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1. Inngangur 

Á síðustu misserum hefur mikið verið rætt um innleiðingu nýrrar reglugerðar Evrópuþingsins 

og Ráðsins (ESB) nr. 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. Er reglugerðin sérstök að mörgu 

leiti og er innleiðing hennar gríðarlega þungt og flókið ferli, ekki bara hér á landi heldur í allri 

Evrópu. Hefur hún áhrif á einstaklinga og lögaðila og er gildissvið hennar mjög víðtækt. 

Hefur innleiðing gerðarinnar verið umdeild hér á landi og þá sérstaklega sú aðferð sem beitt 

var við innleiðinguna. Sumir vilja meina að sú aðferð sem beitt var, hafi verið brot á þeim 

skilmálum sem Ísland gekkst undir við undirritun EES samningsins, þá sérstaklega 7. gr. 

samningsins sem fjallar um framkvæmd innleiðingar EES gerða í landsrétt. Forvitnilegt er að 

kanna hvernig innleiðingarferli EES gerða er venjulega í framkvæmd í samanburði við 

hvernig Alþingi kaus að innleiða nýju persónuverndarreglugerð ESB.  

Til að vera meðlimur í alþjóðasamfélaginu þá er mikilvægt að virða skuldbindingar sínar 

sem gerðar hafa verið með alþjóðasamningum. Ísland er aðili að EES samningnum, en sá 

samningur veitir Íslandi aðgang að Evrópska Efnahagssvæðinu. Til að fá aðgang að þeim 

gæðum sem fylgja því að vera hluti af innri markaði Evrópusambandsins, þarf að uppfylla þau 

skilyrði sem sett eru í EES samningnum. Það getur haft alvarlegar afleiðingar ef ekki er farið 

eftir þeim skilmálum sem EES samningurinn setur íslenska ríkinu og er því ekki léttvægt að 

ætla sér að sveigja hjá þeim.  

Hér verður leitast við að kanna hvaða leið hefur verið farin í að innleiða reglugerð 

Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) nr. 2016/679 hér á landi. Verður athugað hvað gerir 

innleiðingu gerðarinnar svo umdeilda. Kannað verður hvaða reglur geta mögulega komið til 

skoðunar við innleiðinguna og hvort ferlið standist þær kröfur sem gerðar eru til innleiðingar 

reglugerða. Einnig verður athugað hvað gerist, ef upp kemst um brot á EES samningnum og 

með hvaða hætti stofnanir grípa inn í slík mál.  

 

2. ESB, EFTA og EES samningurinn 

2.1. Evrópusambandið og sérstakt eðli ESB réttar 

Evrópusambandið (ESB) er alþjóðastofnun sem flest ríki í Evrópu eru aðilar að. Sambandið á 

rætur að rekja til þess að í Evrópu var rík viðleitni til að stilla til friðar eftir átök seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Í upphafi var um að ræða nokkur bandalög mismunandi ríkja sem höfðu 

mismunandi tilgang, en flest snéru þau að viðskipum og var ætlað að stuðla að friði í álfunni. 

Þessi bandalög runnu saman eitt af öðru en Evrópusambandið, eins og við þekkjum það í dag, 
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var stofnað með undirritun Lissabonsáttmálans
1
, en hann var undirritaður þann 13. desember 

2007 og tók gildi 1. desember 2009.
2
  

Evrópusambandið er mjög sérstök alþjóðastofnun og á það engan sér líka. Það hefur bæði 

yfirþjóðlegt vald yfir aðildarríkjum sambandsins og ber einnig einkenni hefðbundins 

milliríkjasamstarfs.
3
 Með hinu yfirþjóðlega valdi Evrópusambandsins er átt við að settar hafa 

verið á fót stofnanir innan sambandsins sem ríkin gefa heimild til að taka ákvarðanir fyrir sig 

sem geta stundum verið í andstöðu við vilja viðkomandi ríkis. Aðildarlönd hafa í rauninni 

samþykkt að gefa eftir hluta af fullveldi sínu, þannig að þau lúta ákvörðunum stofnana 

Evrópusambandsins. Annað sem einkennir yfirþjóðleg vald sambandsins er að ríkin gefa 

einnig eftir hluta af löggjafarvaldi sínu, en lög og reglur sem settar eru af þessum sjálfstæðu 

stofnunum gilda í aðildarríkjunum án afskipta lagasetningavalds ríkisins, þ.e. reglurnar hafa 

beina réttarverkan.
4
 Þessar stofnanir hafa einnig eftirlit með því að farið sé eftir settum 

reglum. Auk beinnar réttarverkan þá hafa þær einnig forgagnsáhrif, þ.e. að ef reglur 

sambandsins eru í andstöðu við sett lög aðildarríkis þá ber að fara eftir reglum 

sambandsréttarins. Hefðbundið milliríkjasamstarf hefur ekki þessi einkenni. Í hefðbundnu 

milliríkjasamstarfi þá hefur fullvalda ríki lokaorð um þær reglur sem gilda innan ríkisins óháð 

þeim skuldbindingum sem það hefur gengist undir með milliríkjasamningum.  

Innan Evrópusambandsins er sérstakt réttarkerfi sem er óháð landsrétti í hverju ríki. 

Réttarkerfið ber frekar keim af landsrétti heldur en þjóðarétti, enda hefur Evrópudómstóllinn 

ítrekað að innan Evrópusambandsins gilda ekki hefðbundnar þjóðaréttarreglur eins og í 

venjulegum milliríkjasamböndum, heldur skilgreinir dómstóllinn réttarskipanina innan ESB 

sem sui generis, eða þjóðarréttarskipan sem er sérstaks eðlis.
5
 Innan sambandsins eru settar 

reglur, en geta þær stafað frá Þinginu, Ráðinu eða Framkvæmdastjórninni. Réttarkerfi 

Evrópusambandsins byggir á lögmætisreglunni og þurfa því allar reglur sem stafa frá 

sambandinu að eiga sér stoð í stofnsáttmálum sambandsins.
6
 Sáttmálarnir hafa svipað 

hlutverk og stjórnarskrár ríkja
7
, þ.e. að þeir eru lex superior í sambandsrétti.

89
 Helstu form af 

afleiddum rétti eru reglugerðir (e. Regulations), tilskipanir (e. Directives), ákvarðanir 

                                                 
1
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 38  

2
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,bls. 31  

3
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 42-

43  
4
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 44. 

5
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 44.  

6
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 136 

7
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 52  

8
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 136 

9
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 53  
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(Decisions), tilmæli (Recomendations) og álit (Opinions). Mikið mæðir á reglugerðum, en 

það eru reglur sem geta stafað frá Ráðinu, þinginu eða Framkvæmdastjórninni. Reglugerðir 

hafa bein réttaráhrif í aðildarríkjunum og eru þau skyldug til að taka þær upp í landsrétt 

óbreyttar. Þó getur verið mismikið svigrúm til þess að útfæra ákvæðin nánar, en annars er 

umritun óheimil og sérstök lagasetning óþörf.
1011

 

 

2.2. EFTA og EES samningurinn 

EFTA (e. European Free Trade Association) eru fríverslunarsamtök sem stofnuð voru af sjö 

ríkjum (Austurríki, Danmörku, Noregi, Portúgal, Stóra-Bretlandi, Sviss og Svíþjóð) þann 3. 

maí árið 1960 með undirritun stofnsamnings í Stokkhólmi, Svíþjóð. Ástæða stofnunar 

samtakanna voru viðbrögð þessara ríkja við stofnun Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) sem, 

ásamt fleiri bandalögum, þróaðist yfir í ESB sem við þekkjum í dag. Við stofnun EFTA var 

ákveðið að samtökin skyldu tryggja samvinnu í efnahags- og viðskipamálum án þess að 

aðildarríkin gæfi eftir neitt af fullveldi sínu til stofnanna samtakanna, sem var augljós þróun 

innan Efnahagsbandalagsins. Ísland varð aðili að EFTA árið 1970. Flest EFTA ríkin hafa 

síðar gerst aðildarríki að ESB en einungis 4 ríki eru eftir í EFTA og er Ísland eitt þeirra ásamt 

Noregi, Liechtenstein og Sviss. Á þessum tíma voru þá tvö sterk efnahags- og 

viðskipabandalög í vestur-Evrópu. Þau sáu sér leik á borði og gerðu með sér samning um 

stofnun fríverslunarbandalags með undirritun fríverslunarsamninga árin 1972-1973. Tollar og 

höft á innflutningi voru felld niður á milli þeirra landa sem aðilar voru að samningunum. 

Þegar Framkvæmdastjórn EBE setti fram áætlun um innri markað sambandsins hófust 

samningaviðræður við EFTA um að mynda sameiginlegt evrópskt efnahagssvæði. Þessum 

samningaviðræðum lauk með undirritun samningsins um Evrópska Efnahagssvæðið þann 2. 

maí árið 1992 í Oportó í Portúgal.
12

 Í dag eru 3 ríki EFTA aðilar að EES samningnum. Það 

eru Ísland, Noregur og Liechtenstein en Sviss skrifaði ekki undir EES samninginn. 

Samningurinn var fullgildur og lögfestur á Íslandi með lögum um Evrópska Efnahagssvæðið 

nr. 2/1993.  

EES samningurinn veitir EFTA-ríkjunum aðgang að innri markað Evrópusambandsins, en 

til þess að fá aðild að því þá eru EFTA ríkin skuldbundin til að innleiða í landsrétt þær gerðir 

                                                 
10

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 55 
11

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

57-59 
12

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

115-117  
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Evrópusambandsins sem varða innri markaðinn.
13

 EES samningurinn er hefðbundinn 

þjóðaréttarsamningur. Þar sem bein réttarverkan ESB gerða gildir ekki í EFTA ríkjunum þá 

þurfa þau að innleiða gerðirnar í EES samninginn og síðan í landslög. Meirihluti EFTA 

ríkjanna byggja á tvíeðliskenningu þjóðaréttar á meðan ESB ríkin byggja á eineðli þjóðaréttar, 

að minnsta kosti innan sambandsins.
14

 Tvíeðliskenningin byggir á því að til þess að 

þjóðréttarsamningur öðlist lagalegt gildi gagnvart borgurum ríkisins þá þarf að innleiða hann í 

lög. Ríkið sem gerir þessa samninga getur gerst brotlegt ef ekki er farið eftir samningunum, 

en borgarar geta ekki byggt rétt á honum ef ekki er búið að lögfesta ákvæði samningsins. 

Eineðliskenningin skýrist hins vegar þannig að borgarar ríkja geta byggt á ákvæðum 

þjóðaréttarlegra skuldbindinga þó að þær hafi ekki verið lögfest sérstaklega í landsrétt 

viðkomandi ríkis. Þá er sagt að ákvæði þjóðaréttarlegra samninga hafi bein réttaráhrif.
15

 

 

2.3. Upptaka gerða í EES samninginn 

Þegar Evrópusambandið hefur samþykkt gerð þá tekur hún gildi í ríkjum ESB án þess að þau 

fái einhverju um það ráðið. Þær gerðir sem EFTA ríkjunum er gert að taka upp í landslög í 

gegnum EES samninginn eru þær gerðir sem snúa að innri markað Evrópusambandsins. Þegar 

Framkvæmdastjórn ESB leggur fram tillögu að nýrri gerð til Ráðsins þá ber að taka fram 

hvort að gerðin hafi þýðingu fyrir EES samninginn eða ekki, en það er Sameiginlega EES 

nefndin sem metur það, sbr. 102. gr. EES samningsins.
16

 Sameiginlega EES nefndin er 

mikilvægasta stofnun EES. Nefndin er helsti samráðsvettvangur samningsaðila en fulltrúar 

allra samningsaðila eiga fulltrúa í nefndinni, sbr. 1. mgr. 93. gr. EES samningsins. Í 

framkvæmd hefur hvert EFTA ríki sent fulltrúa en aðildarríki ESB hafa sent fulltrúa frá 

Framkvæmdastjórninni fyrir sína hönd. Sér nefndin um að tryggja það að framkvæmd EES 

samningsins sé virk og hennar helsta hlutverk er að taka ákvarðanir um breytingar á viðaukum 

og bókunum EES samningsins, ásamt öðrum verkefnum.
17

 Í sameiginlegu EES nefndinni 

þurfa samningsaðilar að mæla einum rómi sem gerir það að verkum að hvert og eitt EFTA 

ríki hefur neitunarvald.
18

 Áður en mál eru tekin fyrir í nefndinni þá fá öll EFTA ríkin senda 

gerðina til sín og taka þau afstöðu til hennar. EFTA ríkin taka síðan sameiginlega afstöðu til 

                                                 
13

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

123  
14

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 33 
15

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 31 
16

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

164-165 
17

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 272  
18

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

152 
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gerðarinnar, en það er Fastanefnd EFTA sem tekur slíka ákvörðun.
19

 Það er ekki víst að allt í 

gerðum frá ESB eigi við um EFTA ríkin og er því ekki hægt að fella þær inn í EES 

samninginn óbreyttar. Þarf því að aðlaga gerðirnar til að þær passi í EES samninginn. 

Hugtakið altæk aðlögun (e. horizontal adaptation) lýsir því að aðlaga þarf ESB gerðir þannig 

að hægt sé að beita sömu efnisreglunum í EES rétti.
20

 Þegar gerðir frá stofnunum ESB hafa 

verið samþykktar hjá stofnunum ESB þá er málið fært til Sameiginlegu EES nefndarinnar sem 

þarf að taka ákvörðun um það hvort að breyta þurfi gerðinni eða ekki, til þess að hægt sé að 

taka hana upp í EES samninginn. Gerðir ESB hafa ekki gildi meðal EFTA ríkjanna fyrr en 

nefndin hefur tekið ákvörðun um upptöku þeirra í EES samninginn.
21

 Þegar Sameiginlega 

EES nefndin tekur ákvörðun þá getur gerðin loks tekið gildi, ef ekkert annað er ákveðið. Er 

gildistaka gerðanna mismunandi eftir aðstæðum hverju sinni en fjallað verður nánar um það í 

7. kafla.  

 

2.4. Brot á ákvæðum EES samningsins 

Í 108. gr. meginmáls EES samningsins er kveðið á um skyldu EFTA ríkjanna til að koma á fót 

eftirlitsstofnun sem muni fara með eftirlit framkvæmdar EES samningsins. Var því 

undirritaður samningur um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, hér eftir kallaður ESE. 

Þessi samningur setti á fót Eftirlitsstofnun EFTA, á ensku EFTA Surveillance Authority (hér 

eftir kallað ESA), sem og EFTA dómstólinn. EES samningurinn byggir á tveim stoðum, ESB 

stoðinni og EFTA stoðinni. Framkvæmdastjórn ESB og dómstóll Evrópusambandsins sjá um 

eftirlit með framkvæmd EES samningsins innan Evrópusambandsins og Eftirlitsstofnun 

EFTA og EFTA dómstóllinn sjá um eftirlit framkvæmdar samningsins meðal EFTA 

ríkjanna.
22

  

Hvert EFTA ríki hefur eftirlitsfulltrúa í ESA og eru ákvarðanir innan stofnunarinnar 

teknar með meirihluta atkvæða eftirlitsfulltrúanna.
23

 Hlutverk eftirlitsstofnunar EFTA er 

eftirlit með því að EFTA ríkin uppfylli skilyrði EES og ESE samningana um innleiðingu og 

framkvæmd reglna sem stafa frá ESB. ESA hefur einnig eftirlit með samkeppnisreglum EES 

samningsins og í samstarfi við Framkvæmdastjórnina er samræmt eftirlit á framkvæmd EES 

samningsins tryggt á Evrópska efnahagssvæðinu.
24

  

                                                 
19 

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

165 
20

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 97 
21

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 55 
22

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 274-276  
23

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 276 
24

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 276 
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Ef eftirlitsstofnun EFTA telur að EFTA ríki hafi ekki uppfyllt skyldur sínar skv. EES eða 

ESE samningunum þá er fyrsta skrefið að gera óformlegar athugasemdir. Þær eru síðan teknar 

upp og ræddar við viðeigandi stofnanir í því EFTA ríki sem framdi tiltekið brot. Í kjölfarið á 

því, ef ekki er farið eftir þeim ábendingum og athugasemdum sem ESA hefur lagt til þá þarf 

að taka til frekari aðgerða. ESA sendir viðkomandi ríki þá formlega tilkynningu (letter of 

formal notice), sbr. 31. gr. ESE. Í þeirri tilkynningu kemur fram afstaða ESA um þau atriði 

sem talið er að þurfi að bæta og er ríkinu gefið færi á að tjá sig um málið og einnig er því 

gefið færi á að bæta úr þeim vanköntum sem ESA bendir á. Ef ríkið fer enn ekki eftir 

tilmælum ESA þá er ríkinu sent rökstutt álit (reasoned opinion), sbr. 2. mgr. 31. gr. ESE. Það 

er síðasta tækifæri ríkisins til að verða við þeim úrbótum sem þurfa til. Ef enn hefur ekki 

orðið við tilmælum ESA þá er ríkið mögulega orðið brotlegt gagnvart samningnum og þá 

hefur ESA samningsbrotamál fyrir EFTA dómstólnum til að skera úr um málið.
25

 

 

3. Meginreglan um einsleitni 

Ein af meginforsendum þess að EES samningurinn gangi upp er sú að reglur ríkjanna innan 

Evrópska Efnahagssvæðisins eru samræmdar. Ekki aðeins að þær séu þær sömu heldur einnig 

að þær séu innleiddar, túlkaðar og beittar á sama hátt bæði í EFTA ríkjunum og í ESB 

ríkjunum. Þessi meginregla er kölluð meginreglan um einsleitni (e. homogeneity) og er hún 

rauði þráðurinn í samstarfi EFTA ríkjanna við ESB í gegnum EES samninginn.
26

 Þessi 

meginregla er staðfest í 1. mgr. 1. gr. EES samningsins en þar segir að „markmið þessa 

samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla 

samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að 

mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES.“  

Til þess að Evrópska efnahagssvæðið geti þjónað þeim tilgangi sem það á að gera þá 

verða að gilda sömu reglur á öllu svæðinu á því marki sem EES samningurinn tekur til, sbr. 

orðalagið „eftir sömu reglum“ í 1. mgr. 1. gr. EES hér að ofan.
27

 Í bók Davíðs Þórs 

Björgvinssonar nefnir hann tvær helstu skyldur sem hvíla á aðildarríkjum EES samningsins til 

þess að tryggja einsleitni á Evrópska Efnahagssvæðinu. Hann segir: „í fyrsta lagi eru 

efnisreglur í meginmáli EES-samningsins um fjórfrelsið og samkeppni þær sömu og gilda 

innan bandalagsins.“ og „í öðru lagi er í viðaukum við EES-samninginn vísað til réttargerða 

bandalagsins sem eru hluti af honum og EFTA ríkjunum ber að leiða í landsrétt, sbr. nánar 7. 

                                                 
25

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

161 
26

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 230-231 
27

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 233 
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gr. EES“.
28

 Það er hluti af meginreglunni um einsleitni að EFTA ríkin innleiði gerðir ESB inn 

í landsrétt og það er mikilvægt að það sé gert rétt til að tryggja sömu framkvæmd og túlkun 

innan Evrópska Efnahagssvæðisins. Fjallað verður nánar um skilyrði 7. gr. EES um 

innleiðingar reglugerða í kafla 5.1. hér síðar. Meginreglan um einsleitni hefur tengingu við 

margar aðrar reglur samningsins og eru þær oft skýrðar með tilliti til markmiðsins um 

einsleitni. 

 

4. GDPR (the General Data Protection Regulation) 

4.1. Tilgangur lagasetningar 

Þann 14. apríl árið 2016 samþykkti Evrópuþingið nýja evrópska persónuverndarlöggjöf. Var 

að baki gríðarlega mikil vinna, en ferlið var um 4 ár frá upphafi til samþykktar 

reglugerðarinnar. Er þetta umfangsmesta breyting á persónuverndarlöggjöf innan 

Evrópusambandsins í um tvo áratugi. Eftir að löggjöfin var undirrituð og hún var formlega 

staðfest hófst síðan tveggja ára innleiðingarferli, bæði í aðildarríkjum Evrópusambandsins 

sem og EFTA ríkjunum. Tók hún gildi meðal aðildarríkja Evrópusambandsins þann 25. maí 

2018. Um er að ræða reglugerð Evrópuþingsins og –ráðsins (ESB) nr. 2016/679 um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga 

eða „The general data protection regulation“ á ensku. Verður hún héðan í frá skammstöfuð 

GDPR til styttingar og þæginda. Leysir þessi reglugerð af hólmi eldri tilskipun 

Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 95/46/EB frá 24. október árið 1995.
2930

 Auk þess að vera 

uppfærsla á reglum persónuverndar þá var reglugerðin einnig svar Evrópusambandsins við 

breyttu landslagi í gagnaöflun, enda fer mikil gagnaöflun fram á internetinu í dag og er þessi 

reglugerð liður í stefnu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í því að koma reglum innri 

markaðarins yfir á þann stækkandi markað sem er að finna í netheimum. Reglugerðinni er 

m.a. ætla að tryggja vernd einstaklinga og persónuupplýsinga þeirra á internetinu og til að 

greiða leið evrópskra fyrirtækja til að bjóða þjónustu sína á internetinu með öruggum 

hætti.
3132

 

 

                                                 
28

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 233  
29

 „Incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement and continued 

application of Directive 95/46/EC“, http://www.efta.int/About-EFTA/news/ 
30

 „Umfangsmiklar endurbætur á persónuverndarlöggjöf Evrópu samþykktar“, https://www.personuvernd.is/efst-

a-baugi/ 
31

 Vefsíða Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um hinn rafræna innri markað, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market/  
32

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13.07.2018] 

http://www.efta.int/About-EFTA/news/Incorporation-General-Data-Protection-Regulation-GDPR-EEA-Agreement-and-continued-application-Directive-9546EC-508856
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market/
https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html
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4.2. Reglugerð eða Tilskipun 

Í GDPR eru mikið af ákvæðum sem veita ríkjunum svigrúm til eigin útfærslu, sem gerir hana 

óvenjulega. Vegna þessa þá hefur innleiðingarferlið hér á landi verið mikið gagnrýnt, en þá er 

spurning hvort að innleiðingarferlið verði ekki óhjákvæmilega óvenjulegt í ljósi þess að EES 

gerðin sé það líka. Athyglisvert er að velta fyrir sér af hverju valið var að setja nýja löggjöf í 

formi reglugerðar en ekki tilskipun eins og áður var gert.
33

 Einnig má velta fyrir sér hversu 

vel það samrýmist meginreglunni um einsleitninni þegar reglugerð sem á að taka upp „sem 

slík“ veitir ríkjunum svo mikið svigrúm til eigin túlkunar? Stofnunum ESB er nokkuð frjálst 

að ákveða hvenær settar eru reglugerðir og hvenær tilskipanir en í framkvæmd er löggjöf ESB 

oftast sett fram í formi reglugerðar ef öll aðildarríkin þurfa að lúta sömu reglum og leysa þarf 

úr svipuðum málum á mörgum stöðum innan sambandsins.
3435

 Reglugerðir tryggja samræmda 

framkvæmd, þar sem reglugerðir hafa bein réttaráhrif í öllum aðildarríkjum ESB og ekki er 

þörf á sérstakri innleiðingu laganna í hverju aðildarríki fyrir sig. Með innleiðingu GDPR er 

eldri löggjöf leyst af hólmi og er tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 95/46/EB felld úr 

gildi. Þegar eldri tilskipun var sett þá var það meginmarkmið hennar að samræma reglur um 

persónuvernd innan ESB og EES en þar sem þetta var tilskipun þá leiddi mismunandi 

innleiðing ríkjanna til þess að reglurnar urðu ekki eins samræmdar og áætlað var.
36

 Í 10. gr. 

formála hinnar nýju reglugerðar kemur fram að það þurfi að auka samræmingu þessara reglna 

til að tryggja réttaröryggi borgaranna. Það er ekki óalgengt að í reglugerðum séu ákvæði sem 

aðildarríkin hafi örlítið svigrúm til að útfæra nánar, en þau eru oftast ekki mörg. Í öðrum 

gerðum þá er oft meira svigrúm, eins og í tilskipunum. Þó að tilskipanir séu oftast meira 

leiðbeinandi geta þær verið mjög nákvæmt orðaðar þannig að svigrúm aðildarríkja til að 

útfæra löggjöfina sjálf er mjög takmarkað.
3738

 

Samkvæmt framansögðu, er áhugavert að velta fyrir sér hvernig það samræmist 

markmiðinu um meiri samræmingu að setja reglugerð sem veitir svo mikið svigrúm til 

túlkunar. Það er greinilegt að þegar reglugerðir eru settar þá eigi reglur á því sviði að vera 

samræmdar innan ESB og EES og ekki mikið svigrúm fyrir mismunandi útfærslur. Valið var 

að setja reglugerð í þessu tilfelli og ein af ástæðunum fyrir nýrri lagasetningu á sviði 

persónuverndar var að tryggja samræmdari regluverk. Miðað við magnið af opnum ákvæðum 

                                                 
33

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13.07.2018] 
34

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 94 
35

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 142 
36

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13.07.2018] 
37

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 143 
38

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 58 

https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html
https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html
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og hvað svigrúmið er mikið þá er nokkur hætta á að regluverkið verði ekki jafn samræmt og 

stefnt var að. Þegar það er gefið svona mikið svigrúm þá er venjulega notast við tilskipanir.  

 

 

5. Innleiðing GDPR  

Þar sem GDPR hefur áhrif á innri markaðinn, þá þurfti að taka reglur hennar upp í EES 

samninginn. Voru íslensk stjórnvöld því skyldug til að innleiða reglur GDPR inn í íslenskan 

rétt. Stjórnvöld voru gagnrýnd fyrir framkvæmd innleiðingarinnar, en ýmislegt hefði betur 

mátt fara og ekkert af því hafið yfir gagnrýni.
39

 Þegar Sameiginlega EES nefndin tekur 

ákvörðun um EES gerð þá þarf Alþingi að meta það hvort að breyta þurfi lögum ríkisins til 

samræmis við gerðina. Fer það allt eftir kröfum gerðarinnar og ákvæðum gildandi laga. 

Alþingi hefur þó ekki frjálst val um hvernig innleiðing á viðkomandi gerð fer fram. 

 

5.1. 7. gr. EES samningsins 

Í 7. gr. EES samningsins er fjallað um það hvernig eigi að innleiða EES gerðir inn í landsrétt. 

Hljóðar greinin svo: 

 

„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.“ 

 

Í a. lið greinarinnar er tekið fram að þegar EES-gerð sem samsvarar ESB-reglugerð þá skuli 

hún tekin upp í landsrétt „sem slík“.
40

 Hefur það verið túlkað sem svo að þá eigi að taka EES 

reglugerðir upp í landsrétt orðrétt eins og þær hafa verið samþykktar. Í ákvæðinu er ekki talað 

um að það að aðildarríki hafi svigrúm til þess að túlka og útfæra reglurnar á annan hátt en 

segir í reglugerðinni. Aðferðin sem notuð er þegar reglugerð er tekin upp „sem slík“ er kölluð 

tilvísunaraðferðin. Þegar ESB reglugerðir gildi innan Evrópusambandsins þá hafa þær bein 

réttaráhrif í ESB ríkjunum, þ.e. að aðilar geti byggt á þeim rétt þó að ekki hafi verið gerðar 

neinar ráðstafanir til þess að innleiða reglur reglugerðarinnar í lög aðildarríkisins.
4142

 

Stofnanir EES hafa ekki sömu yfirþjóðlegu áhrif í EFTA ríkjunum og stofnanir ESB hafa 

meðal ESB ríkjanna. Þá er EES samningurinn hefðbundinn þjóðréttarsamningur. Vegna þessa 

                                                 
39

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13.07.2018] 
40

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 92 
41

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 138 
42

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 88 

https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html
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hafa EES reglugerðir sem hafa verið teknar í EES samninginn ekki bein réttaráhrif fyrr en 

búið er að leiða reglurnar í lög. Því þarf að lögfesta þessar reglugerðir sem slíkar, en það er 

ekki heimild fyrir því að útfæra þær á neinn annan hátt. Í framkvæmd þá hefur það verið gert 

með því að Alþingi hefur sett lög sem vísa í EES reglugerðina og hún látin fylgja með sem 

fylgiskjal.  

Í b. lið greinarinnar er talað um hvernig eigi að innleiða EES gerðir sem eru sambærilegar 

tilskipunum frá ESB. Aðferðin sem notuð er þegar tilskipanir eru innleiddar kallast 

umritunaraðferðin. Þá hafa aðildarríkin val um hvernig þau kjósa að útfæra reglurnar sem 

stafa frá ESB bæði hvað varðar form og aðferð, en það getur t.d. verið með lagasetningu eða 

stjórnvaldsfyrirmælum. Einnig getur það verið að ekki þurfi að aðhafast neitt til þess að verða 

við skilyrðum tilskipunarinnar. Aðeins liggur sú skylda á aðildarríkjunum að lögfesta 

markmið tilskipunarinnar og ef talið er að löggjöf uppfylli þegar skilyrðin þá er ekki þörf á 

frekari aðgerðum.
43

 Ekki er sjálfgefið að aðildarríki ESB þurfi að breyta lögum sínum, eða 

setja ný, þegar tilskipanir eru gefnar út, ef talið er að lög ríkisins uppfylli skilyrði 

tilskipunarinnar nú þegar. Eftir að Sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun um 

upptöku tilskipunar frá ESB þá fá þær ekki beina lagaáhrif meðal EFTA-ríkjanna. Þeim ber 

þó skv. skilmálum EES-samningsins að breyta lögum sínum þannig að þau uppfylli markmið 

tilskipunarinnar. Það sama gildir í EFTA ríkjunum og í ESB-ríkjunum, að ríkin hafa val um 

hvaða aðferð og formi skuli beitt til að innleiða reglur tilskipunarinnar. 

 

5.2. Framkvæmd innleiðingar GDPR á Íslandi 

Þann 27. júní 2018 voru samþykkt ný lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

(hér eftir nefnd persónuverndarlög) og er þessum lögum ætlað að innleiða GDPR inn í 

íslenskan rétt. Við innleiðinguna þá hafa stjórnvöld ekki val um innleiðingaraðferð, sbr. 

umfjöllunina um a. lið 7. gr. EES samningsins hér að ofan. Aðferð Alþingis á innleiðingu 

GDPR hefur verið gagnrýnd og vilja sumir meina að innleiðingin hafi ekki verið í samræmi 

við skilyrði a. liðar 7. gr. um að innleiða skuli gerðina „sem slíka“. Í greinargerð sem fylgdi 

með frumvarpi til persónuverndarlaga er fjallað ítarlega um val á innleiðingu gerðarinnar og 

einnig var fjallað um hana í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar. Samkvæmt 

nefndarálitinu er markmið lagasetningarinnar að annars vegar að „lögfesta ákvæði reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/679 frá 27. apríl 2016, eins og hún er tekin upp í 

                                                 
43

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 93 
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EES samninginn, og hins vegar að setja frekari ákvæði til fyllingar og viðbótar reglugerðinni 

þar sem hún heimilar eða mælir fyrir um að settar séu sérreglur í landslög.“
44

  

Eins og áður hefur komið fram þá er framkvæmdin vanalega sú að EES reglugerðir eru 

lögfestar með því að sett eru lög sem vísa í reglugerðirnar sem eru látnar fylgja með í 

fylgiskjali. Stundum eru ákvæði í reglugerðinni sem þarf að útfæra nánar og eru þau ákvæði 

þá sett inn í lögin sem lögfesta reglugerðina. Í greinargerðinni sem fylgdi frumvarpi til 

persónuverndarlaga er fjallað um að tveir valmöguleikar hafi staðið til boða í innleiðingu 

reglugerðarinnar. Annars vegar, að hægt væri að fara þá leið sem oftast er farin, þ.e. að 

lögfesta gerðina með ákvæðum sem útfæra nánar þau „svigrúmsákvæði“ sem eru að finna í 

gerðinni. Hins vegar, var hægt að fara þá leið að semja nýjan heildstæðan lagabálk sem vísar í 

ákvæði gerðarinnar. Við meðferð málsins var valin sú leið að semja ný heildstæð lög um 

persónuvernd í stað þess að nota tilvísunaraðferðina. Þá var ekki bara verið að útfæra þau 

ákvæði sem þarf að útfæra nánar skv. gerðinni, heldur eru sum ákvæði reglugerðarinnar 

endurskrifuð inn í lögin. Skv. ákvæðum 7. gr. EES samningsins þá er aðildarríkjum óheimilt 

að endurrita eða umorða þau ákvæði sem eru að finna í reglugerðinni, en þetta kemur einnig 

fram í nefndarálitinu. Þar er lögð áhersla á það að reglugerðir skuli taka upp sem slíkar og að 

við innleiðingu GDPR hafi ósveigjanleg ákvæði reglugerðarinnar verið tekin og umrituð yfir í 

ákvæði laganna. Nefndin tók einnig sérstaklega fram að ekki væri alltaf samræmi á milli 

þýðingar GDPR og frumvarpsins.
45

 Davíð Þór Björgvinsson segir í bók sinni að ekki geti 

komið upp mörg álitamál þegar reglugerð sé tekin upp í landsrétt.
46

 Samkvæmt því sem hann 

segir þá hafa ekki komið mörg tilfelli þar sem reglugerð hafi verið rangt innleidd og gæti það 

verið sökum þess að orðalagið er skýrt í 7. gr. EES samningsins. Rökstuðningurinn fyrir því 

að valin var þessi leið við innleiðingu GDPR er að finna í 8. lið formála reglugerðarinnar sem 

birtist með frumvarpi til persónuverndarlaga.
47

 Hljóðar sá liður svo: 

 
Þegar kveðið er á um það í þessari reglugerð að setja megi fram í lögum aðildarríkja skýringar 

eða takmarkanir á reglum hennar er aðildarríkjum heimilt að fella inn í landslög sín þætti úr 

þessari reglugerð að því marki sem nauðsynlegt er vegna samræmis og til þess að gera ákvæði 

landslaga skiljanleg þeim sem þau eiga við um. 

 

                                                 
44

 Nefndarálit um frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1281, 622. mál. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1281.html. [Sótt á vefinn 13. júní 2018] 
45

 Nefndarálit um frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1281, 622. mál. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1281.html. [Sótt á vefinn 13. júní 2018] 
46

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, Bls. 90 
47

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13. júlí 2018] 

https://www.althingi.is/altext/148/s/1281.html
https://www.althingi.is/altext/148/s/1281.html
https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html
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Þó er spurning hvort að ákvæði sem þetta í reglugerð frá ESB geti veitt undanþágu frá 

skýrum orðum 7. gr. EES samningsins um að það skuli taka reglugerðina upp „sem slíka“. 

Það er ekki skýrt að verið sé að veita undanþágu frá ákvæðum hennar, heldur lítur þetta frekar 

út fyrir að vera leiðbeinandi tilmæli til ríkjanna um að uppsetningin á lögunum eigi að vera 

skýr. Í því felst ekki að heimild sé fyrir því að umorða og umrita ákvæði gerðarinnar.  

Rökstuðningurinn með þessari uppsetningu var einnig sá að þessi gerð hefur víðtæk áhrif í 

samfélaginu og eiga ákvæði hennar við um einstaklinga sem og lögaðila og því sé mikilvægt 

að hafa ákvæði nýrrar löggjafar skýr og aðgengileg almenningi.
48

 Þó er ekki alveg víst að 

útfærslan eins og hún var framkvæmd sé almenningi til hagsbóta eftir allt saman. Þegar drög 

að frumvarpi til persónuverndarlaga voru birt var opnað fyrir umsagnir inni á Samráðsgáttinni 

á island.is. Margir sendu inn umsagnir um drögin að frumvarpinu og ein af þeim var frá 

Samtökum Sveitarfélaga. Í umsögn þeirra var þetta meðal þess sem gagnrýnt var: 

 
Athygli vekur að umrædd reglugerð hefur ekki verið tekin inn í EES-samninginn og telur 

sambandið afar óeðlilegt ef innleiða á reglugerðina inn í íslensk lög áður en hún verður hluti af 

þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands á grundvelli EES-samningsins. Væri reyndar þar með 

ekki um innleiðingu að ræða hefur verið að setja sams konar lög og í ESB.
49

  

 

Þó að EES gerðin hafi verið innleidd þá er það athugaverð athugasemd að lögin hafi verið 

sett með hliðsjón af ESB reglugerðinni en ekki EES gerðinni sem seinna myndi taka gildi hér 

á landi. Þegar frumvarpið var lagt fyrir þá hafði Sameiginlega EES nefndin ekki enn tekið 

reglugerðina upp í EES samninginn, en persónuverndarlögin voru staðfest þann 27. júní 2018 

en reglugerðin var ekki tekin upp í samninginn fyrr en 7. júlí 2018. Eins og áður hefur verið 

komið inn á þá hefur Sameiginlega EES nefndin heimild til þess að breyta gerðum ESB til 

þess að þær samrýmist betur EES samningnum og kröfum EFTA ríkjanna um fullveldi sitt. 

Var því ekki fyrirséð með það hvernig reglugerðin yrði nákvæmlega eftir breytingar 

nefndarinnar og voru lögin skrifuð upp eftir ákvæðum ESB reglugerðarinnar, þar sem 

einungis var um drög að íslenskri þýðingu reglugerðarinnar að ræða þegar drög að 

frumvarpinu voru birt en lokaútgáfa EES reglugerðarinnar lá ekki fyrir fyrr en hún var birt í 

viðauka með lögunum sem tóku gildi 15. júlí 2018 og síðar í EES viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 46 sem gefinn var út 19. júlí 2018. Ekki er augljóst hvernig það er 

almenningi til hagsbóta að þurfa að leita á tveim stöðum eftir þeim reglum sem gilda, bæði í 

lagabálk um efnið settum af Alþingi og í fylgiskjali sem inniheldur sömu reglur nema orðaðar 

                                                 
48

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13. júlí 2018] 
49

 Karl Björnsson, f. Hönd Samtaka Sveitarfélaga, „Umsögn um drög að frumvarpi til laga um persónuvernd“. 

19.03.2018, Reykjavík. Samráðsgáttin, slóð: https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=31  

https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=31
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á annan hátt. Þó að í 2. gr. persónuverndarlaganna lögfestir EES reglugerðina eins og 

Sameiginlega EES nefndin ákvað að taka hana upp í samninginn, þá er það samt svo að þegar 

lögin voru skrifuð þá lágu einungis fyrir drög að íslenskri þýðingu GDPR.
50 

Í annarri umsögn 

um drög að frumvarpinu gagnrýndi Hafliði K. Lárusson, eigandi á lögmannsstofunni 

Fjeldsted & Blöndal, misræmið sem er á milli íslenskrar þýðingar ESB reglugerðarinnar og 

persónuverndarlaganna. Sérstaklega gagnrýndi hann 8. gr. laganna og notaði hann hana sem 

dæmi um það sem honum þótti gagnrýnivert við frumvarpið sem síðar varð að lögum.
51

 Benti 

hann á að orðanotkunin í drögum að fumvarpinu og í íslenskri þýðingu ESB reglugerðarinnar 

sem birtist með því hafi ekki verið samrýmanleg. Við skoðun á samþykktu frumvarpi og nýrri 

þýðingu á reglugerðinni sem fylgdi með í fylgiskjali þá virðist vera sem ekki hafi verið bætt 

úr þessum ábendingum. Fleiri höfðu orð á misræmi á milli reglugerðarinnar og laganna, en 

Fjármálaeftirlið (FME) skilaði inn umsögn um frumvarp til persónuverndarlaga, þegar það 

var lagt fram á Alþingi. Sérstaklega er bent á að notast er við hugtakið „viðkvæmar 

persónuupplýsingar“ í frumvarpinu en í íslensku þýðingu reglugerðarinnar er notast við 

hugtökin „sérstakar persónuupplýsingar“ eða „sérstaka flokka persónuupplýsinga“. 

Samrýmist það betur ensku útgáfunni sem talar um „special categories of personal data". 

Misræmi í orðanotkun getur verið til þess valdandi að misræmi getur verið í túlkun á 

ákvæðunum. FME segir hreint út að „með hliðsjón af framansögðu vekur Fjármálaeftirlitið 

athygli á að með því að velja að nefna þá flokka persónuupplýsinga sem greinir frá í 3. tölul. 

3. gr. „viðkvæmar persónuupplýsingar" eykst villuhætta vegna laganna umfram það sem þörf 

er á.“
52

 Ekki var bætt úr þessum athugasemdum heldur.  

 

5.3. 3. gr. EES samningsins  

Í 3. gr. EES samningsins er ákvæði sem hljóðar svo:  

 

Samningsaðilar skulu gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að 

staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningi þessum leiðir. Þeir skulu varast ráðstafanir 

sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa verði náð.  

 

Þeir skulu enn fremur auðvelda samvinnu innan ramma samnings þessa.  

 

                                                 
50

 „Íslensk þýðing á nýrri Persónuverndarreglugerð ESB“, https://www.personuvernd.is/ny-

personuverndarloggjof-2018 
51

 Hafliða K. Lárusson, lögmaður, „Umsögn um drög að frumvarpi til laga um persónuvernd“. 19. mars 2018, 

Reykjavík. Samráðsgáttin, slóð: https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=31  
52

 Umsögn Fjármálaeftirlitsins um frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1830, 

622. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1830.pdf [Sótt á vefinn 

25. júlí 2018] 

https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/drog-ad-thydingu-gdpr/
https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/drog-ad-thydingu-gdpr/
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=31
https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1830.pdf
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Er þessi regla nefnd trúnaðarreglan. Í henni felst að aðildarríki samningsins þurfa að sýna því 

trúnað að fylgja eftir reglum EES samningsins, bæði með því að innleiða gerðir ESB í 

landsrétt sinn og að gætt sé að því að reglunum sé fylgt eftir í raun til að tryggja einsleitni.
53

 

Reglan er skyld sambærilegri reglu í ESB rétti, en hana er að finna í 10. gr. 

Rómarsamningsins (Rs.). Eru reglurnar sambærilegar þegar kemur að framkvæmd innri 

markaðarins, en þar sem reglan í ESB rétti er mun víðtækari þá nær 3. gr. EES ekki yfir öll 

sömu tilfelli og 10. gr. Rs.
54

 Í þessari reglu felast bæði neikvæðar og jákvæðar skyldur fyrir 

aðildarríki EES. Jákvæðu skyldurnar byggjast á 1. ml. 1. mgr. og 2. mgr. 3. gr. EES, þ.e. 

„Samningsaðilar skulu gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja 

að staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningi þessum leiðir“ og „ Þeir skulu enn 

fremur auðvelda samvinnu innan ramma samnings þessa“. Fyrri jákvæða skyldan skiptir máli 

þegar kemur að innleiðingu gerða í landsrétt. Það kemur skýrt fram að aðildarríkin eigi að 

gera allt sem hægt er til að tryggja það að reglum skv. EES samningnum sé fylgt og að 

skilyrði samningsins séu uppfyllt. Neikvæðu skylduna er að finna í 2. tl. 1. mgr. 3. gr.: „Þeir 

skulu varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa verði 

náð“.
55

 Er aðildarríkjunum því ekki heimilt að gera eitthvað sem myndi teljast brjóta í bága 

við markmið um einsleitni og brjóta ákvæði EES samningsins. 

Eins og reglan horfir við innleiðingu GDPR þá má segja að trúnaðarreglan nái einnig yfir 

framkvæmd lagasetningar og innleiðingar reglugerða í landsrétt. Við framkvæmd innleiðingar 

persónuverndarreglugerðarinnar þá var ekki farið eftir skýrum orðum 7. gr. EES samningsins 

um innleiðingu reglugerða þegar sett voru ný lög sem skrifuð voru eftir ESB reglugerðinni í 

stað þess að nota tilvísunaraðferðina eins og mælt er fyrir um í a. lið 7. gr. EES samningsins.  

 

5.4. Samanburður við Noreg 

Ísland lítur mikið til nágrannalanda sinna þegar kemur að lagasetningu, en norrænu 

réttarkerfin eru mjög svipuð og í þeim gilda mikið af sömu reglum. Kemur þetta til af 

aldalöngu stjórnmálasambandi sem og mikilli lagalegri samvinnu og samræmingu á lögum 

ríkjanna. Noregur er EFTA ríki, eins og Ísland, og er því rökrétt að líta til þeirra hvað varðar 

lagasetningu, þá sérstaklega þegar kemur að innleiðingu EES gerða. Hvað varðar þessar 

tilteknu reglugerð þá hefur Noregur valið að fara hefðbundnu leiðina, þ.e. að styðjast við 

tilvísunaraðferðina og lögfesta reglugerðina og samhliða því að lögfesta ákvæði sem útfæra 

                                                 
53

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 233  
54

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 241  
55

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 242  
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skilyrði hennar nánar.
56

 Sömu sögu er að segja í Svíþjóð og Danmörku, en bæði þessara ríkja 

eru aðilar að Evrópusambandinu og gildir reglugerðin því óháð því hvort að hún sé lögfest 

sérstaklega. Þessi framkvæmd er, eins og hefur verið komið inn á áður, hefðbundin og í 

samræmi við skilyrði 7. gr. EES samningsins. Þessi leið á innleiðingu veldur ekki sömu 

vandkvæðum og sú sem valin var hér á landi, þar sem einungis voru lögfest ákvæði sem voru 

nánari útfærsla á þeim ákvæðum sem gáfu svigrúm til nánari útfærslu en annars er vísað í 

ákvæði reglugerðarinnar og er hún tekin upp „sem slík“ í lögin.  

 

6. Túlkun á landsrétti í samræmi við EES rétt 

Við samningaviðræður milli EFTA ríkjanna og Evrópubandalagsins á sínum tíma þá var talið 

mikilvægt að reglur EES ættu að hafa forgang meðal EFTA ríkjanna til að tryggja einsleitni á 

Evrópska Efnahagssvæðinu. EFTA ríkin voru þó ekki á því að gefa eftir fullveldi sitt, enda 

samræmist forgangsregla ekki tvíeðliskenningunni sem sum EFTA ríkjanna byggja á og því 

var ákveðið að undanskilja forgangsáhrifin í samningnum.
57

 Ákveðið var að setja reglu í 

sérstaka bókun við samninginn, bókun 35, sem tryggir það að EFTA ríkin setja reglur sem 

gilda þegar ákvæði landsréttar stangast á við EES reglur.
58

 Til að uppfylla þessi skilyrði var 

sett ákvæði í 3. gr. í lög um Evrópska Efnahagssvæðið nr. 2/1993 (eesl) sem hljóðar svo: 

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

reglur sem á honum byggja. 

 

Ekki eru allir sammála um það hvort að þessi regla sé lögskýringarregla eða hvort að hún gefi 

EES reglum forgang í öllum tilfellum. Í athugasemd við greinina í frumvarp laganna er talað 

um það að EES reglur séu sérreglur (lex specialis) og skv. almennum réttarheimildafræðum 

þá eigi þær að ganga framar almennum settum lögum landsréttar.
59

 Einnig er vert að minnast 

á það að í gildi er óskrifuð meginregla um það að túlka eigi landsrétt til samræmis við 

skuldbindingar ríkis samkvæmd þjóðarrétti.
60

 Gildir sú regla óháð EES samningnum. Ekki 

verður skorið úr um það hér hvers eðlis reglan í 3. gr. eesl er, en augljóst er að sama hvernig 

reglan er túlkuð þá eigi að skýra reglur landsréttar í samræmi við EES reglur, hvort sem þær 

fá forgang í öllum tilvikum eða ekki.  

 

                                                 
56

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13.07.2018] 
57

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 103 
58

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 101  
59

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og Landsréttur, bls. 113 
60

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 33 

https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html
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6.1. Túlkun GDPR 

Eins og komið hefur fram þá hefur Alþingi samþykkt lög sem eru að sumu leiti endurritun á 

því sem segir í GDPR. Ef það kemur upp sú staða að það sé ósamræmi á milli laga settum af 

Alþingi og reglugerðarinnar þá þarf að taka til skoðunar hvaða reglur eigi að hafa forgang. 

Sérstaklega er tekið á þessu í greinargerð sem fylgir frumvarpi til persónuverndarlaga, en þar 

segir: 

 

Þá ræður úrslitum, skapist vafi um hvort samræmi er á milli texta laganna og reglugerðarinnar 

að í 5. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um að texti reglugerðarinnar skuli ráða, eins og nánar er 

rakið í frumvarpsskýringum um það ákvæði.
61

 

 

Þessi grein var gagnrýnd þegar frumvarpið var til umræðu í allsherjar og menntamálanefnd. Í 

umsögn Félags atvinnurekenda (FA) um frumvarp til persónuverndarlaga sem send var til 

nefndarinnar er m.a. tekið á þessu ákvæði. Þar er talað um það að með þessu orðalagi sé verið 

að gefa það í skyn að í reglugerðinni sé að finna sérákvæði sem gangi framar lögunum. Þurfi 

fólk því að leita í reglugerðinni til þess að finna þau sérákvæði sem gilda. Þetta fer einmitt 

gegn þeim tilgangi sem lögin voru sett í, sem var að einfalda regluverkið fyrir almenning.
62

 Ef 

upp kæmi það tilfelli að umrituð ákvæði í persónuverndarlögunum og ákveði reglugerðarinnar 

stangast á, þá þyrfti að túlka reglurnar í samræmi við reglur EES samningsins. Er því erfitt að 

sjá tilganginn með því að umrita ákvæði reglugerðarinnar ef ekki er gætt að samræmi milli 

reglugerðarinnar og laganna, því orð reglugerðarinnar munu að líkindum enda ofan á. 

 

7. Gildistaka GDPR 

Sameiginlega EES nefndin tók ákvörðun um að taka GDPR upp í EES samninginn þann 6. 

júlí 2018, en ákvarðanir nefndarinnar taka gildi daginn eftir að þær eru teknar.
6364

 Þegar gerð 

er tekin upp í EES samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar þá hafa EFTA 

ríkin um þrjá möguleika að velja um það hvenær gerðin á að taka gildi í landinu. Ef gerðin 

hefur þegar tekið gildi í ESB þá er meginreglan sú að gerðin öðlist gildi á sama tíma og 

ákvörðun nefndarinnar, s.s. daginn eftir að ákvörðun um gerðina er tekin. Ef gerðin hefur ekki 

þegar öðlast gildi innan ESB þá tekur hún gildi á þeim degi sem settur hefur verið sem 

gildistökudagur gerðarinnar í ESB. Síðasti valkosturinn er sá að gerð taki gildi í EFTA 

                                                 
61

 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 13.07.2018] 
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 Umsögn Félags atvinnurekenda um frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 

1832, 622. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1832.pdf [Sótt á 

vefinn 25. júlí 2018]  
63

 „General Data Protection Regulation incorporated into the EEA Agreement“, http://www.efta.int/EEA/news/  
64

 „Umfangsmiklar endurbætur á persónuverndarlöggjöf Evrópu samþykktar“, https://www.personuvernd.is/efst-

a-baugi/ 
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ríkjunum eftir að öll EFTA ríkin hafi aflétt stjórnskipulegum fyrirvara, sem heimilt er að setja 

skv. 103 gr. EES samningsins. Stjórnskipulegur fyrirvari felur í sér að settur er fyrirvari um 

gildistöku gerðarinnar í EFTA ríkjunum þangað til að öll ríkin hafi aðlagað löggjöf ríkisins að 

gerðinni sem verið er að innleiða.
65

 Þegar sóst var eftir staðfestingu ákvörðunar Sameiginlegu 

EES nefndarinnar fyrir Alþingi með þingsályktunartillögu þann 24. maí 2018 þá var það 

sérstaklega óskað eftir því að Alþingi veitti heimild fyrir því að ekki yrði settur á 

stjórnskipulegur fyrirvari af hálfu íslenska ríkisins.
66

 Ástæðan fyrir þessu var sú að það væri 

mjög brýnt að innleiða þessa reglugerð sökum þess að á meðan nýja reglugerðin væri ekki 

innleidd þá giltu hér á landi reglur eldri tilskipunar sem átti að útleiða með GDPR. Væri því 

ekki boðlegt að bíða með gildistöku GDPR lengur en þyrfti. Var þessi þingsályktunartillaga 

staðfest þann 7. júní 2018, eftir að hafa farið fyrir utanríkismálanefnd sem skilaði nefndaráliti 

sem var samhljóða tillögunni.
67

 Í Noregi hafði verið settur á stjórnskipulegur fyrirvari og því, 

skv. 1. mgr. 103. gr. EES samningsins, tók GDPR gildi í öllum EFTA ríkjunum eftir að 

síðasta ríkið var búið að aflétta stjórnskipulega fyrirvaranum. Tók hún því gildi þegar 

Noregur aflétti fyrirvaranum, þann 20. júlí 2018. 

Í frumvarpi til persónuverndarlaga, sem lagt var fram 28. maí 2018 þá var 

gildistökuákvæðið, 53. gr., svo hljóðandi: 
 

Lög þessi öðlast gildi þegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679, sbr. 2. gr., 

hefur verið tekin upp í EES-samninginn og birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins. Jafnframt falla þá brott lög um persónuvernd og meðferð persónu 

upplýsinga, nr. 77/2000, með síðari breytingum. 

 

Ákvæðinu var síðar breytt með breytingartillögu allsherjar- og menntamálanefndar á þann veg 

að lögin skyldu frekar taka gildi þann 15. júní 2018.
68

 Ástæðan að baki þessari breytingu er að 

finna í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis en þar er sagt að þar sem þetta 

sé íþyngjandi löggjöf þá þurfi að skýra gildistökuákvæðið þannig að það miðist við ákveðna 

dagsetningu. Ekki er gefin nein skýring á því af hverju 15. júlí var valinn fram yfir einhvern 

annan dag, en nefndin talar einnig um að það þurfi að lögin taki gildi sem allra fyrst eftir að 

                                                 
65

 Handbók stjórnarráðsins um EES. Utanríkisráðuneytið, Reykjavík 2003, bls. 29  
66 

Tillaga til þingsályktunar 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 persónuverndarreglugerðin), þskj. 992, 612. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/0992.html [sótt á vefinn 13.07.2018] 
67 

Nefndarálit um tillögu til þingsályktunar 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 persónuverndarreglugerðin), 

þskj 1078, 612. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1078.html [sótt á 

vefinn 13.07.2018] 
68

 Breytingartillaga við frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1282, 622. mál. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1282.html [sótt á vefinn 13.07.2018] 

https://www.althingi.is/altext/148/s/0992.html
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búið er að taka reglugerðina upp í samninginn. Það er vel þekkt að sett séu sveigjanleg 

gildistökuákvæði, en það var leiðin sem varð fyrir valinu hjá Noregi. Í 32. gr. Lov om 

behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), sem eru norsku lögin sem 

innleiða GDPR, kemur fram að það sé Konungur Noregs sem ákveður hvaða dag lögin skulu 

taka gildi.
69

 Valinn var gildistökudagurinn 20. júlí 2018 og tóku lögin þá gildi í Noregi og á 

sama tíma tók GDPR gildi í öllum EFTA ríkjunum. 

Þar sem ákveðið var að setja fasta dagsetningu á gildistöku persónuverndarlaganna í stað 

þess að notast við sveigjanlegt gildistökuákvæði, líkt og gert var í Noregi, þá tóku 

persónuverndarlögin gildi 5 dögum áður en GDPR var innleidd í EES samninginn. Er þetta 

gríðarlega villandi, sérstaklega í ljósi þess að EFTA ríkin gáfu út yfirlýsingu þess efnis að 

þangað til að GDPR hafi verið innleidd inn í EES samninginn þá ætti eldri tilskipunin að 

gilda.
70

 Þar sem GDPR hafði áður verið innleidd í ESB þá starfaði allt Evrópusambandið 

þegar eftir GDPR. Starfað var eftir lögunum í þennan tíma sem eru að mestu leiti samhljóða 

reglum GDPR. Framkvæmdin á þessu verður því að teljast villandi og ekki í samræmi við 

markmið lagasetningarinnar, sem var að skýra og einfalda lagareglurnar.  

 

 

8. Samantekt og lokaorð 

Nýja evrópska persónuverndarlöggjöfin er stærsta breyting á þessu sviði í nærri tvo áratugi. 

Er hún mjög viðamikil, enda er upplýsingaumhverfi nútímans ekki neitt í líkingu við það sem 

það var árið 1995 þegar almenna persónuverndartilskipunin var sett. Þó að þetta sé stór 

reglugerð og umfangsmikil, þá veitir það ekki afslátt á því hvernig eigi að innleiða slíkar 

reglugerðir. Reglurnar um innleiðingu í 7. gr. EES samningsins eru skýrar og ef það á að veita 

undanþágu frá þeim reglum þá þarf sú undanþága að vera ótvíræð. Það liggur ekki skýrt fyrir 

hvort að 8. liður formála GDPR sé nægileg heimild til þess að vikið sé frá skýrri reglu í 

meginmáli samningsins um það að það skuli taka reglugerðir sem samsvara reglugerðum ESB 

upp í lög „sem slíkar“. Form reglugerðarinnar er sérstakt og gæti það átt hlut í því að 

innleiðingin hafi einnig verið sérstök. Þó hefur það ekki hindrað nágrannaríki okkar, þá 

sérstaklega Noreg, í því að innleiða GDPR eftir skýrum orðum 7. gr. EES samningsins. 

Ísland reiðir sig mikið á aðild sína að Evrópska efnahagssvæðinu. Það er því mikilvægt að 

farið sé eftir þeim skuldbindingum sem gengist hefur við. Það snýr ekki einungis að því að 

                                                 
69

 „Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)“ 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=poppl#KAPITTEL_9  
70

 „Incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement and continued 

application of Directive 95/46/EC“, http://www.efta.int/About-EFTA/news/  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=poppl#KAPITTEL_9
http://www.efta.int/About-EFTA/news/Incorporation-General-Data-Protection-Regulation-GDPR-EEA-Agreement-and-continued-application-Directive-9546EC-508856
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lögfesta þær gerðir sem þörf er á skv. EES samningnum, heldur er nauðsynlegt að tryggja það 

að það sé rétt gert og að önnur lög ríkisins skarist ekki á við EES reglur. Þó að landslög séu 

skýrð í samræmi við EES reglur þá þarf að gæta að trúnaði við EES samninginn. Ef ekki er 

gætt vel að þessu þá gæti það haft það í för með sér að ríkið gerist brotlegt gagnvart 

samningnum og getur það leitt til málaferla. 

Ljóst er að ekki var farið eftir skýrum orðum 7. gr. EES samningsins um innleiðingu 

gerða í landsrétt. Þegar persónuverndarlögin voru sett má færa fyrir því rök að ríkið gerði ekki 

allt sem í valdi þess stóð til að gæta að því að tryggja að staðið sé við skuldbindingar 

samningsins, sbr. 3. gr. EES og regluna um einsleitni, þar sem sú framkvæmd gæti leitt til 

mismunandi túlkunar á reglunum ef upp kemur misræmi á milli laganna og þeirrar 

reglugerðar sem Sameiginlega EES nefndin samþykkti að taka upp í EES samninginn.  

Ef upp koma vafamál varðandi orðanotkun eða misræmi á milli persónuverndarlaganna og 

GDPR þá verða lögin túlkuð í samræmi við GDPR. Að baki því liggja þó nokkrar reglur sem 

hægt væri að styðja sig við en ekki eru allir sammála um eðli þeirra. Í 3. gr laga um Evrópska 

Efnahagssvæðið nr. 2/1993 er tekið fram að það skuli túlka landsrétt til samræmis við EES 

rétt. Einnig væri hægt að byggja þessa niðurstöðu á ólögfestri meginreglu þjóðaréttar um að 

skýra skuli landsrétt til samræmis við þjóðaréttarlegar skuldbindingar ríkisins. Einnig hafa 

nokkrir fræðimenn fært fyrir því rök að EES réttur sé lex specialis og því skuli fara eftir þeim 

reglum fram yfir almenn sett lög. Allar þessar reglur leiða þó til sömu niðurstöðu. Ef upp 

kemur vafamál þá skuli fara eftir orðum reglugerðarinnar en ekki umritun ákvæða hennar sem 

er að finna í persónuverndarlögunum. 

Ekki verður með vissu skorið úr um það hér hvort að Ísland hafi gerst brotlegt við EES 

samninginn við innleiðingu GDPR heldur er það eitthvað sem tíminn þarf að leiða í ljós og 

viðeigandi stofnanir þurfa að taka afstöðu til.   
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