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Útdráttur  

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er fyrirkomulag valdframsals vegna EES-samningsins. 

Megintilgangurinn er að gera grein fyrir framsali ríkisvalds vegna EES-samningsins og 

hvort forsendur þess að samningurinn var talinn samrýmast Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 standist með hliðsjón af framkvæmd samningsins og yfirþjóðlegu 

eðli Evrópusambandsins. Verður litið til forsendna fjórmenningaálitsins sem byggt var 

á þegar valdframsal vegna EES-samningsins var í upphafi talið samrýmast 

stjórnarskránni og hvernig fyrirkomulag vegna valdframsals hefur verið háttað síðan þá 

en EES-gerðir hafa ítrekað valdið stjórnskipulegum álitamálum á Íslandi. Með 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið hefur Ísland, sem eitt af EFTA ríkjunum 

aðgang að innri markaði Evrópusambandsins en Evrópusambandið sker sig frá 

hefðbundnu milliríkjasamstarfi með yfirþjóðlegu eðli sínu gagnvart aðildarríkjum 

sambandsins. Meðal þeirra forsendna sem lagt var upp með við samningsviðræður 

EFTA-ríkjanna við ESB um EES-samninginn var að samningurinn myndi lúta 

meginreglum hefðbundins milliríkjasamnings. EFTA-ríkin voru ekki tilbúin til þess að 

gangast við valdframsali til yfirþjóðlegra alþjóðastofnana í sama mæli og aðildarríki 

ESB höfðu gert. Hins vegar í ljósi þróunar á fyrirkomulagi valdframsals vegna EES-

samningsins verður hann ekki talinn endurspegla hefðbundið milliríkjasamstarf heldur 

ber hann mörg einkenni þess að vera yfirþjóðlegs eðlis.  

Alvarlegar efasemdir hafa verið uppi meðal fræðimanna um samrýmanleika 

EES-samningsins við stjórnarskrána sem hefur ekki að geyma stjórnarskrárákvæði sem 

fjallar sérstaklega um framsal ríkisvalds. Á síðastliðnum tveimur áratugum hefur 

sérstofnunum Evrópusambandsins sem fara með vald til þess að taka bindandi 

ákvarðanir gagnvart einstaklingum og lögaðilum fjölgað, en með því að heimila 

alþjóðastofnunum slíka ákvarðanatöku eru valdheimildir ríkisins færðar til þeirra. 

Hefur sjónarmiðum um svigrúm Alþingis sem löggjafarvalds til þess að túlka 

stjórnarskránna svo ekki þrengi að möguleikum Íslands í alþjóðasamstarfi verið gert 

hátt undir höfði en í ljósi þess hvernig fyrirkomulag valdframsals vegna EES-

samningsins hefur þróast verður það ekki talið standast þær forsendur sem byggt var á 

þegar valdframsal vegna samningsins var talið samrýmast stjórnarskránni.  
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Abstract  

 
The subject of this thesis is the structure and delegation of powers due to the EEA 

agreement. The main object is to explore the premises which were the basis for the 

EEA-agreement to be considered compatible with the Icelandic Constitution no. 

33/1944 in light of the execution of the agreement and the supranational elements of 

the European Union. The premises laid out in an expert opinion from 1992 of four 

respected lawyers will be considered as well as how several EEA legislation's that have 

caused constitutional dilemmas in Iceland have been handled. Upon entering into the 

EEA-agreement one of the premises of the EFTA-countries was to not consent to 

supranational power being delegated to EU institutions on the same level as EU 

member states have done. However, in light of the development of the EEA-agreement 

and delegation of powers, the agreement can not be considered to reflect a traditional 

international agreement but has clear supranational characteristics. 

 Constitutional experts have raised concerns about the EEA-agreement and its 

compatibility with the Icelandic Constitution which unlike other constitutions in 

Europe has no provision concerning delegation of powers to international institutions. 

In the last two decades, the establishment of independent institutions with powers to 

make binding decisions against member states within the EU has increased. Arguments 

about parliamentary capacity to interpret the Icelandic Constitution in a way that does 

not limit Iceland's participation on an international platform have been emphasized but 

the premises which were the basis of the EEA-agreement being considered not in 

violation of the Icelandic Constitution do not hold water considering the development 

of the structure and delegation of powers due to the EEA-agreement. 
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1 INNGANGUR 
 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að gera grein fyrir fyrirkomulagi valdframsals vegna 

EES-samningsins og hvort forsendur þess að samningurinn var talinn samrýmast 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/19441 standist með hliðsjón af framkvæmd 

samningsins og yfirþjóðlegu eðli Evrópusambandsins. Verður litið til þeirra forsendna 

sem byggt var á þegar valdframsal vegna EES-samningsins var í upphafi talið 

samrýmast stjórnarskránni og hvernig fyrirkomulag vegna valdframsals hefur verið 

háttað þegar EES-gerðir valda stjórnskipulegum álitamálum.  

Þátttaka Íslands í alþjóðlegu samstarfi við önnur ríki og aðild að alþjóðastofnunum 

er mikilvæg, en slíkt samstarf gefur Íslandi sem smáríki tækifæri til þess að styrkja 

efnahagslega, menningarlega og pólitíska stöðu landsins. 2  Með breyttu eðli og 

alþjóðasamvinnu síðastliðna áratugi reynast mörk landsréttar og þjóðarréttar vera 

óljósari, sérstaklega í ljósi þagnar íslensku stjórnarskrárinnar um stöðu Íslands gagnvart 

öðrum ríkjum og alþjóðastofnunum. 3  Með samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið4 hefur Ísland, sem eitt af EFTA ríkjunum aðgang að innri markaði 

Evrópusambandsins en Evrópusambandið sker sig frá hefðbundnu milliríkjasamstarfi 

með yfirþjóðlegu eðli sínu gagnvart aðildarríkjum sambandsins. EES-samningurinn 

skuldbindur íslensk stjórnvöld til þess að taka löggjöf Evrópusambandsins á tilteknum 

sviðum upp í landsrétt5 en áhrif samningsins á íslenskt réttarfar eru með einsdæmum 

og víðtækari en áhrif annarra þjóðréttarsamninga sem Ísland er aðili að.6  

Fræðimenn hafa dregið fram alvarlegar efasemdir um samrýmanleika EES-

samningsins við stjórnarskrána en ólíkt stjórnarskrám annarra Evrópuríkja hefur ekki 

verið tekið upp stjórnarskrárákvæði sem fjallar sérstaklega um framsal ríkisvalds.7 Það 

lá fyrir, þegar samningurinn gekk í gildi 1. janúar 1994 að reglur innri markaðs 

                                                 
1 Hér eftir stjórnarskrá eða stjskr. 
2 Baldur Þórhallsson, „Fullveldi smáríkja: samskipti Íslands við nágrannaríki og alþjóðastofnanir“ í 

Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Fullveldi í 99 ár : safn ritgerða til heiðurs dr. Davíð Þór Björgvinssyni 

sextugum (Hið íslenska bókmenntafélag 2017) 75. 
3 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Fullveldi í 99 ár: safn ritgerða til heiðurs dr. Davíð 

Þór Björgvinssyni sextugum / ritstjóri Svala Ísfeld Ólafsdóttir (Hið íslenska bókmenntafélag 2017) 

115–116. 
4 Hér eftir EES-samningurinn 
5 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (2012) 65 (3) Úlfljótur 271, 273. 
6 Björg Thorarensen, „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“ (2007) 60 (3) Úlfljótur 399, 431. 
7 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 115. 
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Evrópusambandsins myndu breytast með tímanum og að nauðsynlegt yrði að taka upp 

nýjar gerðir í EES-samninginn, til að tryggja einsleitni innan EES svæðisins. 8  Á 

síðastliðnum tveimur áratugum hefur sérstofnunum Evrópusambandsins sem fara með 

vald til þess að taka bindandi ákvarðanir gagnvart einstaklingum og lögaðilum fjölgað, 

en með því að heimila alþjóðastofnunum slíka ákvarðanatöku eru valdheimildir ríkisins 

færðar til þeirra9 og því er nauðsynlegt að rýna betur í hvernig fyrirkomulag slíks 

valdframsals er háttað og að hvaða marki það rúmast innan stjórnarskrárinnar eins og 

hún stendur í dag. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í öðrum kafla verður fjallað um 

hugtökin hefðbundið milliríkjasamstarf annars vegar og yfirþjóðlegt vald hins vegar. 

Þá verður sérstöku eðli Evrópusambandsins einnig gerð skil ásamt því að gert verður 

grein fyrir meginatriðum EES-samningsins. Í þriðja kafla verður helstu ákvæðum 

íslensku stjórnaskrárinnar sem skipta máli með tilliti til valdframsals til alþjóðastofnana 

gerð skil. Í framhaldi af því verður í fjórða kafla um forsendur laga nr. 2/1993 um 

Evrópska efnahagssvæðið ítarlega fjallað um fjórmenningaálitið ásamt gagnrýni og 

síðari þróun fjórmenningakenningarinnar. Í fimmta kafla ritgerðarinnar verður greint 

frá þróun Evrópusambandsins sem hefur haft áhrif á stjórnskipunarvanda Íslands vegna 

EES-samningsins. Í sjötta kafla verða helstu stjórnskipulegu álitamál síðustu ára vegna 

EES-samningsins skoðuð og hvernig fyrirkomulag valdframsals vegna EES-

samningsins er háttað við upptöku gerða í EES-samninginn og innleiðingu í íslenskan 

rétt. Að því loknu verður greint frá helstu niðurstöðum ritgerðarinnar í niðurstöðukafla. 

  

                                                 
8 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar 

löggjafar“ (2016) 66 (4) Tímarit lögfræðinga 503, 505. 
9 sama heimild 526. 
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2 HEFÐBUNDIÐ MILLIRÍKJASAMSTARF – YFIRÞJÓÐLEGT VALD 
 

2.1 Hefðbundið milliríkjasamstarf 

Grunnregla almenns þjóðaréttar felur í sér að hvert og eitt fullvalda ríki hefur vald til 

þess að ákveða hvernig það efnir þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Með 

þjóðréttarsamningi eru bindandi gerningar gerðir, milli ríkja eða alþjóðastofnana, sem 

skapa rétt og leggja skyldur á aðilana að þjóðarétti.10 Skilyrði þess að ríki geti tekið þátt 

í hvers konar milliríkjasamstarfi er að það teljist vera fullvalda. 11  Hefðbundið 

milliríkjasamstarf á milli fullvalda ríkja grundvallast á því að ríki bera einungis þær 

gagnkvæmu skyldur gagnvart öðrum ríkjum sem þau stofna sjálf til og að innan 

alþjóðlegra stofnana hafi hvert ríki neitunarvald.12 Það telst til undantekninga þegar 

þjóðréttarsamningar veita óháðum alþjóðastofnunum bindandi valdheimildir gagnvart 

aðildarríkjum.13  

Aðilar að hefðbundnu milliríkjasamstarfi eru ríkin sjálf og bera þau ábyrgð gagnvart 

hvort öðru ef þau brjóta gegn þeim skyldum sem þau gangast við með 

milliríkjasamstarfinu. Eitt af því sem einkennir hefðbundið milliríkjasamstarf er að þær 

réttarreglur sem settar eru á grundvelli samstarfsins hafa ekki forgangsáhrif gagnvart 

reglum landsréttar né beina réttarverkan. Fullvalda ríki getur samt sem áður samþykkt 

slíkar réttarreglur og skuldbundið sig að þjóðarétti en það er ríkið sjálft sem fer eitt með 

valdið til að ákveða hvort þjóðréttarlegar skuldbindingar þess hafa gildi að landsrétti í 

formi laga og reglna sem skuldbinda þegna ríkisins.14 Síðastliðna áratugi hefur þróun 

milliríkjasamninga leitt til þess að skilin á milli þjóðaréttar og landsréttar hafa orðið 

óljósari en áður var. Þróunina má rekja til þess að milliríkjasamningar kveða nú til dags 

ekki einungis á um skyldur og réttindi sem ríkí bera í samskiptum sín á milli heldur 

einnig um réttindi og skyldur einstaklinga og lögaðila, bæði í samskiptum þeirra á milli 

og við ríkið sjálft. Skuldbinding ríkisins að þjóðarétti verður sú að tryggja virka 

framkvæmd þeirra réttarreglna sem þjóðréttarsamningur kveður á um í landsrétti 

sínum.15  

                                                 
10 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 149. 
11 Til þess að ríki verði talið fullvalda í skilningi þjóðaréttar verður það að hafa yfirráðarsvæði sem 

tilheyrir ríkinu, skipulagt stjórnkerfi, þegna sem búa í ríkinu og að vera sjálfstætt gagnvart öðrum 

ríkjum. Sjá frekari umfjöllun um skilyrði fyrir því að ríki teljist fullvalda í bókinni Þjóðaréttur eftir 

Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, bls. 56-57 
12 Sigurður Líndal (n. 7) 43. 
13 Davíð Þór Björgvinsson, „Þjóðaréttur og landsréttur“ (sn 1999) 16. 
14 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 43. 
15 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 126. 
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2.2 Yfirþjóðlegt vald 

Í ákveðnum tilvikum er talað um að alþjóðastofnanir fari með yfirþjóðlegt vald eða 

,,supranational power” án þess þó að hugtakið sjálft hafi verið skýrt eða skilgreint til 

hlítar. Hefur hugtakið verið talið skilgreina nýjan veruleika í alþjóðasamstarfi ríkja.16 

Notkun þess nær til þeirra tilvika þegar fullvalda ríki hafa veitt alþjóðastofnunum 

heimildir til að fara með málefni er varða fullveldi ríkisins og framselt hluta af 

löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvaldi sínu til þeirra.17 Ákveðin atriði eru talin benda 

til þess að þjóðréttarsamningur feli í sér valdframsal sem leiði til yfirþjóðlegs valds 

alþjóðastofnana. Í fyrsta lagi má nefna það þegar alþjóðastofnunum er komið á fót sem 

eru sjálfstæðar, óháðar áhrifum frá aðildarríkjum þjóðréttarsamningsins og hafa með 

höndum heimildir til þess að taka bindandi ákvarðanir gagnvart þeim. Í öðru lagi þegar 

einstaklingar og lögaðilar aðildarríkis geta byggt rétt gagnvart ríkinu og borið skyldur 

á grundvelli almennra eða sérstakra fyrirmæla sem sprottnar eru frá alþjóðastofnunum, 

eða hafa bein réttaráhrif og bein lagaáhrif. Slík fyrirmæli geta einnig beinst að ríkinu 

sjálfu og bundið innlend stjórnvöld. Þegar lagt er mat á yfirþjóðlegt eðli samnings ber 

í þriðja lagi einnig að líta til þess hvort þjóðréttarsamningur segi til um fyrirkomulag 

ákvarðanatöku. Ef fyrirkomulagið er með þeim hætti að hægt sé að taka ákvörðun sem 

aðildarríki ber að hlíta, þrátt fyrir að hafa greitt atkvæði gegn henni er það talið vera 

vísbending um valdframsal.18  

Evrópusambandið19 er milliríkjasamstarf sem ber að mörgu leyti einkenni þess 

að vera yfirþjóðlegt í eðli sínu, en aðildarríki ESB hafa gengið lengra en almennt gengur 

og gerist í hefðbundnu milliríkjasamstarfi.20 Með aðild að ESB hafa ríki metið þær 

fórnir af valdframsali sínu í ljósi þess ávinnings sem fylgir því að vera hluti af 

yfirþjóðlegu milliríkjasamstarfi.21 Eitt af sérstöku einkennum yfirþjóðlegs valds ESB 

eru bein réttaráhrif 22  og forgangsáhrif settra reglna sambandsins í landsrétti 

                                                 
16 Kristrún Heimisdóttir, „Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“ (2003) 53 (1) Tímarit lögfræðinga 19, 

34. 
17 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Orator 2000) 63.  
18 sama heimild. 
19 Hér eftir ESB. 
20 Stefán Már Stefánsson (n. 17) 62. 
21 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 274. 
22 Sbr. Mál Van Gen den Loos (1963) ECR1963/2. 
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aðildarríkjanna.23 Með hugtakinu bein réttaráhrif er átt við að efni þjóðaréttarsamnings 

beri að beita sem lögum í aðildarríkinu, sem einstaklingar og lögaðilar geta byggt á að 

innanlandslandsrétti.24 Hugtakið forgangsáhrif vísar til þess að allar þær reglur sem 

eiga rætur að rekja til þjóðréttarsamnings ganga framar réttarreglum aðildarríkjanna.25 

Í dómi Evrópudómstólsins í máli Simmenthal nr. 106/77, ECR (1978) 629 skýrir 

dómstóllinn forgangsáhrif m.a. sem skyldu á dómstóla aðildarríkjanna til þess að virða 

að vettugi lög landsréttar gangi þau gegn reglum reglum ESB. 26  Regluverk og 

uppbygging ESB eru útfærð með það að markmiði að tryggja sem best raunveruleg og 

virk forgangsáhrif og sem dæmi má nefna að lokaorðið um túlkun ESB réttar er í 

höndum Evrópudómstólsins.27     

Einnig verður að líta til þess hvernig ákvarðanatöku er háttað innan ESB en 

almenna reglan er sú að ákvarðanir eru teknar á grundvelli aukins meirihluta.28 Þær 

ákvarðanir sem teknar eru af ráðherraráðinu fela oft í sér mikla hagsmuni fyrir 

aðildarríkin, en ráðherraáðið fer með lagasetningar og fjárveitingarvald og í því sitja 

fulltrúar aðildarríkjanna sem hafa umboð til að skuldbinda ríkin. Meginreglan er sú að 

ákvarðanir Ráðsins krefjast aukins meirihluta, nema annað leiði af ákvæðum 

stofnsáttmála ESB en með því getur afstaða einstaka ríkja vegið lítið á móti 

meirihlutanum.29 

Annað sem einkennir yfirþjóðlegt vald ESB er að aðildarríkin hafa framselt 

sjálfstæðum og óháðum stofnunum ESB valdheimildir til þess að taka ákvarðanir sem 

eru bindandi fyrir ríkin sjálf, stjórnvöld þeirra og einstaklinga þess og lögaðila.30   

Evrópuráðið, Evrópuþingið, framkvæmdastjórnin og dómstóll Evrópusambandsins 

hafa með höndum slíkar valdheimildir innan Evrópusambandsins ásamt því að sinna 

eftirlitshlutverki gagnvart aðildarríkjum ESB og fara með sektarheimildir. 

Árið 1936 sló Evrópudómstóllinn þessu sérstaka yfirþjóðlega eðli ESB föstu í máli 

Van Gen den Loos nr. ECR 1963/2. Dómstóllinn rekur hvernig aðild að ESB leiði til 

                                                 
23 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 285–286. 
24 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 70. 
25 Í máli Evrópudómstólsins nr. 6/64 Costa gegn ENEL (1964) ECR 585 má sjá að dómstóllinn slær 

forgangsáhrifum ESB-réttar gagnvart innanlandsrétti aðildarríkjanna föstu. 
26 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 71. 
27 sama heimild 72. 
28 sama heimild 44. 
29 sama heimild 94–95. 
30

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins 

(Hið íslenzka bókmenntafélag 2011) 116. 
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takmarkana á fullveldi aðildarríkja sem sé ný réttarskipan í þjóðarétti. Sú réttarskipan 

felur í sér að ekki séu einungis lagðar þjóðréttarlegar skyldur á ríkin heldur tryggir hún 

einnig þegnum ríkjanna réttindi að innanlandsrétti. Evrópudómstóllinn hefur túlkað 

samning ESB sem „ígildi stjórnarskrár“ í formi milliríkjasamningsins sem sé í eðli sínu 

ólíkt því hefðbundna milliríkjasamstarfi sem felist í EES-samningnum.31  

 

2.3 EES-samningurinn  

EES-samningurinn, ásamt fylgisamningum, var undirritaður þann 2. maí 1992 í Óportó 

og lögfestur hér á landi með lögum nr. 2/1993. Aðilar að samningnum eru annars vegar 

Evrópusambandið og hins vegar aðildarríki EFTA sem eru Ísland, Noregur og 

Lichtenstein að undanskildu Sviss32 en Sviss á í sérstöku tvíhliða samningssambandi 

við ESB.33 Ísland varð aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu, EFTA árið 1970 en frá 

upphafi hafa Fríverslunarsamtök Evrópu eða EFTA verið hefðbundið 

milliríkjasamstarf sem býður upp á samvinnu ríkja í efnahags- og viðskiptamálum án 

nokkurs konar pólitísks samruna.34  

Eðli og markmið með stofnun EES-samningsins eru í grundvallaratriðum önnur 

en ESB. Megintilgangur samningsins er að stækka innri markað Evrópusambandsins 

svo að hið s.k. fjórfrelsi sem felst í frjálsu vöruflæði, frjálsri för launþega, frjálsri 

þjónustustarfsemi, frjálsum fjármagnsflutningum og samkeppnisreglum nái einnig til 

aðildarríkja EFTA. EES-samningurinn var gerður á þeirri forsendu EFTA-ríkjanna að 

ekki færi fram valdframsal með þeim hætti sem aðildarríki ESB höfðu gengist við, 

heldur skyldi samningurinn lúta meginreglum hefðbundins milliríkjasamstarfs.35  

Yfirþjóðleg stofnanauppbygging ESB samrýmdist ekki afstöðu EFTA-ríkjanna 

og var því farin sú leið að setja upp stofnanakerfi sem byggist á tveimur stoðum, annars 

vegar EFTA stoð og hinsvegar ESB stoð. Er EFTA stoðinni ætlað að gegna 

samsvarandi hlutverki gagnvart EFTA ríkjunum og stofnanir ESB hafa gagnvart 

aðildarríkjum sínum. 36  Samanstendur EFTA stoðin af fastanefnd EFTA, EFTA-

                                                 
31 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 44–45; Álit Evrópudómstólsins nr.1/91 frá 14. 

desember 1991 um EES. 
32 Hér eftir verður vísað sameiginlega til Íslands, Noregs og Lichtenstein sem EFTA ríkjanna þrátt fyrir   

að Sviss sé einnig EFTA ríki. 
33 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 117. 
34 sama heimild 115. 
35 sama heimild 148. 
36 sama heimild. 
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dómstólnum og EES-ráði. Einnig var komið á fót sameiginlegu EES-nefndinni og 

sameiginlegum undirnefndum til þess að skapa vettvang fyrir sameiginlega 

ákvarðanatöku samningsaðila frá hvorri stoðinni.37 Sameiginlega EES-nefndin hefur 

einnig það hlutverk á grundvelli 111. gr. EES-samningsins að skera úr um deilumál 

vegna túlkunar og beitingar á EES-samningnum.38 Fastanefndin er skipuð fulltrúum frá 

hverju EFTA ríki og hefur annars vegar það hlutverk að vera einskonar 

samráðsvettvangur EFTA-ríkjanna vegna undirbúnings ákvarðanatöku í sameiginlega 

EES-ráðinu og sameiginlegu EES-nefndinni. Hins vegar hefur nefndin það hlutverk að 

taka ákvarðanir um framkvæmdarmálefni EES-samningsins.39 Þau verkefni sem falla 

undir valdssvið EES-ráðsins eru flest stefnumótandi og stjórnmálaleg í eðli sínu en 

stofnunin er sú æðsta innan EES stoðarinnar.40 Með stofnun EFTA-dómstólsins er sett 

á fót sambærileg dómskipan Evrópusambandsins, þó með tilteknum afbrigðum, sem er 

sjálfstæð og hefur lögsögu innan EFTA ríkjanna.41  

Þá er kveðið á um að EFTA-ríkin stofni sjálfstæða og óháða eftirlitsstofnun í 

108. gr. meginmáls EES-samningsins og var henni komið á fót með sérstöku 

samkomulagi í samningnum um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls42  og kallast 

eftirlitsstofnun EFTA, hér eftir ESA. 43  Hlutverk ESA er að sinna eftirliti með 

skuldbindingum EFTA ríkjanna samkvæmt EES-samningnum þegar kemur að 

innleiðingu EES gerða í landsrétt aðildarríkjanna, ásamt aðgerðum stjórnvalda í 

samkeppnismálum. Er hlutverkið að mörgu leyti hliðstætt því eftirlitshlutverki sem 

framkvæmdastjórn ESB sinnir gagnvart aðildarríkjum ESB44 en í sameiningu er ESA 

og framkvæmdastjórn ESB ætlað að tryggja samræmt eftirlit á öllu EES-svæðinu.45 

EFTA-ríkin skipa eftirlitsfulltrúa sem sitja í ESA, einn frá hverju EFTA ríki,46 og tekur 

hún upp mál á grundvelli kvartana frá EES-ríkjum, stofnunum ESB eða einkaaðilum 

en ásamt því hefur stofnunin heimild til þess að taka upp mál að eigin frumkvæði.47 

  

                                                 
37 Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir, Handbók stjórnarráðsins um EES (Utanríkisráðuneytið 2003) 10 

<http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/HandbokEES.pdf> skoðað 15. febrúar 2018. 
38 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 152. 
39 sama heimild 153. 
40 sama heimild 151. 
41 sama heimild 154–155. 
42 Hér eftir ESE-samningurinn. 
43 Stefán Már Stefánsson (n. 17) 275. 
44 Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir (n. 37) 14. 
45 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 153. 
46 Stefán Már Stefánsson (n. 17) 277. 
47 Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir (n. 37) 14. 
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Meginmarkmið og kjarni EES-samningsins er einsleitni innan EES-svæðisins eða 

sem fyrr segir að sömu réttarreglur gildi á yfirráðasvæðum aðildarríkja EFTA og ESB 

á tilteknum sviðum.48 Réttarkerfi ESB er lifandi og í stöðugri þróun og með EES-

samningnum var gert ráð fyrir skuldbindingu aðildarríkjanna til þess að taka nýja og 

afleidda löggjöf upp í samninginn jafnóðum,49 en það er grundvöllur þess að markmiðið 

um einsleitni nái fram að ganga. Markmiðið birtist meðal annars í starfsemi stofnana 

sem vinna sérstaklega að því markmiði að tryggja samræmda túlkun og réttarverkan 

EES-samningsins.50 Þá má einnig sjá hvernig markmiðið er fest enn betur í sessi með 

ákvæðum 6. og 7. gr. EES-samningsins og í bókun 35 við EES-samninginn um 

framkvæmd EES-reglna. Samkvæmt 6. gr. ber við framkvæmd og beitingu EES-

samningsins að túlka ákvæði hans í samræmi við úrskurði Evrópudómstólsins sem 

kveðnir hafa verið upp fyrir undirritunardag samningsins og skipta máli, eftir nánari 

reglum, með fyrirvara um þróun dómsúrlausna í framtíðinni.51 Þá er 1. mgr. 7. gr. 

samningsins svohljóðandi:  

 

Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða 

ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru 

þær eða verða teknar upp í landsrétt sem hér segir: 

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

samningsaðila; 

b. gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila 

val um form og aðferð við framkvæmdina.52  

 

Við innleiðingu á tilskipunum er aðildarríkjum þannig eftirlátið tiltekið svigrúm við val 

á formi og þeirri aðferð sem notuð er við að koma viðkomandi reglum inn í landsrétt 

sinn. Slíkt svigrúm er þó takmörkum háð og ef aðildarríki er ekki talið hafa fullnægt 

skuldbindingum sínum við innleiðingu getur það skapað skaðabótaábyrgð gagnvart 

þegnum aðildarríkisins. 53  Samkvæmt ákvæðinu eru aðildarríkin hins vegar 

skuldbundin til þess að lögleiða reglugerðir óbreyttar og í heild sinni inn í landsrétt. 

                                                 
48 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 123. 
49 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 292. 
50 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 123. 
51 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 294. 
52 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
53 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 293. Sbr. dómur Hæstréttar í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur í H 1999, bls. 550 

mál nr. 236/1999 
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Eftir að gerðir hafa verið teknar upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu 

EES-nefndarinnar, sbr. 1. mgr. 104. gr. EES-samningsins eru EFTA-ríkin skuldbundin 

til þess að innleiða hlutaðeigandi gerðir.54 

Á grundvelli 3. og 4. mgr. 104. gr. EES-samningsins er EFTA-ríkjunum veitt 

heimild til þess að gera kröfu um sértækar aðlaganir á þeim gerðum sem teknar eru upp 

í EES-samninginn en þær geta til dæmis kveðið á um frestun á gildistöku gerða, 

undanþágu EFTA-ríkis frá tilteknum ákvæðum eða aðlögun að tveggja stoða kerfi EES-

samningsins. 55  Í þeim tilvikum sem íslenska ríkið telur nauðsynlegt að gera 

lagabreytingar eða telja tiltekna gerð fela í sér valdframsal í skilningi 21. gr. 

stjórnaskrárinnar er þörf á að gera stjórnskipulegan fyrirvara við upptöku gerðarinnar í 

EES-samninginn.56  

  

                                                 
54 Sbr. dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-15/12 Jan Anfinn Wahl gegn íslenska ríkinu frá 22. júlí 

2013 sem staðfestir að EFTA-ríkin eru ekki skuldbundin til þess að innleiða gerðir fyrr en ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar liggur fyrir. Sjá nánari umfjöllun í grein Margrétar Einarsdóttur: 

Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðingu í íslenskan rétt, bls. 566-568 
55 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ 

(2015) 65 (4) Tímarit lögfræðinga 545, 552. 
56 sama heimild 553. Um stjórnskipulegan fyrirvara er fjallað í 103. gr. EES-samningsins og er EFTA-

ríkjunum veittur sex mánaða frestur til þess að aflétta fyrirvaranum. Í 1. ml. 1. mgr. 103. gr. laga nr. 

2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið segir: „Ef ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar getur 

einungis verið bindandi fyrir samningsaðila eftir að hann hefur uppfyllt stjórnskipuleg skilyrði skal 

ákvörðunin ganga í gildi á þeim degi sem getið er í henni, ef sérstakur dagur er tiltekinn, að því 

tilskildu að hlutaðeigandi samningsaðili hafi tilkynnt hinum samningsaðilunum fyrir þann dag að 

stjórnskipuleg skilyrði hafi verið uppfyllt“. 
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3 STJÓRNARSKRÁ LÝÐVELDISINS ÍSLAND NR. 33/1944 

 

3.1 Stjórnskipun Íslands  

Ísland er skilgreint sem frjálst og fullvalda ríki sem getur verið aðili að þjóðarétti og 

tekið á sig þjóðréttarlegar skuldbindingar skv. 1.gr. stjórnarskrárinnar. 57  Ekki er 

einhugur um merkingu hugtaksins ,,fullveldi” og hafa deilur myndast innan og á milli 

fræðisviða um skilgreiningu þess. Út frá sjónarhorni stjórnskipunarréttar er með vísun 

í hugtakið fullveldi horft til æðstu stjórnar innri málefna ríkis sem hafa meðal annars 

með höndum vald til að móta utanríkisstefnu.58 Við framkvæmd valdsins getur ríki 

kosið að deila hluta valdheimilda sinna með öðrum ríkjum á vettvangi alþjóðastofnana 

án þess að staða þess sem fullvalda ríki breytist.59 Að framan hefur verið rakið hvernig 

íslensk stjórnvöld lögfestu EES-samninginn árið 1992 en á þeim tíma voru uppi deilur 

um samrýmanleika samningsins við stjórnskipun Íslands vegna framsals á ríkisvaldi. 

Enn þann dag í dag eru færð fram rök með og á móti þeirri ádeilu af ráðamönnum, 

sérfræðingum og fræðimönnum.   

Ísland er þátttakandi í hefðbundnu milliríkjasamstarfi á grundvelli fjölda 

þjóðréttarsamninga60 en EES-samningurinn hefur sérstöðu vegna þeirra víðtæku áhrifa 

sem hann hefur haft á íslenskan rétt og réttarkerfið.61 Ákvarðanir um þátttöku Íslands í 

alþjóðlegu samstarfi líkt og EES-samningnum eru pólitískar í eðli sínu en byggja þó á 

stjórnskipun Íslands samkvæmt Stjórnarskrá lýðveldissins Íslands nr. 33/1944.62 Áður 

en lengra er haldið þykir því rétt að víkja nánar að þeim ákvæðum stjórnarskrárinnar 

sem fjalla um þrískiptingu ríkisvalds og gerð þjóðréttarsamninga til þess að mögulegt 

sé að skýra betur fyrirkomulag vegna valdframsals á grundvelli EES-samningsins. 

Stjórnarskráin kveður á um uppbyggingu íslenskrar stjórnskipunar og þær 

valdheimildir sem handhöfum ríkisvalds er falið innan marka íslensks yfirráðasvæðis. 

                                                 
57 Davíð Þór Björgvinsson ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana.”  

í Rannsóknir í félagsvísindum IV (Háskólaútgáfan 2003) 213-215 
58

 Davíð Þór Björgvinsson ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana.”  

í Rannsóknir í félagsvísindum IV (Háskólaútgáfan 2003) 213-215 
59 Björg Thorarenson ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá”  í Fullveldi í 99 ár, safn ritgerða til heiðurs dr. Davíð Þór Björgvinssyni sextugum (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2017)  116. 
60 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 142. 
61 sama heimild 147. 
62 Davíð Þór Björgvinsson ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana.”  

í Rannsóknir í félagsvísindum IV (Háskólaútgáfan 2003) 213-215 
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. Hinsvegar þykir hún afar þögul, í samanburði við stjórnarskrár flestra annarra 

Evrópuríkja, þegar kemur að samskiptum Íslands við önnur ríki á vettvangi þjóðaréttar 

en þau ákvæði sem koma helst til álita eru 2. gr., 21. gr. og 60. gr.63 

 

 3.2 2. gr. 

Í ákvæði 2. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um meginreglu um þrískiptingu ríkisvalds 

sem byggist á kenningum Montesquieus, fransks stjórnspekings sem skiptir valdhöfum 

ríkisins í löggjafar,- framkvæmdar- og dómsvald.64  Alþingi og forseti Íslands fara 

saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld með framkvæmdarvaldið og 

dómendur fara með dómsvaldið. Ljóst er að skiptingin er ekki eins klippt og skorin í 

framkvæmd og hún birtist í ákvæðinu en skörun getur orðið á verkefnum handhafa 

ríkisvaldsins. Þá reynir á túlkun á því hvar mörkin liggja sem 2. gr. er ætlað að tryggja.65 

Sem dæmi um slíka skörun má m.a. nefna að fyrir dómstólum hefur ítrekað reynt á það 

hvort löggjafanum sé heimilt að framselja til framkvæmdarvaldsins vald til að setja 

reglugerðir og stjórnvaldsfyrirmæli.66 Þrískipting ríkisvalds setur slíku valdframsali 

vissulega ákveðnar skorður, en löggjafinn getur ekki heimilað framkvæmdarvaldinu að 

setja reglur um efni sem samkvæmt stjórnarskránni á að skipa með lögum sem einungis 

Alþingi getur sett. Þá leiðir það einnig af þingræðisreglunni að mörkin á milli 

löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins séu óskýr en á Íslandi koma flestir ráðherrar 

úr hópi þingmanna.67 Þessi upptalning stjórnarskrárinnar á handhöfum ríkisvaldsins 

hefur verið talin koma í veg fyrir að handhafarnir geti framselt hluta ríkisvaldsins til 

annarra ríkja eða yfirþjóðlegra stofnana, t.d. með því að gerast hluti að sambandsríki.68 

Möguleg aðild Íslands að ESB hefur verið talin andstæð 2. gr. stjórnarskrárinnar og 

hafa fræðimenn flestir verið sammála í þeim efnum og talið að slík aðild fari einungis 

fram að undanfarinni stjórnarskrárbreytingu.69  

 

                                                 
63 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 128. 
64 Eiríkur Tómasson, Björg Thorarensen og Kristján Andri Stefánsson, „Skýringar við Stjórnarskrá 

Lýðveldisins Íslands“ (Forsætisráðuneytið 2005) 3 

<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/skyringar.pdf> skoðað 28. mars 2018. 
65 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 110. 
66 sama heimild 111. 
67 Eiríkur Tómasson, Björg Thorarensen og Kristján Andri Stefánsson (n. 64) 4. 
68 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útg., Háskólaútgáfan 1999) 386–387. 
69 sama heimild 389. 
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3.3 21.gr. 

Í 21. gr. stjórnarskrárinnar er að finna ákvæði um gerð þjóðréttarsamninga sem kveður 

á um heimild forseta Íslands til þess að gera samninga við annað ríki eða 

alþjóðastofnun, en ákvæðið er ekki talið fela í sér sérstaka heimild til framsals á 

ríkisvaldi til alþjóðastofnana. 70 Ákvæðið hefur staðið óbreytt að efni til frá því Ísland 

varð fullvalda, eða síðan það kom inn í 17. gr. Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands frá 

1920.71 Í ákvæðinu segir að forseti geti enga slíka samninga gert ef þeir hafa fólgið í 

sér afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum 

ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til. Ákvæðið tekur bæði til hvers konar 

samkomulags, tvíhliða og marghliða, sem Ísland gerir við alþjóðastofnanir eða önnur 

ríki og kveða á um réttindi og skyldur Íslands að þjóðarétti.72 Samkvæmt ákvæðinu er 

því einungis nauðsynlegt að leggja samning fyrir Alþingi í tilteknum tilvikum, þ.e. ef 

hann felur í sér „afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á 

stjórnarhögum ríkisins“. Með því er aðkoma löggjafarvaldsins að slíkum 

milliríkjasamningum tryggð. Orðalagið „afsal á landi“ vísar til yfirráðarétts íslenska 

ríkisins á landi sínu og orðalagið „kvaðir á landi eða landhelgi“ til takmarkaðra yfirráða 

yfir landi eða landhelgi. Þá hefur hugtakið „stjórnarhagir“ verið talið fela í sér þau tilvik 

þegar nauðsynlegt er að gera breytingar á lögum eða stjórnarskránni.73 Vald forseta í 

þessum efnum er í framkvæmd einungis formlegt en skv. 13. gr. stjórnarskrárinnar 

lætur forsetinn ráðherra framkvæma vald sitt og skv. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 39/1971 um 

untanríkisþjónustu Íslands er það á forræði utanríkisráðherra að fara með samningsgerð 

við önnur ríki.74  

Ákvæði 21. gr. er eina ákvæði stjórnaskrárinnar sem fjallar um tengsl landsréttar 

við þjóðarétt og kveður einungis á um heimild framkvæmdarvaldsins til að gera 

hefðbundna þjóðréttarsamninga. Ljóst er að löggjafanum er eftirlátið ákveðið svigrúm 

til þess að túlka hvort þjóðréttarsamningur brjóti í bága við stjórnarskrána. 

Stjórnarskráin tiltekur ekki hver sker úr um mörk þessa svigrúms en samrýmanleiki 

landsréttar og þjóðréttarsamninga er aðeins borinn undir dómstóla í tengslum við 

tiltekið sakarefni. Svigrúmið hefur þó ekki verið talið takmarkalaust en talið er að 

                                                 
70

 Davíð Þór Björgvinsson ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana”  

í Rannsóknir í félagsvísindum IV (Háskólaútgáfan 2003) 219. 
71 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 274. 
72 Eiríkur Tómasson, Björg Thorarensen og Kristján Andri Stefánsson (n. 64) 21. 
73 sama heimild 22. 
74 Björg Thorarensen, „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“ (n. 6) 427–428. 
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stjórnarskráin takmarki þetta svigrúm íslenskra stjórnvalda til þess að stofna til 

alþjóðlegra skuldbindinga sem framselja ríkisvald í mjög ríkum mæli til alþjóðlegra 

stofnana, líkt og aðildarríki ESB hafa gert.75 Því er nauðsynlegt að Alþingi vandi til 

verka og stígi varlega til jarðar þegar lagt er mat á hvort valdframsal kalli á 

stjórnarskrárbreytingu.76  

Stjórnarskráin gerir engar kröfur til þess með hvaða hætti samþykki Alþingis er 

veitt.77 Samþykki Alþingis fyrir aðild að þjóðréttarsamningi á grundvelli ákvæðisins er 

yfirleitt veitt með þingsályktun sem heimilar fullgildingu tiltekins samnings, en slíkt 

felur ekki í sér innleiðingu á þeim reglum sem samningurinn hefur að geyma inn í 

landsrétt. 78 Reglur þjóðréttarsamnings hafa þannig ekki lagagildi að innanlandsrétti 

nema fylgt sé ákvæðum stjórnarskrárinnar um lagasetningu og getur Alþingi því eitt 

sett lög sem skapa réttindi og skyldur innanlands. 79  Er það í samræmi við 

tvíeðliskenningu þjóðaréttar um að innanlandsréttur og þjóðaréttur séu sitt hvort 

lagakerfið og hefur Ísland verið talið byggja réttarskipun sína á kenningunni. 80 

Framkvæmdin hefur þó ekki verið talin endurspegla skýra skiptingu á milli eineðlis-og 

tvíeðlisríkja í ljósi þess að hægt er að finna margar útfærslur á sambandi lands-og 

þjóðaréttar og hefur þessi flokkun því sífellt minni þýðingu.81  

Tvíeðliskenningin eru ein leið til þess að skýra samband lands- og þjóðaréttar og 

hefur verið vísað til þeirra röksemda að þjóðaréttur snúi að samskiptum, réttindum og 

skyldum ríkja sem aðila ólíkt landsrétti sem snýr að réttindum og skyldum einstaklinga 

og lögaðila.82 Önnur leið er eineðliskenningin sem telur reglur lands- og þjóðaréttar til 

sama lagakerfisins en stjórnskipun margra ríkja á meginlandi Evrópu einkennist af 

þeirri kenningu. Þau ríki hafa oftar en ekki ákvæði í stjórnarskrám sem fjallar 

sérstaklega um stöðu þjóðréttarsamninga að landsrétti, en með ólíkri útfærslu.83  

 

                                                 
75 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 289. 
76 sama heimild 291. 
77 Gunnar G. Schram (n. 68) 381. 
78 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 128–129. 
79 sama heimild 128. 
80 sama heimild 129. 
81 sama heimild 130. 
82 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 146. 
83 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 

íslenskan rétt“ (n. 5) 277. 
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3.4 60.gr. 

Þegar skoðaðar eru þær skorður sem stjórnarskráin setur fyrir framsali á ríkisvaldi er 

nauðsynlegt að líta einnig til 60. gr. sem tryggir þegnum og lögaðilum íslenska ríkisins 

ákveðna réttarvernd.84 Samkvæmt 60. gr. stjórnarskrárinnar skulu dómendur skera úr 

öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda en með ákvæðinu er réttur einstaklinga 

og lögaðila innan íslensks yfirráðasvæðis til að bera ágreining vegna athafna 

stjórnvalda undir dómstóla undirstrikaður. Þegar ríkisvald er fært að hluta eða heild til 

alþjóðastofnana er sá stjórnarskrárbundni réttur ekki lengur tryggður.85 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
84 sama heimild 289. 
85 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 143. 
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4 FORSENDUR LAGA NR. 2/1993 UM EVRÓPSKA 

EFNAHAGSSVÆÐIÐ 
 

4.1 Fjórmenningaálitið 

Í athugasemdum með frumvarpi er varð að lögum nr. 2/1993 segir meðal annars að eitt 

af markmiðum Íslands í samningsviðræðunum hafi verið að samningurinn myndi ekki 

leiða til framsals á löggjafarvaldi til sameiginlegra stofnana eða nokkurra 

stjórnarskrárbreytinga.86 Í aðdraganda að fullgildingu og lögfestingu EES-samningsins 

mat þáverandi utanríkisráðherra, Jón Baldvin Hannibalsson, það svo að nauðsynlegt 

væri að setja á fót sérstaka nefnd til þess að leggja mat á það hvort EES-samningurinn 

bryti á einhvern hátt gegn stjórnarskránni.87 Nefndina skipuðu fjórir lögfræðingar, Þór 

Vilhjálmsson fv. forseti hæstaréttar, Gunnar G. Schram prófessor, Stefán Már 

Stefánsson prófessor og Ólafur W. Stefánsson skrifstofustjóri. Helstu greinar 

stjórnarskrárinnar sem nefndin leit til vegna álitsins voru 1., 2. og 21. gr. Í áliti sínu 

komst nefndin að þeirri niðurstöðu að fullgilding og lögfesting EES-samningsins 

krefðist ekki breytinga á stjórnarskránni.88 Umrædd álitsgerð lagði grunninn að þeirri 

túlkun að valdframsal á grundvelli EES-samningsins rúmaðist innan 

stjórnarskrárinnar.89 Í álitsgerðinni er tekin afstaða til ákvæða EES-samningsins sem 

helst voru talin nauðsynleg að skoða með tilliti til álitamála um valdframsal og með 

hliðsjón af stjórnarskránni. Fjallað er með skýrum hætti um mögulegt valdframsal hjá 

hverjum og einum þætti ríkisvaldsins en í næstu köflum verður gerð grein fyrir 

umræddum ákvæðum samningsins, þeim forsendum sem lágu að baki niðurstöðu 

fjórmenninganna ásamt helstu gagnrýni á álitsgerð þeirra.  

 

4.2 Helstu ákvæði EES-samningsins sem komu til álita 

 

4.2.1 Löggjafarvald 

Hvað varðar framsal löggjafarvalds var litið til ákvæða 2. kafla samningsins sem fjallar 

um tilhögun ákvarðanatöku, þá sérstaklega 98. gr. og bókunar 35. Í 98. gr. er kveðið á 

                                                 
86 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 1 - 1. mál, Fylgiskjal IV. 
87 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson, „EES og framsal ríkisvalds“, Afmælisrit: Þór 

Vilhjálmsson sjötugur, 9. júní 2000 (Orator 2000) 77. 
88 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál. 
89 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 124. 
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um hvernig ný löggjöf er sett en heimilt er að gera breytingar á EES-samningnum eða 

viðaukum hans á grundvelli ákvörðunar EFTA-ríkjanna og ESB í sameiginlegu EES-

nefndinni. Samkvæmt 2. mgr. 93. gr. samningsins skal afstaða EFTA-ríkjanna vera 

samhljóða í nefndinni.90 Ný löggjöf sem tekin er upp í EES-samninginn á alltaf rætur 

að rekja til ákvörðunar Evrópusambandsins en með þessu er aðkoma EFTA-ríkjanna 

tryggð með þeim hætti að hvert og eitt ríki fær tækifæri til þess að láta í ljós afstöðu 

sína með því að samþykkja eða hafna löggjöf.91 Í samningnum er einnig kveðið á um 

óformlegt samráð EFTA ríkjanna og ESB í 99. gr., á sama hátt og leitað er samráðs við 

aðildarríki ESB, í aðdraganda lagasetningar ESB sem fellur undir gildissvið 

samningsins. Hér var það einnig talið mikilvægt að EES-samningurinn og þær gerðir 

sem teknar eru upp í samninginn hafa ekki áhrif á þegna íslenska ríkisins nema eftir 

aðkomu Alþingis við innleiðingu ákvæða hans í samræmi við reglur íslensks 

stjórnskipunarréttar. Hver einasta breyting og viðauki við samninginn hefur því stöðu 

þjóðréttarsamnings og réttaráhrifin á Íslandi eru háð afgreiðslu Alþingis á löggjöfinni 

sem hefur ald til þess að taka ákvörðun um að hafna eða samþykkja hana.92  

Grunnregla ESB um forgangsáhrif felur í sér að réttarreglur ESB eru rétthærri 

en allar innlendar réttarreglur aðildarríkja ESB, þar með talið stjórnarskrám þeirra93, en 

eins og fjallað var um í kafla 2.2 hér að framan er það eitt af yfirþjóðlegum einkennum 

ESB. Við samningsviðræður um EES-samninginn undirstrikaði ESB mikilvægi þess að 

forgangsáhrif réttarreglna yrðu einnig hluti af EES-rétti til að mögulegt væri að tryggja 

betur markmiðið um einsleitni á innri markaðnum. EFTA-ríkin töldu ógerlegt að 

gangast við slíkri skuldbindingu þar sem forgangsáhrif í þeirri mynd sem hún birtist 

innan ESB felur í sér fyrirkomulag sem samrýmist ekki stjórnarskipun EFTA- ríkjanna. 

Í bókun 35 við EES-samninginn felst málamiðlun í þessum efnum sem ætlað er að mæta 

sjónarmiðum ESB og EFTA-ríkjanna.94 

Bókun 35 skiptist í fororð annars vegar og staka grein hinsvegar sem eru svohljóðandi: 

Fororð: 

Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði 

sem byggist á sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að 

framselja löggjafarvald til stofnana Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð 

                                                 
90 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál fylgiskjal I, kafli II. 
91 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 151. 
92 sama heimild. 
93 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 71. 
94 Margrét Einarsdóttir, „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“ (2014) 10 (1) Tímarit Lögréttu 75, 

76. 
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þessum markmiðum verður því að ná með þeirri málsmeðferð sem gildir í 

hverju landi um sig;  

Stök grein: 

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

komnar eru til framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin 

sig til að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í 

þeim tilvikum.  

 

Með þessari málamiðlun er leitast eftir að afgreiða stjórnskipunarvanda EFTA- ríkjanna 

með þeim hætti að löggjafarvaldi aðildarríkjanna er eftirlátið að tryggja forgangsáhrif 

EES-reglna með lagasetningu, með þeim hætti sem það kýs.95 Til þess að uppfylla 

skuldbindingar sínar samkvæmt bókun 35 fór Alþingi þá leið að lögfesta forgangsáhrif 

EES-réttar með ákvæði 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 96  Er 

ákvæðið talið fela í sér lögskýringarreglu sem segir að túlka beri lög og reglur, að svo 

miklu leyti sem við á, í samræmi við EES-samninginn.97 

 

4.2.2 Framkvæmdarvald 

Þau ákvæði EES-samningsins sem fjórmenningarnir töldu koma til álita varðandi 

framsal framkvæmdarvalds voru reglur um eftirlit með aðildarríkjunum. Bæði almennt 

eftirlit og sérstakt eftirlit á sviði opinberra innkaupa, ríkisaðstoðar ásamt reglum um 

samkeppnismál. 98  Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), fastanefnd EFTA og EFTA 

dómstóllinn, stofnanir sem settar voru á fót með tveggja stoða kerfi EES-samningsins 

og fjallað hefur verið um hér að framan í kafla 2.3, sinna þessu almenna og sérstaka 

eftirliti gagnvart EFTA ríkjunum. Er stofnununum fengnar ákveðnar heimildir bæði í 

ákvæðum EES-samningsins og ESE-samningsins til þess að sinna eftirlitinu. 99 

Samkvæmt 5. gr. ESE-samningsins skal ESA tryggja beitingu EES-reglna og að EFTA-

ríkin standi við skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. Eftirlitið 

takmarkast þó ekki við EFTA-stoðina þar sem bæði framkvæmdastjórn ESB og 

Evrópudómstóllinn sinna sambærilegu eftirlitshlutverki gagnvart aðildarríkjum ESB og 

hafa á ákveðnum sviðum valdheimildir sem koma einnig til álita í EFTA-ríkjunum.100 

                                                 
95 sama heimild 77. 
96 sama heimild 76. 
97 sama heimild 79. 
98 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál. 
99 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 147. 
100 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál. 
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Samkvæmt 31. gr. og 33. gr. ESE-samningsins er ESA heimilt að höfða mál 

gegn EFTA-ríki vegna meintra brota á samningnum og er því skylt að hlíta dómsúrlausn 

málsins. ESA hefur einnig heimild til að grípa til úrræða ef að grunur er á um að reglur 

um útboð og samningsboð hafi verið brotnar samkvæmt bókun 2 við ESE-

samninginn.101 Það sama á við ef grunur er um brot gegn ákvæðum EES-samningsins 

um ríkisaðstoð samkvæmt bókun 3 við ESE-samninginn. Þessar aðgerðir ESA beinast 

beint að aðildarríkjunum sjálfum og stjórnvöldum þeirra en óbeint að einstaklingum og 

lögaðilum þeirra.102  

 Þá eru ESA einnig fengnar heimildir sem eru sambærilegar heimildum 

framkvæmdastjórnar ESB á sviði samkeppnismála en reglur EES-samningsins á því 

sviði snúa að því að koma í veg fyrir ólögmæta samvinnu innan EES-svæðisins í heild. 

Þær heimildir felast í bindandi ákvörðunum sem snúa að einstaklingum og lögaðilum 

aðildarríkjanna og verða einungis bornar undir EFTA-dómstólinn en ekki dómstóla 

aðildarríkjanna. Ef málin varða blönduð samkeppnismál heyra þau hinsvegar undir 

valdsvið Evrópudómstólsins og einnig skiptist eftirlitið á milli stoðanna ef fyrirtæki eru 

með tvöfalt heimilisfesti innan ESB-ríkis annars vegar og EFTA-ríkis hins vegar. Þá 

eru ákvarðanir ESA um sektir og févíti sem beinast að einstaklingum og lögaðilum 

aðildarríkjanna vegna brota gegn EES-samningnum aðfararhæfar, sbr. 19. gr. ESE-

samningsins.103  

Í umfjöllun sinni um framkvæmdarvald benda fjórmenningarnir einnig á tilvik 

í íslenskri réttarframkvæmd sem þeir telja hafa þýðingu við mat á álitaefni sínu. Nefna 

þeir sérstaklega þó nokkra þjóðréttarsamninga sem Ísland hefur fullgilt og fela í sér 

skyldur fyrir íslenska ríkið. Þá vekja þeir athygli á því að dæmi eru um að íslenskir 

dómstólar beiti erlendum lögum við úrlausn tiltekinna mála, erlend stjórnvöld geta á 

afmörkuðu sviði gefið fyrirmæli sem gilda á Íslandi og að erlendar 

stjórnsýsluákvarðanir og dómsúrlausnir geti talist aðfararhæfar hér á landi í tilteknum 

tilvikum.104 

 

                                                 
101 sama heimild. 
102 sama heimild. 
103 sama heimild. 
104 sama heimild. 
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4.2.3 Dómsvald 

Við skoðun á EES-samningnum með tilliti til mögulegs valdframsals á dómsvaldi voru 

ákvæði 4. mgr. 111. gr. EES-samningsins um gerðardóm vegna deilumála milli aðila 

samningsins meðal annars skoðuð. Möguleiki innlendra dómstóla til þess að leita eftir 

ráðgefandi áliti EFTA dómstólsins um túlkun á samningnum á grundvelli 34. gr. EES-

samningsins kom einnig til álita en um var að ræða fyrirbæri sem var áður óséð í 

íslenskum rétti. Hér þótti sérstaklega mikilvægt að um væri að ræða álit sem ekki væri 

ætlað að vera bindandi. Þá þótti einnig nauðsynlegt að líta til hlutverks 

Evrópudómstólsins gagnvart EFTA-ríkjunum en til dæmis má nefna það dómsvald sem 

dómstóllinn hefur á sviði tiltekinna samkeppnismála sbr. umfjöllun í kafla 4.2.2. um 

framkvæmdarvald. Þá er í 107. gr. EES-samningsins og bókun 34 kveðið á um þann 

möguleika að EFTA-ríkin heimili innlendum dómstólum að óska eftir því að 

Evrópudómstóllinn taki ákvörðun um túlkun EES-reglu. Taka fjórmenningarnir ekki 

afstöðu til þess hvort slík ákvörðun myndi kalla á stjórnarskrárbreytingu og benda á að 

það er alltaf á forræði íslenska ríkisins að leita eftir forúrskurði Evrópudómstólsins en 

það væri einungis tækt ef sett væri heimild í íslensk lög. Í 6. gr. samningsins er kveðið 

á um fordæmisgildi dómsúrlausna Evrópudómstólsins í EES-rétti.105 Er litið svo á að 

6. gr. sé einungis túlkunarregla sem feli ekki í sér skuldbindingu fyrir íslenska dómstóla 

né stjórnvöld. Fjórmenningarnir telja einnig tilefni til þess að vekja sérstaklega athygli 

á því að á Íslandi finnast fordæmi þess að lögsaga erlendra dómstóla alþjóðastofnana 

sé viðurkennd, meðal annars Mannréttindadómstóls Evrópu í Strassborg.106 

 

4.3 Fjórmenningakenningin 

Í niðurstöðum álitsins er það meðal annars talið vera skýrt og afdráttarljóst að EES-

samningurinn felur ekki í sér framsal á löggjafarvaldi með vísan til fororða bókunar 35, 

en þar segir: „án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana 

Evrópska efnahagssvæðisins“. 107 

Einnig er þess getið að lögfesting á lögskýringarreglum hafi ekki þýðingu við mat 

á því hvort samningurinn kalli á stjórnarskrárbreytingu. Í álitinu er gengið út frá þeirri 

túlkun á 2. gr. stjórnarskrárinnar að um meginreglu sé að ræða og að í gildi séu 

undantekningar er varða bæði valdmörk innlendra aðila og erlenda valdhafa. Þykir leitt 

                                                 
105 sama heimild. 
106 sama heimild. 
107 sama heimild. 
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í ljós að með ákvæðum EES-samningsins er stofnunum EES-stoðarinnar faldar tilteknar 

heimildir sem teljast til framkvæmdar- og dómsvalds á sviði samkeppnisreglna. 

Niðurstaða álitsins var sú að ekki væri um óheimilt framsal að ræða og EES-

samningurinn bryti því ekki í bága við stjórnarskrána. Samt sem áður er bent á að ef 

forsendur álitsins standast ekki kunni síðar meir að vera nauðsynlegt að gera breytingu 

á stjórnarskránni.108 Á bak við framangreinda niðurstöðu fjórmenninganna liggja sex 

atriði sem þeir töldu í sameiningu skipta máli og eru þau eftirfarandi: 

 

1. Það er íslensk réttarregla að við sérstakar aðstæður beri að beita erlendum 

réttarreglum hér á landi,  

2. Dæmi eru til þess, að ákvarðanir erlendra stjórnvalda gildi hér á landi og að 

þær séu aðfararhæfar, 

3. Dæmi eru til þess, að erlenda dóma megi framkvæma hér á landi, 

4. Vald það, sem alþjóðastofnununum er ætlað með samningnum, sem hér er 

fjallað um er vel afmarkað, 

5. Þetta vald er á takmörkuðu sviði, 

6. Það er ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila.109 

 

Frá því að þau sex atriði sem nefnd eru hér að framan voru sett fram í álitinu, sem 

forsenda þeirrar niðurstöðu að EES-samningurinn gengi ekki gegn stjórnarskránni, hafa 

þau verið talin mynda ákveðna reglu eða kenningu sem er oft nefnd 

fjórmenningakenningin.110  

Kenningin gerir þá kröfu til valdframsals til erlendra aðila eða alþjóðastofnana að 

það sé vel afmarkað, á takmörkuðu sviði og ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska 

aðila eins og segir í seinni þremur atriðunum. Með fyrstu þremur atriðunum eru dregin 

saman tilvik sem jafna má til einhvers konar valdframsals til erlendra valdhafa sem þá 

þegar voru til staðar í íslenskri stjórnskipan. Höfundar álitsins draga þá ályktun að í 

sameiningu varpi þessi atriði ljósi á viðurkennda undantekningu frá meginreglu 2. gr. 

stjórnarskrárinnar og að um sé að ræða gilda réttarreglu á grundvelli venju, eða 

stjórnskipunarvenja.111 Niðurstöðukafla álitsins lýkur stuttu eftir að þessi ályktun er 

dregin án frekari skýringa eða röksemda henni til stuðnings en tilvísun til þeirra tilvika 

sem höfundar telja sýna fram á að réttarreglunni hafi verið beitt. 112  Þýðing 

fjórmenningakenningarinnar hefur verið mikil en allar götur síðan hefur verið vísað til 

                                                 
108 sama heimild. 
109 sama heimild. 
110 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 87) 78. 
111 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál. 
112 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 87) 81. 
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hennar þegar sérfræðingar leggja mat á nýjar gerðir sem teknar eru upp í EES-

samninginn og vekja upp sömu stjórnskipulegu spurningarnar á Íslandi.113 

 

4.4 Fjórmenningakenningin – Gagnrýni og síðari þróun 

 

4.4.1 Gagnrýni á fjórmenningakenninguna 

Eftir að frumvarp til laga um staðfestingu EES-samningsins var lagt fram var fátt annað 

sem komst að í samfélagsumræðinni hér á landi en möguleg lögfesting samningsins og 

þau áhrif sem það hefði í för með sér.114 Íslenskir fræðimenn hafa ekki verið á sama 

máli um þau efni en bæði forsendur og beiting fjórmenningakenningarinnar sætti 

töluverðri gagnrýni á sínum tíma115 og af nýlegum skrifum fræðimanna að dæma gerir 

hún það enn þann dag í dag.116  

Var niðurstaða álits nefndarinnar sem þáverandi utanríkisráðherra hafði skipað 

strax gagnrýnd meðal annars í álitsgerð Björns Þ. Guðmundssonar, prófessors, sem 

taldi frekari lögfræðilega rannsókn á samræmi samningsins við ákvæði 

stjórnarskrárinnar vera nauðsynlega. 117  Í upphafi álitsins virðist Björn gagnrýna 

hvernig fjórmenningarnir nálguðust viðfangsefnið og leggur fram atriði sem hann telur 

nauðsynleg til þess að byggja upp víðtæka og málefnalega lögfræðilega umræðu um 

stjórnarskrána og EES-samninginn. Hann telur það rýra gildi lögfræðilegrar álitsgerðar 

fjórmenninganna að þeir hafi sjálfir þurft að gefa sér forsendur sem skiptu máli fyrir 

niðurstöðuna í ljósi þess að engin reynsla hefur fengist af starfsemi þeirra stofnana sem 

settar eru á fót með EES-samningnum. Gagnrýni Björns skín í gegnum álitsgerð hans 

og má meðal annars sjá í þessum orðum:  

 

Viðfangsefnið má hins vegar ekki nálgast þannig að spurt sé: Er unnt að 

tína til nægileg lögfræðileg rök fyrir því að komast megi hjá þeirri 

umfangsmiklu aðgerð og þeirri pólitísku áhættu sitjandi ríkisstjórnar að 

                                                 
113 sama heimild 80. 
114 Friðgeir Björnsson og Steingrímur Gautur Kristjánsson (ritstj.), „EES-Samningurinn og íslensk lög“ 

(1991) 41 (4) Tímarit lögfræðinga 225, 225. 
115 Sigurjón Ingvason, „EES-samningurinn og stjórnarskráin“ (1992) 45 (3) Úlfljótur 247, 247. 
116 Um það vísast til greinar Bjargar Thorarensen sem birtist í: Fullveldi í 99 ár, safn ritgerða til heiðurs 

dr. Davíð Þór Björgvinssyni sextugum, bls. 140-141. Slíka gagnrýni má einnig finna í álitsgerðum 

fræðimanna um innleiðingu gerða á grundvelli EES-samningsins. Sjá til dæmis álitsgerð Stefán Más 

Stefánssonar um hvort ákvæði reglugerðar ESB nr.216/2008, einkum ákvæði 25.gr. reglugerðarinnar, 

stangist á við íslensku stjórnarskrána sem birtist í Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj.1079 - 621. mál, 

fylgiskjal II. 
117 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál. 
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breyta stjórnarskránni vegna nauðsynlegrar lögfestingar EES-

samningsins?118 

 

Álitsgerð Björns má skilja þannig að hann telur álitaefnið um mögulega 

stjórnarskrárbreytingu vegna EES- samningsins vera svo stórt og vandmeðfarið að gera 

þurfi strangari kröfur til þess hvernig viðfangsefnið er nálgast og að sú nálgun sem 

birtist í fjórmenningakenningunni dugi ekki til. Líkt og fjórmenningarnir komst Björn 

að þeirri niðurstöðu að samningurinn fæli í sér framsal á framkvæmdar- og dómsvaldi. 

Hinsvegar gagnrýndi Björn þó nokkrar forsendur sem fjórmenningarnir höfðu gefið sér 

sem leiddi til þess að heildarniðurstaða hans var önnur. Í álitsgerð sinni segir Björn 

meðal annars: 

 

Fjórmenninganefnd utanríkisráðherra telur að þrátt fyrir ákvæði 2. gr. 

stjórnarskrárinnar sé valdframsal heimilt á vel afmörkuðum og 

takmörkuðum sviðum. Kemst hún að þeirri niðurstöðu að í þessu tilviki sé 

þeim skilyrðum fullnægt. En hvar á að draga mörkin? Hvenær er svið ekki 

svo nægilega vel afmarkað til þess að um óleyfilegt valdframsal sé að ræða? 

Mat í þessu efni tel ég svo vandasamt og afdrifaríkt að varhugavert sé að 

láta hinn almenna löggjafa um það.119 

 

Gagnrýni Björns á fjórmenningakenninguna felst fyrst og fremst í því hvernig 

kenningunni var beitt á álitaefnið og EES-samningurinn túlkaður en hann lagði ekki 

fram athugasemdir við gildi kenningarinnar sjálfrar sem réttarreglu. 120  Hann segir 

meðal annars að túlkun á stjórnarskránni megi ekki líta sömu augum og túlkun 

meginreglna og undantekninga í almennum lögum. Heildarniðurstaða álitsgerðar 

Björns var sú að það væri raunverulegur vafi á því hvort EES-samningurinn stæðist 2. 

gr. stjórnarskrárinnar og að lögfesting samningsins að óbreyttri stjórnarskrá fæli í sér 

of mikla áhættu.121 

Einnig lagði dr. Guðmundur Alfreðsson fram álitsgerð um EES og 

stjórnarskrána og er á köflum töluvert harðorðari í gagnrýni sinni á forsendur og 

ályktanir fjórmenninganna.122 Guðmundur gerir ályktun þeirra um undantekningar frá 

2. gr. stjórnarskrárinnar að sérstöku umfjöllunarefni í áliti sínu og þær röksemdir sem 

                                                 
118 sama heimild. 
119 sama heimild. 
120 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 87) 81. 
121 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál. 
122 sama heimild. 
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lagðar eru fram til stuðnings þess að valdframsal sé heimilt telur hann vera 

ófullnægjandi eða eins og hann orðar það: 

 

Þessar kenningar þeirra eru athyglisverðar, en þær eiga sér engar stoðir í 

stjórnarskránni sjálfri, í framkvæmd hennar til þessa eða í ritum 

fræðimanna um íslenzkan stjórnskipunarrétt. Það þarf að breyta 

stjórnarskránni til þess að koma þeim í framkvæmd. 123 

 

Ólíkt álitsgerð Björns sem einblínir á beitingu fjórmenningakenningarinnar leitast 

Guðmundur eftir því að höggva á rótina sjálfa sem er grundvöllur og uppruni 

kenningarinnar og því að myndast hafi löghelguð stjórnskipunarvenja.124  

Strax í inngangskafla álitsins vísar Guðmundur til EES-samningsins sem 

yfirþjóðlegrar skuldbindingar sem varast skuli að bera saman við aðrar skuldbindingar 

Íslands að þjóðarétti en engin dæmi séu um valdframsal til yfirþjóðlegrar 

alþjóðastofnunar sem Ísland á ekki aðild að. Telur hann nauðsynlegt að fara varlega í 

samanburð á slíkum skuldbindingum ríkisins og leitast eftir að hrekja þær ályktanir sem 

fjórmenningarnir drógu með samanburði á EES-samningnum við aðrar 

þjóðréttarskuldbindingar Íslands og íslenskar réttarreglur. Þá áréttar hann einnig hversu 

mikilvægu hlutverki stjórnarskráin gegnir og að fylgt sé stjórnskipunarlega réttri 

afgreiðslu EES-samningsins sem sé óháð pólitískri afstöðu til hans. Guðmundur telur 

nauðsynlegt að gera greinarmun á formlegu og efnislegu ákvörðunarvaldi og bendir á 

þær efasemdir sem fjórmenningarnir höfðu gagnvart eigin ályktunum.125  

Sigurjón Ingvason fer nokkrum orðum um formlegt ákvörðunarvald í umfjöllun 

sinni um löggjafarvald í grein sinni um EES samninginn og stjórnarskrána frá 1992. 

Virðist hann taka undir þá nálgun að það lagasetningarfyrirkomulag sem samningurinn 

kveður á um feli í sér að Alþingi fari formlega með völdin en ekki endilega efnislega 

og telur það vera nauðsynlegt, svo lengi sem það sé innan skynsamlegra marka, í ljósi 

þróunar á samstarfi ríkja á alþjóðavettvangi. 126  Í greininni er því haldið fram að 

ákveðnir hlutar EES-samningsins samrýmist ekki íslensku stjórnarskránni. Vekur 

Sigurjón athygli á því að lögfræði sé þess eðlis að erfitt geti verið að fullyrða með 

                                                 
123 sama heimild. 
124 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 87) 82. 
125 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál. 
126 Sigurjón Ingvason (n. 115) 257. 
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óyggjandi hætti hver rétt niðurstaða sé í ljósi þess að niðurstaðan ræðst alltaf á þeim 

forsendum sem menn kjósa að byggja á hverju sinni.127 

Í grein dr. Davíðs Þórs Björgvinssonar frá árinu 2000, sem ber heitið EES og 

framsal ríkisvalds, er rifjað upp þau skoðanaskipti sem urðu við fullgildingu og 

innleiðingu EES samningsins og í kjölfar fjórmenningaálitsins. Davíð Þór leggur þar 

fram frekari röksemdir til stuðnings fjórmenningakenningunni í ljósi þess tíma sem 

hefur liðið frá fullgildingu og lögfestingu EES-samningsins.128   

Telur hann það vinna gegn hagsmunum íslenska ríkisins og ríkisborga að túlka 

þögn íslensku stjórnarskrárinnar á þann veg að valdframsal til alþjóðlegra stofnana sé í 

öllum tilfellum óheimilt. 129  Slík túlkun fari einnig gegn lagalegum veruleika með 

hliðsjón af samspili kenninga um óbreytilega skýringu stjórnarskrárinnar annars vegar 

og kenning um breytilega skýringu hinsvegar. 130  Einnig teflir hann fram 

,,lagapólitískum rökum” þess efnis að meta þurfi hvaða verndarhagsmunir búi að baki 

þeim réttarreglum sem takmarka heimildir valdhafa ríkisins til þess að framselja 

ríkisvald.131 Kemst Davíð Þór að þeirri niðurstöðu að hagsmunir borgaranna verði að 

vega þyngra en hagsmunir ríkisheildarinnar, en þeim gæti einmitt verið best borgið með 

aðild að EES.132 Telur hann endanlegt ákvörðunarvald liggja hjá innlendum valdhöfum 

og ekki sé tækt að aðskilja það sem annars vegar formlegt og hins vegar efnislegt.133 Þá 

telur hann það ekki ráða úrslitum að önnur dæmi valdframsals sem fjórmenningarnir 

vísa til feli ekki í sér sams konar valdframsal og bendir á að þeim dæmum hafi fjölgað 

frá því álit fjórmenninganna var skrifað sem styrkir röksemdir þeirra.134   

Sú leið sem Ísland fór við túlkun á stjórnarskránni vegna EES-samningsins 

hefur einnig verið gagnrýnd í samanburði við hvernig stjórnskipunarleg álitaefni vegna 

EES-samningsins voru framkvæmd í öðrum ríkjum. Í Noregi var það metið sem 

nauðsynlegt að nýta heimild 93. gr. norsku stjórnaskrárinnar við fullgildingu EES-

samningsins. 135 Ákvæðið kveður á um heimild stjórnvalda til þess að gera samninga 

sem fela í sér framsal á ríkisvaldi í takmörkuðum mæli.136 Eftir stjórnarskrárbreytingar 

                                                 
127 sama heimild 261. 
128 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 87) 78. 
129 sama heimild 108. 
130 sama heimild 88–89. 
131 sama heimild 85. 
132 sama heimild 88. 
133 sama heimild 99. 
134 sama heimild 94–95. 
135 sama heimild 100. 
136 Sigurjón Ingvason (n. 115) 258. 
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árið 2014 færðist ákvæðið í 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar en ákvæðið gerir kröfu 

um ¾ hluta atkvæða í þeim tilvikum sem alþjóðasamningur kveður á um valdframsal 

til alþjóðastofnana sem nær ekki einungis til norska ríkisins.137 Þá er einnig áskilnaður 

um aðild Noregs að þeirri alþjóðastofnun sem valdið er framselt til.138 Með umfjöllun 

sinni virðist Davíð Þór vilja benda á að það sé engin ein stjórnskipulega rétt leið til þess 

að mæta þeim stjórnskipulegu álitamálum sem leiða af EES-samningnum.Viðurkennir 

Davíð Þór að það gæti vissulega reynst skynsamlegt að fara sömu leið og önnur ríki og 

leggjast í stjórnarskrárbreytingar139 en leitast samt sem áður eftir því að hrekja allan 

samanburð á leiðunum. Gerir hann það með þeim rökum að á Íslandi hafi verið notast 

við aðferð sem viðurkennd er í réttarríkjum og það að velja að fara ólíka leið séu ekki 

sjálfstæð rök fyrir því að nauðsynlegt hafi verið að gera stjórnarskrárbreytingu eða því 

að leiðin sem Ísland fór sé í grundvallaratriðum röng.140  

   

4.4.2 Síðari þróun fjórmenningakenningarinnar 

Meðal þess sem hefur verið bent á síðar meir er að með þeirri reynslu sem hefur nú 

fengist á framkvæmd EES-samningsins sé ljóst að valdframsal vegna hans sé töluvert 

yfirgripsmeira en menn gerðu sér grein fyrir á sínum tíma.141 Samningurinn er sífellt að 

stækka og á Íslandi reynir í vaxandi mæli á þær forsendur sem byggt var á í 

fjórmenningaálitinu vegna valdframsals.142 Í bókinni EES-réttur og landsréttur telur 

Davíð Þór þá þróun einmitt styrkja rökfærslu fjórmenninganna og benda til þess að 

túlkun þeirra á 2. gr. stjórnarskrárinnar sé viðurkennd.143 Björg Thorarensen er á öðru 

máli og telur að ef það valdframsal sem leitt hefur EES-samningnum eftir gildistöku 

hans hefði legið fyrir árið 1992 hefði samningurinn ekki verið samþykktur.144 

                                                 
137 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 118. 
138 sama heimild.; Athygli er vakin á 2. mgr. 26. gr. norsku stjórnarskrárinnar sem hefur verið túlkuð 

með þeim hætti að valdframsal til alþjóðastofnana sem Noregur er ekki aðili að sé heimilt ef það hefur 

óveruleg áhrif á fullveldi norska ríkisins. Sjá frekari umfjöllun í grein Margrétar Einarsdóttur: 

„Vaxandi vandkvæði við frmakvæmd EES-samningsins – upptaka afleiddrar löggjafar“ bls. 533-534 
139 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 87) 102. 
140 sama heimild 101. 
141 sama heimild 83; Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða 

óþarfar breytingar á stjórnarskrá ?“ (n. 3) 139. 
142 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 124. 
143 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 456–457. 
144 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 140. 
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Í fyrrnefndri bók gerir Davíð Þór tilraun til þess að afmarka betur þá réttarreglu 

sem mótast hefur í kjölfar kennisetningar fjórmenninganna með skrifum fræðmanna og 

réttarframkvæmd. Lýsir hann réttarstöðunni á Íslandi með eftirfarandi hætti: „í stuttu 

máli má segja að í lagaframkvæmd og fræðilegum viðhorfum hafi verið mótuð óskráð 

regla sem heimilar hinum almenna löggjafa framsal ríkisvalds í takmörkuðum 

mæli“.Telur hann afmörkun á inntaki og umfangi reglunar vera erfiða en líkt og gert er 

í röksemdarfærslu fjórmenningakenningarinnar byggir hann á því að til þess að 

valdframsal til alþjóðastofnana teljist heimilt þurfi það að vera afmarkað, takmarkað og 

ekki verulega íþyngjandi.145 

Freistar Davíð Þór þess að afmarka frekar inntak og skilyrði reglunar með því 

að bæta við eftirfarandi viðmiðum: að valdframsalið eigi byggja á almennum lögum; 

það skuli byggja á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og stefnir 

að lögmætu markmiði: byggt sé á lýðræðislegum grundvelli í þeim alþjóðlegu 

stofnunum sem fara með valdheimildir og að þær viðurkenni almennar meginreglur um 

réttláta stjórnsýslu og málsmeðferð ásamt því að stjórnarskrárvarinn réttur einstaklinga 

og lögaðila verði ekki skertur og mögulegt sé að afturkalla valdframsalið.146 Í skrifum 

Davíðs Þórs um tilvist á umræddri óskráðri réttarreglu eru hins vegar ekki færðar fram 

röksemdir eða því slegið föstu hvers konar réttarreglu sé um að ræða.  

Hvað varðar viðbætt viðmið Davíðs Þórs við fjórmenningakenninguna hefur 

Björg Thorarensen talið þau of almenn og ekki duga til þegar lagt er mat á það hvort 

framsal á ríkisvaldi til erlendra aðila sé heimilt. Eftirfarandi atriði telur hún nauðsynlegt 

að líta einnig til og leggja heildarmat á: 

 

1) Framsal löggjafarvalds og dómsvalds til alþjóðastofnunar myndi að 

jafnaði teljast viðurhlutameira en framsal framkvæmdarvalds. 2) Strangari 

kröfur yrðu gerðar ef framseldar eru valdheimildir til alþjóðastofnunar til 

að taka íþyngjandi og bindandi ákvarðanir gagnvart einstaklingum og 

lögaðilum heldur en ef ákvarðanir binda aðeins innlend stjórnvöld. 3) Gera 

verður kröfu um þátttökurétt íslenska ríkisins í ákvörðunum sem 

alþjóðastofnun tekur á grundvelli framseldra valdheimilda og að 

gagnkvæmni sé gætt, þ.e. önnur aðildarríki að stofnun hafi framselt 

samsvarandi heimildir.147  

                                                 
145 Davíð Þór Björgvinsson (n. 143) 478. 
146 sama heimild 479. 
147 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 146. 
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Í ályktunum Bjargar Thorarensen um óskráða réttarreglu sem heimilar valdframsal til 

alþjóðastofnana að tilteknum skilyrðum uppfylltum er vísað til réttarreglunnar sem 

stjórnskipunarvenju. Björg fellst ekki á að stjórnskipunarvenja með,,sjálfstætt efnislegt 

gildi” hafi myndast um framsal ríkisvald meðal annars vegna þess að hin meinta venja 

feli í sér frávik frá grundvallaratriðum stjórnarskrárinnar.148  Þá hefur Björg einnig talið 

óljóst hvort slík réttarvenja hafi myndast vegna staðfastrar framkvæmdar og orðið 

sjálfstæð regla eða vegna skýringar á 2. gr. stjórnarskrárinnar.149 Slíka reglu telur hún 

ekki vera efnislega reglu í formi stjórnskipunarvenju heldur vísar til hennar sem venju 

um svigrúm Alþingis til skýringa á 2. gr. stjórnarskrárinnar. Byggir hún á þeirri 

forsendu að pólitískt hlutverk Alþingis eftirlætur löggjafarvaldinu svigrúm til þess að 

skýra stjórnarskrána með það að markmiði að takmarka ekki möguleika Íslands á 

vettvangi alþjóðlegra samskipta. 150  Virðist Björg þannig byggja á því að í fyrri 

umfjöllun um óskráða réttarreglu um framsal á ríkisvaldi sé gengið út frá því að 

réttarreglan hafi gildi stjórnskipunarvenju. 

 Í þeim tilvikum sem því er haldið fram að óskráð réttarregla hafi gildi 

stjórnskipunarvenju hefur verið litið svo á að ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt.151  

Gerðar eru strangar kröfur til stjórnskipunarvenju og talið nauðsynlegt að fara varlega 

í að viðurkenna þær venjur sem breyta skráðum stjórnskipunarreglum þó það geti reynst 

erfitt að skilgreina með nákvæmum hætti þær kröfur.152 Oftar en ekki myndast þannig 

réttarvenjur sökum aldurs stjórnarskrárákvæða153 en því yngri sem stjórnarskrár eru því 

mun ólíklegra er að réttarvenja hafi skapast sem jafna má við gilda réttarreglu.154 Þegar 

stjórnskipunarvenja hefur verið viðurkennd sem gild réttarregla verður henni almennt 

ekki vikið til hliðar nema með stjórnarskrárbreytingu. Myndi það helst talið heimilt í 

þeim tilvikum sem réttarvenjan gengur gegn skráðum ákvæðum stjórnarskrár en slíkt 

kallar ávallt á sjálfstætt mat á umræddri réttarvenju. 155  Umræða um 

stjórnskipunarvenjur á í hættu að verða peð í pólitískum deilum stjórnmálamanna um 

túlkun stjórnarskrárinnar í þágu tiltekins málsstaðs eða markmiða án þess að gerður sé 

                                                 
148 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 139. 
149 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 167. 
150 sama heimild 146. 
151 sama heimild 160. 
152 Gunnar G. Schram (n. 68) 37. 
153 sama heimild 36. 
154 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 15) 160. 
155 sama heimild 164–165. 
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nauðsynlegur greinarmunur á starfsvenjum löggjafar- og framkvæmdarvaldsins annars 

vegar og stjórnskipunarvenjum hins vegar.156  

Kjarni þeirrar ádeilu sem hefur orðið um kennisetningu fjórmenninganna virðist 

einmitt standa eða falla með því hvort fallist verður á tilvist þeirrar óskráðu réttarreglu 

sem að þeir hafi byggt álit sitt á, hvort réttarreglan verði talin hafa orðið til við túlkun 

þeirra á 2. gr. stjórnarskrárinnar og þróast áfram með síðari réttarframkvæmd og 

fræðilegri umfjöllun eða hvort hún hafi verið gripin úr lausu lofti og verið sé að ganga 

gegn stjórnarskránni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
156 sama heimild 165. 
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5 ÞRÓUN EVRÓPUSAMBANDSINS OG STJÓRNSKIPUNARVANDI 

ÍSLANDS 
 

Frá því að EES-samningurinn var undirritaður árið 1992 hafa liðið um það bil 26 ár og 

á þeim tíma hefur Evrópusambandið tekið breytingum sem aðilar samningsins sáu ekki 

fyrir. Þær breytingar hafa óhjákvæmilega haft áhrif á framkvæmd EES-samningsins í 

EFTA-ríkjunum157 en eins og fyrr segir er það meginmarkmið samningsins að sömu 

reglur gildi á sama tíma á yfirráðasvæði EFTA-ríkjanna og aðildarríkja ESB.158  

Sú breyting sem hefur valdið endurteknum stjórnskipulegum vandamálum á 

Íslandi er fjölgun sérstofnana innan ESB sem hafa með höndum vald á sviði innri 

markaðarins til þess að taka bindandi ákvarðanir gagnvart einstaklingum og lögaðilum 

í aðildarríkjunum.159 Með því að heimila þeim stofnunum sem hafa verið settar á fót 

slíkt vald er einnig stigið skref í átt frá tveggja stoða uppbyggingu EES samningsins, 

sem var ætlað að tryggja forsendur EFTA-ríkjanna um valdframsal vegna EES-

samningsins. Þróunin hefur einnig verið í átt að víðtækari valdheimildum ESA og 

EFTA dómstólsins á nýjum sviðum160 en samkvæmt tveggja stoða kerfinu er ESA sú 

alþjóðastofnun sem hefur með höndum vald gagnvart EFTA ríkjunum en ekki 

sérstofnanir ESB eða framkvæmdastjórnin.161 

 Eitt af megin hlutverkum ESA er að sinna sambærilegu eftirlitshlutverki 

gagnvart EFTA-ríkjunum og framkvæmdastjórn ESB sinnir gagnvart aðildarríkjum 

ESB. Þar sem eftirlitshlutverk framkvæmdastjórnarinnar gagnvart aðildarríkjunum fer 

minnkandi með hverri sérstofnun sem er sett á fót innan sambandsins er ljóst að 

samhliða því veikist grundvöllur tveggja stoða kerfisins en umrædd stofnanaþróun 

hefur aðeins átt sér stað innan ESB. Þýðing þess er að EFTA-ríkin hafa enga aðkomu 

að þeim stofnunum sem settar eru á fót með löggjöf sem þeim er skylt að taka upp í 

landsrétt sinn á grundvelli EES-samningsins.162  

                                                 
157 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar 

löggjafar“ (n. 8) 507. 
158 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 123.Um þau áhrif sem slíkar breytingar hafa haft á 

framkvæmd EES-samningsins vísast til greinar Margrétar Einarsdóttur: Vaxandi vandkvæði við 

framkvæmd EES-samningsins – Upptaka afleiddrar löggjafar, bls. 507-516. 
159 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar 

löggjafar“ (n. 8) 526. 
160 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 124. 
161 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar 

löggjafar“ (n. 8) 526. 
162 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 128. 
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Við framkvæmd EES-samningsins hefur verið byggt á því að í íslenskri 

stjórnskipun sé óskráð venjuhelguð regla um að Alþingi, sem handhafi löggjafarvalds, 

sé heimilt að framselja ríkisvald í takmörkuðum mæli til alþjóðastofnana að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum.163 Á grundvelli þess hefur verið leitast eftir því að finna ad hoc164 

lausn í samningsviðræðum við ESB þegar EES-gerðir valda stjórnskipulegum 

vandamálum í EFTA- ríkjunum. Hefur lausnin meðal annars falist í því að veita 

innlendum stjórnvöldum EFTA-ríkjanna valdheimildir sem framkvæmdastjórn ESB 

eða sérstofnunum ESB er ætlað að fara með eða með því að færa valdheimild til ESA. 

Markmið lausnanna er að koma á fyrirkomulagi valdframsals sem hægt er að túlka sem 

samrýmanlegt stjórnarskrám EFTA-ríkjanna. Vakin hefur verið athygli á því hvort 

slíkar lausnir eða „lagatrix“165 séu viðunandi fyrir fullvalda ríki.166 Þó nokkrar gerðir, 

sem taldar eru fela í sér útvíkkun á valdframsali, hafa valdið deilum hér á landi um gildi 

þeirri forsendna sem lagt var upp með í fjórmenningakenningunni og verður vikið nánar 

að innihaldi þeirra og álitamálum ásamt þeim lausnum sem byggt hefur verið á í næstu 

köflum. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
163 Davíð Þór Björgvinsson (n. 143) 478. 
164 Bryan A Garner og Henry Campbell Law dictionary Black, Black’s Law Dictionary (8th ed., 

Thomson 2004) 43. Í Black’s Law Dictionary er hugtakið Ad Hoc skilgreint með eftirfarandi hætti: 

„Formed for a particular purpose“. 
165 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar 

löggjafar“ (n. 8) 537–539. 
166 Halvard Haukeland Fredriksen og Christian NK Franklin, „Of Pragmatism and Principles: The EEA 

Agreement 20 Years On“ (2015) 52 (3) Common Market Law Review 629, 677. 
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6 ÁLITAMÁL SÍÐUSTU ÁRA 
 

6.1 Reglugerð ESB nr. 1/2003 

Í ákvæðum 53. – 60. gr. EES-samningsins er kveðið á um samkeppnisreglur fyrirtækja 

og einnig má finna samkeppnisreglur í bókun 21-25 við samninginn, viðauka XIV við 

hann og í bókun 4 við ESE-samninginn. Í kjölfarið af upptöku á reglugerð ráðsins (EB) 

nr. 1/2003, frá 16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnisreglna, 167  í EES-

samninginn var ljóst að nauðsynlegt væri að gera breytingar á samkeppnislöggjöf á 

Íslandi. 168  Þær breytingar sem felast í nýju reglugerðinni vinna að markmiði 

Evrópusambandsins um að færa samkeppniseftirlit í frekari mæli til aðildarríkjanna 

sjálfra og tryggja það að málsmeðferð í samkeppnismálum sé sem samræmdust á öllum 

stigum máls. 169  Helsta breytingin er að áður var það einungis ESA og 

framkvæmdastjórn ESB sem höfðu heimild til þess að beita þeim samkeppnisreglum 

sem felast í 53. og 54. gr. EES-samningsins en nú er innlendum dómstólum og 

samkeppnisyfirvöldum aðildarríkjanna veittar heimildir til þess að beita ákvæðunum í 

úrlausnum sínum, án þess þó að heimildir ESA og framkvæmdastjórnar ESB falli 

niður.170  

 

6.1.1 27. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 

Á Alþingi var lagt fram frumvarp til nýrra samkeppnislaga á 131. löggjafarþingi árið 

2004-2005.171 Efnahags- og viðskiptanefnd var falið það verkefni að taka afstöðu til 

frumvarpsins þegar það var til meðferðar hjá Alþingi og klofnaði nefndin í niðurstöðum 

sínum. Þá óskaði þáverandi utanríkisráðherra eftir lögfræðilegri álitsgerð um 

stjórnskipuleg vandamál vegna innleiðingar á reglugerðinni frá Davíð Þór 

Björgvinssyni.172 Var það talið nauðsynlegt að fá álit sérfræðings á því hvort þær 

breytingar á ákvæðum samkeppnislaga sem reglugerð nr. 1/2003 kallaði á rúmuðust 

innan valdheimilda löggjafans. Það var einungis ákvæði 27. gr. nýju 

samkeppnislaganna sem kallaði á nánari skoðun að því er varðar möguleg 

stjórnskipuleg vandamál.173 Ákvæðið er svohljóðandi:  

                                                 
 

168 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 1. 
169 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 883 - 590.mál. 
170 sama heimild. 
171 Sem varð að Samkeppnislögum nr. 44/2005. 
172 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 1. 
173 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 883 - 590.mál. 
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Þegar dómstóll fjallar um samninga, ákvarðanir eða aðgerðir skv. 53. og 

54. gr. EES-samningsins í máli sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur þegar tekið 

ákvörðun í má úrlausn hans ekki brjóta í bága við þá ákvörðun. Enn fremur 

skal hann forðast að leysa úr máli á annan veg en þann sem Eftirlitsstofnun 

EFTA kann að gera í máli sem hún hefur til meðferðar. Dómstóllinn getur 

í þessu skyni frestað meðferð málsins.  

Ákvæði 1. mgr. hefur ekki áhrif á heimild dómstóls til að leita eftir 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins skv. 34. gr. samnings milli EFTA-

ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.  

 

Samkvæmt orðanna hljóðan verður ákvæðið ekki skilið öðruvísi en að verið sé að binda 

hendur dómstóla aðildarríkjanna í úrlausnum sínum á grundvelli 53. gr. og 54. gr. EES-

samningsins. Bæði þegar tekin hefur verið ákvörðun í máli hjá ESA og í þeim tilvikum 

sem ákvörðun liggur ekki þegar fyrir. Þá eiga dómstólar þann möguleika að fresta 

málsmeðferð í því skyni að bíða eftir að ESA taki ákvörðun.174  

Í 27. gr. er ekki fjallað sérstaklega um þau tilvik þegar framkvæmdastjórn ESB 

á lögsögu í þeim málum þar sem reynir á 53. og 54. gr. EES-samningsins, sbr. ákvæði 

56. gr. Hinsvegar er lagður sá skilningur í ákvæðið samkvæmt athugasemdum með 

frumvarpinu um 27. gr. að íslenskum dómstólum yrði þá skylt að gera ákvarðanir 

framkvæmdastjórnar ESB að sínum.175 Einnig er gengið út frá því að ákvörðunum ESA 

og framkvæmdastjórnar ESB sé síðan hægt að skjóta til æðra dómsvalds, sem innan 

EFTA-stoðarinnar er EFTA-dómstóllinn176og ESB-stoðarinnar er Evrópudómstóllinn, 

og yrðu þær ákvarðanir bindandi fyrir íslenska dómstóla.177 Þetta fyrirkomulag felur í 

sér beina skerðingu á sjálfstæði innlends dómsvalds.178  

Í seinni málsgrein 27. gr. er tekið fram að ákvæðið hafi ekki áhrif á heimild 

innlendra dómstóla til að óska eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins samkvæmt 34. 

gr. EES-samningsins. Úrræðinu sem felst 34. gr. er ekki ætlað að hafa bindandi áhrif 

að landsrétti. Þegar litið er til 16. gr. reglugerðar nr. 1/2003 sem er fyrirmynd 27. gr.179 

má sjá að hún byggir á því að ef innlendur dómstóll telur ekki ljóst að ákvörðun 

framkvæmdastjórnar ESB sé réttmæt er heimilt að leita eftir forúrskurði 

Evrópudómstólsins. Sá grundvallarmunur er á forúrskurðum Evrópudómstólsins og 

                                                 
174 sama heimild. 
175 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 1; Alþt. 2004 - 2005, A-deild, 

þskj. 883 - 590.mál. 
176 Sbr. b-lið 2. mgr. 108. gr. EES-samningsins. 
177 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 1. 
178 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 883 - 590.mál. 
179 sama heimild. 
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ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins að forúrskurðir eru bindandi fyrir dómstóla 

aðildarríkjanna. Leiðir það til þess að þegar ákvörðun forúrskurðar Evrópudómstólsins 

er önnur en framkvæmdastjórnar ESB, ber innlendum dómstólum að leggja 

forúrskurðinn til grundvallar.180 Í athugasemdum með frumvarpinu um 27. gr. kemur 

fram að ráðgefandi áliti sé ekki ætlað að verða bindandi í þessum tilvikum en innlendum 

dómstól sé „alltaf rétt að leggja niðurstöðu EFTA-dómstólsins til grundvallar ef 

ósamræmi er á milli hennar og ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA“.181 Virðist 2. mgr. 

27. gr. eiga að mæta sambærilegum tilvikum í EFTA-ríkjunum og 16. gr. reglugerðar 

nr. 1/2003 mætir í aðildarríkjum ESB þrátt fyrir að ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins 

sé í grunninn ætlað að vera, líkt og nafnið ber með sér, ráðgefandi.182 

 

6.1.2 Álitsgerð Davíðs Þórs Björgvinssonar 

Í álitsgerð sinni fjallar Davíð Þór með viðarmiklum og ítarlegum hætti um 27. gr. 

frumvarps til nýrra samkeppnislaga og leitast einnig eftir því að setja umfjöllun sína í 

samhengi við almenna umræðu um valdframsal. 183  Vísar hann meðal annars til 

fræðilegra kenninga um breytilega skýringu á stjórnarskrá og óbreytilega skýringu á 

stjórnarskrá. Telur hann skynsamlegt að leita jafnvægis á milli kenninganna og taka 

tillit til aukinnar samvinnu ríkja á alþjóðlegum vettvangi. Sá lagalegi skilningur sem 

lagður er í fullveldishugtakið er ekki talinn standa í vegi fyrir því að löggjafarvaldinu 

sé heimilt að framselja ríkisvald að vissu marki. Telur hann einnig mikilvægt að líta til 

réttarpólitískra og lögfræðilegra sjónarmið þess efnis að Alþingi sé eftirlátið svigrúm 

til þess að leggja mat á það hvort löggjöf eða þjóðréttarlegar skuldbindingar sem 

stofnað er til gangi gegn stjórnarskránni. Þá sérstaklega þegar álitamál hafa komið upp 

við þinglega meðferð Alþingis og í ljósi pólitískrar ábyrgðar handhafa 

löggjafarvaldsins. Afmarkar hann stjórnskipulegt álitaefni álitsgerðarinnar með 

eftirfarandi hætti: 

 

Álitaefnið sem fjallað er um í þessari álitsgerð er nánar það hvort það rúmist 

innan valdheimilda löggjafans að mæla svo fyrir að íslenskir dómstólar 

skuli bundnir af ákvörðunum Eftirlitsstofnunar EFTA, 

                                                 
180 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 1. 
181 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 883 - 590.mál. 
182 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 1.  
183 sama heimild kafli 1. 
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framkvæmdastjórnar EB, EFTA-dómstólsins og dómstóls EB þegar þeir 

beita 53. og 54. gr. EES-samningsins.184  

 

Það er álit Davíðs Þórs að í 27. gr. frumvarpsins felist frávik frá meginreglu 60. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem stjórnarskrárbundið úrskurðarvald dómstóla er takmarkað. 

Fjallar hann meðal annars um þær forsendur sem fjórmenningarnir lögðu til grundvallar 

niðurstöðu sinni í álitsgerðinni frá 1992. Hinsvegar í ljósi þess að á þeim tíma var ekkert 

ákvæði EES-samningsins sem skerti dómsvaldið með þeim hætti sem umrædd 27. gr. 

gerir var í álitsgerðinni frá 1992 ekki talin þörf á því að gera grein fyrir þeim 

takmörkunum sem leiðir af 60. gr. Fyrirkomulag valdframsals sem leiðir af 27. gr. 

frumvarpsins felur í sér nýmæli í íslenskum rétti og rúmast ekki sjálfkrafa innan þess 

framsals sem talið var heimilt í fjórmenningaálitinu. Telur hann viðurkennd frávik 2. 

gr. stjórnarskrárinnar í íslenskri réttarframkvæmd vera venjuhelguð þó þau sé í eðli sínu 

ólík 27. gr. Vísar hann hér til þess að dæmi eru til að íslensk lög kveði á um 

fullnustuhæfi erlendra dóma eða stjórnvaldsúrskurða og hefur það ekki verið talið fela 

í sér takmörkun á sjálfstæði dómstólavaldsins. Þessi dæmi séu þannig ólík þeim beinu 

áhrifum sem alþjóðastofnun er ætlað að hafa skv. 27. gr. á ákvörðun dómsvaldsins. 185 

Löggjafinn hafi samt sem áður svigrúm til þess mæla fyrir um slík frávik í íslenskum 

lögum og röksemdir mæli með því að honum sé veitt sambærilegt svigrúm þegar kemur 

að valdframsali til alþjóðastofnana.186  

Í álitsgerð sinni fjallar Davíð Þór meðal annars um forsendur EFTA-ríkjanna 

við samningsviðræðurnar um EES-samninginn hvað varðar valdframsal og telur ljóst 

af niðurstöðum viðræðnanna að reynt hafi verið eftir fremsta megni að koma í veg fyrir 

að hendur dómsvaldsins í EFTA-ríkjunum yrðu bundnar á þann veg að það samræmdist 

ekki stjórnarskrám þeirra. Sést það meðal annars glögglega á ákvæði 107. gr. EES-

samningsins þar sem innlendum dómstólum er gert mögulegt að leita bindandi 

forúrskurðar Evrópudómstólsins að eigin frumkvæði, án þess að vera nokkurn tímann 

skylt að gera það. Í fjórmenningaálitinu er ákvæðið ekki talið mikilvægt fyrir 

niðurstöðu álitsins um valdframsal vegna EES-samningsins þar sem úrræðið er 

valkvætt og að heimildin væri einungis nýtt ef sett væri lagaheimild þess efnis. Því var 

ekki tekin raunveruleg afstaða til þess hvort nauðsynlegt yrði að breyta stjórnarskránni 

til þess að nota úrræði 107. gr. Það að valdframsal á grundvelli EES-samningsins fæli 

                                                 
184 sama heimild Kafli 1. 
185 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 3. 
186 sama heimild kafli 8. 
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ekki í sér að stofnanir fengu vald til þess að binda hendur íslenskra dómstóla var 

þýðingarmikil röksemd í niðurstöðu fjórmenningaálitsins.187 

Niðurstaða álitsgerðar Davíðs Þórs um 27. gr. nýrra samkeppnislaga er byggð á 

þeirri forsendu að í íslenskri réttarframkvæmd og fræðilegum viðhorfum hafi mótast 

réttarregla um að viðurkenna tilvist óskráðrar reglu sem heimili hinum almenna 

löggjafa framsal ríkisvalds í takmörkuðum mæli. Til að framsalið sé heimilt þarf að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði:  

1. Það þarf að vera byggt á lögum, 

2. Það skal vera afmarkað og vel skilgreint,  

3. Það má ekki vera verulega íþyngjandi,  

4. Það skal byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og að 

valdframsal annarra samningsríkja sé sambærilegt,  

5. Alþjóðlegu stofnanirnar skulu byggja á lýðræðislegum grundvelli og viðurkenna 

almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og stjórnsýslu,  

6. Þjóðréttarsamningur skal stefna að lögmætum markmiðum,  

7. Þjóðréttarsamningur leiði ekki til skertra mannréttinda þegna ríkisins,  

8. Valdframsal samkvæmt þjóðréttarsamningi skal vera afturkallanlegt. 188  

Við skoðun á því hvort það valdframsal sem felst í 27. gr. rúmist innan hinnar 

óskráðu reglu virðist vera lögð áhersla á að valdframsalið sé afmarkað, vel skilgreint 

og ekki verulega íþyngjandi. Er vísað til þess ávinnings sem aðilar á 

samkeppnismarkaði njóta af innleiðingu á reglugerðinni í samanburði við umræddar 

valdheimildir. Því er það talið tækt að skilgreina valdheimildir ESA sem eðlilegar en 

ekki verulega íþyngjandi valdframsal sem eigi við í afmörkuðum tilvikum. 189  Í 

niðurstöðu kafla álitsgerðarinnar er dregin sú ályktun að það valdframsal sem felst í 27. 

gr. nýrra samkeppnislaga geti rúmast innan framangreindrar réttarreglu. Slíka reglu er 

ekki að finna berum orðum í stjórnarskránni en leitast er eftir því að rökstyðja tilvist 

hennar. Samt sem áður er bent á að ákveðin áhætta felist í því að byggja á reglunni þar 

sem hvorki ytri mörk hennar hafa verið afmörkuð með skýrum hætti né inntak 

hennar.190  

 

                                                 
187 sama heimild kafli 3.  
188 sama heimild kafli 6.5. Sjá einnig umfjöllun í kafla 4.4 hér að framan. 
189 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, Fylgiskjal VII. 
190 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal VII kafli 8. 
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6.1.3 Nefndarálit Efnahags- og viðskiptanefndar 

Efnahags- og viðskiptanefndin var ekki samhljóma þegar kom að valdframsali vegna 

27. gr. frumvarpsins. Í nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar er ekki 

hreyft mótmælum við 27. gr. og fallist er á þau sjónarmið að það skuli eftirláta Alþingi 

svigrúm sem æðsta handhafa löggjafarvaldsins og valdamestu stofnunar íslenska 

ríkisins til þess að beita slíkri reglu til þess að tryggja þátttöku íslenska ríkisins í 

áframhaldandi alþjóðlegu samstarfi.191  

Í nefndaráliti 1. minnihluta er vísað til forsendna Íslands við gerð EES-

samningsins um að markmiðinu um einsleitni yrði náð með öðrum hætti en valdframsali 

í líkingu við það sem aðildarríki ESB hafa gengist við. Í ljósi þess verði Ísland ekki 

talið skuldbundið að þjóðarrétti til að taka upp ákvæði 27. gr. frumvarpsins þar sem það 

felur í sér framsal á ríkisvaldi og verulegur vafi leiki á því hvort ákvæðið samræmist 

stjórnarskránni.192  

Hinsvegar í nefndaráliti 2. minnihluta var sérstaklega vakin athygli á því að 

farið sé inn á nýja braut valdframsals og vísað til álits Stefáns Más Stefánssonar fyrir 

hönd réttarfarsnefndar. Taldi hann að álitamál umræddrar 27. gr. yrði að nálgast út frá 

þeim sjónarmiðum sem lögð voru til grundvallar í fjórmenningaálitinu en einnig ætti 

að hafa í huga fyrri álitsgerðir um Schengen-samstarfið. Þá telur hann fjölda tilvika sem 

ákvæðið nær til ekki vera tækt sjónarmið við mat á stjórnskipulegu gildi þess. Því er 

haldið fram að ef fallist yrði á að hægt væri að rökstyðja valdframsal með tilvísun til 

þess að um sé að ræða takmarkað tilvik sé í raun hægt að færa fram rök fyrir 

valdframsali á flestum sviðum EES-samningsins. Segir meðal annars um EES-

samninginn: „Hann má greina í sundur í afmarkaða þætti og draga þannig smám saman 

vald frá íslenskum dómstólum“.193   

Er það niðurstaða Stefáns Más að umrædd 27. gr. frumvarps til nýrra 

samkeppnislaga fái ekki staðist þar sem ákvæðið feli í sér nýmæli í EES-samningnum, 

líta þurfi á valdframsalið með tilliti til EES-samningsins í heild en ekki sem einangrað 

fyrirbæri og að nauðsynlegt sé að fara varlega í að rökstyðja valdframsal með vísan til 

þess að það takmarkist við tilteknar aðstæður.194 Björg Thorarensen hefur síðar meir 

bent á að færa megi rök fyrir því að með ákvæðinu hafi löggjafarvaldið afskipti af 

                                                 
191 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 1289 - 590.mál. 
192 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 1327 - 590.mál. 
193 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj.1340 - 590 .mál; sama heimild fylgiskjal V. 
194 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj.1340 - 590 .mál fylgiskjal V.  
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dómsvaldinu sem samrýmist illa þrískiptingu ríkisvalds samkvæmt 2. gr. 

stjórnarskrárinnar.195 

Eins og komið hefur fram lagðist meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar ekki 

gegn 27. gr. frumvarpsins og lagði til að ákvæðið yrði lögfest óbreytt þrátt fyrir að þessi 

sjónarmið hafi komið fram.196 Var frumvarpið samþykkt á Alþingi og reglugerð ESB 

nr. 1/2003 þannig innleidd í íslenskan rétt í samræmi við skuldindingar Íslands á 

grundvelli EES-samningsins.197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
195 Björg Thorarensen og Hið íslenska bókmenntafélag, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. 

Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá ?“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Fullveldi í 99 ár: safn 

ritgerða til heiðurs dr. Davíð Þór Björgvinssyni sextugum / ritstjóri Svala Ísfeld Ólafsdóttir (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2017) 126. 
196 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 1289 - 590.mál. 
197 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 1457 - 590.mál. 
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6.2 Reglugerð ESB nr.216/2008  

Forsætisráðuneytið óskaði eftir áliti Stefáns Más Stefánssonar varðandi reglugerð ESB 

nr. 216/2008, einkum hvort að valdframsal samkvæmt 25. gr. reglugerðarinnar stæðist 

Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 í ljósi þeirra hugmynda sem lágu fyrir um aðlögun að 

EES-samningnum.198 Reglugerðin hafði ekki verið tekin upp í EES-samninginn þegar 

leitað var til Stefáns Más en ESB og EFTA-ríkin tókust á um aðlögun gerðarinnar að 

samningnum. 199  Reglugerðinni var ætlað að taka við af fyrri löggjöf 

Evrópusambandsins sem hafði verið innleidd á Íslandi í gegnum EES-samninginn.200  

Álitaefni álitsgerðar Stefáns Más var það valdframsal sem leiddi af 25. gr. 

reglugerðarinnar. Ákvæðinu var ætlað að veita framkvæmdastjórn ESB heimild til þess 

að sekta eða beita févítisákvæðum gegn einstaklingum og fyrirtækjum að beiðni 

Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA). Tilgangur ákvæðisins var að vera 

þvingunaraðferð til þess að fá þá aðila sem aðgerðirnar beinast að til þess að fylgja 

ákvæðum reglugerðarinnar. Þá myndu ákvarðanir framkvæmdastjórnar ESB vera 

bornar undir Evrópudómstólinn. 201 Álitsgerð Stefáns Más tók mið af tillögu 

framkvæmdastjórnar ESB að aðlögun að EES-samningnum sem var að færa 

sektarákvörðunarvald gagnvart EFTA-ríkjunum til ESA.202  

 

6.2.1 Álitsgerð Stefáns Más Stefánssonar 

Í álitsgerðinni eru fyrri álitsgerðir vegna EES-samningsins, Schengen-samstarfsins203 

og stjórnarskrárinnar lagðar til grundvallar204 og er vísað til umfjöllunar í þeim varðandi 

yfirlit yfir þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem koma til álita, þ.e. 1., 2. og 60. gr.205 Í 

álitsgerð Stefáns Más eru sett fram nokkur atriði sem höfundur álitsgerðarinnar telur 

skipta máli þegar vald sem alþjóðastofnunum er veitt beinist gegn einstaklingum og 

lögaðilum. Þessi atriði eru dregin saman útfrá fyrri álitsgerðum og viðmiðunum sem 

viðurkennd er í þjóðarétti og alþjóðlegum einkamálarétti eða lagaskilarétti206 en með 

                                                 
198 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj.1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 1. 
199 sama heimild 1. kafli. 
200 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj.1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 2. 
201 sama heimild kafli 3. 
202 sama heimild kafli 1. 
203 Á árunum 1997 og 1999 voru unnar álitsgerðir í tengslum við Schengen–samstarfið með tilliti til 

stjórnskipulegra álitamála. Þær voru unnar af Davíð Þór Björgvinssyni, Stefáni Má Stefánssyni og 

Viðari Má Matthíassyni og má finna í fylgiskjölum IV og V við Alþt.1999-2000, A-deild, þskj. 240 – 

206. mál. 
204 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj.1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 1. 
205 sama heimild kafli 4. 
206 sama heimild kafli 7. 
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þeim fer fram frekari afmörkun á óskráðri venjuhelgaðri réttarreglu um að heimila 

löggjafanum að framselja ríkisvald í takmörkuðum mæli. Viðmiðin eru eftirfarandi:  

1. Hvar lögskiptin gerðust 

2. Hvaða hagsmuni lögskiptin vörðuðu 

3. Íþyngjandi ákvarðanir 

4. Afmörkun framsalsheimilda, gagnkvæmni o.fl. 

5. Fullveldissjónarmið 

6. Þáttur löggjafans207  

Í umfjöllun um fyrstu tvo þættina virðast þeir ekki tengdir með berum orðum við 

umfjöllunarefni álitsgerðarinnar en í þáttum nr. 3 - 6 koma fram skýr sjónarmið sem 

varða framsal á ríkisvaldi til alþjóðastofnana. Í umfjöllun um þátt nr. 3 er vald 

alþjóðastofnunar til þess leggja sektir á einstaklinga og lögaðila talið vera íþyngjandi 

og vísað til þeirrar réttarverndar sem íslenskir ríkisborgarar njóta samkvæmt 60. gr. 

stjórnarskrárinnar til þess að bera ágreining um embættistakmörk undir dómstóla. Út 

frá lögmætisreglunni, sem gerir kröfu um skýra og ótvíræða heimild til valdframsals, 

er dregin sú ályktun að íslenskir ríkisborgarar eiga einnig rétt á sambærilegri vernd 

gagnvart ákvörðunum erlendra aðila sem beinast að þeim208   

Í þætti nr. 4 er fjallað sérstaklega um mikilvægi þess að valdframsal sé vel 

afmarkað, að áhrif ríkis á ákvarðanatöku á grundvelli framsalsins sé tryggt og að 

gagnkvæmni sé viðhöfð í samskiptum ríkja á alþjóðlegum vettvangi. Í þætti nr. 5 sem 

snýr að fullveldissjónarmiðum er vísað til sjónarmiða um aukna alþjóðlega samvinnu 

ríkja, aldurs íslensku stjórnarskrárinnar, Íslands sem fullvalda ríki í alþjóðlegum 

samskiptum og svigrúms Alþingis til túlkunar á ákvæðum stjórnarskrárinnar.209   

Í síðasta þættinum nr. 6 er dregin sú ályktun að ekkert að þeim sjónarmiðum 

sem þegar hafa verið talin upp geti eitt og sér ráðið því hvort valdframsal til 

alþjóðastofnana sé heimilt. Telur höfundur álitsgerðarinnar nauðsynlegt að meta öll 

sjónarmiðin í heild og bendir aftur á svigrúm Alþingis til þess að leggja mat á 

þjóðréttarsamninga. Segir meðal annars eftirfarandi um svigrúm Alþingis:  

 

Líklegt er að þetta svigrúm sé því meira þeim mun alþjóðlegri sem 

lögskiptin eru í eðli sínu enda er það í samræmi við hefðbundin sjónarmið. 

Við þetta bætist að ákvæði stjórnarskrárinnar um það efni sem hér um ræðir 

                                                 
207 sama heimild kafli 7. 
208 sama heimild kafli 7. 
209 sama heimild 7. kafli. 
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eru matskennd, dómaframkvæmd á grundvelli þeirra er takmörkuð og 

skýrar stjórnskipunarhefðir skortir.210 

 

Þá kemur einnig fram: 

 

Við þessar aðstæður er ekki óeðlilegt að löggjafinn sjálfur, hinn 

lýðræðislega kjörinn meirihluti Alþingis, hafi visst svigrúm til að túlka 

stjórnarskrána með hliðsjón af tilteknum þjóðréttarsamningum eins og að 

framan greinir, í eins konar umboði stjórnarskrárgjafans.211 

 

Eins og fyrr segir vísar Stefán Már til fyrri álitsgerða um EES-samninginn álitsgerð 

sinni til grundvallar. Þær eru álitsgerð fjórmenninganna frá 1992 og álitsgerð Davíðs 

Þórs Björgvinssonar frá 2004 ásamt nefndaráliti um ný samkeppnislög. Í álitsgerð 

Stefáns Más sem hér er til umfjöllunar kemur hann á framfæri ályktunum og skoðunum 

sínum á álitsgerð Davíðs Þórs og verða þeim gerð nánari skil hér en að öðru leyti er 

vísað til fyrri umfjöllunar um framangreindar álitsgerðir. Stefán Már gerir forsendu 

Davíðs Þórs um að byggja álit sitt á ,,venjuhelgaðri reglu um að almenna löggjafanum 

sé að uppfylltum ákveðnum skilyrðum heimilt að framselja ríkisvald í takmörkuðum 

mæli til alþjóðastofnana” að umfjöllunarefni sínu í sérstökum kafla um 27. gr. 

samkeppnislaga.212 Heldur Stefán Már eftirfarandi fram:  

 

Í álitsgerðinni hefur samkvæmt þessu verið byggt á ákveðinni forsendu um 

tilvist tiltekinnar stjórnskipulegrar venju og er niðurstaðan síðan rökstudd 

með hliðsjón af tilvist venjureglunnar. Þessi aðferð orkar tvímælis úr því að 

ekki er unnt að ákvarða efni venjunnar. Það má með öðrum orðum draga í 

efa tilvist venjureglu ef hún er óljós og mörk hennar óskýr eins og haldið 

er fram í álitsgerðinni.213  

  

Verður tilvitnuð málsgrein ekki skilin öðruvísi en sem gagnrýni á þær röksemdir sem 

forsendur Davíðs Þórs byggja á. Í ofangreindri tilvísun dregur Stefán Már þá ályktun 

að með orðum Davíðs Þórs um „venjuhelgaða reglu“ sé hann að vísa til 

„stjórnskipulegrar venju“ án þess þó að Davíð Þór notist við slíka framsetningu á 

umræddri réttarreglu. Er það skoðun Stefáns Más að skýra megi heimild til 

valdframsals í íslenskum rétti öðruvísi en með tilvísun til stjórnskipulegrar venju og í 

raun skipti sönnun á réttarreglu minna máli í heildarsamhenginu. Þar sem reglan felur í 

                                                 
210 sama heimild. 
211 sama heimild. 
212 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj.1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 8. 
213 sama heimild kafli 8. Feitletrun höfundar 
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sér frávik sé það afmörkun reglunnar sem skipti höfuðmáli sérstaklega í ljósi þess að 

þróunin sé í átt að meira framsali í ríkisvaldi.214  

Það valdframsal sem leiðir af 1. mgr. 27. gr. samkeppnislaga telur Stefán Már vera 

líkt bindandi forúrskurðum í eðli sínu. Telur hann ekki tækt að meta það út frá þeim 

takmörkuðu aðstæðum þar sem reyni á reglurnar heldur verði að skoða valdframsalið 

með tilliti til EES-samningsins í heild og heldur því fram að : „hér hafi löggjafinn seilst 

langt í þeirri viðleitni sinni að fullnægja ákvæðum breyttra gerða 

Evrópusambandsins“.215 Tekur hann samt sem áður fram að á sviði samkeppnisréttar 

hafi verið viðurkennt töluvert rýmra valdframsal í ljósi þeirra alþjóðlegu viðskipta sem 

eiga sér stað á því sviði en í niðurstöðu kafla álitsgerðarinnar telur hann þau sjónarmið 

tæplega eiga við í tilviki flugöryggisreglugerðarinnar.216  

Í álitsgerðinni telur Stefán Már að heimild ESA til þess að sekta íslenska 

einstaklinga og lögaðila og beita þá févíti sé aðgerð sem hafi bein og íþyngjandi 

réttaráhrif hér á landi. Kemur fram sú skoðun Stefáns Más að það standist ekki að 

nálgast stjórnskipuleg álitaefni vegna EES-samningsins með því að skipta efni hans í 

afmarkaða hluta og færa í smáum skrefum hverju sinni valdheimildir frá íslenska ríkinu. 

Með þeirri aðferðafræði mun svo fara að meira vald verður framselt til erlendra 

stofnana á grundvelli EES-samningsins en talið hefði verið heimilt ef það hefði legið 

fyrir þegar samningurinn var undirritaður. Telur hann samt sem áður erfitt að fullyrða 

að það framsal á framkvæmdar- og dómsvaldi sem ákvæði 25. gr. reglugerðarinnar felur 

í sér brjóti í bága við stjórnarskrána hvort sem litið er til reglugerðarinnar sem 

afmarkaðs tilviks valdframsals eða EES-samningsins í heild.217 Kemst hann að þeirri 

niðurstöðu með vísun til upptalningar á tilteknum forsendum sem komið hafa fram í 

fyrri álitsgerðum án þess þó að sérstök heimfærsla yfir á umrædda 25. gr. fari fram líkt 

og í öðrum álitsgerðum sem fjallað er um í ritgerðinni.  

Þær forsendur sem Stefán Már vísar til eru að til sé íslensk réttarregla sem styðst 

við lagaskilareglur um að beita erlendum réttarreglum hér á landi við sérstakar 

aðstæður; að dæmi eru til þess að ákvarðanir erlendra stjórnvalda og dómstóla eru 

aðfararhæfar hérlendis; að valdframsal skuli vera vel afmarkað, á takmörkuðu sviði og 

                                                 
214 sama heimild kafli 8. 
215 sama heimild kafli 8. 
216 sama heimild kafli 10. Að vissu leyti birtast álíka skoðanir og röksemdafærsla og gert er grein fyrir 

hér í þessum kafla einnig í umsögn sem Stefán Már vann fyrir hönd réttarfarsnefndar um frumvarp til 

nýrra samkeppnislaga. Sbr. Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj.1340 - 590. mál. fylgiskjal V 
217 sama heimild kafli 10. 
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ekki verulega íþyngjandi fyrir innlenda aðila; að fullveldissjónarmið um svigrúm 

Alþingis hafi vægi og að líta þurfi til valdframsals vegna EES-samningsins í heild.218 

Hinsvegar er ekki skýrt hvaða sjónarmið nákvæmlega Stefán Már telur ráða úrslitum 

fyrir niðurstöðu sína. 

Í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar er fallist á ályktanir Stefáns Más í 

álitsgerð sinni um stjórnskipuleg álitaefni vegna 25. gr. reglugerðarinnar. Í 

nefndarálitinu kemur fram að íslensk stjórnvöld hafi leitast eftir því að byggt yrði á 

lausn sem fælist í því að sektarvaldið gagnvart Íslandi myndi liggja hjá Flugmálastjórn. 

ESB hafi hinsvegar vísað til 108. - 110. gr. EES-samningsins því til stuðnings að ESA 

bæri að fara með sektarvald sem væri hliðstætt sektarvaldi ESB gagnvart aðildarríkjum 

sambandsins. Meirihlutinn bendir á að álitaefnið sé ekki einungis lögfræðilegt heldur 

einnig stjórnmálalegt og ekki væri hægt að líta á stjórnskipulegt álitaefni vegna EES-

samningsins sem einsdæmi. Vísað er til þeirra forsendna sem fræðimenn hafa stuðst 

við í álitsgerðum sínum og að meginþráður þeirra virðist vera sjónarmið um óskráða 

reglu um svigrúm Alþingis þó ljóst sé að ekki gæti einhugs á meðal fræðimanna um 

slíka réttarreglu.219 Í lok nefndarálitsins segir: 

 

Í hverju af áðurnefndum þremur tilfellum hefur verið litið á framsal 

ríkisvalds sem einangrað fyrirbæri: við lögfestingu EES-samningsins árið 

1993, við undirbúning að þátttöku í Schengen-samstarfinu 1999 og við 

setningu nýrra samkeppnislaga árið 2005. Í þessu máli er fjórða tilfellið til 

þinglegrar meðferðar. Að mati meiri hlutans verður ekki við svo búið til 

langframa. 

Meirihlutinn vekur athygli á þessum sjónarmiðum og telur eðlilegt 

að fram fari efnisleg umræða um þau á vettvangi löggjafarþingsins.220 

 

Hér virðist birtist mat meirihlutans á þróun stjórnskipulegra álitamála vegna EES-

samningsins sem er í samræmi við skoðun Stefáns Más á þeirri þróun sem hefur orðið 

á nálgun umræddra álitamála.  

 

 

 

  

                                                 
218 sama heimild kafli 9. 
219 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj.1678 - 621. mál. 
220 sama heimild kafli V. Ályktunarorð, b. Stjórnskipuleg álitaefni. 
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6.3 EES-gerðir um eftirlit með fjármálamörkuðum  

Evrópusambandið setti á fót nýjar evrópskar eftirlitsstofnanir á sviði fjármála með 

fjórum reglugerðum árið 2010, þ.e. reglugerð nr. 1093/2010, reglugerð nr. 1094/2010; 

reglugerð nr. 1095/2010 og reglugerð nr. 1092/2010. Þær stofnanir eru Evrópska 

bankaeftirlitið, Evrópska eftirlitsstofnun með tryggingum og starfstengdum lífeyri, 

Evrópska eftirlitsstofnunin með verðbréfa- og fjármálamörkuðum og 

Kerfisáhætturáðið.221 Saman mynda stofnanirnar regluverk sem var svar ESB við þeirri 

kreppu sem myndaðist á fjármálamörkuðum á árunum 2007-2008 og er ætlað að tryggja 

stöðugleika á mörkuðum aðildarríkjanna og efla yfirsýn yfir fjármálastarfsemi á milli 

ríkja. 222  Við undirbúning sameiginlegu EES-nefndarinnar vegna upptöku 

reglugerðanna í EES-samninginn mátu forsætisráðuneytið, efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið og utanríkisráðuneytið það nauðsynlegt að leita álits sérfræðinga á 

mögulegum annmörkum þeirra með hliðsjón af Stjórnarskrá Íslands.223  

Leitað var til Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar sem skiluðu 

álitsgerð sinni 25. apríl 2012 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að það valdframsal 

sem leiddi af reglugerðunum rúmaðist ekki innan venjuhelgaðrar reglu um valdframsal 

til alþjóðastofnana. Var það þeirra mat að nýju eftirlitsstofnanirnar mynduðu 

eftirlitskerfi sem væri eðlisólíkt tveggja stoða kerfi EES-samningsins og myndi 

einungis ganga upp gagnvart íslenskri stjórnskipun ef tveggja stoða lausn væri 

fundin.224  

Eftir að samkomulag náðist við Evrópusambandið um aðlaganir reglugerðanna 

að EES-samningnum leitaði fjármála- og efnahagsráðuneytið til Skúla Magnússonar til 

þess að leggja mat á umræddar reglugerðir að nýju. 225 Lá álitsgerð Skúla fyrir þann 3. 

mars 2016 sem komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði reglugerðanna, í aðlagaðri mynd, 

væru í samræmi við íslenska stjórnskipun.226  

 

 

 

                                                 
221 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XXXI kafli 1. 
222 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI kafli 1. 
223 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XXXI kafli 1. 
224 sama heimild kafli 8. 
225 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI Inngangur. 
226 sama heimild kafli 11. 
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6.3.1 Álitsgerð Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar  

Álitaefnin í álitsgerð Bjargar og Stefáns Más varða bæði valdheimildir sem Evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar hafa með höndum gagnvart lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna 

sem fara með eftirlit á fjármálamarkaði og einstaka fjármálafyrirtækjum. Um er að ræða 

bindandi ákvarðanirnar sem beinast gegn yfirvöldum aðildarríkjanna í fyrirfram 

afmörkuðum tilvikum í ágreiningsmálum á milli lögbærra yfirvalda og þegar tryggja 

þarf samræmdar ákvarðanir innlendra yfirvalda við neyðarástand sem ógnar 

stöðugleika á fjármálamarkaði. 227  Þá ber lögbærum yfirvöldum einnig að afhenda 

Kerfisáhætturáðinu allar upplýsingar sem nauðsynlegt þykir fyrir störf ráðsins. 

Einstaka fjármálafyrirtæki geta þurft að hlíta bindandi ákvörðun Evrópsku 

eftirlitsstofnananna um stöðvun á starfsemi sinni ef að lögbær yfirvöld fylgja ekki 

ákvörðunum stofnananna eða tilmælum um aðgerðir.228  

Í þeim tilvikum sem Evrópsku eftirlitsstofnanirnar telja tiltekna 

fjármálastarfsemi ógna stöðugleika á fjármálamarkaðnum hafa þær vald til þess að 

banna eða takmarka starfsemina. Einnig er litið til þess hvernig ákvarðanatöku er háttað 

innan nýju eftirlitsstofnananna og hvort hægt sé að skjóta bindandi ákvörðunum til 

yfirvalds sem endurskoðar hana. Í eftirlitsráðum Evrópska bankaeftirlitsins, Evrópsku 

eftirlitsstofnuninni með tryggingum og starfstengdum lífeyri og Evrópsku 

eftirlitsstofnuninni með verðbréfa- og fjármálamörkuðum eiga sæti fulltrúar frá 

lögbærum yfirvöldum aðildarríkja ESB, framkvæmdastjórn ESB, Seðlabanka Evrópu 

og fleiri ESB stofnunum og eru ákvarðanir teknar með einföldum meirihluta. Það þýðir 

að fulltrúar EFTA-ríkjanna eiga engin sæti í eftirlitsráðunum sem fara með ofangreint 

ákvörðunarvald gagnvart yfirvöldum og lögaðilum EFTA-ríkjanna með sama hætti og 

gagnvart yfirvöldum og lögaðilum ESB-ríkjanna. Þá er hvorki mögulegt að skjóta 

ágreiningi sem kann að koma upp um þær ákvarðanir sem Evrópsku eftirlitstofnanirnar 

taka, til innlendra dómstóla EFTA-ríkjanna né til EFTA-dómstólsins. Einungis er hægt 

að skjóta þeim til sérstakrar áfrýjunarnefndar Evrópsku eftirlitsstofnananna eða til 

Evrópudómstólsins.229  

Helstu ákvæðum stjórnarskrárinnar er einnig gerð skil í álitsgerðinni ásamt því 

að almenn og sérstök sjónarmið um heimildir til valdframsals eru rakin.230 Við gerð 

álitsgerðarinnar var talið nauðsynlegt að líta til þeirra sjónarmiða sem áður hefur verið 

                                                 
227 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XXXI kafli 2.6. 
228 sama heimild kafli 2.6. 
229 sama heimild Kafli 2.6. 
230 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XXXI kafli 3; sama heimild kafli 5. 
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byggt á í álitsgerðum er varða EES-samninginn og er því gert grein fyrir helstu 

niðurstöðum fjórmenningaálitsins frá 1992, álitsgerða vegna Schengen samstarfsins frá 

1997 og 1999, álitsgerðar um breytingu á samkeppnislögum 2004 og álitsgerðar vegna 

Flugöryggisstofnunar 2011. 231  Sjónarmið og niðurstöður fjórmenningaálitsins og 

álitsgerða um ný samkeppnislög og Flugöryggisstofnun Evrópu hafa þegar verið rakin 

hér að framan. Með Schengen-samstarfinu gerðu Ísland og Noregur samkomulag við 

ESB um afnám persónueftirlits á landamærum og upptöku á sameiginlegum reglum um 

ytra landamæraeftirlit en það leiddi til stjórnskipulegra álitaefna hér á landi. Það 

valdframsal sem fólst í samningum Schengen-samstarfsins var ekki talið brjóta í bága 

við stjórnarskrána meðal annars með vísun til þess að sambærilegt valdframsals leiddi 

af EES-samningnum. 232  Þykir ekki nauðsynlegt að gera hér frekari grein fyrir 

álitsgerðum Schengen samstarfsins.  

Við úrlausn á þeim álitamálum sem fylgja innleiðingu á fjármálareglugerðunum 

lögðu Björg og Stefán Már mat á það hvort innleiðingin standist þær forsendur sem 

byggt hafði verið á í umræddum álitsgerðum vegna EES-samningsins og þau sjónarmið 

sem nauðsynlegt er að líta til varðandi heimildir stjórnarskrárinnar til valdframsals.233 

Um EES-samstarfið og valdframsal segir meðal annars: „Fyrirkomulag EES-

samstarfsins byggist á því að ríkið hafi ekki framselt ríkisvald í þeim mæli sem ESB-

ríki hafa gert til stofnana sambandsins, þannig að yfirþjóðlegt vald hafi stofnast“.234Þá 

telja höfundar álitsgerðarinnar einnig tilefni til að fjalla um þróun stofnana ESB í átt að 

auknu valdframsali og eðli EES-samningsins sé með þeim hætti að hann sé framsækinn 

og í sífelldri þróun. Um það segir í álitsgerðinni: 

 

Þau rök sem færð voru fyrir því að upphafleg aðild Ísland að EES-

samningnum kallaði ekki á stjórnarskrárbreytingar byggðust á forsendum 

sem hafa breyst verulega með þeirri öru þróun sem orðið hefur á skipulagi 

og valdheimildum stofnana ESB. Hún var að vissu leyti fyrirsjáanleg við 

gerð EES-samningsins og var m.a. vísað til þess í fyrrgreindu áliti frá 1992 

að forsendur sem þá voru til staðar kynnu að breytast og bæri hugsanlega 

að gera stjórnarskrárbreytingar til að heimila aukið framsal ríkisvalds.235 

 

                                                 
231 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XXXI kafli 4.  
232 sama heimild kafli 4.2. 
233 sama heimild kafli 6. 
234 sama heimild kafli 6. 
235 sama heimild kafli 6. 
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Niðurstaða álitsgerðarinnar var sú að í óbreyttri mynd gætu umræddar reglugerðir ekki 

samrýmst stjórnarskránni.236 Í niðurstöðukafla álitsgerðarinnar tóku Björg og Stefán 

Már afstöðu til fimm þátta sem þau töldu að meta þyrfti í sameiningu til þess að komast 

að niðurstöðu um það hvort innleiðing reglugerðanna væri háð stjórnskipulegum 

annmörkum.237 Í fyrsta lagi þurfti að taka afstöðu til þess hvaða valdheimildir ríkisins 

væru framseldar en það var niðurstaða þeirra að einungis ætti sér stað framsal á 

dómsvaldi og framkvæmdarvaldi en ekki á löggjafarvaldi. Ákvæði reglugerðanna 

gerðu ráð fyrir því að nýjum eftirlitsstofnunum á fjármálamarkaði Evrópu væru veittar 

beinar og íþyngjandi valdheimildir á sviði framkvæmdarvalds gagnvart íslenskum 

eftirlitsstofnunum og fyrirtækjum á fjármálamarkaði. Þá væru þessar ákvarðanir 

bindandi og yrði skotið til Evrópudómstólsins sem Ísland á enga aðild að og úrlausnir 

hans yrðu í þeim tilvikum bindandi hér á landi. Í álitsgerðinni er þetta talið fela í sér 

nýmæli sem eigi sér ekki hliðstæðu í núverandi réttarskipan.238  

Í öðru lagi þurfti að meta að hverjum valdheimildirnar beindust en þegar vísað 

er til lögbærra yfirvalda í reglugerðinni sé almennt átt við Fjármálaeftirlitið á Íslandi en 

í ákveðnum tilvikum geti Seðlabanki Íslands og Samkeppniseftirlitið einnig sinnt 

hlutverki gagnvart fjármálafyrirtækjum hér á landi. 239  Þau fjármálafyrirtæki sem 

ákvarðanir beinast að eru öll þau fyrirtæki sem falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins 

samkvæmt lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. Þær 

valdheimildir sem Evrópsku eftirlitsstofnununum væru faldnar myndi því ná til víðtæks 

hóps af fyrirtækjum sem eru í mismunandi viðskiptum á fjármálamarkaði.240  

Í þriðja lagi þurfti að skoða þátttöku Íslands í ákvarðanatöku og gagnkvæmni 

innan eftirlitskerfisins. Eins og komið hefur fram á Ísland ekki fulltrúa í nýju 

stofnununum og hefur enga aðkomu að þeim bindandi ákvörðunum sem teknar eru í 

eftirlitsráðunum. Með þessu fyrirkomulagi er það í höndum fulltrúa aðildarríkja ESB 

að taka bindandi ákvarðanir sem oft á tíðum geta reynst íþyngjandi gagnvart íslenskum 

fyrirtækjum en það samrýmist ekki tveggja stoða kerfi EES-samningsins sem lagt hefur 

verið upp með hingað til.241  

                                                 
236 sama heimild kafli 7.1.7. 
237 sama heimild kafli 7.1. 
238 sama heimild kafli 7.1.1. 
239 sama heimild kafli 7.1.2. 
240 sama heimild kafli 7.1.3. 
241 sama heimild kafli 7.1.4. 
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Í fjórða lagi þurfti að meta hvert umfang og eðli valdheimildanna væri en það 

var hvorki talið vera afmarkað eða á þröngu sviði þar sem það tekur til hvers kyns 

opinbers eftirlits með starfsemi fyrirtækja á fjármálamarkaði. Var það fyrirkomulag 

borið saman við fyrirkomulag vegna samkeppnisreglna sem var talið heimilt við aðild 

Íslands að EES-samningnum. Var það ekki talið sambærilegt þar sem stofnun nýja 

evrópska eftirlitskerfisins á fjármálamarkaði gæti haft víðtækar afleiðingar, ekki bara á 

fjármálamarkaði heldur einnig samfélagslegar og pólitískar afleiðingar. Einnig væri um 

að ræða meira íþyngjandi aðgerðir gagnvart innendum fyrirtækjum en áður hafði verið 

fallist á og líta verði á valdframsalið sem fælist í reglugerðunum til viðbótar því 

valdframsali sem nú þegar hefur verið samþykkt á grundvelli EES-samningsins. Var 

það hversu miklar líkur væru á að valdheimildunum yrði í reynd beitt gagnvart 

fyrirtækjum hér á landi ekki talið gilt sjónarmið við þetta mat.242   

Í fimmta og síðasta lagi þurfi einnig að taka tillit til samfélagslegra markmiða 

og svigrúm löggjafans en í umfjöllun sinni um þessi efni vísa Björg og Stefán Már 

sérstaklega til ríkra hagsmuna Íslands af því að vera þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi 

ríkja og aldurs íslensku stjórnarskrárinnar í ljósi þróunar á slíku samstarfi. Vegna þessa 

verði að áskilja löggjafanum tiltekið svigrúm til þess að túlka gömul ákvæði 

stjórnarskrárinnar með þeim hætti að ekki þrengi að möguleikum Íslands sem 

þjóðréttaraðila til þess að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi. Þrátt fyrir það þurfti að fara 

varlega í að víkja frá skráðum ákvæðum stjórnarskrárinnar án þess að löggjafarvaldið 

taki skýra afstöðu til þess og heimila þannig valdframsal í of ríkum mæli.243  

Var það niðurstaða álitsgerðarinnar að með því að heimila valdframsal til þeirra 

stofnana sem reglugerðirnar setja á fót væri horfið frá tveggja stoða kerfi EES-

samningsins og gagnkvæmni ekki tryggð. Segja Björg og Stefán Már meðal annars að:  

 

Með innleiðingu gerðanna yrði stigið skrefi lengra að því er varðar framsal 

framkvæmdarvalds og dómsvalds en áður hefur verið fallist á að rúmist 

innan 2. gr. stjórnarskrárinnar. Slíkt framsal samrýmist ekki fyrri viðmiðum 

um afmarkað framsal á ríkisvaldi á takmörkuðu sviði gagnvart 

einkaaðilum.244 

 

Þá segir einnig: 

 

                                                 
242 sama heimild kafli 7.1.5. 
243 sama heimild kafli 7.1.7. 
244 sama heimild kafli 9. 
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Í ljósi þessa teljum við að framsalið rúmist ekki innan venjuhelgaðrar reglu 

um að almenna löggjafanum sé heimilt að framselja ríkisvald í 

takmörkuðum mæli og tilteknum forsendum til alþjóðastofnana.245 

 

Í lokaorðum sínum taka höfundar álitsgerðarinnar síðan fram að þrátt fyrir svigrúm 

Alþingis til túlkunar á stjórnarskrárákvæðum megi ekki horfa fram hjá því að forsendur 

hafa breyst í ýmsu tilliti frá því að fallist var á sjónarmið um framsal ríkisvalds árið 

1992. Virðist það vera afstaða þeirra að hver og ein breyting sem hefur vakið upp 

álitaefni með tilliti til stjórnarskrárinnar frá því EES-samningurinn tók gildi getur 

staðist skoðun ein og sér, en heilt á litið sé tilefni til þess að endurmeta stöðu 

samningsins hvað varðar framsal á ríkisvaldi.246  

 

6.3.2 Tillögur að aðlögun að EES-samningnum 

Í álitsgerðinni var einnig tekin afstaða til mögulegra lausna í ljósi þeirrar niðurstöðu að 

reglugerðirnar samrýmast ekki stjórnarskránni. Er þar fjallað um hugmyndir ESB um 

hugsanlega lausn, hugmyndir EFTA- ríkjanna og aðrar mögulegar lausnir. Hugmyndir 

ESB voru að setja á fót sameiginlegan vettvang í formi eftirlitsráðs (eða ,,joint body” á 

ensku) en þar myndu EFTA-ríki eiga fulltrúa og allar þær ákvarðanir sem beinast að 

fyrirtækjum og stjórnvöldum EFTA-ríkjanna yrðu teknar á þessum vettvangi. 

Hinsvegar tryggði þetta fyrirkomulag ekki gagnkvæmni þar sem EFTA-ríkin hefðu 

ekki aðkomu að ákvörðunum sem teknar eru gagnvart stjórnvöldum og fyrirtækjum í 

aðildarríkjum ESB né aðkomu að ákvörðunum um það hvenær hættuástand telst hafa 

stofnast. 247Ákvarðanir í sameiginlega eftirlitsráðinu sem myndu beinast gegn EFTA-

ríkjunum væru almennt teknar á grundvelli meirihluta og hefðu EFTA-ríkin því ekki 

neitunarvald við ákvarðanatökuna. Þá myndi úrlausn á mögulegum ágreiningsmálum 

vegna ákvarðana sameiginlega ráðsins endanlega heyra undir Evrópudómstólinn en 

ekki EFTA-dómstólinn. Benda Björg og Stefán Már á að með þessu fyrirkomulagi væri 

verið að setja á fót nýjar stofnanir með yfirþjóðlegt eðli sem samrýmist illa tveggja 

stoða eðli EES-samningsins og væri jafnvel ekki heimilt samkvæmt samningnum.248  

Hugmyndir EFTA-ríkjanna voru á þann veg að ríkin myndu fallast á bindandi 

ákvarðanir gagnvart innlendum eftirlitsstofnunum en ekki gagnvart innlendum 

                                                 
245 sama heimild kafli 9. 
246 sama heimild kafli 9. 
247 sama heimild kafli 7.2.1. 
248 sama heimild kafli 7.2.1. 
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fyrirtækjum. Telja Björg og Stefán Már ekki hægt að taka af allan vafa um 

samrýmanleika valdframsalsins við stjórnarskrána með þessu fyrirkomulagi þó það fæli 

vissulega í sér viðurhlutaminna valdframsal. Lausn á þessum grunni væri möguleg ef 

hugmyndin yrði útfærð á þann veg að tveggja stoða kerfi EES-samningsins yrði tryggt 

betur.249  

Í álitsgerðinni er bent á hugsanlega lausn sem fælist í því að taka reglugerðirnar 

upp í EES-samninginn með aðlögun sem samræmist tveggja stoða kerfi EES-

samningsins til þess að tryggja að ákvæðin gangi ekki gegn stjórnarskránni. Í þeirri 

tveggja stoða lausn fælist að ESA yrði samvinnuvettvangur eftirlits með viðeigandi 

eftirlitsyfirvöldum EFTA-ríkjanna; ákvarðanir nýju ESB eftirlitsstofnananna myndu 

ekki vera lagalega bindandi fyrir EFTA-ríkin heldur vera í formi tilmæla til viðeigandi 

eftirlitsyfirvalds ríkisins; þau ákvæði sem varða ákvarðnir sem beinast að 

fjármálafyrirtækjum hafa ekki gildi gagnvart fyrirtækjum í EFTA-ríkjunum og 

deilumál um túlkun og beitingu umræddra gerða myndu falla í farveg á grundvelli 111. 

gr. EES-samningsins. Er það afstaða Bjargar og Stefáns Más að unnt væri að fallast á 

lausn sem byggir á þessari nálgun með tilliti til stjórnarskrárinnar.250  

  

6.3.3 Álitsgerð Skúla Magnússonar dósents 

Eftir að samkomulag náðist milli ESB og EFTA-ríkjanna um aðlaganir að EES-

samningnum var Skúla falið að skoða hvort regluverkið stæðist stjórnarskrána. 

Höfundar fyrri álitsgerðarinnar höfðu hvorki haft endanlega niðurstöðu um aðlögun í 

höndunum eða þær forsendur sem á endanum voru lagðar til grundvalla við innleiðingu 

reglugerðanna. 251 Þá hafði einnig verið aukið við þær reglugerðir sem ætlað var að 

mynda regluverk fjármálaeftirlits. 252  Í athugasemdum við þingsályktunartillögu 

utanríkisráðherra um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar vegna 

reglugerðanna kemur fram að í samningsviðræðum EFTA-ríkjanna við ESB um 

aðlögun að EES-samningnum hafi EFTA-ríkin lagt fram tillögu að því fyrirkomulagi 

að ríkin yrðu aðilar að eftirlitsstofnununum án þess þó að hafa atkvæðisrétt og 

ákvarðanir sem beindust að EFTA-ríkjunum væru ekki bindandi. Taldi Ísland þá tillögu 

vera í samræmi við álitsgerð Bjargar og Stefáns Más. Einnig komu EFTA-ríkin með þá 

                                                 
249 sama heimild kafli 7.2.2. 
250 sama heimild kafli 7.2.3. 
251 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI kafli 2. 
252 sama heimild, Inngangur. 
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hugmynd að stofnað yrði EFTA-eftirlitsráð sem myndi endurspegla hlutverk 

eftirlitsstofnana ESB innan EFTA-stoðarinnar. Hinsvegar náðist ekki samstaða um 

þessar aðlaganir.253  

Samkomulag náðist hins vegar á milli EFTA-ríkjanna og ESB þann 14. október 

2014 þar sem byggt var á þeim grunni að EFTA-ríkin viðurkenndu mikilvægi 

eftirlitskerfisins fyrir innri markaðinn og markmið EES-samningsins um einsleitni og 

ESB viðurkenndi mikilvægi þess að tekið væri tillit til tveggja stoða kerfis EES-

samningsins.254 Í samkomulaginu segir að aðlögun að EES-samningnum skuli vera með 

þeim hætti að það bindandi ákvörðunarvald sem reglugerðirnar fela nýjum ESB 

stofnunum verði í höndum ESA. Ákvarðanirnar skulu vera byggðar á uppkasti frá 

hlutaðeigandi eftirlitsstofnun ESB og mögulegur ágreiningur milli ESA og ESB 

stofnunar yrði almennt beint í farveg á grundvelli EES-samningsins. Telur Skúli að það 

virðist hafa tekist að koma til móts við þá meginkröfu álitsgerðar Bjargar og Stefáns 

Más að aðlögun að EES-samningnum myndi byggja á tveggja stoða kerfinu, ef taka má 

mark af samkomulaginu.255 

Í álitsgerðinni er öllum ákvæðum umræddra reglugerða sem koma til álita gerð skil 

með ítarlegum og greinargóðum hætti í ljósi aðlögunar að EES-samningnum og með 

tilliti til valdheimilda til eftirlitsstofnana ESB. 256  Valdheimildirnar eru í grófum 

dráttum eftirfarandi: 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt að setja tæknilega staðla í samvinnu við 

eftirlitsstofnanirnar og eftirlitsstofnanirnar geta sett fram óbindandi tilmæli sem beinast 

að íslenskum stjórnvöldum. Þá er það í höndum ráðherraráðs ESB að ákveða hvort 

neyðarástand hafi skapast. 

2. Eftirlitsstofnunum ESB er heimilt að gefa út formlegt álit eða taka bindandi 

ákvarðanir sem beinist að íslenskum stjórnvöldum og fara því með framkvæmdarvald 

í skilningi 2. gr. stjórnarskrárinnar. Skúli telur að líta megi á stöðu hlutaðeigandi 

stofnunar sem svo að hún komi fram „sem æðri stjórnsýslustofnun gagnvart tilteknum 

innlendum stjórnvöldum“.257  

                                                 
253 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681. mál, Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa. 
254 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI kafli 3; Alþt. 2015 - 2016, A-deild, 

þskj.1109 - 681. mál, Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa. 
255 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI kafli 3. 
256 sama heimild kafli 8. 
257 sama heimild kafli 8. 
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3. Eftirlitsstofnun ESB er heimilt, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, að banna eða 

takmarka starfsemi fjármálafyrirtækja á Íslandi í þeim tilvikum sem íslensk stjórnvöld 

fylgja ákvörðunum ESA ekki eftir. 

4. ESA gegnir því hlutverki að taka ákvörðun í ágreiningsmáli milli eftirlitsstjórnvalda 

EFTA-ríkjanna en þegar ágreiningur er á milli ESB-ríkis og EFTA-ríkis fara 

eftirlitsstofnanir ESB einar með sáttahlutverk og úrskurðarvald er sameiginlega í 

höndum þeirra og ESA. Afstaða Skúla er sú að hér sé ESA ekki falið að fara með vald 

á íslensku yfirráðasvæði í skilningi 2.gr. stjórnarskrárinnar heldur megi jafna valdinu 

til úrskurðavalds í vettvangi milliríkjadeilna. 

5. ESA er heimilt að fyrirskipa íslensku fjármálafyrirtæki að afhenda upplýsingar en 

slíkri skipun verður einungis fullnustað með aðstoð frá íslenskum yfirvöldum. Telur 

Skúli að vegna þess sé um að ræða framsal á framkvæmdarvaldi á grundvelli 2. gr. 

stjórnarskrárinnar sem verði ekki talið meiriháttar.  

6. EFTA-dómstólnum er framselt dómsvald samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar þar sem 

hann mun hafa með höndum endurskoðunarvald á grundvelli 36. gr. ESE-samningsins 

á lögmæti ákvarðana ESA.258  

Þau viðmið sem Skúli styðst við þegar hann leggur mat á hvort ákvæði 

reglugerðarinnar samrýmist stjórnarskránni byggir hann á fræðilegri umfjöllun og fyrri 

álitsgerðum, þá sérstaklega því sem fram kom í fjórmenningaálitinu og lagt hefur verið 

til grundvallar í framhaldi af því.259 Reglugerðirnar telur hann vera til þess fallnar að 

tryggja þátttöku íslenskra fyrirtækja á sviði fjármála á innri markaði ESB sem 

samrýmist hagsmunum Íslands og vinnur að meginmarkmiðum EES-samningsins260 

sem felst meðal annars í því að tryggja einsleitni á EES-svæðinu.261  

Skúli færir rök fyrir því að aðlögun reglugerðanna að EES-samningnum sem 

samkomulag hefur náðst um samrýmist þeim viðmiðum sem lögð hafa verið til 

grundvallar í tengslum við samninginn um jafnræði og gagnkvæmni í samskiptum 

þjóða. Nálgast hann röksemdarfærsluna með þeim hætti að stilla upp sjónarmiðum um 

einsleitnismarkmiðið upp á móti sjónarmiðum um formlegt og efnislegt vald EFTA-

stoðarinnar. Með því að ESA fylgi uppkasti hlutaðeigandi eftirlitsstofnunar ESB er 

verið að efla vald ESB-stoðarinnar með frumkvæðisrétti og möguleika á að hafa 

                                                 
258 sama heimild Kafli 8. 
259 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI kafli 11. 
260 sama heimild kafli 10. 
261 sama heimild kafli 3. 
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efnisleg áhrif á ákvörðun ESA en það er jafnframt til þess fallið að tryggja samræmingu 

á sviði fjármálaeftirlits. Einnig hefur það þýðingu að það er ávallt á forræði ESA að 

víkja frá uppkastinu í ákvörðun sinni eða hafna því að taka ákvörðun en með því er 

formlegt og endanlegt vald innan EFTA-stoðarinnar.262   

Af athugasemdum við þingsályktunartillögu utanríkisráðherra má ráða að 

sjónarmiðum um einsleitnismarkmið og samræmingu innri markaðarins er gert hátt 

undir höfði í umfjöllun um aðlögunina og tekið fram að hún sé í samræmi við tveggja 

stoða kerfi EES-samningsins. Segir að þrátt fyrir að almennt sé líklegt að ESA taki 

ákvarðanir sínar í samræmi við uppkast eftirlitsstofnana ESB með tilliti til markmiðsins 

um einsleitni sé sjálfstæði ESA varðveitt í ljósi þess að formlega sé ESA ekki bundið 

af uppkastinu.263 

Umrætt fyrirkomulag telur Skúli ekki vera frábrugðið þeirri aðferðarfræði sem 

upptaka nýrra reglna í EES-samninginn byggir á264 en það feli þó í sér að tveggja stoða 

lausn EES-samningsins birtist í töluvert breyttum búningi en áður. Bæði fulltrúum 

EFTA-ríkjanna og ESA er veittur aðgangur að málsmeðferð eftirlitsstofnana ESB í 

formi áheyrnar sem Skúli telur sýna að aðlögun reglugerðanna sé til þess fallin að skapa 

vettvang fyrir raunveruleg áhrif EFTA-stoðarinnar á uppkast hlutaðeigandi stofnunar 

ESB og því sé ekki einungis um formlegt eða málamyndunar vald að ræða. Ef ESA 

nýtir neitunarvald sitt og ágreiningur myndast á milli EFTA og ESB stoðarinnar myndi 

slíkur ágreiningur hljóta úrlausn sem milliríkjaágreiningur á grundvelli 111. gr. EES-

samningsins. Með þessu styrkist aðkoma EFTA-stoðarinnar að málsmeðferð 

eftirlitsstofnana ESB sem vegur upp á móti því að ESB-stoðin styrkist með 

valdheimildum nýju eftirlitsstofnana ESB. 265  

Þær reglugerðir sem álitsgerðin snýr að telur Skúli ekki fela í sér valdframsal sem 

sé verulega íþyngjandi og feli jafnvel í sér minna valdframsal en áður hefur verið talið 

heimilt (sbr. valdframsal á sviði samkeppnismála). Þrátt fyrir að aðgerðirnar sjálfar 

verði að teljast alvarlegar og áhrifamiklar fyrir þau fyrirtæki sem þær beinast að verði 

að líta til þess að þeim er almennt ekki beint milliliðalaust að fyrirtækjum án aðkomu 

                                                 
262 sama heimild kafli 10. 
263 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681. mál, Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa. 
264 Sbr. upphafsorð 1. mgr. 102. gr. EES-samningsins en þar segir : „Til að tryggja réttaröryggi og 

einsleitni EES skal sameiginlega EES-nefndin taka ákvörðun um breytingu á viðauka við samning 

þennan eins fljótt og unnt er, eftir að bandalagið hefur samþykkt nýja samsvarandi löggjöf 

bandalagsins, með það að markmiði að unnt sé að beita samtímis þeirri löggjöf og breytingunum á 

viðaukunum við samninginn“. 
265 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI kafli 10. 
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íslenskra stjórnvalda. Þá er einnig fyrirtækjum og íslenskum stjórnvöldum alltaf fært 

að leita til EFTA-dómstólsins til að fá úr því skorið hvort ákvörðun ESA hafi verið 

lögmæt en þar er bæði tekið tillit til meginreglna stjórnsýsluréttar og verndun 

grundvallarréttinda. Sú leið væri fyrirtækjum einnig fær í ákveðnum tilvikum að höfða 

mál fyrir innlendum dómstólum gegn íslenskum stjórnvöldum þar sem ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins yrði aflað. Með þessu er fullnægjandi stjórnarskrárbundin 

dómstólavernd til staðar. Einnig tekur Skúli afstöðu til þess viðmiðs að framsal skuli 

vera á takmörkuðu sviði og vel afmarkað og leggur áherslu á að valdheimildir sem 

alþjóðastofnun eru fengnar séu skilgreindar með form- og efnisreglum.266 Vísar hann 

til viðmiðsins með eftirfarandi hætti: „Hið ólögfesta skilyrði íslensks 

stjórnskipunarréttar um að framsal sé á takmörkuðu sviði og vel afmarkað svarar til 

áskilnaðar í stjórnarskrám þar sem framsal valdheimilda er heimilað berum orðum“.267  

 Gildissvið reglugerðanna telur hann vera töluvert þrengra en það gildissvið sem 

leiddi af samkeppnislöggjöf ESB og fallist var á sínum tíma. Þá sé skýrt að einungis 

komi til beitingar á valdheimildunum í afmörkuðum aðstæðum sem vegna brýnnar 

nauðsynjar kalli á aðgerðir ESA sem sæta eftirliti EFTA-dómstólsins. Að því virtu verði 

ekki fallist á að ESA sé falið „óheft mat eða geðþóttavald með umræddum reglum“.268 

Eitt af því sem Skúli telur mikilvægt að hafa hliðsjón af er að valdframsal til 

alþjóðastofnana er í eðli sínu alltaf afturkræft þar sem fullvalda ríki hefur eitt valdið til 

að ákveða hvaða lög gilda á yfirráðasvæði sínu. Með slíkri afturköllun gæti ríki hins 

vegar kallað yfir sig viðbrögð og jafnvel viðurlög á þjóðréttarlegum vettvangi. 269   

Skúli segist ekki vilja gera of mikið úr sjónarmiðum Bjargar og Stefáns Más um 

svigrúm Alþingis til þess að túlka stjórnarskrána í ljósa þróunar á alþjóðasamstarfi ríkja 

en bendir þó á þá hagsmuni sem Ísland hefur af því að setja EES-samninginn ekki í 

uppnám.270 Eins og fyrr segir var niðurstaða álitsgerðarinnar sú að aðlögun reglugerða 

ESB um fjármálaeftirlit að EES-samningnum sé í samræmi við íslenska stjórnskipun 

og er það ályktun Skúla að með því að innleiða reglugerðirnar verði skuldbindingar 

íslenska ríkisins um valdframsal ekki meiri en talið hefur samrýmast stjórnarskránni 

við framkvæmd samningsins síðastliðin 20 ár.271 

                                                 
266 sama heimild kafli 10. 
267 sama heimild kafli 10. 
268 sama heimild kafli 10. 
269 sama heimild kafli 10. 
270 sama heimild kafli 10. 
271 sama heimild kafli 11. 
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6.3.4 Þingleg meðferð  

Þingsályktunartillaga um staðfestingu sameiginlegu EES-nefndarinnar um 

breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (evrópskar reglur um 

fjármálaeftirlit) var samþykkt á Alþingi 23. september 2016. Af atkvæðagreiðslu og 

umræðum um hana á þinginu er ljóst að ekki ríkti einhugur meðal þingmanna um 

samþykkið272 en má til dæmis nefna afstöðu Árna Páls Árnasonar þingmanns sem hann 

lýsti er hann gerði grein fyrir atkvæði sínu: „Ég tel að þeir sem greiða þessu máli 

atkvæði séu að skapa það fordæmi að 2. gr. Stjórnarskrárinnar sé efnislega 

þýðingarlaus þegar kemur að framsali valds til alþjóðlegra stofnana“.273 

Við umfjöllun utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um 

staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit) var 

einnig leitað eftir umsögn frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. 274  Umfjöllun 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um málið er ítarleg en í umsögninni kemur fram tvö 

álitamál sem sérstaklega var fjallað um. Annars vegar það: „hvort það framsal sem í 

gerðunum fælist rúmaðist innan venjuhelgaðrar reglu um að almenna löggjafanum 

væri heimilt að framselja ríkisvald í takmörkuðum mæli og á tilteknum forsendum til 

alþjóðastofnana“. Um það voru skiptar skoðanir þar sem sumir nefndarmenn töldu að 

umrætt valdframsal gengi of langt og samrýmdist ekki óbreyttri stjórnarskrá. Aðrir 

nefndarmenn töldu málið svo sannarlega reyna á stjórnarskrána en löggjafanum væri 

ekki óheimilt að kveða á um það valdframsal sem umræddar gerðir fælu í sér. 275    

Hins vegar var fjallað um eftirfarandi álitamál: „hvort upptaka evrópskra 

reglna um fjármálaeftirlit í EES-samninginn kynni að þrengja að rétti íslenskra 

stjórnvalda til að grípa til nauðsynlegra aðgerða í fjármálakreppu sambærilegum þeim 

sem fólust í setningu neyðarlaganna árið 2008“.Var umfjöllun um þetta álitamál vegna 

þess að samkvæmt ákvæðum umræddra gerða væri það í höndum stofnana ESB að 

skilgreina hvenær lýst væri yfir neyðarástandi og því væri nauðsynlegt að tryggja að 

Íslandi væri fært að verja efnahagslegt sjálfstæði sitt í hættuástandi. Stjórnskipunar- og 

                                                 
272 „Atkvæðagreiðslur föstudaginn 23. september 2016 kl. 12:26:36 - 13:09:41“ (Alþingi) 

<https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/atkvaedagreidslur/?btim=2016-09-

23+12:26:36&etim=2016-09-23+13:09:41> skoðað 25. apríl 2018. 
273 Alþt. 2015 - 2016, B-deild, 681. mál, 156. fundur (Árni Páll Árnason) skoðað 25. apríl 2018. 
274 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1674 - 681.mál, fylgiskjal. 
275 sama heimild, fylgiskjal. 
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eftirlitsnefndin taldi það vera mikinn annmarka að ekkert hefði verið fjallað um þetta 

álitamál. Vísaði nefndin meðal annars til niðurstöðu EFTA-dómstólsins í máli nr. E-

16/11 (s.k. Icesave mál) þar sem staðfest var að EFTA-ríkin hefðu meira svigrúm til að 

ákveða sjálf þau úrræði sem gripið væri til á tímum fjármálakreppu. Niðurstaða var sú 

að með upptöku umræddra gerða í EES-samninginn væri svigrúm innlendra valdhafa 

til að grípa til nauðsynlegra aðgerða á hættutímum ekki takmarkað.276  

Meiri hluti utanríkismálanefndar tók undir þau sjónarmið sem komu í umsögn 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og lagði til að málið yrði samþykkt óbreytt.277 Í 

nefndaráliti 1. minni hluta virðist ekki vera lagst gegn upptöku gerðanna í EES-

samninginn heldur því á hvaða grundvelli það er gert. Bent er á nauðsyn þess að taka 

upp stjórnarskrárákvæði svo að til staðar sé skýr farvegur þegar valdframsal í þágu 

alþjóðasamvinnu er samþykkt en að öðru leyti er tekið undir þau sjónarmið sem fram 

koma í nefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.278 Í nefndaráliti 2. minni hluta er 

hins vegar ekki fallist á að samþykkja þingmálið að óbreyttri stjórnarskrá með þeim 

rökum að það valdframsal sem leitt hefur af EES-samningnum í heild, að viðbættum 

umræddum gerðum um fjármálaeftirlit, sé komið út fyrir mörk stjórnarskrárinnar. Í 

álitinu kemur fram hörð gagnrýni á verklag Alþingis með tilvísun til þess að við 

afgreiðsla málsins hafi það verið undir mikilli tímapressu. Þá er einnig vakin athygli á 

þeim vinnubrögðum að fela einungis einum stjórnskipunarsérfræðingi það verkefni að 

meta samspil stjórnarskrárinnar og yfirþjóðlegra stofnana. Slík vinnubrögð eru 

gagnrýnd sem annmarki á meðferð málsins. Það er skoðun 2. minni hluta að þrátt fyrir 

að valdframsalið sé til stofnana EFTA en ekki sérstofnana ESB uppfylli það ekki 

skilyrði um að vera þröngt, á afmörkuðu sviði og ekki íþyngjandi.279  

Í nefndaráliti 1. og 2. minni hluta er vísað til þess hvernig staðið hefur verið að 

upptöku umræddra gerða í EES-samninginn í Noregi sem röksemd fyrir því að 

nauðsynlegt sé að setja ákvæði í íslensku stjórnarskrána sem kveði á um valdframsal til 

alþjóðastofnana. 280 Í Noregi var valdframsalið metið sem umfangsmikið og var þar af 

leiðandi ekki hægt að heimila það á grundvelli 2. mgr. 26. gr. norsku stjórnaskrárinnar. 

Eina mögulega leiðin til þess að samþykkja upptöku gerðanna var að byggja 

valdframsalið á 115. gr. norsku stjórnaskrárinnar en það þýddi að aðlaga þyrfti 

                                                 
276 sama heimild, fylgiskjal. 
277 sama heimild. 
278 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1675 - 681.mál. 
279 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1678 - 681.mál. 
280 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1675 - 681.mál. Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj.1678 - 681.mál. 
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gerðirnar að tveggja stoða kerfi EES-samningsins, tryggja aðkomu norska ríkisins að 

þeim stofnunum sem eru færðar valdheimildir og að samþykki ¾ þingmanna þyrfti fyrir 

gerðunum.281  

Í nýrri grein Bjargar Thorarensen, sem birtist í afmælisriti Davíðs Þórs 

Björgvinssonar er einnig vakin athygli á því hvernig litið var á valdframsal sem fælist 

í gerðunum um fjármálaeftirlit í Noregi sem valdframsal af öðrum toga en áður þekktist 

í EES-samningnum.282 Tekur Björg meðal annars saman helstu álitaefni vegna nýja 

fjármálaeftirlitsins en í skrifum hennar virðist felast gagnrýni á álitsgerð Skúla 

Magnússonar og þá aðlögun sem var samþykkt með ofangreindri þingsályktunartillögu. 

Bendir Björg á að þó að uppkast sem ESA leggur til grundvallar frá sérstofnunum ESB 

sé ekki formlega bindandi sé ákvörðun ESA sem ætlað er að hafa gildi gagnvart 

innlendum aðilum „hreint formsatriði“ þar sem ESA hefur takmarkaða möguleika á að 

hafa áhrif á efnistök ákvörðunarinnar.283 Björg lét í ljós sambærileg sjónarmið í viðtali 

við morgunblaðið þann 14. október 2016 en þar segist hún berum orðum telja 

valdframsal vegna fjármálaeftirlits ESB vera ósamrýmanlegt íslensku stjórnarskránni 

þar sem ákvarðanir ESA séu efnislega undirbúnar og unnar að frumkvæði stofnana 

ESB.284 Þá telur hún það svigrúm sem hefur verið viðurkennt hingað til við túlkun á 

stjórnarskránni og valdframsali vegna EES-samningsins vera þanið út fyrir ystu mörk 

sérstaklega í ljósi þeirra valdheimilda sem framseldar eru með gerðunum um 

fjármálaeftirlit og því séu þær forsendur sem gengið var út frá árið 1992 brostnar.285  

  

                                                 
281 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar 

löggjafar“ (n. 8) 534–535. 
282 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 135. 
283 sama heimild 136. 
284 Hjörtur J. Guðmundsson, „Verður ekki lengra komist“ Morgunblaðið (Reykjavík, 21. september 

2016) <https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/09/21/verdur_ekki_lengra_komist/> skoðað 1. maí 

2018. 
285 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 139–140. 
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6.4 Reglugerð ESB nr. 1193/2011  

Leitað var til Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar og óskað eftir áliti 

þeirra um hvort innleiðing reglugerðar ESB nr.1193/2011 um sameiginlegt 

skráningarkerfi fyrir losunarheimildir væri annmörkum háð með tilliti til ákvæða 

stjórnarskrárinnar. 286  Ísland hefur verið aðili að viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir sem á ensku heitir EU Emission Trading Scheme og nær bæði til 

ákveðinni iðnaðargreina og flugstarfsemi.287 Reglugerðin sem álitsgerðin lýtur að setur 

á fót sameiginlegt skráningarkerfi sem hefur eftirlit með útgáfu reikninga í 

viðskiptakerfinu og heldur utan um skráningu á millifærslum með losunarheimildir. 

Með skráningarkerfinu er einnig leitast eftir því að gera eftirlit með viðskiptakerfinu 

miðlægara með því að færa miðlægum stjórnanda tilteknar heimildir, 

framkvæmdastjórn ESB og eftir atvikum öðrum stofnunum ESB.288  

 

6.4.1 Sameiginlega skráningarkerfið  

Áður en sameiginlega skráningarkerfinu var komið á fót með reglugerð nr. 1193/2011 

var fyrirkomulag úthlutunar á losunarheimildum með þeim hætti að hvert aðildarríki 

viðskiptakerfisins útdeildi heimildum á grundvelli landsbundinna úthlutunaráætlana.289 

Skráningakerfið er undir stjórn miðlægs stjórnanda sem hefur umsjón og eftirlit með 

útgáfu og ógildingu reikninga ásamt því að sjá um athugun og skráningu á millifærslum 

með losunarheimildir.290   

Kerfið virkar með þeim hætti að landsstjórnandi er tilnefndur í hverju aðildarríki 

sem hefur með höndum umsjón og eftirlit bæði á þeim losunarheimildum sem ríki fær 

úthlutað til þess að bjóða upp og þeim reikningum sem stofnaðir eru innan lögsögu 

þess. Á Íslandi er það umhverfisstofnun sem fer með hlutverk landsstjórnanda.291 Þau 

nýmæli reglugerðarinnar um framsal valdheimilda sem koma til álita með tilliti til 

heimilda stjórnarskrárinnar til valdframsals eru eftirfarandi:  

1. Losunarheimildum er ekki lengur úthlutað á grundvelli landsbundinna 

úthlutunaráætlana heldur er miðað við ein sameiginleg losunarmörk fyrir ESB, eða 

                                                 
286 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj.812 - 381 .mál, fylgiskjal V kafli 1. 
287 sama heimild kafli 2. 
288 sama heimild kafli 1. 
289 sama heimild kafli 3. 
290 sama heimild kafli 4. 
291 sama heimild kafli 3. 
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EES-svæðið eftir upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn. Losunarheimildunum 

er þá úthlutað á grundvelli samræmdra reglna fyrir ESB í heild.292  

2. Miðlægur stjórnandi hefur heimild til þess að loka aðgangi reikningseigenda 

tímabundið að uppfylltum tilteknum skilyrðum, ef hann hefur rökstudda ástæðu til eða 

samkvæmt skipun frá framkvæmdastjórn ESB.293  

3. Miðlægur stjórnandi hefur heimild til þess að loka aðgangi reikningseigenda að öllu 

leyti eða hluta vegna öryggisbrota eða öryggisógnunar ef hann hefur rökstudda ástæðu 

til, á grundvelli ábendinga frá öðrum stjórnendum eða samkvæmt skipun frá 

framkvæmdastjórn ESB. Með lokuninni er komið í veg fyrir að þeir aðilar sem hún 

beinist gegn geti stundað viðskipti með losunarheimildir, hafi aðgang að reikningum 

sínum eða upplýsingum um stöðu reikninga. Slík lokun getur beinst gegn 

reikningseigendum hvort sem um er að ræða einstaklinga, lögaðila eða ríki og jafnvel 

landsstjórnendum eða viðurkenndum fulltrúum sem hafa með höndum aðgang að 

reikningum. Af þeim sökum kæmi lokunin í veg fyrir að landsstjórnendur gætu sinnt 

verkefnum sínum samkvæmt reglugerðinu.294  

4. Framkvæmdastjórn ESB getur skipað hinum miðlæga stjórnanda að fresta aðgangi 

að losunarheimildum eða Kýótó einingum ef fyrir liggur grunur um sviksamlega 

viðskiptahætti. Aðgerð sem þessi beinist að öllum reikningseigendum hvort sem um er 

að ræða einstaklinga, lögaðila eða ríki og takmarkar möguleika þeirra á að millifæra 

eða gera upp losunarheimildir sínar eða Kýótó einingar.295  

5. Framkvæmdastjórn ESB getur skipað hinum miðlæga stjórnanda að grípa til 

tímabundinnar stöðvunar á færslum í sameiginlega skráningarkerfinu ef viðhald á 

kerfinu er ekki í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. Slíkt beinist að öllum aðilum 

sem hafa aðgang að sameiginlega skráningakerfinu og stöðvar viðskipti þeirra með 

losunarheimildir.296  

6. Reglugerðin veitir tilteknum aðilum heimild til þess að fá aðgang að upplýsingum 

sem geymdar eru í sameiginlega skráningarkerfinu. Þeir aðilar eru skattyfirvöld 

aðildarríkjanna, framkvæmdaraðildar sem fara með þvingunarvald innan 

                                                 
292 sama heimild kafli 3. 
293 sama heimild kafli 4.1. 
294 sama heimild kafli 4.2. 
295 sama heimild kafli 4.3. 
296 sama heimild kafli 4.4. 
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aðildarríkjanna og tilteknar stofnanir ESB. Þá er Europol einnig veittur ótímabundinn 

lesaðgangur.297 

7. Ef upp kemur ágreiningur vegna ákvarðana sem teknar eru á grundvelli reglugerðar 

nr. 1193/2011 verður hann borinn undir Evrópudómstólinn sbr. 263. gr. sáttmálans um 

starfshætti ESB.298 

 

6.4.2 Álitsgerð Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar 

Í álitsgerðinni er vísað til forsendna fyrri álitsgerða sem unnar hafa verið vegna 

álitamála tengdum upptöku á nýjum ESB gerðum í EES-samninginn og innleiðingu 

þeirra í íslensk lög. Segir meðal annars að það hafi legið fyrir þegar EES-samningurinn 

var samþykktur að um væri að ræða framsækinn samning sem myndi eftir atvikum 

breytast og regluverk hans fara stækkandi. Vísa höfundar álitsgerðarinnar til 

fjórmenningaálitsins sem það álit sem lagði grunninn „að túlkun óskráðra reglna 

stjórnskipunarinnar um takmarkaðar heimildir til að framselja ríkisvald“. 299   

Einnig er bent á þá forsendu fyrir samþykki Schengen-samstarfsins að erlendum 

aðilum væri ekki fengið vald til þess að framkvæma ákvörðun hér á landi þar sem 

landamæraeftirlit á Íslandi væri í höndum íslenskra stjórnvalda. Telja höfundarnir að 

með 1. mgr. 27. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 hafi verið gengið lengra í valdframsali 

á dómsvaldi en áður þekktist. Um þau álitamál sem uppi voru vegna reglugerðar ESB 

nr. 216/2008 er vísað til þess að ákvæði reglugerðarinnar vörðuðu einungis fáa aðila 

hér á landi og á þröngu sviði. Sú lausn sem byggt var á, að færa sektarvald 

framkvæmdastjórnar ESB til ESA, er talin vera í samræmi við tveggja stoða kerfi EES-

samningsins. Hins vegar með því að samþykkja reglugerð ESB nr. 1193/2011 er 

sektarvald vegna EES-samningsins ekki einungis á sviði samkeppnismála lengur. 300 

Niðurstaða álitsgerðarinnar var sú að í óbreyttri mynd gæti það valdframsal á dóms- 

og framkvæmdarvaldi sem fælist í reglugerðinni ekki rúmast innan venjuhelgaðrar 

reglu um að Alþingi sem löggjafarvaldinu væri heimilt að framselja ríkisvald til 

alþjóðastofnana í takmörkuðum mæli og á tilteknum forsendum. 301  Kemur fram 

gagnrýni höfunda álitsgerðarinnar þess efnis að með því að leggja mat á EES-reglur 

með því að greina þær í afmarkaða þætti sé notast við aðferð sem geti leitt til þess að 

                                                 
297 sama heimild kafli 4.5. 
298 sama heimild kafli 5. 
299 sama heimild kafli 7. 
300 sama heimild kafli 7. 
301 sama heimild kafli 8.1.7. 
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heilt á litið sé framselt talsvert meira vald en talið hefði verið heimilt í upphafi hefði 

það legið fyrir þá.302 Þau álitaefni sem er að finna í reglugerðinni og rakin hafa verið 

hér að framan nálgast höfundarnir með sama hætti og þau álitaefni sem skoðuð voru í 

álitsgerð sömu höfunda, Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar, um 

reglugerðir ESB um fjármálaeftirlit frá 25. apríl 2012. 303  Tekin er afstaða til 

eftirfarandi fimm þátta við mat á því hvort framsal á ríkisvaldi standist stjórnarskrána:  

 

- hvaða valdheimildir ríkisins eru framseldar, 

- að hverjum þær beinast, 

- þátttöku Íslands í ákvarðanatöku og gagnkvæmni, 

- umfangs og eðlis valdheimildanna, 

- samfélagslegra markmiða og svigrúms löggjafans. 304 

 

Telja þau valdframsalið sem um ræðir vera íþyngjandi fyrir einstaklinga og lögaðila þó 

þær séu afmarkaðar og á takmörkuðu sviði ásamt því væri valdframsalið einhliða og 

gagnkvæmni samningsaðila ekki tryggð. Í ljósi niðurstöðu álitsgerðarinnar er fjallað 

um tillögur að aðlögunartexta sem gætu tryggt ,,hnökralausa innleiðingu” á 

reglugerðinni. Sú umfjöllun er byggð á gögnum um tillögur sem þegar hafa komið til 

umræðu frá viðkomandi ráðuneytum.305 Er þeirri skoðun lýst að til þess að tryggja 

aðlögun í samræmi við tveggja stoða kerfi EES-samningsins sé það fyrirkomulag að 

færa valdheimildir til ESA og EFTA dómstólsins best til þess fallið. Með því væri 

stjórnskipulegum annmörkum reglugerðarinnar mætt þrátt fyrir að úrlausn 

ágreiningsmála vegna hennar myndi enn heyra undir erlendan úrskurðaraðila.306 Þá 

væri einnig mikilvægt að tryggja aðkomu EFTA-ríkjanna að ákvörðunum um veitingu 

upplýsinga, sem samkvæmt reglugerðinni eru teknar af miðlæga stjórnandanum og 

landsstjórnendum.307  

Ef reglugerðin yrði aðlöguð með þeim hætti að valdheimildir miðlæga stjórnandans 

og stofnana ESB beindust aðeins að íslenska ríkinu væri samt sem áður um að ræða 

fyrirkomulag sem tækist ekki að tryggja gagnkvæmni. Mögulegum ágreiningum vegna 

ákvarðana sem teknar eru á grundvelli reglugerðarinnar væri þá hægt að beina til 

                                                 
302 sama heimild kafli 9. 
303 sama heimild kafli 8.1. 
304 sama heimild kafli 8.1. 
305 sama heimild kafli 8.2 . 
306 sama heimild kafli 9. 
307 sama heimild kafli 8.2. 
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sameiginlegu EES-nefndarinnar í farveg samkvæmt 111. gr. EES-samningsins.308 Að 

lokum er einnig vísað til þess svigrúms sem Alþingi hefur til þess að skýra 

stjórnarskrána, og er sú röksemd í raun ítrekuð í lokaorðum álitgerðarinnar en þar segir 

meðal annars:  

 

Taki Alþingi ákvörðun um að leiða fyrrgreind ákvæði í lög óbreytt færi slíkt 

framsal í bága við íslenska stjórnarskrá. Verði hins vegar gerð breyting í þá 

átt sem nefnd í 8.2. kann að vera erfitt að fullyrða hvort slík löggjöf bryti í 

bága við íslenska stjórnarskrá. Fer það m.a. eftir því hvernig til tekst í 

samningum um aðkomu íslenska ríkisins og gagnkvæmni varðandi þær 

ákvarðanir sem máli skipta og hvernig íþyngjandi ákvörðunum á hendur 

fyrirtækjum og einstaklingum verður háttað.  

 

Sem áður segir hefur Alþingi visst svigrúm til að skýra stjórnarskrána að 

þessu leyti.309   
 

6.4.3 Aðlögun að EES-samningnum  

Í nefndaráliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar um frumvarp til laga nr. 

70/2012 um loftlagsmál og í umsögn utanríkismálanefndar er meðal annars að finna 

umfjöllun um aðlögun reglugerðar ESB nr.1193/2011 að EES-samningnum.310Er vísað 

til þess að samningsviðræður hafi staðið yfir við framkvæmdastjórn ESB. Sú aðlögun 

sem fallist var á er sögð byggjast á tveggja stoða kerfi EES-samningsins sem sé 

samrýmanleg stjórnskipun Íslands og niðurstöðum Bjargar og Stefáns Más í álitsgerð 

sinni um álitaefnið.311 Hinsvegar hafnaði ESB tillögu um tveggja stoða lausn sem fælist 

í því að ESA myndi hafa með höndum vald gagnvart EFTA-ríkjunum til jafns við vald 

framkvæmdastjórnar ESB gagnvart aðildarríkjum ESB til þess að gefa miðlægum 

stjórnanda bein fyrirmæli um stöðvun á ferli í skráningarkerfinu, lokun á reikningum 

eða kyrrsetningu losunarheimilda. 312  Það samkomulag sem EFTA-ríkin og ESB 

komust að endanum að í kjölfar samningsviðræðna sín á milli var svohljóðandi: 

 

Samkvæmt því samkomulagi mun framkvæmdastjórnin gefa miðlæga 

stjórnandanum fyrirmæli um lokun aðgangs að reikningum, kyrrsetningu 

losunaheimilda eða stöðvun ferla. Í þeim tilvikum sem fyrirmæli beinast að 

                                                 
308 sama heimild kafli 8.2. 
309 sama heimild kafli 9. 
310 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj.755 - 381 .mál. Sbr. 2. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála 

en þar segir: „Þegar fulltrúi ráðuneytis fær til meðferðar í vinnuhópi EFTA ESB-gerð sem fyrirhugað 

er að fella inn í EES-samninginn en ekki mun taka gildi á Íslandi nema að undangengnu samþykki 

Alþingis skal senda utanríkismálanefnd gerðina í heild sinni“. 
311 sama heimild Fylgiskjal 1. 
312 sama heimild. 
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einstökum reikningum sem lúta lögsögu EES/EFTA- ríkjanna skal 

framkvæmdastjórnin tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA án tafar um fyrirmælin 

eftir að þau hafa verið gefin og upplýsa um ástæður þeirra. 

Eftirlitsstofnunin skal svo innan þriggja virkra daga taka ákvörðun um gildi 

ákvörðunarinnar. Í þessu felst að Eftirlitsstofnun EFTA hefur í reynd 

heimild til að hafna ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar. Beinist fyrirmæli 

framkvæmdastjórnarinnar á hinn bóginn ekki að einstökum reikningum 

skráningarkerfisins heldur að tilteknum stærri hluta kerfisins eða kerfinu í 

heild (horizontal suspension) er ákvörðun um það alfarið í höndum 

framkvæmdastjórnar ESB. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa 

Eftirlitsstofnun EFTA um slík fyrirmæli tafarlaust sem og ástæður þeirra.313 
 

Í nefndarálitinu og umsögninni er tilvitnaður texti túlkaður sem svo að hann feli í sér 

framsal á framkvæmdarvaldi sem rúmist innan þess sem áður hefur verið talið leyfilegt 

valdframsal.314 Sú afstaða er rökstudd með vísan til venjuhelgaðrar reglu við túlkun 

stjórnarskrárinnar og umfjöllunar um stjórnskipuleg álitaefni tengd framkvæmd og 

þróunar EES-samningsins. Þó kemur fram í umsögn utanríkismálanefndar að nefndin 

sé ekki á einu máli í afstöðu sinni en einstakir nefndarmenn telji þróun EES samstarfsins 

geti ekki haldið áfram án þess að lagst verði í breytingu á stjórnarskránni.315  

Líkt og í tilviki löggjafar ESB vegna eftirlits á fjármálamörkuðum var leitað 

eftir áliti stjórnskipunarsérfræðinga áður en samkomulag náðist við ESB um aðlögun. 

Ólíkt því tilviki var ekki leitað á ný til stjórnskipunarsérfræðinga eftir að samkomulag 

náðist um reglugerð ESB nr. 1193/2011 til þess að leggja mat á það hvort að umrædd 

aðlögun væri háð stjórnskipulegum annmörkum. Í ljósi þess og að erfiðlega gekk að ná 

samkomulagi við ESB um aðlögun reglugerðarinnar að tveggja stoða kerfi EES-

samningsins verður það að teljast athyglisvert að ekki hafi verið leitað aftur eftir 

formlegu áliti frá stjórnskipunarsérfræðingum. Þá má íhuga þá afstöðu að ofangreind 

aðlögun um vald ESA feli í sér framsal á valdheimildum sem gengur ekki gegn 

stjórnarskránni með hliðsjón af því sem Björg Thorarensen hefur haldið fram um 

valdheimildir ESA samkvæmt aðlöguðum gerðum um fjármálaeftirlit. Hefur hún litið 

á vald ESA sem takmarkað eða formsatriði þegar valdið felst í því að staðfesta ákvörðun 

frá ESB stofnun. Þá sé í raun ekki til staðar raunverulegur möguleiki á að hafa bein 

áhrif á ákvörðun ESB stofnunar þó ESA hafi heimild til að hafna eða víkja frá henni.316  

Færa má rök fyrir því að þrátt fyrir að aðlögunin á reglugerð nr. 1193/2011 að EES-

                                                 
313 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj.755 - 381 .mál. 
314 sama heimild; sama heimild Fylgiskjal 1. 
315 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj.755 - 381 .mál fylgiskjal 1.  
316 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 136. 
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samningnum geri ráð fyrir því að ESA sé veitt formlegt vald í formi þriggja daga frests 

til að samþykkja ákvarðanir og tilmæli sem koma frá framkvæmdastjórn ESB feli 

fyrirkomulagið í sér að ESA fari með takmarkaðar valdheimildir sem samrýmast ekki 

óbreyttri stjórnarskrá.  
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6.5 Reglugerð ESB nr. 679/2016 

Í fjögur ár vann ESB að nýrri og endurbættri persónuverndarlöggjöf með það að 

markmiði að tryggja betur vernd einstaklinga við vinnslu persónuupplýsinga.317 Nýja 

löggjöfin er reglugerð ESB nr. 679/2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og miðlun slíkra upplýsinga. Reglugerðin á að koma til 

framkvæmda þann 25. maí 2018 og er hluti af EES-rétti sem þýðir að íslenska ríkið er 

skuldbundið til þess að innleiða löggjöfina í landsrétt sinn á grundvelli EES-

samningsins.318 Reglugerðin er umfangsmikil og hefur víðtæk áhrif en henni er ætlað 

að koma í staðin fyrir eldri löggjöf ESB á sviði persónuverndar sem var tilskipun nr. 

95/46/EB frá árinu 1995 en núverandi Persónuverndarlög nr. 77/2000 byggja á henni.319  

Þegar þetta er ritað hefur reglugerðin ekki verið tekin upp í EES-samninginn.320 

Þrátt fyrir það þykir rétt að gera stuttlega grein fyrir þeim álitamálum sem leiða af 

reglugerðinni með tilliti til íslenskrar stjórnskipunar. Er það gert í þeim tilgangi að ná 

heildaryfirsýn yfir þróun þeirra stjórnskipulegu álitaefna sem endurtekið koma upp við 

framkvæmd EES-samningsins. Verður hér fyrst og fremst litið til ákvæða 

reglugerðarinnar sem varða stofnun Evrópska persónuverndarráðsins, hlutverk og 

uppbyggingu stofnunarinnar og valdheimildir sem henni eru veittar. Einnig verður gert 

grein fyrir fyrirkomulagi um afgreiðslu mála hjá einu eftirlitsyfirvaldi ásamt ákvæðum 

reglugerðarinnar sem snerta endurskoðunarvald dómstóla með tilliti til EFTA-ríkjanna. 

Umfjöllun um ákvæði reglugerðarinnar byggir á reglugerð ESB 679/2016 eins og hún 

birtist í Stjórnartíðindum ESB en einnig var höfð hliðsjón af þýðingu hugtaka sem finna 

má í drögum að íslenskri þýðingu reglugerðarinnar frá Þýðingarmiðstöð 

utanríkisráðuneytisins sem Persónuvernd birti á heimasíðu sinni. 321  Í þágu 

ritgerðarinnar fékk höfundur aðgang að óbirtum gögnum um vinnu íslenskra 

stjórnvalda við upptöku og innleiðingu reglugerðarinnar ásamt drögum að 

                                                 
317 „European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Joint Statement on the final adoption 

of the new EU rules for personal data protection“ <http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-

16-1403_en.htm> skoðað 5. apríl 2018. 
318 „Ný persónuverndarlöggjöf 2018“ (Persónuvernd. Þínar upplýsingar, þitt einkalíf.) 

<https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/> skoðað 21. apríl 2018. 
319 „Samráðsgátt - Frumvarp til nýrra persónuverndarlaga“ <https://samradsgatt.island.is/oll-

mal/$Cases/Details/?id=31> skoðað 5. apríl 2018. 
320 Sbr. upplýsingar úr leitarvél EEA-Lex um reglugerðina en þar segir: ,,Draft Joint Committee 

Decision (JCD) under consideration; „309059 | European Free Trade Association“ 

<http://www.efta.int/eea-lex/32016R0679> skoðað 21. apríl 2018. 
321 „Íslensk þýðing á nýrri Persónuverndarreglugerð ESB“ (Persónuvernd. Þínar upplýsingar, þitt 

einkalíf.) <https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/drog-ad-thydingu-gdpr/> 

skoðað 6. apríl 2018. 
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þingsályktunartillögu utanríkisráðherra og tekur umfjöllun um reglugerðina mið af 

þeim upplýsingum sem þar koma fram. 

 

6.5.1 Evrópska persónuverndarráðið 

Í 68. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um stofnun evrópska persónuverndarráðsins og 

segir í 3. mgr. ákvæðisins að í því skuli sitja fulltrúi úr eftirlitsyfirvaldi hvers 

aðildarríkis. Verður ákvæðið ekki skilið með öðrum hætti en svo að um sé að ræða 

fulltrúa aðildarríkja ESB sem þýðir að fulltrúum EFTA-ríkjanna er ekki ætlað sæti í 

persónuverndarráðinu. Þá er einnig kveðið á um þátttöku framkvæmdastjórnarinnar í 

starfsemi persónuverndarráðsins, sem er þó þátttaka án atkvæðisréttar samkvæmt 5. 

mgr. ákvæðisins. Almennt er krafist einfalds meirihluta við ákvarðanatöku innan 

stofnunarinnar.322 Þá er stofnuninni ætlað að vera sjálfstæð í störfum sínum323 sbr. 69. 

gr. reglugerðarinnar en í 2. mgr. segir: 

 
Without prejudice to requests by the Commission referred to in point (b) of 

Article 70(1) and in Article 70(2), the Board shall,in the performance of its 

tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from 

anybody. 

 

Til þess að hægt sé að afmarka hvaða þýðingu stofnun persónuverndarráðsins, sem 

samkvæmt óbreyttum ákvæðum reglugerðarinnar er sjálfstæð stofnun sem Ísland er 

ekki tryggð aðkoma að, er nauðsynlegt að líta til þess hvaða valdheimildir stofnuninni 

verður falið með tillit til íslenskrar stjórnskipunar. Í 70. gr. reglugerðarinnar eru 

verkefni persónuverndarráðsins nánar afmörkuð og er því meðal annars ætlað að gefa 

út viðmiðunarreglur, tilmæli og bestu starfsvenjur í nánar tilgreindum tilvikum til þess 

að tryggja samræmda beitingu á ákvæðum reglugerðarinnar. Einnig fer 

persónuverndarráðið með það hlutverk að annast faggildingu vottunaraðila og viðhalda 

opinbera skrá yfir þá aðila sem hlotið hafa faggildingu. Þá getur persónuverndarráðið 

tekið upp á því að eigin frumkvæði að rannsaka hvort lögbært eftirlitsyfirvald starfi í 

samræmi við ákvæði reglugerðarinnar eða á grundvelli beiðni frá eftirlitsyfirvaldi í öðru 

aðildarríki eða framkvæmdastjórn ESB.324 Þá er því ætlað samkvæmt 64. gr. að leggja 

                                                 
322 Reglugerð ESB nr. 679/2016 1. mgr. 72. gr. 
323 Meðal annars skýrt af 139. lið fororða reglugerðarinnar þar sem segir: „In order to promote the 

consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the 

Union“. 
324 Reglugerð ESB nr. 679/2016. 
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fram álit á uppkasti innlendra eftirlitsyfirvalda að tilteknum ákvörðunum. Í þeim 

tilvikum ber viðeigandi lögbært eftirlitsyfirvald skyldu til þess að senda 

persónuverndarráðinu uppkast að ákvörðun sinni og eftir fremsta megni leitast eftir því 

að taka tillit til álitsins í ákvörðun sinni.325  

Ef ákvörðun innlenda yfirvaldsins er ekki í samræmi við álit 

persónuverndarráðsins getur persónuverndarráðið hins vegar tekið bindandi ákvörðun 

á grundvelli 1. mgr. 65. gr.326 Á grundvelli 65. gr. reglugerðarinnar getur Evrópska 

persónuverndarráðið tekið bindandi ákvarðanir í eftirfarandi tilvikum:  

 

(a) where, in a case referred to in Article 60(4), a supervisory authority 

concerned has raised a relevant and reasoned objection to a draft decision 

of the lead authority or the lead authority has rejected such an objection as 

being not relevant or reasoned. The binding decision shall concern all the 

matters which are the subject of the relevant and reasoned objection, in 

particular whether there is an infringement of this Regulation;  

 

(b) where there are conflicting views on which of the supervisory 

authorities concerned is competent for the main establishment;  

 

(c) where a competent supervisory authority does not request the opinion 

of the Board in the cases referred to in Article 64(1), or does not follow the 

opinion of the Board issued under Article 64. In that case, any supervisory 

authority concerned or the Commission may communicate the matter to the 

Board. 

 

Með þessu er evrópska persónuverndarráðinu fengnar valdheimildir til þess að tryggja 

samræmda beitingu reglugerðarinnar í aðildarríkjunum og leysa úr mögulegum 

deilumálum bæði innbyrðis á milli eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna og á milli 

persónuverndarráðsins sjálfs og eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna. Þegar ákvarðanir eru 

teknar á grundvelli tilvitnaðrar 1. mgr. 65. gr. er það gert með tveimur þriðju hlutum 

atkvæða fulltrúa persónuverndarráðsins, en eftir atvikum með einföldum meirihluta 

atkvæða eða atkvæði formanns.327 Hlutaðeigandi innlendu eftirlitsyfirvaldi er þá ekki 

heimilt að taka ákvörðun í því máli sem ákvörðun persónuverndarráðsins varðar fyrr en 

ákvörðunin liggur fyrir og skal ákvörðun innlenda eftirlitsyfirvaldsins þá vera í 

samræmi við hana. 328  Þessar valdheimildir eru þáttur í svokölluðu „Consistency 

                                                 
325 sama heimild 7. mgr. 64. gr. 
326 sama heimild 8. mgr. 64. gr. 
327 sama heimild 2. og 3. mgr. 65. gr. 
328 sama heimild 5. og 6. mgr. 65. gr. 
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mechanism“ samkvæmt 63. gr. sem hefur verið þýtt sem „samræmingarkerfi“ á 

íslensku.329  

 

6.5.2 Afgreiðsla á einum stað 

Í 124. lið fororða reglugerðarinnar er kveðið á um að þegar vinnsla aðila með 

persónuupplýsingar fer fram í fleiru en einu aðildarríki skal það eftirlitsyfirvald í því 

ríki þar sem höfuðstöðvar eða starfsstöð aðilans er staðsett gegna hlutverki svokallaðs 

forystueftirlitsyfirvalds. Forystueftirlitsyfirvald hefur vald til þess að taka bindandi 

ákvarðanir gagnvart aðilum en þó má ráða af 125.- 127. lið fororðanna að því er ætlað 

að eiga í samstarfi við hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöld annarra aðildarríkja í 

ákvörðunarferlinu. Í 60. gr. reglugerðarinnar er síðan kveðið skýrt á um slíkt samstarf, 

upplýsingaskipti á milli eftirlitsyfirvalda og gagnkvæma aðstoð. Það er hinsvegar 

alfarið á forræði forystueftirlitsyfirvaldsins að taka hina eiginlegu ákvörðun. Önnur 

hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöld geta hinsvegar beint rökstuddum andmælum gegn 

ákvörðuninni í farveg til úrlausna ágreiningsmála á grundvelli samræmingakerfisins 

samkvæmt 63. gr. reglugerðarinnar. 

Með þessu er reynt að tryggja að mál aðila sem hafa með höndum starfsemi sem 

teygist yfir landamæri aðildarríkja sé afgreitt á einum stað með fyrirkomulagi sem 

kallast „one-shop stop mechanism“.330 

 

6.5.3 Endurskoðunarvald dómstóla 

Hvað varðar endurskoðunarvald dómstóla segir í 4. mgr. 78. gr. reglugerðarinnar að í 

þeim tilvikum sem mál fyrir innlendum dómstólum varðar ákvörðun eftirlitsyfirvalds 

sem byggir á áliti eða ákvörðun evrópska persónuverndarráðsins á hlutaðeigandi 

eftirlitsyfirvald að senda dómstólnum viðkomandi álit eða ákvörðun. Hér verður einnig 

að líta til þess sem segir í 2. mgr. 143. liðar fororða reglugerðarinnar: 

 

Where a complaint has been rejected or dismissed by a supervisory 

authority, the complainant may bring proceedings before the courts in the 

same Member State. In the context of judicial remedies relating to the 

                                                 
329 Reglugerð ESB nr. 679/2016. Sbr. 136. lið fororðanna. Í upphafi 136. liðar fororða reglugerðarinnar 

segir: „In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, 

issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority 

concerned or the Commission. The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions 

where there are disputes between supervisory authorities“. 
330 sama heimild sbr. 127. lið fororðanna. 
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application of this Regulation, national courts which consider a decision on 

the question necessary to enable them to give judgment, may, or in the case 

provided for in Article 267 TFEU, must, request the Court of Justice to give 

a preliminary ruling on the interpretation of Union law, including this 

Regulation. Furthermore, where a decision of a supervisory authority 

implementing a decision of the Board is challenged before a national court 

and the validity of the decision of the Board is at issue, that national court 

does not have the power to declare the Board's decision invalid but must 

refer the question of validity to the Court of Justice in accordance with 

Article 267 TFEU as interpreted by the Court of Justice, where it considers 

the decision invalid. However, a national court may not refer a question on 

the validity of thedecision of the Board at the request of a natural or legal 

person which had the opportunity to bring an action for annulment of that 

decision, in particular if it was directly and individually concerned by that 

decision, but had not done so within the period laid down in Article 263 

TFEU.  

 

Þetta þýðir að ef að eftirlitsyfirvald hafnar kröfu eða vísar henni frá getur sá aðili sem 

lagði hana fram borið hana undir innlenda dómstóla, hinsvegar er dómstólnum heimilt 

og í tilteknum tilvikum skylt að leita eftir forúrskurði frá Evrópudómstólnum. Í þeim 

tilvikum sem ákvörðun evrópska persónuverndarráðsins varðar beint hagsmuni 

einstaklinga eða lögaðila sem höfðuðu ekki sjálf mál fyrir Evrópudómstólnum til 

ógildingar ákvörðunar, er innlendum dómstólum sú leið ein fær að bera lögmæti 

ákvörðunarinnar undir Evrópudómstólinn á grundvelli 263. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins. Þá hafa innlendir dómstólar ekki vald til þess að skera 

úr um gildi ákvarðana sem byggja á uppkasti frá Evrópska persónuverndarráðinu. 

Innlendir dómstólar aðildarríkjanna hafa því í raun takmarkaða lögsögu hvað varðar 

ákvarðanir lögbærra eftirlitsyfirvalda á grundvelli reglugerðarinnar. Nauðsynlegt er að 

hafa í huga hvaða gildi fororð sem þessi hafa í íslenskum rétti en þeim er almennt 

einungis ætlað að gegna lögskýringar hlutverki við túlkun ákvæða í líkingu við þýðingu 

athugasemda við íslensk lagafrumvörp.331 Í ljósi þess verða þau fororð sem hér er vísað 

til að teljast sérstök en þau bera með sér viss einkenni lagaákvæðis sem ætlað er að hafa 

lagagildi. 

 

                                                 
331 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 12) 56. 
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6.5.4 Álit Stefáns Más Stefánssonar 

Í álitinu segir að þær valdheimildir sem koma til álita beinast að eftirlitsyfirvöldum 

hvers ríkis en með óbeinum hætti að einstaklingum og lögaðilum.332 Setur Stefán Már 

fram sjónarmið um gildissvið stjórnarskrárinnar og heimildir til framsals ríkisvalds 

byggð á álitsgerð sinni og Bjargar Thorarensen vegna reglugerða ESB um eftirlit á 

fjármálamörkuðum. Bendir hann á þann ólíka grunn sem valdframsal vegna EES-

samnigsins byggir á annars vegar hér á landi og hins vegar í Noregi. En Noregur fór þá 

leið að taka ákvörðun um aðild að EES-samningnum á grundvelli 115. gr. norsku 

stjórnaskrárinnar, sem þá stóð í 93. gr., því þeir töldu valdframsal vegna samningsins 

vera víðtækt og því væri ekki hægt að byggja það á óskráðum viðmiðum um 

valdframsal. Af þeim sökum virðist svigrúm Noregs til þess að meta hverja og eina 

gerð sem veldur stjórnskipulegum álitamálum sem einangrað fyrirbæri vera meira en á 

Íslandi. 333 Vísar Stefán Már til eftirfarandi viðmiða með almennri umfjöllun um hvað 

þau fela í sér: 

1.Er framsalið víðtækt? 

2.Er framsalið vel skilgreint? 

3.Er framsalið einhliða eða gagnkvæmt? 

4.Að hvaða aðilum beinast ákvarðanir yfirþjóðlegs valds? 

5. Forsendur EES-samningsins. 

6.Tveggja stoða kerfi 

7.Þýðing fullveldissjónarmiða 

8.Svigrúm löggjafans til að túlka stjórnarskrána334 

Í álitinu er lagt mat á fjórar tillögur EFTA-skrifstofunnar að aðlögun reglugerðarinnar 

að EES-samningnum og kemur fram að samræmingakerfið sé talið vera helsta 

álitamálið. 335 

 Fyrsta tillagan felur í sér fulla aðkomu evrópska persónuverndarráðsins eða 

„Full EDPB“ sem þýðir að valdheimildir stofnunarinnar samkvæmt reglugerðinni til 

þess að taka bindandi ákvarðanir verða eins gagnvart EFTA-ríkjunum og ESB-

ríkjunum. Fulltrúar EFTA-ríkjanna fá sæti í stofnuninni en hafa einungis tillögu-og 

málfrelsisrétt. Varðandi endurskoðunarvald dómstóla á ákvörðunum evrópska 

                                                 
332 Stefán Már Stefánsson, „Óbirt álit Stefáns Más Stefánssonar, prófessors við lagadeild Háskóla 

Íslands: Reglugerð um persónuvernd - Hugmyndir um aðferð við upptöku gerðar, dags. 14. desember 

2017.“ kafli 1. 
333 sama heimild kafli 2. 
334 sama heimild kafli 2. 
335 sama heimild kafli 1. 
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persónuverndarráðsins er gert ráð fyrir því að EFTA-ríkin virkji bókun 34 við EES-

samninginn. Fram kemur að þessi tillaga feli ekki í sér aðlögun að tveggja stoða kerfi 

EES-samningins og í sögu EES-samstarfsins hefur bókun 34 aldrei verið beitt. Við mat 

á þessari lausn vill Stefán Már benda á að valdheimildirnar beinast einungis gagnvart 

yfirvöldum og að þá séu mörk heimildar stjórnarskrárinnar til valdframsals víðari. Þá 

er um að ræða einhliða fyrirkomulag sem samræmist ekki tveggja stoða kerfi EES-

samningsins sem gert var ráð fyrir við gert samningsins. Þá segir Stefán Már: „Ég tel 

með öðrum orðum að ekki ætti að vinna áfram með umrædda hugmynd endam yndi hún 

skapa afleitt fordæmi“. 336  Telur hann bókun 34 auka stjórnskipuleg vandamál 

reglugerðarinnar en telur þá heimild sem felst í henni hafa verið fyrirsjáanlega þar sem 

hún hefur verið hluti af EES-samningnum frá upphafi. Þrátt fyrir þessar skoðanir vill 

Stefán Már ekki fullyrða að tillagan stangist á við stjórnarskrána meðal annars vegna 

þess að það beinist einungis gagnvart stjórnvöldum og uppfyllir skilyrðið um að vera á 

skilgreindu sviði. 337 

Önnur tillagan kallast „EDPB light“ og er aðlögun með þeim hætti að 

ákvarðanir evrópska persónuverndarráðsins sem beinast að EFTA-ríkjunum verði ekki 

bindandi heldur í formi álits sem innlent eftirlitsyfirvald myndi taka tillit til við sína 

eigin ákvarðanatöku. Endurskoðunarvald á ákvörðuninni myndi þar með liggja hjá 

EFTA-dómstólnum.Telur Stefán Már þessa tillöga vera að mörgu leyti í samræmi við 

þau viðmið sem hafa vægi við mat á því hvort valdframsal til alþjóðastofnana standist 

stjónarskrána.338 

Þriðja tillagan felur í sér þá hugmynd að sett verði á fót sérstakt EFTA-

persónuverndarráð og þær valdheimildir sem reglugerðinn gerir ráð fyrir að evrópska 

persónuverndarráðið fari með verði færðar þangað í þeim tilvikum sem ákvarðanir 

beinast að EFTA-ríkjunum. Ákvörðunum yrðu bornar undir EFTA-dómstólin til sem 

færi með endurskoðunarvald. Hinsvegar væri nauðsynlegt að tryggja að EFTA-

persónuverndarráðið og evrópska persónuverndarráðið væru samstíga í ákvörðunum 

sem varða eftirlityfirvöld bæði í ESB aðildarríkjum og EFTA-ríkjum. Telur Stefán Már 

umrætt fyrirkomulag ef til vill ekki vera heimilt samkvæmt EES-samningnum. 

Samningurinn setur á fót og skilgreinir stofnana uppbyggingu byggða á tveggja stoða 

kerfinu og gerir ekki ráð fyrir stofnun annarra óskyldra sérstofnana með valdheimildir 

                                                 
336 sama heimild kafli 4.1. 
337 sama heimild kafli 4.1. 
338 sama heimild kafli 4.2. 
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gagnvart aðildarríkjunum. Einnig væri flókið að tryggja samhljóma ákvarðanatöku 

milli EFTA-persónuverndarráðsins og evrópska persónuverndarráðsins. Það er álit 

Stefáns Más að stjórnarskráin standi ekki í vegi fyrir þessari tillögu.339 

Fjórða og síðasta tillagan gerir ráð fyrir því fyrirkomulagi að ESA verði falið 

vald til þess að taka ákvarðanir á grundvelli reglugerðarinnar sem beinast að EFTA-

ríkjunum en á því fyrirkomulagi hefur verið byggt áður við valdframsal vegna EES-

samningsins. Líkt og í þriðju tillögunni þyrftu ákvarðanir ESA og evrópska 

persónuverndarráðsins sem snerta eftirlitsyfirvöld aðildarríkja EFTA og ESB að vera 

samhljóma. Einnig kemur fram í gögnum EFTA-skrifstofunnar að tilteknar efasemdir 

hafi verið uppi þar sem aðlögun á grundvelli tillögunnar tækist ekki að tryggja fulla 

samræmingu við það fyrirkomulag sem reglugerðin kveður á um hvað varðar 

endurskoðunarvald dómstóla og forúrskurði sbr. 2. mgr. 143. lið fororða 

reglugerðarinnar. Um það vísast til þess grundvallarmuns sem er á forúrskurðum ESB 

dómstólsins og ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins að það fyrrnefnda getur verið 

bindandi gagnvart aðildarríkjum ESB ásamt því að ólíkt EFTA-dómstólnum hefur ESB 

dómstóllinn heimild til þess að ógilda ákvarðanir sem teknar eru af stofnunum ESB.340 

Telur Stefán Már tillöguna fela í sér aðlögun í samræmi bæði tveggja stoða 

kerfið og þau sjónarmið sem taka þarf tillit til við mat á því hvort valdframsal til 

alþjóðastofnana standist stjórnarskrána. Hann bendir á að hægt væri að byggja 

ákvarðanir ESA á uppkasti frá evrópska persónuverndarráðinu líkt og í tilviki 

fjármálaeftirlits ESB til þess að tryggja samræmda beitingu á ákvæðum 

reglugerðarinnar og koma í veg fyrir að gera þyrfti breytingu á hlutverkum EFTA-

dómstólsins og ESB dómstólsins.341  

Þó að íslenskir dómstólar hefðu vald til þess að dæma um lögmæti ákvarðana 

innlendra eftirlitsyfirvalda hefður þeir ekki vald til þess að kveða á um gildi erlendu 

ákvörðunarinnar. Stefán Már telur ólíklegt að mögulegt væri að breyta valdsviði EFTA-

dómstólsins til samræmis við valdsvið ESB dómstólsins þar sem það myndi leiða til 

stjórnskipulegra álitamála á Íslandi. Bendir hann á að möguleg lausn á samræminga 

vandamáli tillögunnar væri að koma á eftirlitskerfi álíka því sem EES-samningurinn 

kveður á um á sviði ríkisaðstoðar í 62. – 64. gr. samningsins.342 Í 62. gr. segir:  

 

                                                 
339 sama heimild kafli 4.3. 
340 sama heimild kafli 4.4. 
341 sama heimild kafli 4.4. 
342 sama heimild kafli 4.4. 
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1. Fylgjast skal stöðugt með öllum kerfum vegna ríkisaðstoðar sem eru til 

á yfirráðasvæðum samningsaðila, svo og öllum áætlunum um að veita slíka 

aðstoð eða breyta henni, með það í huga að þau samrýmist 61. gr. Eftirtaldir 

aðilar skulu framkvæma slíkt eftirlit:  

a. framkvæmdastjórn EB, að því er varðar aðildarríki EB, í samræmi við 

reglurnar í 93. gr. stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu;  

b. eftirlitsstofnun EFTA, að því er varðar EFTA-ríkin, í samræmi við þær 

reglur sem settar eru í samningi milli EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar EFTA en mælt er fyrir um valdsvið hennar og störf í 

bókun26.  

2. Með það fyrir augum að tryggja samræmt eftirlit á sviði ríkisaðstoðar á 

svæðinu sem samningur þessi tekur til skulu framkvæmdastjórn EB og 

eftirlitsstofnun EFTA hafa með sér samvinnu í samræmi við ákvæðin í 

bókun 27.343 

 

6.5.5 Upptaka í EES-samninginn og innleiðing á Íslandi 

Samkvæmt fréttatilkynningu sem birtist á heimasíðu dómsmálaráðuneytisins þann 18. 

apríl 2018 hefur undirbúningsvinna ríkisins staðið yfir frá því að reglugerðin var 

samþykkt innan ESB vorið 2016 og samningsviðræður við ESB varðandi aðlögun 

gerðarinnar að EES-samningnum frá því í apríl 2017. Fram kemur að staða 

reglugerðarinnar í upptökuferlinu sé sú að samkomulag hafi náðst og ESB sé með drög 

að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar til meðferðar og vonir séu bundnar við að 

dómsmálaráðherra muni takast að leggja fram frumvarp til nýrra persónuverndarlaga 

sem myndi innleiða reglugerðina í íslenska löggjöf fyrir sumarhlé Alþingis.344  

 Nú þegar hafa verið birt drög að frumvarpi til nýrra persónuverndarlaga ásamt 

almennum athugasemdum, sem þó eru ekki full kláruð, en þau eru unnin af starfshópi 

dómsmálaráðherra undir forystu Bjargar Thorarensen.345 Þar er sérstaklega fjallað um 

þátttöku Íslands í Evrópska persónuverndarráðinu og aðlögun að EES-samningnum. 

Þar kemur fram að samræmingarkerfið sé helsta álitaefnið með tilliti til aðlögunar að 

EES-samningnum og aðkoma íslenskra yfirvalda að því verði en á Íslandi sé það 

Persónuvernd sem teljist vera lögbært eftirlitsyfirvald í skilningi reglugerðarinnar. Um 

þá aðlögun sem varð fyrir valinu kemur eftirfarandi fram:  

 

Úr varð að velja þá leið sem kennd er við ,,fulla aðkomu Evrópska 

persónuverndarráðsins”. Í því felst að ráðið mun taka bindandi ákvarðanir 

                                                 
343 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
344 Stjórnarráðið, „Upptaka Persónuverndarreglugerðar ESB í EES-Samninginn Og Staða Innleiðingar“ 

<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/04/18/Upptaka-

personuverndarreglugerdar-ESB-i-EES-samninginn-og-stada-innleidingar/> skoðað 20. apríl 2018. 
345 „Samráðsgátt - Frumvarp til nýrra persónuverndarlaga“ (n. 319). 
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gagnvart eftirlitsstjórnvaldi EFTA-ríkis innan EES. Þannig munu fulltrúar 

persónuverndarstofnana EFTA-ríkjanna innan EES sitja í Evrópska 

persónuverndarráðinu, án atkvæðisréttar, en með fullan tillögu- og 

málfrelsisrétt og afstaða fulltrúa EFTA ríkjanna verður skráð sérstaklega. 

 

Um aðlögunina er vísað til svipaðs fyrirkomulags hvað varðar þátttöku EFTA-ríkjanna 

í Evrópsku vinnuverndarstofnuninni og lyfjastofnuninni. Að öðru leyti eru 

stjórnskipuleg álitamál vegna reglugerðarinnar ekki rædd frekar en þó er í 

fréttatilkynningunni vísað til umfjöllunar í 8. kafla athugasemdanna við lagafrumvarpið 

en sá kafli hefur ekki enn verið birtur.346 

Af drögum utanríkisráðuneytisins að þingsályktunartillögu um staðfestingu 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um upptöku á reglugerð ESB nr. 679/2016 

má ráða að enn er beðið eftir að ESB samþykki drög að ákvörðuninni. Í 

þingsályktunartillögunni er endurtekið ítrekað mikilvægi þess að ákvörðunin geti tekið 

gildi eins fljótt og auðið er eftir að reglugerðin er komin til framkvæmda innan ESB 

þann 25. maí 2018. Óskað er eftir því að Alþingi samþykki ákvörðun sameginlegu EES-

nefndarinnar án þess að gera stjórnskipulegan fyrirvara til þess að koma í veg fyrir tafir 

á upptöku og innleiðingu reglugerðarinnar. 347 Einnig er fjallað um þau sjónarmið sem 

búa að baki reglugerðinni en hún hefur tvö markmið, annars vegar réttindavernd 

einstaklinga og hins vegar að tryggja samræmda beitingu reglna um persónuvernd.348 

Um samningsviðræður vegna aðlögunar reglugerðarinnar að EES-samningnum 

segir að einungis tvær af þeim tillögum sem reifaðar voru hér að framan voru taldar 

ákjósanlegar, annað hvort full EDPB eða aðkoma ESA. Kemur fram að ekki var talin 

vera stjórnskipuleg nauðsyn fyrir því að byggja á tillögu um aðkomu ESA þar sem 

valdheimildirnar beinast ekki að einstaklingum og lögaðilum og því væri aðlögunin 

byggð á fullri aðkomu evrópska persónuverndarráðsins gagnvart EFTA-ríkjunum.349 Í 

raun felst engin breyting á beitingu evrópska persónuverndarráðsins á þeim 

valdheimildum sem reglugerðin felur stofnuninni gagnvart EFTA-ríkjunum í 

aðlöguninni.Virðist það hafa skipt máli að hin EFTA-ríkin og ESB vildu byggja á 

þessari aðlögun og kemur fram sú skoðun að ekki sé hægt að finna eina lausn sem virki 

                                                 
346 sama heimild5.3. 
347 Utanríkisráðuneytið, „Óbirt drög frá 11. maí 2018 að Tillögu til þingsályktunartillögu um 

staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka (Rafræn 

fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) og bókun 37 (sem inniheldur skrána sem 

kveðið er á um í 101. gr.) við EES-samninginn (almenna persónuverndarreglugerðinn)“ bls. 2. 
348 sama heimild bls.8. 
349 sama heimild bls.10. 
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í hvert einasta skipti sem semja þarf um aðlögun að EES-samningnum en með þessu 

geti EFTA-ríkin verið þátttakendur „á jafnréttisgrundvelli við aðildarríki 

Evrópusambandsins“ í samræmingakerfinu og kerfinu um afgreiðslu á einum stað.350 

Kemur fram eftirfarandi skoðun stjórnvalda á aðlöguninni:  

 

Að mati stjórnvalda er ókostur aðlögunar með þessum hætti fyrst og fremst 

að hún er ekki í fullu samræmi við tveggja stoða kerfi EES-samningsins, 

sem byggir á því að EES-samningurinn sé samningur á milli tveggja jafn 

rétthárra stoða, EFTA-stoðarinnar og ESB-stoðarinnar. Þó er rétt að hafa í 

huga að EES-samningurinn sjálfur er því ekki til fyrirstöðu að vikið sé frá 

tveggja stoða kerfinu í einstökum málum. Þar sem sérstaða þessa máls er 

mikil telja ráðuneytin sem að málinu koma fordæmisgildi þess ekki mikið 

vegna framtíðar úrlausnamála sem kunna að varða tveggja stoða kerfi EES-

samningsins.351 

 

Einnig segir að Ísland hafi barist fyrir þremur atriðum til mótvægis við það að fallast á 

aðlögunina. Í fyrsta lagi að afstaða EFTA-ríkjanna yrði skráð sérstaklega hjá evrópska 

persónuverndarráðinu. Í öðru lagi að í sameiginlegri yfirlýsingu EFTA-ríkjanna með 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar kæmi fram að ríkin töldu aðlögunina ekki 

vera fordæmisgildandi fyrir seinni aðlaganir og í þriðja lagi að sameiginlega EES-

nefndin væri vettvangur fyrir ríkin til þess að taka á mögulegum hnökrum vegna 

aðkomu ríkjanna að ákvörðunum evrópska persónuverndarráðsins. 352  Hins vegar 

verður að teljast óljóst hvaða áhrif þessum atriðum er ætlað að hafa í framkvæmd með 

tilliti til þess að aðlögunin ber engin merki þess að samrýmast tveggja stoða kerfinu.  

Er því haldið fram að EES-samningurinn sjálfur standi ekki í vegi fyrir því að 

vikið sé frá tveggja stoða kerfinu. Það breytir því ekki að sjálfstætt mat þurfi að fara 

fram á því hvort stjórnarskráin geti staðið í vegi fyrir því að vikið sé frá kerfinu sem er 

ætlað að tryggja að EES-samstarfið samrýmist íslenskri stjórnskipun. Það vekur athygli 

hvernig vísað er til álits Stefáns Más en það segir að hann hafi metið það þannig að allir 

kostirnir standist: „sem upphaflega voru til skoðunar, stjórnarskrá Íslands þar sem ekki 

er gengið lengra í framsali valdheimilda en hún heimilar“ og kemur ekki fram hvað 

Stefán Már hafði að segja um þá tillögu sem varð fyrir valinu.353 Eins og fyrr segir taldi 

hann ekki hægt að fullyrðu að tillagan stangaðist á við stjórnarskrána en mælti samt 

sem áður gegn því að byggt yrði á henni. Virðist það hafa vegið þungt að 

                                                 
350 sama heimild bls.11. 
351 sama heimild bls.11. 
352 sama heimild bls. 12. 
353 sama heimild bls.12. 
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valdheimildirnar sem um ræðir beinast einungis beint gagnvart stjórnvöldum. Þá er með 

engu vikið að því hvort og þá hvernig íslensk stjórnvöld munu takast á við þau 

stjórnskipulegu vandamál sem leiða af beitingu á bókun 34 og fyrirkomulagi vegna 

endurskoðunarvalds dómstóla.   

Sú aðlögun sem hér hefur verið lýst gerir ráð fyrir tillögu- og málfrelsisrétti 

fulltrúa EFTA-ríkjanna sem verður skráð sérstaklega. Með því gefst EFTA-ríkjunum 

tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og felst vissulega tiltekin 

hagsmunagæsla í því fyrirkomulagi þó að fulltrúum EFTA-ríkjanna er ekki tryggður 

atkvæðisréttur. Með þessu fyrirkomulagi hafa fulltrúar ESB-ríkjanna hinsvegar 

atkvæðisrétt í ákvörðunum sem beinast gegn innlendum stjórnvöldum EFTA-ríkjanna 

og er því erfitt að sjá hvernig jafnréttisgrundvöllur við ákvarðanatöku og gagnkvæmni 

samningsaðila er talin tryggð. 
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6.6 Þriðji orkupakki ESB 

 

Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 var löggjöf tengd þriðja 

orkupakka ESB tekin upp í EES-samninginn með stjórnskipulegum fyrirvara (sbr. 1. 

mgr. 103. gr. EES-samningsins) af hálfu allra EFTA-ríkjanna. Nú þegar hafa bæði 

Liechtenstein og Noregur aflétt fyrirvaranum.354 Þegar þetta er ritað hefur Alþingi ekki 

aflétt stjórnskipulega fyrirvaranum og þar af leiðandi ekki tekið innleiðingu gerðanna 

formlega til umfjöllunar. Á lista utanríkisráðherra í þingmálaskrá fyrir 148. 

löggjafarþing sem nú stendur yfir veturinn 2017-2018 er að finna tillögu til 

þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

93/2017.355 Þriðji orkupakkinn er hluti af orkustefnu ESB fyrir árið 2030 en stefnt er 

að því að eftirlitskerfi orkumarkaðarins verði styrkt enn frekar og þar á meðal ACER.356 

Orkupakkinn gerir ráð fyrir því að stofnunin Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators sem til styttingar er kölluð ACER, eða á íslensku Samstarfsstofnun 

evrópskra orkueftirlitsaðila, verði fengnar tilteknar valdheimildir og eru þær helsta 

álitaefnið með tilliti til stjórnskipunar Íslands. 357  Orkupakkinn vekur einnig upp 

spurningar hvað varðar forræði Íslands á náttúruauðlindum sínum með tilliti til þess að 

mögulega verði slík grunnvirki lögð síðar sem myndu tengja Ísland við orkumarkað 

ESB.358 

 

6.6.1 Minnisblað um þriðja orkupakka ESB og pólitísk umræða 

Þann 17. apríl 2018 birti atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið fréttatilkynningu með 

minnisblaði um þriðja orkupakka ESB sem unnið var af Ólafi Jóhannesi Einarssyni 

lögmanni og fyrrverandi framkvæmdastjóra ESA. Í minnisblaðinu er í stuttu máli 

komið inn á þau stjórnskipulegu álitamál sem leiða af þriðja orkupakka ESB359 en þau 

hafa hlotið töluverða umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum í kjölfar yfirlýsinga tveggja 

ríkisstjórnarflokka þess efnis að settur sé fyrirvari við frekara valdframsal til 

                                                 
354 „Minnisblað Um Þriðja Orkupakka ESB“ <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-

frett/2018/04/17/Minnisblad-um-thridja-orkupakka-ESB-/> skoðað 19. apríl 2018. 
355 „thingmalaskra-148-loggjafarthings_2017-2018.pdf“ <https://www.althingi.is/pdf/thingmalaskra-

148-loggjafarthings_2017-2018.pdf> skoðað 18. apríl 2018. 
356 „Skyrsla-um-Orkustefnu-Evropu.pdf“ <https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-

media/media/Acrobat/Skyrsla-um-Orkustefnu-Evropu.pdf> skoðað 18. apríl 2018. 
357 Snorri Páll Gunnarsson, „Mikilsverðir orkuhagsmunir ekki í húfi“ (2018) 25 (13) Viðskiptablaðið 

14. 
358 „Minnisblað Um Þriðja Orkupakka ESB“ <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-

frett/2018/04/17/Minnisblad-um-thridja-orkupakka-ESB-/> skoðað 19. apríl 2018. 
359 sama heimild. 
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alþjóðastofnana í orkumálum. 360  Í minnisblaðinu kemur fram að með þriðja 

orkupakkanum sé ACER veittar heimildir til þess að taka bindandi ákvarðanir í þeim 

tilvikum sem ákvarðanirnar eiga við um grunnvirki (sæstrengi, línur og jarðstrengi) sem 

ná yfir landamæri aðildarríkjanna. Ljóst er að staða Íslands hvað varðar grunnvirki er 

töluvert önnur en annarra aðildarríkja ESB í ljósi þess að Ísland er ekki tengt 

raforkukerfi annarra ríkja. Bendir Ólafur á að vald til þess að taka bindandi ákvarðanir 

sem ACER er falið með þriðja orkupakkanum eigi ekki við um Ísland á meðan engin 

orkumannvirki eru til staðar sem ná yfir landamæri ríkja.361  

Umræddar valdheimildir ACER beinast einungis að lögbærum 

eftirlitsstjórnvöldum aðildarríkjanna en ekki lögaðilum eða einstaklingum og verður 

einungis beitt í þeim tilvikum þegar eftirlitsstjórnvöld vísa deilum sín á milli til ACER 

eða þegar þeim hefur ekki tekist að ná samkomulagi um lausn í deilumáli innan frests.  

Þrátt fyrir aðild Íslands að stofnuninni yrðu veigalitlar breytingar á fyrirkomulagi vegna 

leyfisveitinga og stjórnsýslu á Íslandi. Þá telur Ólafur að nýja löggjöfin hafi engin áhrif 

á rétt íslenska ríkisins til þess að setja skilyrði fyrir nýtingu orkuauðlinda né rétt ríkisins 

til þess að ákveða hvaða orkugjafar eru notaðir hér á landi eða til þess að banna framsal 

á orkuauðlindum ríkisins.362  

Í minnisblaðinu kemur einnig fram að við upptöku þriðja orkupakkans í EES-

samninginn var byggt á þeirri aðlögun að ESA fari með þessar valdheimildir þegar 

ákvörðun varðar eitt eða fleiri EFTA-ríki. Þær ákvarðanir eiga að vera samþykktar á 

grundvelli draga sem ACER semur að eigin frumkvæði eða að fenginni beiðni frá ESA. 

Einnig er kveðið á um að samstarf skuli vera á milli ESA og ACER án þess þó að 

stofnununum sé veittur atkvæðisréttur í ákvörðunum sem teknar eru. Úrlausn 

ágreiningsmála vegna framkvæmdar ACER og ESA á þeirri löggjöf sem varðar 

orkumál er með þeim hætti að einstaklingar, lögaðilar eða stjórnvöld EFTA-ríkjanna 

geta borið ákvarðanir ESA undir EFTA-dómstólinn.363 

Ef upp kemur ágreiningur á milli ACER og ESA er sameiginlega EES-nefndin sú 

stofnun sem fjallar um málið í samræmi við 111. gr. EES-samningsins. Einnig er kveðið 

á um stofnun áfrýjunarnefndar (Board of appeal) og samkvæmt aðlöguninni er 

                                                 
360 Gunnarsson (n. 357). 
361 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (n. 354). 
362 sama heimild. 
363 sama heimild. Sbr. 36. gr. ESE samningsins 
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viðeigandi eftirlitsyfirvaldi EFTA-ríkis heimilt að koma á framfæri munnlegum 

athugasemdum þegar áfrýjunarnefndin fjallar um mál sem það varðar.364  

Í samantekt Ólafs Jóhannesar fjallar hann einnig um stjórnskipulega fyrirvara, sbr. 

103. gr. EES-samningsins, og hvaða áhrif það hefði á EES-samninginn ef að eitt EFTA-

ríki myndi ákveða að hafna ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ólafur Jóhann 

vill ekki fullyrða um lagalegar afleiðingar sem myndi fylgja en hingað til hefur ekki 

reynt á að EFTA-ríki tilkynni að það ætli sér ekki að aflétti stjónskipulegum fyrirvara. 

Ákvæði 2. mgr. 103. gr. EES-samningsins segir að í því tilfelli myndi framkvæmd 

viðkomandi viðauka EES-samningsins myndi frestast til bráðabirgða: 

 

Hafi tilkynningin ekki átt sér stað sex mánuðum eftir að sameiginlega EES-

nefndin tók ákvörðun sína skal ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

gilda til bráðabirgða meðan stjórnskipulegum skilyrðum hefur ekki verið 

fullnægt, nema samningsaðili tilkynni að slík gildistaka til bráðabirgða geti 

ekki átt sér stað. Í síðara tilvikinu, eða tilkynni samningsaðili að ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar hafi ekki hlotið samþykki, skal frestunin, 

sem kveðið er á um í 5. mgr. 102. gr., ganga í gildi einum mánuði eftir að 

tilkynningin fer fram en þó ekki fyrir þann dag er samsvarandi gerð EB 

kemur til framkvæmda í bandalaginu. 

 

Þó það hafi ekki reynt á það að EFTA-ríki tilkynni að gildistaka gerðar sem 

sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun um muni ekki eiga sér stað hefur það 

komið fyrir að EFTA-ríkin tilkynni um frestun á gildistöku gerðar vegna 

stjórnskipulegra skilyrða. Hefur slík frestun oft á tíðum staðið yfir í lengri tíma án þess 

að samningsaðilar gripið sé til þess úrræðis að fresta framkvæmd viðkomandi hluta 

EES-samningsins skv. 2. mgr. 103. gr., sbr. 5. mgr. 102. gr.365 

Hanna Katrín Friðriksdóttir þingmaður lagði fram fyrirspurn nýlega á 

yfirstandandi löggjafarþingi um vinnu íslenskra stjórnvalda vegna innleiðingar á þriðja 

orkupakka ESB. Tilefni fyrirspurnarinnar er meðal annars umræða stjórnmálaflokka í 

fjölmiðlum og gagnvart almenningi um áhyggjur af meintu valdframsali vegna EES-

samningsins sem virðist beinast að þriðja orkupakkanum. Óskaði Hanna Katrín eftir 

upplýsingum um sjónarmið og hagsmunagæslu íslenska ríkisins um löggjöfina frá 

                                                 
364 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 frá 5.maí 2017 um breytingu á IV. 

viðauka(Orka) við EES-samninginn. 
365 Fredriksen og Franklin (n. 166) 658. 
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ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur til að 

skýra hvort slíkar áhyggjur væru á rökum reistar.366  

Af munnlegu svari ráðherra má ráða að unnið hefur verið að því að tryggja 

hagsmuni Íslands í samningsviðræðum við ESB með undanþágum frá tilteknum 

ákvæðum löggjafar ESB og nauðsynlegri aðlögun hennar við upptöku í EES-

samninginn. Kemur fram að sú aðlögun sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

kveður á um byggi á tveggja stoða kerfi EES-samningsins og að með því að færa 

valdheimildir ACER yfir til ESA sé fylgt fyrri fordæmum. 367  Í fljóti bragði lítur 

valdframsal sem leiðir af þriðja orkupakka ESB því út fyrir að fela í sér valdframsal 

sem gengur ekki lengra en fallist hefur verið á áður en það beinist einungis gagnvart 

innlendum stjórnvöldum en ekki einstaklingum og lögaðilum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
366 Alþt. 2017 - 2018, B-deild, þskj.726 - 499. mál, (Hanna Katrín Friðriksdóttir) skoðað 1. maí 2018. 
367 Alþt. 2017 - 2018, B-deild, 499. mál, 53. fundur (Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir) skoðað 1. maí 

2018. 
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7 SAMANTEKT OG NIÐURSTÖÐUR  
 

Þegar EES-samningurinn var lögfestur hér á landi með lögum nr. 2/1993 var það gert á 

grundvelli tiltekinna forsendna um samninginn sjálfan og túlkun á íslenskri 

stjórnskipun sem ítarlega hefur verið fjallað um í ritgerðinni. Þar sem ekki er að finna 

ákvæði í íslensku stjórnarskránni sem fjallar sérstaklega um valdframsal til 

alþjóðastofnana var farið þess á leit að fjórmenningarnir legðu mat á EES-samninginn 

og hefur verið deilt um niðurstöður þeirra um að löggjafanum sé heimilt að framselja 

valdheimildir ríkisins allar götur síðan.368 Þær forsendur sem fjórmenningarnir byggðu 

á töldu þeir skipa máli í sameiningu og mynda þær kennisetningu sem hefur verið þróuð 

og túlkuð frekar í framkvæmd síðan hún var fyrst sett fram. Þau sjónarmið sem liggja 

að baki forsendum fjórmenninganna verða að teljast matskennd og mörk 

kenningarinnar eða hinnar venjuhelguðu réttarreglu óljós.  

Hafa Davíð Þór Björgvinsson prófessor og Björg Thorarensen prófessor talið 

nauðsynlegt að taka mið af fleiri sjónarmiðum við mat á stjórnskipulegum álitamálum 

og gert tilraun til þess að afmarka betur hvenær valdframsal til alþjóðastofnana er 

heimilt samkvæmt umræddri réttarreglu. Davíð Þór telur að valdframsalið þurfi að 

byggja á almennum lögum, samningurinn kveði á um gagnkvæmni og stefni að 

lögmætu markmiði, byggt sé á lýðræðislegum grundvelli hjá þeim alþjóðastofnunum 

sem hafa með höndum valdheimildir, alþjóðastofnanirnar viðurkenni almennar 

meginreglur um réttláta stjórnsýslu og málsmeðferð, að stjórnarskrárvarinn réttur 

einstaklinga og lögaðila skerðist ekki og að mögulegt sé að afturkalla framsalið. Við 

þetta bætir Björg að framsal löggjafarvalds og dómsvalds ætti að vera talið 

viðurhlutameira en framsal framkvæmdavalds, gera ætti strangari kröfur þegar það 

beinist að einstaklingum og lögaðilum með íþyngjandi hætti heldur en innlendum 

yfirvöldum og að tryggja þurfi þátttökurétt Íslands í ákvörðunum alþjóðastofnana sem 

fara með valdheimildir. Má velta upp þeirri spurningu hvort ekki sé nauðsynlegt að 

afmarka frekar hvaða kröfur séu gerðar til þátttöku Íslands, þ.e. hvort það teljist 

fullnægjandi að fulltrúum ríkisins sé heimilað að sitja í sérstofnunum ESB án 

atkvæðisréttar svo að gagnkvæmni milli samningsaðila sé ekki jöfn.  

Þá vekur það athygli að í tilraun Bjargar til þess að afmarka frekar réttarregluna 

virðist felast ákveðin breyting á þeirri forsendu sem fjórmenningarnir lögðu upp með 

                                                 
368 Davíð Þór Björgvinsson (n. 143) 478. 
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þess efnis að valdframsalið skyldi ekki vera íþyngjandi fyrir einstaklinga og lögaðila. 

Breytist hún með þeim hætti að í staðin fyrir að gerð sé krafa um að valdframsal sé ekki 

íþyngjandi fyrir einstaklinga og lögaðila er sagt að í þeim tilvikum sem valdheimildir 

alþjóðastofnunar beinast að einstaklingum og lögaðilum með íþyngjandi hætti séu 

gerðar strangari kröfur en þegar það beinist að ríkinu. Með þessari framsetningu er veitt 

frekara svigrúm til þess að heimila valdframsal til alþjóðastofnunar til þess að taka 

íþyngjandi ákvarðanir gagnvart einstaklingum og lögaðilum. Það verður hinsvegar að 

teljast varhugaverð þróun sjónarmiða um það hverjum valdheimildir alþjóðastofnana 

beinast að, ef gerðar eru meiri kröfur til valdframsals sem beinist að einstaklingum og 

lögaðilum og það notað sem helsti rökstuðningur fyrir því að slakað sé á kröfum til 

valdframsals til alþjóðastofnana sem beinist að yfirvöldum. 

Það er mismunandi hvaða sjónarmið og forsendur er lagt áherslu á við mat á 

mörkum óskráðu venjuhelguðu réttarreglunnar í þeim álitsgerðum sem fjallað er um í 

ritgerðinni. Ljóst er að röksemdir um mikilvægi þess að svigrúm Alþingis til þess að 

túlka stjórnarskránna svo ekki þrengi að möguleikum Íslands sem þátttakanda í 

alþjóðlegu samstarfi eru ávallt gefið mikið vægi en á grundvelli þeirra röksemda má 

einnig rökstyðja mikilvægi þess að slíkt samstarf byggi á traustum stjórnskipulegum 

stoðum.369 Sú umræða sem hefur átt sér stað hjá stjórnmálamönnum og í fjölmiðlum 

um þriðja orkupakka ESB varpar vissu ljósi á það að túlkun löggjafarvaldsins á 

óskráðum réttarreglum stjórnarskrárinnar og framþróun EES-samningsins litast af 

pólitísku hlutverki Alþingis. Virðist umræða um valdframsal vegna EES-samningsins 

oft á tíðum pólitísk og gildishlaðin frekar en að hún byggi á lögfræðilegum röksemdum 

en hún er ítrekað tengd við mögulega aðild Íslands að ESB í framtíðinni sem er eldfimt 

umræðuefni. Hefur Björg Thorarensen bent á að gengið sé svo langt í að byggja 

valdframsal á óskráðri réttarreglu að gripið hefur verið til stjórnskipulegra loftfimleika 

til þess að koma í veg fyrir að stofna EES-samstarfinu í hættu. 370  

Það hefur verið talið mikilvægt að íslenska ríkið fallist á upptöku gerða í EES-

samninginn til þess að EES-samstarfinu í heild sé ekki stefnt í hættu.371 Það verða samt 

sem áður að vera takmörk fyrir því hversu langt verður talið tækt að seilast í því að 

fallast á upptöku gerða á kostnað þess að tekið sé tillit til stjórnskipunar Íslands. Nýja 

                                                 
369 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 138. 
370 sama heimild 137. 
371 sama heimild 138. 
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persónuverndarlöggjöfin vekur upp veigamikil stjórnskipuleg álitamál og óljóst er 

hvort hægt sé að fallast á rökstuðning íslenskra stjórnvalda fyrir því að sú aðlögun sem 

byggt er á samrýmist íslenskri stjórnskipun. Vekur það athygli að ekki hafi verið lagst 

í að berjast fyrir tveggja stoða lausn líkt og í fyrri tilvikum372 heldur farin sú leið að 

meðvitað stíga enn einu skrefinu lengra frá tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Eins 

og ráða má af samningsviðræðum við ESB vegna upptöku á nýrri 

persónuverndarlöggjöf þá veltur farsæl framkvæmd EES-samningsins á Íslandi ekki 

einungis á pólitískum og lögfræðilegum vandamálum í hér á landi. Það hefur einnig 

áhrif ef ESB, og jafnvel hin EFTA-ríkin, eru óviljug til þess að byggja á lausnum um 

aðlögun gerða að EES-samningnum sem eru í samræmi við tveggja stoða kerfi EES-

samningsins og taka tillit til stjórnskipunar EFTA-ríkjanna. 373  Áralangar 

samningsviðræður geta þar af leiðandi valdið skapraun á milli þeirra aðila sem sitja við 

samningsborðið.374  

Í álitsgerðum stjórnskipunarsérfræðinga um þær gerðir sem hafa valdið 

stjórnskipulegum álitamálum og fjallað hefur verið um í ritgerðinni hefur verið byggt á 

viðmiðum fjórmenninganna, Davíðs Þórs og Bjargar við mat á því hvort valdframsal til 

alþjóðastofnana rúmist innan venjuhelgaðrar réttarreglu um heimild löggjafans til að 

framselja valdheimildir ríkisins. Er það sérstaklega athugavert að á Íslandi hefur 

valdframsal vegna EES-samninsins verið litið öðrum augum en í Noregi, þar sem leitast 

hefur verið eftir því að byggja valdframsalið á lögfestum réttarheimildum norsku 

stjórnarskrárinnar. Hér á landi hefur verið talið tækt að byggja valdframsalið á óskráðri 

réttarreglu með óljóst inntak og óskýr mörk ásamt áliti frá fáum 

stjórnskipunarsérfræðingum. Þá vekur það einnig athygli með tilliti til þess að 

fræðimenn og þingmenn virðast með engu móti geta sammælst um það hvort gengið sé 

of langt við mat á svigrúmi Alþingis til þess að byggja valdframsal til alþjóðastofnana 

á réttarreglunni. Í ljósi þess að enn ríkir vafi um hina umdeildu venjuhelguðu réttarreglu 

má færa rök fyrir því að með því að byggja á þessu fyrirkomulagi við valdframsal til 

alþjóðastofnana án þess að löggjafarvaldið taki skýra afstöðu til inntaks og marka 

óskráðu réttarreglunnar sé grafið undan réttaröryggi og stjórnskipulegum stöðugleika 

íslenskrar réttarskipunar.  

                                                 
372 Má til dæmis nefna í tilviki gerða vegna fjármálaeftirlits ESB þar sem farin var sú leið að færa 

valdheimildir gagnvart EFTA-ríkjunum til ESA og í tilviki reglugerðar ESB nr. 1193/2011 þar sem 

ESA var tryggð tiltekin aðkoma að ákvörðunum sem beindust gagnvart EFTA-ríkjunum. 
373 Fredriksen og Franklin (n. 166) 659. 
374 sama heimild 677. 
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Það fyrirkomulag að færa valdheimildir gagnvart EFTA-ríkjunum frá 

sérstofnunum ESB til ESA hefur einnig verið talið gagnrýnisvert og talið fela í sér vald 

sem sé hreint formsatriði. Á því fyrirkomulagi var byggt við aðlögun reglugerðar ESB 

nr. 216/2008 um Flugöryggisstofnun Evrópu, gerðum vegna fjármálaeftirlits ESB, 

reglugerð ESB nr. 1193/2011 um sameiginlegt skráningarkerfi fyrir losunarheimildir 

og vegna þriðja Orkupakka ESB. Þá hefur verið bent á að mikilvægt sé að tryggja að 

sú sérþekking sem býr í sérstofnunum ESB sé einnig til staðar hjá ESA þegar það hefur 

með höndum formlegt ákvörðunarvald gagnvart EFTA-ríkjunum. Þar sem uppkast að 

ákvörðun ESA verður til með þeirri sérþekking verður aðkoma ESA að ákvörðuninni 

einungis formsatriði ef að stofnunin býr ekki yfir þeirri þekkingu sem nauðsynleg er til 

þess að leggja mat á efni ákvörðunar.375 

Í ritgerðinni má sjá hvernig varúðarorð hlutaðeigandi stjórnskipunarsérfræðinga 

aukast með hverri álitsgerðinni. Allt frá upphafi er byggt á óskráðri réttarreglu í 

álitsgerð fjórmenninganna með fyrirvara um að forsendur fyrir þeirri túlkun á 2. gr. 

stjórnaskrárinnar sem hún byggir á gætu breyst, í álitsgerð Davíðs Þórs um 27. gr. 

samkeppnislaga er varað við áhættu þess að byggja á hinni óskráðu venjuhelguðu 

réttarreglu og í álitsgerð Stefán Más um valdheimildir Flugöryggisstofnunar Evrópu er 

sú nálgun gagnrýnd að meta hverja og eina gerð þar sem vafi er uppi um valdframsal 

vegna EES-samningsins og stjórnarskrána sem afmarkað tilvik. Í álitsgerð Bjargar og 

Stefán Más vegna fjármálaeftirlits ESB kemur fyrst fram skýr afstaða þess efnis að 

tilefni sé til að endurmeta stöðu EES-samningsins þar sem forsendur hafi breyst í ýmsu 

tilliti frá því að fallist var á sjónarmið um valdframsal árið 1992. Í tilviki 

persónuverndarreglugerðarinnar virðist samt sem áður birtast tilraun stjórnvalda til þess 

að aðgreina reglugerðina og þá aðlögun sem byggt er á frá EES-samningnum í heild 

með tilvísun til sérstöðu hennar. 

Í upphafi var samþykkt valdframsal vegna EES-samningsins á sviði 

samkeppnismála en nú hefur einnig verið gengist við valdframsali á sviði flugöryggis, 

fjármálaeftirlits og loftslagsmála og er valdframsal á sviði persónuverndar og orkumála 

í sjónmáli. Heilt á litið verður að teljast erfitt að skilgreina valdframsal til 

alþjóðastofnana vegna EES-samningsins sem valdframsal á takmörkuðu sviði. Hafa 

fræðimenn bent á að ekki er mögulegt að ganga mikið lengra á þanþol stjórnaskrárinnar 

með tilliti til valdframsals til alþjóðastofnana og nauðsynlegt er að leggjast í 

                                                 
375 sama heimild 678. 
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stjórnarskrárbreytinga. 376 Í ljósi þess að sú stefna hafi verið afmörkuð við upphaf EES-

samningsins að leita leiða til þess að túlka samninginn í samræmi við stjórnarskránna í 

stað þess að leggjast í stjórnarskrárbreytingar377 er óljóst á hvaða tímapunkti sú afstaða 

verður tekin af löggjafarvaldinu að ekki verði lengra gengið.  

Meðal þeirra forsendna sem lagt var upp með við samningsviðræður EFTA-

ríkjanna við ESB um EES-samninginn var að samningurinn myndi lúta meginreglum 

hefðbundins milliríkjasamnings. EFTA-ríkin voru ekki tilbúin til þess að gangast við 

valdframsali til yfirþjóðlegra alþjóðastofnana í sama mæli og aðildarríki ESB höfðu 

gert. Hins vegar í ljósi þróunar EES-samningsins er vert að líta til þeirra atriða 

samningsins sem benda til þess að hann sé yfirþjóðlegs eðlis. Eitt af einkennum 

yfirþjóðlegs valds er að alþjóðastofnanir eru sjálfstæðar og óháðar aðildarríkjum 

þjóðréttarsamnings og með vald til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart ríkjunum. Eins 

og komið hefur fram eru hendur íslenskra dómstóla bundnar af ákvörðunum ESA 

samkvæmt 27. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, á sviði flugöryggis hefur ESA með 

höndum bindandi sektarvald gagnvart EFTA ríkjunum, ESA fer einnig með 

valdheimildir gagnvart EFTA-ríkjunum á sviði fjármálaeftirlits og vald til þess að 

samþykkja ákvarðanir framkvæmdastjórnar ESB á sviði loftlagsmála. Ef að svo fer að 

Ísland tengist orkumarkaði ESB mun ESA einnig fara með valdheimildir á sviði 

orkumála gagnvart íslenska ríkinu. Eins og fyrr segir er ESA sjálfstæð og óháð 

eftirlitsstofnun samkvæmt 108. gr. meginmáls EES-samningsins. Þá mun nýtt Evrópskt 

Persónuverndarráð sem verður sjálfstæð stofnun hafa með höndum bindandi 

ákvörðunarvald gagnvart innlendum stjórnvöldum EFTA-ríkjanna. Óljóst er hvaða 

áhrif tillögu- og málfrelsisréttur fulltrúa EFTA-ríkjanna mun hafa í framkvæmd. Af 

þeim upplýsingum sem búið er að birta um aðlögun að EES-samningnum má samt sem 

áður álykta að sú staða getur orðið uppi að fulltrúar EFTA-ríkjanna láti í ljós andstöðu 

sína við tilteknar ákvarðanir sem ef til vill hefur engin raunveruleg áhrif á 

atkvæðagreiðslu og ákvörðun Evrópska persónuverndarráðsins.  

Af þessu leiðir að það fyrirkomulag valdframsals sem byggt hefur verið á við 

aðlögun ESB gerða að EES-samningnum ber skýr merki þess að samningurinn sé 

                                                 
376 Má til dæmis sjá umfjöllun Margrétar Einarsdóttur í greininni: Vaxandi vandkvæði við framkvæmd 

EES-samningsins – upptaka afleiddrar löggjafar bls. 541. Sjá einni afstöðu Bjargar Thorarensen í 

greininni: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds – þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá ? 

bls. 140-141. 
377 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá ?“ (n. 3) 121. 
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yfirþjóðlegs eðlis í þágu einsleitnismarkmiðsins þrátt fyrir að hann feli ekki í sér bein 

réttaráhrif og forgangsáhrif réttarreglna. Ekki verður fallist á að EES-samningurinn 

endurspegli hefðbundið milliríkjasamstarf eins og það hefur verið skýrt í þjóðarétti en 

allt að einu verður yfirþjóðlegu eðli samningsins ekki jafnað við hið sérstaka 

yfirþjóðlega eðli ESB. Það var fyrirsjáanlegt frá upphafi EES-samningsins að EFTA-

ríkin væru skuldbundin til þess að bregðast við lifandi eðli réttarkerfis ESB en ekki var 

hægt að sjá fyrir þá þróun sem orðið hefur innan ESB og þau síendurteknu 

stjórnskipulegu vandamál sem skapast þegar EFTA-ríkin taka nýja og afleidda löggjöf 

upp í EES-samninginn sem kveður á um valdframsal. Aðgangur að innri markaði ESB 

veitir einstakt tækifæri á alþjóðlegum vettvangi en þegar af þessu er ljóst að fleiri en 

ein forsenda fyrir samstarfi vegna EES-samningsins og þeirri túlkun að valdframsal 

vegna hans samræmist íslensku stjórnarskrána er brostin. Hagsmunir Íslands af því að 

löggjafarvaldið taki skýra afstöðu til breytts eðlis EES-samningsins og finni 

valdframsali vegna hans trausta stjórnskipulega stoð eru einstaklega mikilsverðir. 
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