinnar væri í samræmi við EES-samninginn 

og vöktu athygli á því að ekki væri verið að innleiða löggjöfina með réttum hætti.264 Í reynd var 

innleiðingin ekki í samræmi við skuldbindingar Íslands á grundvelli EES-samningsins.265 

Framangreindu var slegið föstu í dómi EFTA-dómstólsins í máli E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. 

gegn íslenska ríkinu sem skal nú tekinn til umfjöllunar. Að því loknu skal litið til sameinaðra 

mála E-2/17 og E-3/17 Eftirlitsstofnun EFTA gegn íslenska ríkinu til þess að varpa frekara ljósi 

á annmarka við innleiðingu matvælalöggjafarinnar í íslenskan rétt. 

 

5.3.1. Mál E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. gegn íslenska ríkinu  

Málavextir voru þeir, að árið 2014 flutti stefnandi, Ferskar kjötvörur ehf., inn 83 kíló af ferskum 

nautalundum frá Hollandi til Íslands og sótti um innflutningsleyfi fyrir kjötið.266 

Innflutningsleyfið var veitt að því tilskildu, að skilyrði c-, e- og g-liðar 5. gr. reglugerðar nr. 

448/2002 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins, væru 

uppfyllt.267 Eitt skilyrðanna var svokölluð „frystiskylda“ skv. c. liði 1. mgr. 5. gr. rg. 448/2012 

sem gerði áskilnað um að kjötið yrði geymt við a.m.k. -18C í einn mánuð fyrir tollafgreiðslu, 

sbr. 10. gr. laga um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993 og 3.-5. gr. 

reglugerðarinnar.268 Stefnandi mótmælti þessu skilyrði þar sem tilgangurinn fyrir innflutningi 

kjötsins væri að bjóða neytendum upp á ferska kjötvöru, sem ekki hefði verið fryst.269 Mótmæli 

stefnanda voru töluð fyrir daufum eyrum og tollstjóri hafnaði tollafgreiðslu kjötsins.270 Kjötinu 

var því fargað að beiðni stefnanda.271 Stefnandi höfðaði þá mál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur 

og krafðist endurgreiðslu á útgjöldum úr hendi stefnda.272 Stefnandi taldi að höfnun stefnda á 

umsókn um leyfi til innflutnings á fersku kjöti brjóti í bága við íslensk lög og EES-rétt, þá 

sérstaklega 18. gr. EES-samningsins, tilskipun 89/662 um dýraheilbrigðiseftirlit í viðskiptum 

innan bandalagsins til að stuðla að því að hinum innri markaði verði komið á, og rg. 

178/2002.273 Einnig krafðist stefnandi undir rekstri málsins að aflað yrði ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins á sex spurningum „í þeim tilgangi að fá úr því skorið hvort íslensk löggjöf varðandi 

                                                      
264 Jóhanna Jónsdóttir (nmgr. 7) 141, 142.  
265 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt: Ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (nmgr. 5) 29. 
266 Ferskar kjötvörur ehf. g. íslenska ríkinu (nmgr. 262) mgr. 1.  
267 sama heimild, mgr. 27. 
268 sama heimild, mgr. 1. 
269 sama heimild, mgr. 28. 
270 sama heimild, mgr. 1, mgr. 29. 
271 sama heimild, mgr. 29. 
272 sama heimild, mgr. 1. 
273 sama heimild, mgr. 30. 
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innflutning á fersku kjöti væri í samræmi við EES-samninginn og gerðir sem á honum 

byggðu.“274 Með dómi Hæstaréttar frá 27. apríl 2015 í máli 220/2015 voru spurningarnar 

endurorðaðar og framsetningu þeirra breytt og með bréfi frá héraðsdómi Reykjavíkur dagsettu 

22. maí 2015 var spurningunum beint til EFTA-dómstólsins.275 Áður en spurningarnar verða 

raktar þykir vert að nefna að þann 8. október 2014 lét ESA uppi rökstutt álit um umdeilt 

leyfisveitingakerfi.276 ESA kvað svo að Ísland hefði ekki uppfyllt skyldur sínar skv. tilskipun 

89/662 með því að halda við lýði leyfisveitingakerfi fyrir hrátt kjöt og kjötafurðir með 10. gr. 

laga um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993 og 3.-5. gr. rg. 448/2012.277 Jafnframt 

kvað ESA að íslenska leyfisveitingakerfið væri brot á 18. gr. EES-samningsins.278 

Fyrsta spurningin sem héraðsdómur Reykjavíkur beindi til EFTA-dómstólsins var sú 

hvort það leiddi af gildissviði EES-samningsins, sbr. 8. gr. EES-samningsins, að aðildarríki hafi 

frjálsar hendur um setningu reglna um innflutning hrárrar kjötvöru og sé á því sviði óbundið af 

ákvæðum EES-samningsins og þeim gerðum, sem á honum byggja.279 EFTA-dómstóllinn kvað 

svo, að þó að stefndi héldi því réttilega fram að Ísland stæði utan landbúnaðarstefnu ESB, mældi 

EES-samningurinn á um tilteknar ráðstafanir hvað varðar landbúnaðarafurðir.280 Með 

innleiðingu matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn voru ákveðnar lagagerðir um tiltekin 

viðskipti með landbúnaðar- og sjávarafurðir teknar upp í samninginn.281 Þessi rýmkun á 

gildissviði EES-samningsins var, að sögn EFTA-dómstólsins, „ætlað að stuðla að stöðugri og 

jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila á einsleitu evrópsku 

efnahagssvæði“.282 Þrátt fyrir að Ísland hafi áður verið undanskilið I kafla I viðauka við EES-

samninginn, fól upptaka matvælalöggjafarinnar í EES-samninginn í sér endurskoðun á þessum 

kafla. Ekki hafði verið samið um neinar sértækar aðlaganir að tilskipun 89/662 og því tæki hún 

að öllu leyti til Íslands.283 Sem aðili að EES-samningnum er íslenska ríkið bundið af þeim 

gerðum sem teknar hafa verið upp í viðaukum og ber að tryggja fulla innleiðingu þeirra, sbr. 7. 

gr. EES-samningsins.284 Íslenska ríkinu ber að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja, 

að staðið verði við þær skuldbindingar sem af EES-samningnum leiðir og varast ráðstafanir, 

                                                      
274 Hrd. 27. apríl í máli nr. 220/2015. 
275 Ferskar kjötvörur ehf. g. íslenska ríkinu (nmgr. 262) mgr. 31; Mál E-2/17 og E-4/17 Eftirlitsstofnun EFTA g. 

íslenska ríkinu, mgr. 35. 
276 Ferskar kjötvörur ehf. g. íslenska ríkinu (nmgr. 262) mgr. 25. 
277 sama heimild. 
278 sama heimild. 
279 sama heimild, mgr. 31. 
280 sama heimild, mgr. 42. 
281 sama heimild. 
282 sama heimild, mgr. 44. 
283 sama heimild, mgr. 47. 
284 sama heimild, mgr. 48. 
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sem teflt geta því í tvísýnu að markmiði samningsins verði náð.285 Með ákvörðun samningsaðila 

að rýmka gildissvið EES-samningsins, gæti slík rýmkun að mati EFTA-dómstólsins takmarkað 

heimild EES- og EFTA-ríkja til reglusetningar um viðskipti með hlutaðeigandi vörur.286 Í 

samræmi við framangreint var ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins vegna fyrstu spurningarinnar 

eftirfarandi: 

 

Gildissvið EES-samningsins, eins og það er markað í 8. gr. hans, leiðir ekki til 

þess að EES-ríki hafi frjálsar hendur um setningu reglna um innflutning hrárrar 

kjötvöru, þar sem svigrúm þess getur takmarkast af ákvæðum sem tekin hafa 

verið upp í viðauka EES-samningsins.287 

 

Með annarri spurningu var spurt „hvort íslensku reglurnar sem krefjast þess að innflytjandi 

hrárrar kjötvöru sæki um sérstakt leyfi áður en varan er flutt inn ... auk tilskilinna vottorða, þar 

á meðal að kjötið hafi verið fryst í tiltekinn tíma fyrir tollafgreiðslu, samrýmist tilskipuninni“.288 

Í formálsorðum tilskipunar 89/662 kemur fram að lögð sé áhersla á að dýraheilbrigðiseftirlit 

fari einungis fram á sendingarstað.289 Tilskipuninni er ætlað að koma á samræmdu 

dýraheilbrigðiseftirliti sem byggist á ítarlegri skoðun varanna í sendingarríkinu og komi í stað 

eftirlits á viðtökustað.290 Ekki þóttu rök til þess að réttlæta sérstakar viðbótartakmarkanir EES-

ríkis sem gengu lengra en þær sem tilskipunin kveður á um.291 Þannig væru viðbótarkröfur 

þeirra íslensku laga og reglugerðar sem ætlað var að innleiða tilskipuninna ósamrýmanlegar 

tilgangi tilskipunarinnar.292  

Er höfundur sammála ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins um að ekki væri unnt að ná 

markmiði og tilgangi tilskipunarinnar ef EES-ríkjum væri frjálst að ganga lengra en krafist er, 

með íþyngjandi viðbótarkröfum.293 Ennfremur væri krafa um innflutningsleyfi takmarkandi 

ráðstöfun, og eins og áður var rakið var ekki gerð sértæk aðlögun vegna innflutnings hrárra 

kjötvara til Íslands.294 Vert þykir að nefna að ekki þótti unnt að taka til greina röksemdir stefnda 

um að taka beri tillit til einangraðar landfræðilegrar legu Íslands og hversu viðkvæm dýraflóra 

                                                      
285 sama heimild. 
286 sama heimild, mgr. 49. 
287 sama heimild, mgr. 50, s. 19. 
288 sama heimild, mgr. 63. 
289 sama heimild, mgr. 64. 
290 sama heimild, mgr. 64-65.  
291 sama heimild, mgr. 65. 
292 sama heimild, mgr. 66. 
293 sama heimild. 
294 sama heimild, mgr. 73. 
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landsins væri.295 Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins vegna annarrar spurningar var því 

eftirfarandi: 

 

Það samrýmist ekki ákvæðum tilskipunar 89/662/EBE að ríki, sem aðild á að EES-

samningnum, setji reglur, þar sem þess er krafist, að innflytjandi hrárrar kjötvöru sæki 

um sérstakt leyfi áður en varan er flutt inn, og áskilji að lagt sé fram vottorð um að kjötið 

hafi verið geymt frosið í tiltekinn tíma fyrir tollafgreiðslu.296 

 

Í ljósi þess hvernig annarri spurningu var svarað taldi EFTA-dómstóllinn ekki þörf á að svara 

spurningu þrjú til sex.297 Af þeim sökum skulu spurning þrjú til sex ekki koma til umfjöllunar í 

þessari ritgerð. Af öllu framangreindu er álit EFTA-dómstólsins á þá vegu, að með því að gera 

strangari skilyrði við innleiðingu tilskipunar 89/662 með lögum um dýrasjúkdóma og varnir 

gegn þeim nr. 25/1993 og rg. 448/2012, hafði íslenska ríkið innleitt löggjöfina með 

ófullnægjandi hætti. 

Það er mat höfundar að brýn rök séu fyrir því að samræmdar reglur skuli gilda á 

Evrópska efnahagssvæðinu til þess að stuðla að frjálsu flæði vara. Með því að gera 

viðbótarkröfur, án þess að gerðar séu sértækar aðlaganir að hlutaðeigandi gerðum, gengur ríki 

lengra en heimilt er. Ef EES-ríkjum væri unnt að taka geðþóttaákvarðanir um að herða sumar 

reglur en samræma aðrar skv. kröfum EES-samningsins, myndi það ganga gegn markmiði EES-

samningsins um einsleitt evrópskt efnahagssvæði, sbr. 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins. 

Samningsaðilar hafa gerst aðilar að EES-samningnum í þeim tilgangi að efla viðskipti sín á 

milli með sameiginlegum reglum og hafa um leið skuldbundið sig til þess, að gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að staðið sé við þær skuldbindingar sem af EES-

samningnum leiðir, sbr. 1. mgr. 1. gr. og 3. gr. EES-samningsins. Höfundur telur niðurstöðu 

EFTA-dómstólsins í máli þessu vera vel rökstudda og í samræmi við EES-samninginn, eins og 

hann hefur þróast með tilkomu matvælalöggjafar ESB. 

 

5.3.2. Sameinuð mál E-2/17 og E-3/17 Eftirlitsstofnun EFTA gegn íslenska ríkinu 

Í sameinuðu málum E-2/17 og E-3/17 Eftirlitsstofnun EFTA gegn íslenska ríkinu krafðist ESA 

viðurkenningar á því að íslenska ríkið hefði brotið gegn 5. gr. tilskipunar 89/662.298 ESA hélt 

því fram að brot íslenska ríkisins fælist í því að viðhalda leyfisveitingakerfum fyrir innflutning 

á hrárri og unninni kjötvöru, eggjum og ógerilssneyddri mjólk, auk viðbótarkrafna vegna 

                                                      
295 sama heimild. 
296 sama heimild, mgr. 77, s. 19. 
297 sama heimild, mgr. 78. 
298 Eftirlitsstofnun EFTA g. íslenska ríkinu (nmgr. 275) 1. 
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innflutnings ákveðinna ostategunda og banns við markaðssetningu á innfluttum 

mjólkurafurðum, sem unnar væru úr ógerilsneyddri mjólk.299 Jafnframt fælist brot íslenska 

ríkisins í stjórnsýsluframkvæmd sem gerði innflytjendum skylt að leggja fram vottorð og sækja 

um leyfi til þess að flytja inn meðhöndluð egg og mjólkurafurðir.300 

 Málavextir voru þeir að ESA tilkynnti Íslandi með bréfi dagsettu 12. desember 2011, að 

borist hefði kvörtun vegna banns Íslands á innflutningi á hráum kjötvörum.301 ESA gaf íslenska 

ríkinu færi á að veita upplýsingar um gildandi reglur landsréttar um innflutning á kjötvörum og 

að færa rök fyrir því hvernig þessi framkvæmd væri réttlætanleg á grundvelli 13. gr. EES-

samningsins.302 Áðurnefnd grein réttlætir bönn eða hindranir stjórnvalda á innflutning, 

útflutning eða umflutning vara, þegar mikið liggur við til þess að vernda heilsu manna, dýra 

o.fl.303 Venjan hefur verið sú að túlka ákvæðið þröngt.304 Við beitingu 13. gr. EES-samningsins 

ber stjórnvöldum að sýna fram á að þær ráðstafanir sem gripið hefur verið til séu markvissar og 

ekki umfangsmeiri en þörf krefur.305 Þar að auki skal hafa verið gengið úr skugga um að önnur 

leið sé ekki fær til þess að ná sama markmiði sem veldur ekki röskun á viðskiptum.306 Af 

framangreindu má sjá að mikilvægt er að stjórnvöld gæti meðalhófs við beitingu 13. gr. EES-

samningsins.  

Ísland hélt því þá fram í bréfi til ESA að íslenskar reglur um innflutning á kjötvöru væri 

réttlætanlegar skv. bæði 13. gr. EES-samningsins og „varúðarreglunni“.307 Varúðarreglan er 

viðurkennd meginregla sem gildir bæði í ESB- og EES-rétti.308 Reglan felur í sér að „nægjanlegt 

sé að vísindaleg óvissa ríki um þá áhættu sem um er að tefla“ til þess að ríki sé unnt að grípa 

einhliða til fyrirbyggjandi ráðstafana.309  

Áfram héldu bréfskiptin og ESA krafðist frekari rökstuðnings frá íslenska ríkinu.310 

Íslenska ríkið rökstuddi mál sitt en rök þess voru áhrifalítil og með bréfi dagsettu 12. febrúar 

2013 tilkynnti ESA frumniðurstöðu sína (e. preliminary conclusion) um að 10. gr. laga um 

dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993, auk 3.-5. gr. rg. 448/2012, brytu gegn 5. gr. 

                                                      
299 sama heimild, mgr. 42, mgr. 43.  
300 sama heimild, mgr. 42. 
301 sama heimild, mgr. 27. 
302 sama heimild. 
303 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 116 – 1. mál, athugasemdir við 13. gr. 
304 sama heimild. 
305 sama heimild. 
306 sama heimild. 
307 Eftirlitsstofnun EFTA g. íslenska ríkinu (nmgr. 275) mgr. 28; Stefán Már Stefánsson, Landbúnaðarlöggjöf 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (nmgr. 229) 41. 
308 Umhverfisstofnun, „Ársskýrsla Umhverfisstofnunar árið 2011“ (Umhverfisstofnun mars 2012) 46 

<www.ust.is/library/Skrar/utgefid-efni/arsskyrslur/Arsskyrsla2011_vef.pdf> skoðað 4. maí 2018. 
309 sama heimild. 
310 Eftirlitsstofnun EFTA g. íslenska ríkinu (nmgr. 275) mgr. 28. 
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tilskipunar nr. 89/662 og/eða að brotið væri gegn 18. gr. EES-samningsins með óleyfilegri 

tæknilegri hindrun sem fælist í íslenska leyfisveitingakerfinu.311 Þá kvað ESA að reglurnar væru 

ekki réttlætanlegar á grundvelli 13. gr. EES-samningsins.312 Með formlegu bréfi, dagsettu 30. 

október 2013, endurtók ESA áðurgreinda niðurstöðu sína og byggði síðar á henni í rökstuddu 

áliti sínu sem hún gaf út 8. október 2014.313 Í álitinu kvað ESA að Ísland skyldi gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til þess að samræma reglur sínar um innflutning á hráu kjöti og 

kjötvörum við reglur EES-réttar og hið rökstudda álit, þá eigi síður en 8. desember sama árs.314 

Áðurgreindur frestur var þó framlengdur um mánuð að beiðni Íslands.315  

Eins og áður var rakið, í kafla 5.3.1. óskaði héraðsdómur Reykjavíkur eftir ráðgefandi 

áliti EFTA-dómstólsins í máli E-17/15 Ferskar kjötvörur gegn íslenska ríkinu. Var þá leitað 

svara við því hvort að íslenskar reglur um innflutning á hráum kjötvörum, samrýmdust EES-

rétti.316 Í ljósi öflunar ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins, ákvað ESA að fresta málshöfðun 

samningsbrotamáls gegn Íslandi.317 Niðurstaða EFTA-dómstólsins í máli E-17/15 Ferskar 

kjötvörur gegn íslenska ríkinu var sú, að EES-ríki hafi ekki frjálsar hendur um setningu reglna 

um innflutning hrárrar kjötvöru, því það svigrúm getur takmarkast af ákvæðum sem tekin hafa 

verið upp í viðauka EES-samningsins.318 Jafnframt samrýmdist það ekki ákvæðum tilskipunar 

89/662 að Ísland setti reglur sem gerðu áskilnað um innflutningsleyfi fyrir innflytjendur hrárrar 

kjötvöru áður en varan er flutt inn o.s.frv.319 Í framhaldi af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins, 

veitti ESA íslenska ríkinu færi á því að gera grein fyrir því, hvernig það ætlaði að fylgja 

niðurstöðu EFTA-dómstólsins í máli E-17/15 Ferskar kjötvörur gegn íslenska ríkinu.320 Ísland 

svaraði þá að verið væri að leita mögulegra aðferða til þess að aðlaga íslenska 

leyfisveitingakerfið að EES-rétti.321 

 Í framhaldi af rannsókn ESA á íslenskum reglum um innflutning á hráum og unnum 

kjötvörum kom í ljós að svipaðar reglur giltu um egg og mjólkurvörur á Íslandi.322 Því hóf ESA 

aðra aðskilda rannsókn um álitaefnið og tilkynnti Íslandi frumniðurstöðu með bréfi dagsettu 21. 

                                                      
311 sama heimild, mgr. 28-29, mgr. 31. 
312 sama heimild, mgr. 29. 
313 sama heimild, mgr. 31, mgr. 34. 
314 sama heimild, mgr. 34. 
315 sama heimild. 
316 sama heimild, mgr. 35. 
317 sama heimild. 
318 sama heimild, mgr. 36; Ferskar kjötvörur ehf. g. íslenska ríkinu (nmgr. 262) 19. 
319 Eftirlitsstofnun EFTA g. íslenska ríkinu (nmgr. 275) mgr. 36, mgr. 112; Ferskar kjötvörur ehf. g. íslenska 

ríkinu (nmgr. 262) 19.  
320 Eftirlitsstofnun EFTA g. íslenska ríkinu (nmgr. 275) mgr. 38. 
321 sama heimild. 
322 sama heimild, mgr. 37. 
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október 2015.323 Þar kvað ESA að íslensku leyfisveitingakerfin vegna innflutnings á eggjum og 

mjólkurvörum, auk viðbótarkrafna vegna innflutnings ákveðinna ostategunda og banns við 

markaðssetningu á innfluttum mjólkurafurðum sem unnar væru úr ógerilsneyddri mjólk, fælu í 

sér brot á 5. gr. tilskipunar 89/662 eða að öðrum kosti 18. gr. EES-samningsins.324 Þann 14. 

september 2016 gaf ESA út rökstutt álit vegna þeirrar rannsóknar er varðaði egg og 

mjólkurafurðir. ESA hélt því enn fram að Ísland bryti gegn áðurgreindum ákvæðum og krafðist 

þess að Ísland gerði allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að samræma innlendar reglur við hið 

rökstudda álit og EES-rétt.325 Íslandi var veittur tveggja mánaða aðlögunarfrestur frá útgáfu 

rökstudda álitsins, en hann var framlengdur um mánuð að beiðni Íslands, þ.e.a.s. til 14. 

desember sama árs.326 Ísland samrýmdi ekki reglur sínar að EES-rétti í samræmi við ráðgefandi 

álit EFTA-dómstólsins, né rökstutt álit ESA um innflutning á hráum og unnum kjötvörum, og 

fór ekki eftir rökstuddu áliti ESA er varðaði egg og mjólkurafurðir.327 Í ljósi þessa höfðaði ESA 

tvö mál gegn íslenska ríkinu fyrir EFTA-dómstólnum þann 20. desember 2016, en þau voru 

síðar sameinuð í eitt mál.328 

Ísland hélt því fram, að með hliðsjón af því hversu viðkvæm og einangruð dýraflóra 

Íslands væri, vegna landfræðilegrar legu landsins, taki I kafla I viðauka við EES-samningsins 

ekki til Íslands hvað varðar innflutning á lifandi dýrum.329 Með hliðsjón af þeirri ógn, sem stafar 

af innflutningi lifandi dýra, hélt Ísland því til streitu að hrátt kjöt ógnaði einnig heilsu dýra og 

almennings, en þessu stuðnings hafði Ísland komið á framfæri tveimur vísindalegum 

áhættumötum.330 Einnig stæði Ísland utan landbúnaðarstefnu ESB og því væri ekki grundvöllur 

til þess, að Íslandi væri skylt að tryggja frjálst flæði landbúnaðarvara með sama hætti og ESB-

ríkjunum, sbr. 3. mgr. 8. gr. EES-samningsins.331 Þar að auki hélt Ísland því fram að tilskipun 

89/662 tæki ekki til Íslands með sama hætti og til ESB-ríkjanna.332 Tilskipunin hefði ekki 

samræmt dýraheilbrigðiseftirlit við landamæri EES-ríkjanna að fullu né afnumið kerfisbundið 

dýraheilbrigðiseftirlit við landamæri ríkjanna.333 Í þeim tilgangi að vernda dýraflóruna frá 

sjúkdómum sem væru algengir í Evrópu en ógreindir á Íslandi, væri Íslandi heimilt að 

                                                      
323 sama heimild. 
324 sama heimild. 
325 sama heimild, mgr. 40. 
326 sama heimild. 
327 sama heimild 
328 sama heimild, mgr. 41, mgr. 45, mgr. 110. 
329 sama heimild, mgr. 30, mgr. 54. 
330 sama heimild, mgr. 30, mgr. 33, mgr. 54. 
331 sama heimild, mgr. 30. 
332 sama heimild. 
333 sama heimild, mgr. 32. 
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framkvæma eftirlit við landamæri sín þó að það gengi lengra en tilskipunin kveður á um.334 Að 

baki stóðu sömu rök fyrir innflutningsleyfum á hráu kjöti og kjötvörum, eggjum og 

ógerilssneyddri mjólk og þeim mjólkurvörum sem unnar eru úr ógerilssneyddri mjólk.335 

 Aftur á móti hélt ESA því réttilega til streitu að, tilskipun 89/662 tæki til Íslands í heild 

sinni þar sem ekki höfðu verið gerðar sértækar aðlaganir við innleiðingu hennar í íslenskan 

rétt.336 Þá fæli tilskipunin í sér tæmandi samræmdar reglur um þau tilfelli þar sem unnt væri að 

framkvæma dýraheilbrigðiseftirlit á viðtökustað.337 Að öðru leyti skuli dýraheilbrigðiseftirlit 

eiga sér stað á sendingarstað, sbr. 3.-5. gr. tilskipunar 89/662, og kemur þetta fyrirkomulag í 

stað annars dýraheilbrigðiseftirlits á viðtökustað.338 ESA hélt því einnig fram að ekki væri 

grundvöllur fyrir beitingu varúðarreglunnar, þar sem ráðstafanir Íslands samræmdust ekki þeim 

kröfum sem leiðbeiningarreglur EFTA- og Evrópudómstólsins gerðu, en þær verða ekki raktar 

hér.339  

Eins og áður hefur komið fram hélt Ísland uppi þeim rökum að þar sem því væri ekki 

skylt að tryggja frjálst flæði landbúnaðarvara væri því kleift að banna innflutning á hráu kjöti 

og kjötvörum, sbr. 3. mgr. 8. gr. EES-samningsins.340 EFTA-dómstóllinn kvað þó svo, að við 

upptöku tilskipunar 89/662 í EES-samninginn, hafði Ísland skuldbundið sig til þess að hindra 

ekki innflutning á landbúnaðarafurðum sem standast kröfur EES-réttar með tæknilegum 

hindrunum, sama hvort um sé að ræða hráa vöru eða ekki.341 Auk þess væri það markmið 

tilskipunarinnar að fela í sér tiltekna einföldun með því að dýraheilbrigðiseftirlit færi einungis 

fram á sendingarstað, sbr. 5. gr. hennar.342 Dýraheilbrigðiseftirlit væri einungis heimilt á 

viðtökustað ef það væri framkvæmt sem úrtakskönnun eða á grundvelli grunsemda um misferli, 

sbr. a. lið 1. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar.343 Ósamrýmanlegt væri tilskipuninni að framkvæma 

annað dýraheilbrigðiseftirlit á viðtökustað en tilskipunin heimilar sérstaklega, og ennfremur að 

kveða á um slíkt dýraheilbrigðiseftirlit í löggjöf aðildarríkis.344 

Niðurstaða EFTA-dómstólsins var í stuttu máli sú að Íslandi hefði láðst að uppfylla 

skyldur sínar skv. 5. gr. tilskipunar 89/662, sem fæli í sér tæmandi talningu yfir samræmdar 

                                                      
334 sama heimild. 
335 sama heimild, mgr. 54. 
336 sama heimild, mgr. 52. 
337 sama heimild, mgr. 48. 
338 sama heimild. 
339 sama heimild, mgr. 53. 
340 sama heimild, mgr. 69. 
341 sama heimild, mgr. 70. 
342 sama heimild, mgr. 65. 
343 sama heimild, mgr. 64. 
344 sama heimild, mgr. 65. 
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heildarreglur um dýraheilbrigðiseftirlit.345 Brot Íslands fælist í því að viðhalda 

leyfisveitingakerfi fyrir innflutning á hráu kjöti og kjötvöru, hráum eggjum og eggjavörum og 

ógerilsneyddri mjólk og afurðum hennar.346 Auk þess fælist brotið í að viðhalda viðbótarkröfum 

vegna ákveðinna ostategunda og stjórnsýsluframkvæmd sem gerði innflytjendum eggja og 

mjólkurvara skylt að leggja fram vottorð og sækja um innflutningsleyfi fyrir meðhöndluð egg 

og mjólkurafurðir, sbr. 10. gr. laga um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993 og 3.-5. 

gr. rg. 448/2012.347 Þó taldi EFTA-dómstóllinn að íslenskt bann við markaðssetningu á 

innfluttum mjólkurafurðum sem unnar væru úr ógerilsneyddri mjólk, fæli ekki í sér 

dýraheilbrigðiseftirlit í skilningi tilskipunar 89/662 og hafnaði því þeirri kröfu ESA.348 

 Er það mat höfundar að dómur EFTA-dómstólsins í máli þessu sé ítarlega rökstuddur 

og greinargóður. Höfundur telur þær tæknilegu hindranir sem hafa verið við lýði á Íslandi í 

formi áðurnefndra leyfisveitingakerfa og viðbótarkrafna, vera til þess fallnar að letja innflutning 

á matvælum og um leið, hrekja innflytjendur vara frá íslenskum markaði. Þannig tekur að halla 

á hagsmuni neytenda sem fá þá ekki að njóta aðgengis að því úrvali af vörum sem ættu að flæða 

frjálslega um Evrópska efnahagssvæðið, í samræmi við markmið EES-samningsins, sbr. 8. gr. 

EES-samningsins. 

 

6. Lokaorð 

Er það ósk höfundar að ritgerð þessi, og þá sérstaklega 5. kafli hennar, hafi varpað ljósi á þá 

annmarka sem voru á innleiðingu matvælalöggjafar ESB í íslenskan rétt. Með hliðsjón af 

afmarkaðri rannsóknarspurningu ritgerðarinnar þykir höfundi vert að einblína á niðurstöður 5. 

kafla í lokaorðum. 

Við upptöku matvælalöggjafar ESB í EES-samninginn og innleiðingu hennar í íslenskan 

rétt, gætti mikillar andstöðu af hálfu íslenskra stjórnvalda. Andvígir matvælalöggjöfinni voru 

m.a. ýmsir meðlimir íslensku ríkisstjórnarinnar, þ.á.m. þáverandi landbúnaðarráðherra sem 

lagði innleiðingarfrumvarpið fyrir Alþingi. Aðrir meðlimir ríkisstjórnarinnar töluðu fyrir 

daufum eyrum um, að innleiðing matvælalöggjafarinnar myndi ekki fullnægja skuldbindingum 

Íslands á grundvelli EES-samningsins. Í reynd hefur innleiðing matvælalögjafarinnar verið talin 

ófullnægjandi og var því slegið föstu í tveimur dómum EFTA dómstólsins, þá fyrst í máli E-

17/15 Ferskar kjötvörur gegn íslenska ríkinu og síðar í sameinuðu máli E-2/17 og 3/17 

                                                      
345 sama heimild, mgr. 72, s. 29.  
346 sama heimild, mgr. 110, s. 29. 
347 sama heimild. 
348 sama heimild, mgr. 102, mgr. 104. 
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Eftirlitsstofnun EFTA gegn íslenska ríkinu. Áðurgreindir dómar EFTA-dómstólsins varpa ljósi 

á að hin íslensku leyfisveitingakerfi, sem varða innflutning tiltekinna vara og gera ákveðnar 

viðbótarkröfur til innflytjenda slíkra vara, samrýmast hvorki EES-samningnum né 

matvælalöggjöf ESB. Með aðild sinni að EES-samningnum hefur Ísland skuldbundið sig til 

þess að gera allar viðeigandi ráðstafanir svo unnt sé að tryggja að staðið sé við þær 

skuldbindingar sem af samningnum leiðir, sbr. 3. gr. EES-samningsins. Með því að gera 

viðbótarkröfur gengur íslenska ríkið lengra en því er heimilt og vinnur gegn samræmingu reglna 

á Evrópska efnahagssvæðinu. Er það mat höfundar að íslenska ríkinu beri að aðlaga íslenskan 

rétt að matvælalöggjöf ESB af kostgæfni, svo landsréttur samrýmist henni, ellegar munu rata á 

borð þess fleiri samningsbrota- og skaðabótamál. 
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