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3 

 

1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um upptöku og innleiðingu EES-gerða í landsrétt með áherslu á 

megintilgang og valdheimildir sameiginlegu EES-nefndarinnar og 102. gr. EES-samningsins. 

Einnig verður fjallað um inntak 103. gr. EES-samningsins um stjórnskipulega fyrirvara, sem 

að hluta til er í nánum tengslum við 102. gr. Umfjöllun um bæði ákvæðin er sett fram í 

samhengi við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 um að fella lagagerðir 

tengdar svonefndum þriðja orkupakka Evrópusambandsins inn í EES-samninginn, sem tekin 

var með stjórnskipulegum fyrirvara á fundi nefndarinnar 5. maí 2017. Stjórnskipulegum 

fyrirvara hefur ekki verið aflétt þegar þetta er skrifað og ekki ljóst hvort af því verður á 149. 

löggjafarþingi 2018–2019, þegar ráð hefur verið fyrir gert, samkvæmt þingmálaskrá 

ríkisstjórnarinnar, að þingsályktunartillaga þess efnis verði til umræðu á Alþingi. Verður leitast 

við að varpa ljósi á þá stöðu sem upp getur komið ef þjóðþing EFTA-ríkis fullgildir ekki 

ákvörðun sem sameiginlega EES-nefndin hefur tekið, viðhorf fræðimanna til synjunarvalds 

EFTA-ríkjanna og hugsanlegar afleiðingar þess fyrir EES-samstarfið. Hefur það aldrei gerst 

frá gildistöku EES-samningsins að samningsaðilunum hafi ekki verið unnt að mæla einum rómi 

í sameiginlegu EES-nefndinni og að EFTA-ríki hafi synjað nýmælum.  

2 EES-samningurinn  

Hinn 1. janúar 2019 eru liðin 25 ár frá því Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-

samningurinn) gekk í gildi.1 Eins og nafnið ber með sér var EES-samningurinn gerður til þess 

að stuðla að auknu samstarfi í efnahagsmálum og málum sem tengjast þeim og sem stendur 

eiga Evrópusambandið og 28 aðildarríki þess aðild að EES-samningnum ásamt EFTA-

ríkjunum þremur – Íslandi, Liechtenstein og Noregi.2 Höfuðtilgangur samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið er að stækka innri markað Evrópusambandsins, svo yfirráðasvæði 

EFTA-ríkjanna3 sé hluti af honum, og má segja að með EES-samningnum hafi kjarni 

Evrópusambandsréttar,4 þ.e. fjórfrelsið og hinar sameiginlegu samkeppnisreglur, einnig verið 

                                                 
1 Meginmál EES-samningsins byggir almennt á Rómarsáttmálanum og felur í sér ákvæði sem varða fjórfrelsið 

og aðra lykilþætti frumlöggjafar Evrópusambandsins um innri markaðinn. EES-samningurinn skiptist jafnframt í 

fjölda bókana og viðauka. Sjá Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, Foreword, 

bls. VII og Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 32. 
2 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, Foreword, bls. VII.  
3 Til hægðarauka vísar hugtakið EFTA-ríkin til EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að Evrópska efnahagssvæðinu og 

er Sviss, sem felldi aðild að EES í þjóðaratkvæðagreiðslu á sínum tíma, því undanskilið. EFTA er skammstöfun 

á ensku heiti Fríverslunarsamtaka Evrópu, en hefur áunnið sér sess sem sérnafn í íslensku. Sjá t.d. Sigurður 

Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls.115. 
4 Til einföldunar verður ekki sérstaklega gerður greinarmunur og vísað til svokallaðs bandalagsréttar, sem 

byggir á samningnum um Efnahagsbandalag Evrópu frá 1957, svo dæmi sé nefnt, heldur vísað almennt til 



 

 

 

látinn gilda um EFTA-ríkin.5 Meginmarkmið EES-samningsins um að fjórfrelsið gildi á öllu 

Evrópska efnahagssvæðinu, og að innri markaðurinn sé stækkaður með þeim hætti, leiðir til 

þess að einsleitni (e. homogeneity) þarf að ríkja í túlkun og beitingu sameiginlegu reglnanna 

sem gilda á EES-svæðinu. Hefur EFTA-dómstóllinn til að mynda nokkrum sinnum vísað til 

þess í dómaframkvæmd sinni, að 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins6 sé grundvöllur 

meginreglunnar um einsleitni.7 

EES-samningurinn er umfangsmesti samningur sem Evrópusambandið hefur gert við ríki 

sem ekki eiga aðild að sambandinu8 og var í upphafi gert ráð fyrir því að aukið yrði við 

samninginn og reglum breytt, eftir því sem afleidd löggjöf Evrópusambandsins þróaðist.9 EES-

samningurinn er því framsækinn, eða dýnamískur, samningur sem skapar honum sérstöðu 

meðal ríkjasamninga.10 Með EES-samningnum og í tengslum við hann er komið á fót nokkrum 

stofnunum og nefndum, sem líka á þátt í að marka sérstöðu hans sem þjóðréttarsamnings,11 og 

ber helst að nefna sameiginlegu EES-nefndina, sem fjallað verður um í kafla 3.4, 

Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólinn, sem fyrr er getið. 

Þá ber að hafa í huga að EES-samningurinn byggir á hefðbundnu ríkjasamstarfi, eða þeirri 

meginreglu að engin skylda verði lögð á ríki án samþykkis þess.12 Með reglum EES-

samningsins er þannig leitast við að tryggja fyrrnefnda einsleitni jafnframt því sem fullveldi 

EFTA-ríkjanna er virt við sérhverja ákvörðun um uppfærslu á samningnum.13 Þótt þessar reglur 

séu óneitanlega nokkuð flóknar hafa ekki komið upp stórvægileg vandamál við framkvæmd 

þeirra enn sem komið er,14 hver svo sem raunin kann að verða hér eftir. 

                                                 
Evrópusambandsréttar og ESB-réttar þegar um er að ræða frumrétt Evrópusambandsins (óháð stofnsáttmála) og 

vísað til lagagerða, löggjafar og reglna ESB þegar fjallað er um afleidda löggjöf sem ESB setur með heimild í 

stofnsáttmálunum og tekin er upp í EES-samninginn til innleiðingar í íslenskan rétt. Lagagerðir sem hafa verið 

teknar upp og/eða innleiddar verða nefndar lagagerðir eða EES-reglur. 
5 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 123. 
6 Þegar vísað er til einstakra ákvæða EES-samningsins verður notuð skammstöfunin EES til styttingar þegar það 

á við, sbr. til dæmis 1. mgr. 1. gr. EES. 
7 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 175. 
8 In Search of Effective Differentiated Integration, Summary, bls. III. 
9 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 123. 
10 Ibid, bls. 124. 
11 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 42. 
12 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

163. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 



 

 

 

3 Upptaka og innleiðing EES-lagagerða 

3.1 Almennt 

Áður hefur verið undirstrikað að efni EES-samningsins verður ekki ákveðið í eitt skipti fyrir 

öll.15 Einsleitni reglna Evrópska efnahagssvæðisins við þann hluta löggjafar ESB sem fellur 

undir efnislegt gildissvið EES-samningsins er jafnframt leiðarljós EES-samningsins.16 Af því 

leiðir að nauðsynlegt er að EES-samningurinn taki breytingum í samræmi við þróun reglna 

Evrópusambandsins.17 Markmiðið um einsleitni gerir nánar tiltekið þá kröfu að þær lagagerðir 

sem eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins séu teknar upp í EES-samninginn ef þær 

falla undir efnislegt gildissvið hans.18 Efnislegt gildissvið EES-samningsins er afmarkað í 2. 

mgr. 1. gr. samningsins.19 

3.2 Uppfærsla EES-samningsins 

Með uppfærslu EES-samningsins er nánar tiltekið um að ræða upptöku lagagerða20 

Evrópusambandsins í viðauka EES-samningsins með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar samkvæmt 102. gr. EES.21 Jafnskjótt og sameiginlega EES-nefndin hefur tekið 

ákvörðun um að taka lagagerð upp í EES-samninginn er hún þar með orðin hluti samningsins 

og ber EFTA-ríkjunum þá skylda að þjóðarétti til þess að taka gerðina upp í landsrétt sinn eftir 

efni sínu, sem og því hvernig hún hefur verið löguð að EES-samningnum.22  

3.3 Sameiginlega EES-nefndin 

Sameiginlega EES-nefndin er mikilvægasta stofnun Evrópska efnahagssvæðisins23 og er 

hlutverk hennar að taka ákvarðanir í þeim málum sem kveðið er á um í EES-samningnum.24 

Sameiginlega EES-nefndin kemur fyrir 70 sinnum í meginmáli samningsins, og er hennar getið 

sérstaklega í 29 af 129 greinum meginmálsins.25 

Sameiginlega EES-nefndin var sett á laggirnar með 92. gr. EES-samningsins og er 

megintilgangi hennar lýst þannig í 1. mgr. ákvæðisins að hún skuli tryggja virka framkvæmd 

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

124. 
16 Ibid., bls. 163. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 175. 
20 Sjá t.d. Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 53-58. 
21 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

165. 
22 Ibidem. 
23 EES-samningurinn og lögfesting hans, bls. 10. 
24 Sbr. 1. mgr. 92. gr. EES. 
25 Sbr. 5. gr., 7. gr., 45. gr., 48., 61. gr., 64. gr., 79. gr., 81. gr., 82. gr., 83. gr., 86. gr., 89. gr., 92. gr., 93. gr., 94. 

gr., 95. gr., 97. gr., 98. gr., 99. gr., 101. gr., 102. gr., 103. gr., 104. gr., 105. gr., 106. gr., 109. gr., 111. gr., 113. 

og 118. gr. EES-samningsins. 



 

 

 

EES-samningsins. Hún er helsti vettvangurinn fyrir samráð samningsaðilanna, eins og segir í 

almennum athugasemdum við 92. gr. með frumvarpi sem varð að lögum um Evrópska 

efnahagssvæðið nr. 2/1993,26 sem veittu meginmáli EES-samningsins lagagildi á Íslandi.  

3.3.1 Skipan sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Í 93. gr. EES-samningsins segir um skipan sameiginlegu EES-nefndarinnar að hún skuli skipuð 

fulltrúum samningsaðila og er því um að ræða annars vegar fulltrúa Evrópusambandsins og 

hins vegar fulltrúa EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES. Utanríkisþjónusta ESB,27 sem 

stofnuð var með Lissabon-sáttmálanum sem tók gildi 1. desember 2009, á sæti í nefndinni fyrir 

hönd Evrópusambandsins frá því hún tók til starfa 1. desember 2010 og fyrir hönd EFTA-

ríkjanna eiga sæti í sameiginlegu EES-nefndinni sendiherrar EFTA-ríkjanna gagnvart 

Evrópusambandinu.28 Sameiginlegu EES-nefndinni var upphaflega ætlað að koma saman að 

minnsta kosti einu sinni í mánuði29 en sá háttur er hafður á nú, að hún kemur yfirleitt saman 

sex til átta sinnum á ári.30  

3.3.2 Megintilgangur sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Eins og kemur fram í kafla 3.3 er það megintilgangur sameiginlegu EES-nefndarinnar að 

tryggja virka framkvæmd EES-samningsins, sem felst einkum í því að taka ákvarðanir um 

breytingar eða nýjar reglur í viðaukum við samninginn, sbr. ákvæði 102. gr. EES,31 sem fjallað 

verður um í kafla 3.4. Þá er það einnig hlutverk nefndarinnar að fjalla um og leysa 

ágreiningsmál sem upp kunna að koma í samskiptum aðila,32 sem einnig verður fjallað um í 

kaflanum um ákvæði 102. gr. Ágreiningsmál geta meðal annars verið ágreiningur um túlkun á 

samningnum, sbr. 111. gr., ágreiningur sem upp kann að koma í því skyni að varðveita einsleita 

túlkun33 á samningnum, sbr. 105. gr., og ágreiningsmál sem lúta að öryggisráðstöfunum sem 

samningsaðili hefur gripið til, sbr. 113. gr. EES-samningsins.34 Loks getur sameiginlega EES-

nefndin fjallað um öll þau málefni sem valda vandkvæðum í samskiptum aðila og hún er því 

miðpunktur upplýsingamiðlunar og samskipta Evrópusambandsins og EFTA.35 

                                                 
26 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 189. 
27 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

31. Því má bæta við að utanríkisþjónusta ESB nefnist á ensku European External Action Service, skammstafað 

EEAS. 
28 Sjá „EEA Joint Committee“, http://www.efta.int/eea/eea-institutions/eea-joint-committee 
29 Sbr. fyrri málsl. 2. mgr. 94. gr. EES.  
30 Sjá „EEA Joint Committee“, http://www.efta.int/eea/eea-institutions/eea-joint-committee 
31 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 193. Sjá einnig upplýsingar um fjölda lagagerða sem teknar hafa verið upp í 

EES-samninginn „EEA statistics“, http://www.efta.int/Legal-Text/EEA-Agreement-1327 
32 EES-samningurinn og lögfesting hans, bls. 10. 
33 Sbr. 1. mgr. 102. gr. EES. 
34 EES-samningurinn og lögfesting hans, bls. 10. 
35 EES-samningurinn og lögfesting hans, bls. 11. Sjá einnig Björg Thorarensen: Undirstöður og einkenni 

íslenskrar stjórnskipunar, bls. 150-151.  



 

 

 

3.3.3 Meginreglurnar um upptökuferlið 

Meginreglurnar um upptöku nýrra lagagerða í EES-samninginn og um breytingar á eldri 

reglum eru í 2. kafla samningsins, eða ákvæðum 97. gr. til 104. gr. EES.36 Nánar tiltekið er um 

að ræða reglur sem kveða á um rétt samningsaðilanna til breytinga á innlendri löggjöf á sviðum 

sem EES-samningurinn tekur til (97. gr.), reglur um hvaða viðaukum og bókunum EES-

samningsins megi breyta með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar (98. gr.), 

þátttökurétt EFTA-ríkjanna í undirbúningi lagasetningar Evrópusambandsins (99. til 101. gr.), 

helstu fyrirmæli um upptöku nýrra lagagerða í EES-samninginn (102. gr.), stjórnskipuleg 

skilyrði í EFTA-ríkjunum (103. gr.) og gildistöku ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar 

(104. gr.).37  

Ákvæði 98. gr. gildir um breytingar á bæði viðaukum og bókunum sem vísað er til í 

ákvæðinu sjálfu,38 eins og fyrr segir, en 102. gr. gildir einungis um breytingar á viðaukum 

samningsins. Einnig takmarkast fyrirkomulagið skv. 102. gr. við upptöku þeirra lagagerða ESB 

sem falla undir efnislegt gildissvið og yfirráðasvæði EES-samningsins.39 Sameiginlega EES-

nefndin hefur ekki heimild til þess að bæta nýjum viðaukum við EES-samninginn, eða víkka 

gildissvið samningsins með öðrum hætti, með því að taka upp lagagerðir sem ekki samræmast 

efnissviði núverandi viðauka.40 Nánað verður fjallað um valdheimildir sameiginlegu EES-

nefndarinnar í kafla 3.5. 

3.4 Nánar um 102. gr. EES og hlutverk sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Helstu fyrirmælin um upptöku nýrra lagagerða í EES-samninginn er að finna í 102. gr. EES-

samningsins og fjallar ákvæðið, sem skiptist í sex tölusettar málsgreinar, um 

ákvarðanatökuferlið innan EES þar að lútandi og afleiðingar þess að samkomulag næst ekki. 

 Fyrirmæli 102. gr. eru þungamiðja ferlisins við upptöku nýrrar löggjafar 

Evrópusambandsins í EES-samninginn.41 Í fyrstu þremur málsgreinum 102. gr. er áherslan á 

að samningsaðilarnir komist að samkomulagi við mat á því hvort taka beri afleidda löggjöf sem 

Evrópusambandið hefur samþykkt upp í EES-samninginn og þá m.a. í hvaða viðauka 

samningsins og með hvaða hætti. Í síðari þremur málsgreinum ákvæðisins eru hins vegar 

                                                 
36 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 55. Sjá nánar um ferli ákvarðanatökunnar á bls. 55-56. 
37 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 792-793. 
38 Breyta má viðaukum samningsins, svo og bókunum 1-7, 9-11, 19-27, 30-32, 37, 39, 41 og 47, eftir því sem við 

á, með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar í samræmi við 93. (2. mgr.), 99., 100., 102. og 103. gr. EES. 
39 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 807. 
40 Ibid., bls. 804. 
41 George Baur: „Decision-Making Procedure and Implementation of New Law“, bls. 46. 



 

 

 

fyrirmæli um hvernig skuli bregðast við ef samkomulag hvað þetta varðar reynist ekki unnt, 

m.a. með frestun á framkvæmd eldri reglna.42  

Í 102. gr. EES segir:  

1. 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. 

Bandalagið skal í þessum tilgangi tilkynna öðrum samningsaðilum í sameiginlegu EES-

nefndinni eins fljótt og unnt er þegar það samþykkir réttarheimild um málefni sem fjallað 

er um í samningi þessum. 

2. Sameiginlega EES-nefndin skal meta á hvaða hluta viðauka við samning þennan þessi 

nýja löggjöf hefur bein áhrif. 

3. Samningsaðilar skulu gera sitt ítrasta til að komast að samkomulagi um málefni sem 

samningur þessi tekur til. 

   Sameiginlega EES-nefndin skal einkum gera sitt ítrasta til að finna lausn sem aðilar geta 

sætt sig við þegar upp koma alvarleg vandamál á sviðum sem falla undir valdsvið 

löggjafans í EFTA-ríkjunum.  

4. Ef ekki er unnt að komast að samkomulagi um breytingar á viðauka við samning þennan, 

þrátt fyrir beitingu undanfarandi málsgreinar, skal sameiginlega EES-nefndin kanna alla 

frekari möguleika á því að tryggja áframhaldandi góða framkvæmd samningsins og taka 

nauðsynlegar ákvarðanir þar að lútandi, meðal annars að viðurkenna að löggjöf sé 

sambærileg. Taka verður slíka ákvörðun eigi síðar en við lok sex mánaða tímabils, frá því 

að málinu er vísað til sameiginlegu EES-nefndarinnar, eða á gildistökudegi samsvarandi 

löggjafar bandalagsins ef sá dagur er síðar. 

5. Hafi sameiginlega EES-nefndin ekki tekið ákvörðun um breytingu á viðauka við þennan 

samning við lok frests sem settur er í 4. mgr. skal litið svo á að framkvæmd viðkomandi 

hluta viðaukans, sem ákveðinn er samkvæmt 2. mgr., sé frestað til bráðabirgða nema 

sameiginlega EES-nefndin ákveði annað. Frestun af þessu tagi gengur í gildi sex mánuðum 

eftir lok tímabilsins sem um getur í 4. mgr., þó ekki fyrir þann dag er samsvarandi gerð EB 

kemur til framkvæmda í bandalaginu. Sameiginlega EES-nefndin skal áfram leitast við að 

koma á samkomulagi um lausn sem aðilar geta sætt sig við svo að draga megi frestunina 

til baka við fyrsta tækifæri. 

6. Ræða skal um raunhæfar afleiðingar þeirrar frestunar sem um getur í 5. mgr. í 

sameiginlegu EES-nefndinni. Réttindi og skyldur sem einstaklingar og aðilar í 

atvinnurekstri hafa þegar áunnið sér með samningi þessum skulu haldast. Samningsaðilar 

skulu, eftir því sem við á, ákveða hvaða breytingar þurfi að gera vegna frestunarinnar. 

3.4.1 Um 1. og 2. mgr.  

Í 1. mgr. 102. gr. er mælt fyrir um málsmeðferðina við upptöku lagagerða sem ESB hefur sett 

og hafa þýðingu að því er varðar efnislegt gildissvið EES-samningsins.43 Í málsgreininni kemur 

fram markmiðið um réttaröryggi og einsleitni, eins og það er orðað, og er tímanleg upptaka 

                                                 
42 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 56. 
43 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 805. 



 

 

 

brýn svo unnt sé að tryggja sameiginlegar reglur og jafnræði í öllum ríkjum innan EES-

svæðisins.44 Því er sameiginlegu EES-nefndinni skylt að taka ákvörðun um breytingu á viðauka 

við samninginn eins nálægt þeirri dagsetningu er ESB samþykkir nýja löggjöf, sem hefur 

þýðingu hvað varðar Evrópska efnahagssvæðið, og mögulegt er.45  

Samkvæmt 1. mgr. 102. gr. er það einnig hlutverk sameiginlegu EES-nefndarinnar að meta 

hvort ný lagagerð hafi þýðingu að því er varðar EES (e. Text with EEA relevance), sem felst í 

því að kanna hvort hún teljist réttarheimild um „málefni sem fjallað er um í samningi þessum“, 

eða hvort hún falli undir efnislegt gildissvið og yfirráðasvæði EES-samningsins.46  

Með 102. gr. er tekið á þeim sérstöku vandkvæðum sem rísa þar sem samningsaðilarnir 

hafa annars vegar,ekki takmarkað sjálfræði sitt til ákvarðanatöku, og hins vegar er fyrir hendi 

lagaleg nauðsyn og pólitískur vilji til þess að viðhalda einsleitnimarkmiðinu sem EES-

samningurinn felur í sér.47 Því þarf að fara fram mat á sérhverri nýrri lagagerð sem 

Evrópusambandið samþykkir til þess að kanna hvort hún feli í sér áskoranir af einhverju tagi 

að því er varðar gildissvið EES-samningsins (e. horizontal challenges).48  

Þá er það hlutverk sameiginlegu EES-nefndarinnar skv. 2. mgr. 102. gr. að taka ákvörðun 

um hvaða viðauka ný löggjöf sem ESB hefur samþykkt hefur áhrif á. Ekki er ástæða til þess að 

fjalla frekar um 1. og 2. mgr. 102. gr. hér. 

3.4.2 Um 3. mgr. 

Yfirleitt er ekki vandkvæðum bundið að komast að samkomulagi í sameiginlegu EES-

nefndinni um upptöku lagagerða ESB, en það er þó ekki algilt.49 Samkvæmt 3. mgr. 102. gr. er 

samningsaðilunum skylt að gera sitt ítrasta til að komast að samkomulagi um málefni sem 

samningur þessi tekur til, eins og það er orðað. Einkum skulu þeir gera sitt ítrasta til þess að 

finna lausn sem aðilar geta sætt sig við þegar upp koma vandamál á sviði sem fellur undir 

valdsvið löggjafans í EFTA-ríkjunum, eins og segir í ákvæðinu. Ástæðan fyrir þessari áherslu 

á hið síðarnefnda er sú að enginn samningsaðilanna hefur framselt lagasetningarvald til 

stofnana sem til eru komnar með EES-samstarfinu og því er það á valdi þjóðþinga EFTA-

ríkjanna að samþykkja endanlega ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar þegar skilyrði 

                                                 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 807. 
47 Sven Norberg o.fl.: EEA Law, bls. 142. 
48 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 807. Sjá einnig bls. 809 þar sem 

fram kemur hvað Ísland leggur til grundvallar við þetta mat.  
49 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 815. 

 



 

 

 

sem varða stjórnskipun EFTA-ríkjanna eru talin gefa tilefni til þess.50 Nánar er fjallað um 

stjórnskipuleg skilyrði í kafla 3.7.2 sem fjallar um 103. gr. EES-samningsins.  

Ef ekki næst samkomulag um nýjar reglur og sérstaklega ef þjóðþing EFTA-ríkjanna 

samþykkja ekki nýjar reglur ber sameiginlegu EES-nefndinni að leita annarra lausna sem ekki 

skaða framkvæmd samningsins og komið geta í stað sameiginlegu reglnanna.51  

3.4.3 Um 4. mgr. 

Í 4. til 6. mgr. 102. gr. er fjallað um afleiðingar þess að ekki reynist unnt að komast að 

samkomulagi í sameiginlegu EES-nefndinni. Tilgangurinn með samráði og upplýsingaskiptum 

samningsaðila um reglur sem greinir í viðaukum við samninginn er sá að þeir geri sitt besta til 

að greiða fyrir ákvarðanatöku um sameiginlegar reglur.52 Hugsanlegt er að sæst yrði á 

undanþágur eða að hægt væri að una við frávik, t.d. að í gildi séu sambærilegar reglur hjá 

samningsaðilum þótt þær séu ekki eins.53 Ekki er vitað til þess að slíkt tilvik hafi komið upp 

ennþá.54 

Í 4. mgr. 102. gr. segir m.a. að sameiginlega EES-nefndin skuli kanna alla frekari möguleika 

á því að tryggja áframhaldandi góða framkvæmd samningsins og taka nauðsynlegar ákvarðanir 

þar að lútandi, meðal annars að viðurkenna að löggjöf sé sambærileg. Ákvörðun um 

sameiginlegar reglur eða aðrar lausnir verður að taka eigi síðar en við lok sex mánaða55 frá því 

að málinu er vísað56 til sameiginlegu EES-nefndarinnar, eða á gildistökudegi samsvarandi 

löggjafar Evrópusambandsins ef sá dagur er síðar. Samningsaðili þarf að vekja á því athygli 

sérstaklega að hann telji að sex mánaða tímabilið sé byrjað að líða og nægir ekki að tiltekið 

málefni sé til umfjöllunar í sameiginlegu EES-nefndinni.57 Er sú krafa að samningsaðili 

tilkynni sérstaklega að hann telji að sex mánaða tímafresturinn sé byrjaður að líða gerð í þágu 

réttaröryggis samningsaðilanna58 þar sem þeir öðlast með því vitneskju um að málinu hafi verið 

vísað til sameiginlegu EES-nefndarinnar í því skyni að beita 4. mgr. 102. gr.59 

Tvö dæmi eru um að ákvæði þessu hafi verið beitt, annars vegar vakti framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins sérstaklega athygli á því að hún teldi að sex mánaða fresturinn sem settur 

                                                 
50 Sven Norberg o.fl.: EEA Law, bls. 143. 
51 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 193. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 George Baur: „Suspension of Parts of the EEA Agreement“, bls. 71. 
55 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 193. 
56 Nánar tiltekið innan sex mánaða frá því að umþrættri lagagerð var vísað til sameiginlegu EES-nefndarinnar, 

sbr. Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 815.  
57 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 815.  
58 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 815.  
59 Ibidem. 



 

 

 

er í 4. mgr. 102. gr. væri byrjaður að líða í tengslum við upptöku tilskipunar 2001/97/EB um 

peningaþvætti í EES-samninginn.60 Gerðist það enn fremur við upptöku tilskipunar 

2004/38/EB um rétt borgara Evrópusambandsins og aðstandenda þeirra til frjálsrar farar.61 Þrátt 

fyrir umrædda skírskotun til 4. mgr. kusu samningsaðilar að halda viðræðum áfram framyfir 

tímafrestinn sem um ræðir í ákvæðinu, í stað þess að beita frestuninni sem það heimilar. Hefur 

þeirri spurningu verið varpað fram hvort ástæða þess að Utanríkisþjónusta Evrópusambandsins 

lét hjá líða að skírskota til ráðstafananna samkvæmt 5. mgr. 102. gr. hafi komið til vegna óvissu 

um hvort það væri á valdsviði hennar eða ráðs Evrópusambandsins og þar með aðildarríkja 

ESB.62 

3.4.4 Um 5. mgr.  

Ef sú staða kemur upp að í gildi eru nýjar reglur innan Evrópusambandsins en eldri EES-

reglur eru í gildi milli ESB og EFTA-ríkjanna er gert ráð fyrir því í 5. mgr. 102. gr. að 

framkvæmd frestist til bráðabirgða á þeim reglum sem samningsaðilar hafa samþykkt að nýjar 

reglur hafi bein áhrif á,63 sbr. 2. mgr. 102. gr. Getur þetta gerst ef sameiginlega EES-nefndin 

hefur ekki tekið ákvörðun um breytingu á viðauka við EES-samninginn fyrir lok frestsins sem 

settur er í 4. mgr. ákvæðisins og er þá litið svo á að framkvæmd viðkomandi hluta viðaukans 

sem ákveðinn er samkvæmt 2. mgr. sé frestað til bráðabirgða, nema sameiginlega EES-nefndin 

ákveði annað, eins og segir í málsgreininni. Tekur frestunin gildi sex mánuðum eftir lok 

tímabilsins sem ákveðið er með 4. mgr. en ekki áður en samsvarandi lagagerð ESB kemur til 

framkvæmda í Evrópusambandinu, segir enn fremur. Einnig er kveðið á um að sameiginlega 

EES-nefndin skuli halda áfram að leitast við að koma á samkomulagi um lausn sem aðilar geti 

sætt sig við svo draga megi frestunina til baka við fyrsta tækifæri.  

Í samningaviðræðum um stofnun Evrópska efnahagssvæðisins krafðist Evrópusambandið 

þess að í EES-samningnum yrði ákvæði um sjálfvirka uppsögn (e. automatic termination 

clause) ef ekki yrði unnt að komast að samkomulagi um upptöku nýrra lagagerða í samninginn 

og er 5. gr. 102. gr. niðurstaða þessarar samningskröfu Evrópubandalagsins64 þar sem EFTA-

ríkjunum auðnaðist að afstýra hinu sjálfvirka uppsagnarákvæði.65 

Er málsmeðferðin samkvæmt 5. mgr. 102. gr. talin hæfa jafn flóknum og víðtækum 

samningi og EES-samningnum, þar sem brestur á því að unnt sé að komast að sameiginlegri 

                                                 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 George Baur: „Suspension of Parts of the EEA Agreement“, bls. 74. 
63 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 193. 
64 Sven Norberg o.fl.: EEA Law, bls. 144. 
65 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 816. 



 

 

 

niðurstöðu um tiltekið málefni hafi þar með afleiðingar í réttu hlutfalli við tilefnið, eða frestun 

á þeim hluta tiltekins viðauka sem ágreiningur samningsaðila hefur áhrif á.66 Ljóst sé að það 

sé hagur allra samningsaðila að ekki komi til slíkrar frestunar á framkvæmd á EES-reglum, 

einnig þeirra sem setja vilja nýjar reglur sem geta leitt til frestunarinnar.67 Hafa samningsaðilar 

staðfest þessa afstöðu til frestunar í samþykkt vegna 111. gr. samningsins sem fjallar um 

úrlausn deilumála, en þar kemur einnig fram að forðast skuli af fremsta megni að beita 

frestun.68 Afleiðingar þess að ekki er unnt að ná samkomulagi eru því takmarkaðar við það sem 

nauðsynlegt og hefur minnsta truflun í för með sér fyrir framkvæmd EES-samningsins.69 Hins 

vegar getur misræmi í löggjöf samningsaðila og skortur á einsleitni á tilteknu sviði haft í för 

með sér margvísleg lagaleg vandkvæði70 (e. legal complications).  

Þá hafa þær raddir heyrst að til þess að geta komið í veg fyrir að EFTA-ríkin reyni að taka 

sérvaldar lagagerðir sem falla undir gildissvið EES-samningsins upp í samninginn, beri 

Evrópusambandinu að tryggja að sá hluti viðaukans sem að endingu yrði frestað til bráðabirgða 

hafi neikvæð áhrif á hagsmuni samningsaðilans, í stað þess að fresta einungis þeim hluta EES-

samningsins sem samningsaðilinn sem brýtur gegn EES-samningnum kýs að hunsa.71 

Engin raunveruleg dæmi eru fyrir hendi um afleiðingar frestunar til bráðabirgða á viðauka 

við samninginn samkvæmt 5. mgr. 102. gr., þar sem ákvæðinu hefur aldrei verið beitt.72 Við 

gerð EES-samningsins var séð fram á að slíkri frestun til bráðabirgða yrði einungis beitt í 

undantekningartilvikum73 og er talið ljóst eftir rúmlega tveggja áratuga reynslu af samningnum 

að sú ályktun hafi verið réttmæt,74 hver sem raunin kann að verða síðar. 

3.4.5 Um 6. mgr.  

Í 6. mgr. 102. gr. er tekið fram að komi til frestunar á framkvæmd EES-reglna muni 

einstaklingar og fyrirtæki halda þeim réttindum sem þau hafa áunnið sér á grundvelli gömlu 

EES-reglnanna.75 Hins vegar sé ekki hægt að byggja rétt á eldri reglum sem framkvæmd er 

frestað á, þótt áætlanir hafi byggst á þeim.76 Í yfirlýsingu sem fylgir lokagerð EES-samningsins 

                                                 
66 Ibidem. 
67 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 194. 
68 Ibidem. 
69 George Baur: „Suspension of Parts of the EEA Agreement“, bls. 72. 
70 Fredrik Sejersted o.fl.: EØS-rett, bls. 192. 
71 A review of the functioning of the European Economic Area, bls. 9.  
72 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 817-818. 
73 Sven Norberg o.fl.: EEA Law, bls. 145. 
74 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 818. 
75Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 194. 
76 Ibidem. 



 

 

 

vegna 6. mgr. 102. gr. er að finna nokkur dæmi um áunnin réttindi sem halda sér þrátt fyrir 

frestun.77 

3.5 Valdheimildir sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Af ákvæðum um hlutverk sameiginlegu EES-nefndarinnar er ljóst að markmiðið um einsleitni 

leggur ríkar skyldur á nefndina að taka upp í EES-samninginn nýja löggjöf ESB á sviðum sem 

samningurinn tekur til.78 Vekur það spurningar um hvort hún kunni að hafa svigrúm til að taka 

ákvarðanir sem fela í sér frávik og undanþágur fyrir einstök EFTA-ríki, svo fremi að slíkar 

ákvarðanir séu teknar samhljóða í nefndinni.79 Reynt hefur á skýringu ákvæða sem varða 

valdheimildir sameiginlegu EES-nefndarinnar í dómum EFTA-dómstólsins,80 eða máli E-2/00 

Allied Colloids81 og máli E-6/01 CIBA o.fl.82 Í fyrra málinu reyndi m.a. á skýringu tveggja 

yfirlýsinga sameiginlegu EES-nefndarinnar varðandi undanþágur fyrir Noreg frá reglum um 

hættuleg efni og komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Noregur nyti umræddrar undanþágu 

á grundvelli annarrar yfirlýsingarinnar.83 

Í síðara málinu fjallaði dómstóllinn um valdheimildir sameiginlegu EES-nefndarinnar 

samkvæmt 1. mgr. 92. gr. sem felur m.a. í sér heimild til töku ákvarðana í „málum sem kveðið 

er á um í samningi þessum“ og sagði að ekki bæri að skýra orð ákvæðisins þannig að um væri 

að ræða þrönga skilgreiningu á valdheimildum sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ekki væri unnt 

að telja víst að valdheimildir sameiginlegu EES-nefndarinnar væru takmarkaðar við þau 

málefni þar sem mælt væri sérstaklega fyrir um heimildir eða hlutverk nefndarinnar berum 

orðum. Taldi dómstóllinn að finna mætti þessari skýringu stoð í 3. mgr. 102. gr. EES þar sem 

tilvísun í því ákvæði til „málefna sem samningurinn tekur til“ hlyti einnig að taka til málefna 

sem ekki væri sérstaklega fjallað um í meginmáli samningsins, bókunum og viðaukum, en væru 

þó til þess fallin að hafa þýðingu fyrir góða framkvæmd EES-samningsins. Markmið 3. mgr. 

102. gr. væri að „komast að samkomulagi“ og ef það ætti að hafa einhverja raunhæfa þýðingu 

fyrir virka framkvæmd og beitingu samningsins væri ekki unnt að takmarka slíkt samkomulag 

við það eitt að samþykkja upptöku afleiddra lagagerða ESB-réttar.84 Þá benti dómstóllinn á að 

                                                 
77 Ibidem. 
78 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 59. 
79 Ibidem. 
80 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. bls. 60.  
81 EFTAD, mál E-2/00, EFTACR 2000-2001, bls. 35.  
82 EFTAD, mál E-6/01, EFTACR 2002, bls. 281. Sjá ítarlega umfjöllun um á hvaða reyndi í viðkomandi málum 

í Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 60-64. Sjá einnig Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA 

Law, bls. 39. 
83 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 61.  
84 Eða eins og segir í 32. mgr. dómsins: „The mandate of the EEA Joint Committee under Article 92(1) EEA 

includes the taking of decisions in “cases provided for in this Agreement.” Contrary to the Plaintiffs’ contention, 

the wording of that provision must not be interpreted as constituting a narrow definition of the competence of 



 

 

 

komið hefði fram við munnlegan flutning málsins að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

fæli í sér einfaldað afbrigði af þjóðréttarsamningi milli ESB og aðildarríkja þess annars vegar 

og EFTA-ríkjanna sem eru aðilar að EES-samningnum hins vegar og styddi það þá niðurstöðu 

að valdheimildir sameiginlegu EES-nefndarinnar gætu ekki verið takmarkaðar við það að taka 

viðeigandi lagagerðir upp í EES-samninginn.85 

3.6 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og 7. gr. EES 

Ákvæði 7. gr. EES samsvarar 288. gr. Sáttmálans um framkvæmd Evrópusambandsins (SFE)86 

en þótt kveðið sé á um ámóta reglur í 7. gr. og 288. gr. SFE er þýðingarmikill munur á orðalagi 

og réttarverkan ákvæðanna vegna sérstöðu Evrópska efnahagssvæðisins.87 Endurspeglast þessi 

munur bæði í innleiðingarkröfunum og áhrifum afleiddrar löggjafar.88 Kveður 7. gr. EES nánar 

á um það með hvaða hætti EES-reglugerðir og EES-tilskipanir verða teknar upp í landsrétt89 

eftir að sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun um upptöku lagagerðar sem er 

bindandi að þjóðarétti. Tiltölulega lítill hluti þeirra lagagerða sem vísað er til í EES-

samningnum er reglugerðir en þær ber skv. 7. gr. að taka upp orðrétt í landsrétt samningsaðila.90 

Mun meira svigrúm er til þess að meta hvernig hægt sé að standa við þær 

samningsskuldbindingar sem upp eru teknar vegna tilskipana og hafa samningsaðilar það í 

hendi sér í hvaða formi efni tilskipananna er gert hluti af landsrétti.91 Aðrar gerðir sem nefndar 

eru í viðaukunum, oftast í formi tilmæla, orðsendinga eða ályktana, eru ekki bindandi fyrir 

samningsaðilana heldur ber þeim ýmist að taka tilhlýðilegt tillit til þeirra eða að taka mið af 

þeim.92  

Ákvæði 7. gr. EES gildir einungis um lagagerðir sem teknar hafa verið upp í EES-

samninginn og því hvílir engin skylda á samningsaðilunum til þess að innleiða lagagerð 

                                                 
the EEA Joint Committee. It cannot be assumed that the powers of the EEA Joint Committee are limited to 

those matters where specific powers or functions have been set out. The Court finds support for this finding, 

inter alia , in Article 102(3) EEA. The reference in that provision to “matters relevant to this Agreement” must 

also cover matters that are not specifically dealt with in the texts of the EEA main Agreement, its Protocols and 

Annexes, but nevertheless are capable of affecting the good functioning of the EEA Agreement. The operative 

goal under Article 102(3) EEA is to “arrive at an agreement.” For this to carry any practical meaning in relation 

to the effective implementation and operation of the EEA Agreement, such an agreement cannot be restricted to 

a mere adoption of secondary Community legislation.“ 
85 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 62. 
86 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

51. Bókarhöfundar kjósa að þýða Treaty on the Functioning of the European Union sem Sáttmálinn um 

framkvæmd Evrópusambandsins (SFE) en ekki Sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins eins og segir í 

birtri þýðingu hans á íslensku. Verður því fylgt hér. 
87 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 249. 
88 Ibidem. 
89 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 67. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 67. 



 

 

 

Evrópusambandsins sem fellur undir efnislegt gildissvið EES-samningsins fyrr en 

sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun í samræmi við reglur 102. gr. um 

upptökuferlið93 sem fjallað er um í kafla 3.4. Leiðir þetta m.a. af sér að Eftirlitsstofnun EFTA94 

fylgist ekki með innleiðingu lagagerðar ESB sem fellur undir efnislegt gildissvið EES-

samningsins fyrr en lagagerðin hefur verið tekin upp í samninginn og tímafresturinn til 

innleiðingar er liðinn.95 

3.7 Form ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Þar sem lagasetningarvald var ekki framselt til stofnana Evrópska efnahagssvæðisins við gerð 

EES-samningsins er hver ný ákvörðun um breytingu á EES-reglum nýr þjóðréttarsamingur.96 

Áður en vikið verður að gildistöku ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar skv. 103. gr. 

EES, sbr. 104. gr., verður fjallað stuttlega um form þeirra. 

Sameiginlega EES-nefndin setur sér starfsreglur með ákvörðun þar að lútandi skv. 3. mgr. 

92. gr. EES. Er kveðið á um uppsetningu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar í 

starfsreglum sameiginlegu EES-nefndarinnar, sbr. ákvörðun nr. 1/94 frá 8. febrúar 1994, nánar 

tiltekið í 8. gr. starfsreglnanna.97 Þar segir að ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar skuli 

bera heitið „Ákvörðun“ og næst á eftir komi raðtala, dagsetningin þegar nefndin tekur 

ákvörðunina og þvínæst tilvísun til efnis ákvörðunarinnar, þ.e. hvort um er að ræða breytingu 

á tilteknum viðauka eða bókun við EES-samninginn.98 Þá segir í 8. gr. starfsreglnanna að 

ákvörðununum skuli skipt upp í númeraðar greinar og hefjast þær jafnan á formálsorðum og 

enda með orðunum „Gjört í ... (dagsetning), og er dagsetningin sá dagur þegar sameiginlega 

EES-nefndin tekur ákvörðunina.  

Í 4. tölulið 8. gr. starfsreglna sameiginlegu EES-nefndarinnar segir að með fyrirvara um 

málsmeðferð sem kveðið er á um í 103. gr. EES-samningsins99 skuli koma fram í ákvörðunum 

sameiginlegu EES-nefndarinnar hvaða dag þær taka gildi.100  

3.7.1 Bindandi áhrif ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Í 104. gr. EES-samningsins segir að ákvarðanir teknar af sameiginlegu EES-nefndinni í 

tilvikum sem kveðið er á um í samningnum skuli vera bindandi fyrir samningsaðila frá og með 

                                                 
93 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 251. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 191. 
97 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB: Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 um starfsreglur 

sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 1, 30.3.1994, bls. 1.  
98 „2017 - Adopted Joint Committee Decisions - Icelandic“, http://www.efta.int.  
99 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB: Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 um starfsreglur 

sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 1, 30.3.1994, bls. 2. 
100 „2017 - Adopted Joint Committee Decisions - Icelandic“, http://www.efta.int.  



 

 

 

gildistökudegi þeirra, nema kveðið sé á um annað í þeim, og skuli þeir gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til þess að tryggja framkvæmd þeirra og beitingu. Í lögskýringargögnum með 

ákvæðinu í frumvarpi til laga um Evrópska efnahagssvæðið101 segir að ákvarðanir sem 

sameiginlega EES-nefndin tekur hafi einungis gildi að þjóðarétti og fari það eftir réttarkerfi 

hvers lands hvernig þeim er komið í framkvæmd. Þá er undirstrikað að ákvarðanir sem svari 

til ESB-reglugerða skuli lögfestar í heild sinni en ákvarðanir sem svari til ESB-tilskipana þurfi 

að lögfesta samkvæmt efni þeirra, sbr. 7. gr. EES-samningsins.102 Er með skyldu þessari vísað 

til trúnaðarskyldunnar sem fram kemur í 3. gr. EES-samningsins og sérstakra 

innleiðingarkrafna sem leiðir af 7. gr. EES.103 

3.7.2 Málsmeðferð skv. 103. gr. EES 

Verður nú fjallað nánar um 103. gr. EES-samningsins, en þar segir: 

1. 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. 

   Hafi tilkynningin ekki farið fram fyrir umræddan dag gengur ákvörðunin í gildi fyrsta 

dag annars mánaðar eftir síðustu tilkynningu. 

2. 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. 

3.7.3 Um 1. mgr. 103. gr. 

EFTA-ríkjunum ber að tilkynna hinum samningsaðilunum áður en sameiginlega EES-nefndin 

samþykkir formlega ákvörðun um að fella lagagerð inn í EES-samning hvort uppfylla þurfi 

stjórnskipuleg skilyrði.104 Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins taka ákvarðanir EES-

nefndarinnar ekki gildi fyrir samningsaðila fyrr en að uppfylltum skilyrðum 

stjórnskipunarréttar hvers lands.105 Er ákvæði 1. mgr. 103. gr. reist á því að einstök ríki geti við 

ákvarðanatöku í sameiginlegu EES-nefndinni sett það skilyrði fyrir gildistöku ákvörðunarinnar 

að einstök ríki hafi áður tilkynnt að stjórnskipulegum skilyrðum heima fyrir hafi verið 

                                                 
101 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 195. 
102 Ibidem. 
103 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 824. 
104 Sjá umfjöllun um stjórnskipulegan fyrirvara, Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur og handhafar 

ríkisvalds, bls. 563. 
105 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 194. 



 

 

 

fullnægt.106 Í framkvæmd er það gert þannig að í ákvörðuninni sjálfri er að finna sérstakt 

ákvæði107 þar sem tekið er fram að hún skuli taka gildi ákveðinn dag, að því tilskildu að 

aðildarríki hafi fyrir þann tíma tilkynnt sameiginlegu EES-nefndinni að stjórnskipulegum 

skilyrðum hafi verið fullnægt.108 Með þessu er vísað til stjórnskipulegra skilyrða fyrir stofnun 

þjóðréttarlegra skuldbindinga109 og að því er varðar Ísland er átt við að íslensk stjórnvöld sendi 

sameiginlegu EES-nefndinni tilkynningu um að fullnægt hafi verið ákvæði 21. gr. íslensku 

stjórnarskrárinnar.110 Litið er svo á að þegar slíkar tilkynningar hafi borist nefndinni sé ríki 

skuldbundið að þjóðarétti frá því tímamarki til þess að breyta löggjöf sinni í samræmi við 

ákvörðunina, sbr. 7. gr. EES.111 Samkvæmt 21. gr. íslensku stjórnarskrárinnar verður að bera 

alla samninga sem gerðir eru við önnur ríki undir Alþingi ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða 

kvaðir á landi eða landhelgi, eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins.112 Hefur 

breyting á stjórnarhögum sem stjórnarskrárákvæðið tiltekur verið túlkuð sem svo, að samþykki 

Alþingis sé áskilið ef gerð þjóðréttarsamnings kallar á lagabreytingar hér á landi, eins og fram 

kemur í kafla 3.8 hér á eftir. 

 Þurfi að lögfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar verður hún að fá þá 

stjórnskipulegu meðferð sem krafist er til lagasetningar.113 Allar þær ákvarðanir EES-

nefndarinnar sem falla undir valdsvið Alþingis og lögfesta þarf verður því að taka með fyrirvara 

um samþykki þingsins og samþykki Alþingi ekki ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

tekur hún ekki gildi á Evrópska efnahagssvæðinu.114  

Með 1. mgr. 103. gr. er útskýrð helsta reglan um gildistöku ákvarðana sameiginlegu EES-

nefndarinnar sem teknar eru með stjórnskipulegum fyrirvara í einu eða fleiri EFTA-ríkjum, 

sem er sú að ef gildistökudagur ákvörðunarinnar er tiltekinn í ákvörðuninni sjálfri og EFTA-

ríkin hafa tilkynnt samningsaðilunum fyrir þann tíma að stjórnskipuleg skilyrði hafi verið 

uppfyllt tekur ákvörðunin einfaldlega gildi á þeim degi.115 Svo unnt sé að gera það kleift tekur 

                                                 
106 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 57. 
107 „2017 - Adopted Joint Committee Decisions - Icelandic“, http://www.efta.int. Sjá t.d. bls. 13 í ákvörðun 

93/2017 á vef EFTA þar sem fram kemur í 3. gr. ákvörðunarinnar að hún öðlist gildi 6. maí 2017 eða daginn 

eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hefur farið fram, eftir því hvor 

dagsetningin er síðar.  
108 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 57. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 194. 
113 Ibidem.  
114 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 195. 
115 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 821. 



 

 

 

sameiginlega EES-nefndin tilhlýðlegt mið af þörfinni fyrir fullgildingu með þinglegri meðferð 

þegar hún ákveður dagsetningu fyrir gildistöku ákvörðunarinnar.116  

Í yfirlýsingu ríkisstjórna EFTA-ríkjanna sem fylgdi lokagerð EES-samningsins sagði 

einnig að með það að markmiði að koma á einsleitu Evrópsku efnahagssvæði muni „EFTA-

ríkin, og með fyrirvara um starfsemi lýðræðislegra stofnana þeirra, kosta kapps um að koma 

því til leiðar að nauðsynleg stjórnskipuleg skilyrði verði uppfyllt eins og gert er ráð fyrir í fyrstu 

undirgrein 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins“.  

3.7.4 Um 2. mgr. 103. gr. 

Í 2. mgr. 103. gr. EES er gert ráð fyrir að ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar geti 

öðlast gildi til bráðabirgða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, ef frestur verður á að einhverjir 

samningsaðilar uppfylli stjórnskipuleg skilyrði heima fyrir.117 Gildistaka til bráðabirgða gildir 

fyrir alla samningsaðila, en ákvæðið var sett sérstaklega með það í huga að koma í veg fyrir að 

þjóðaratkvæðagreiðslur í Sviss tefðu framkvæmd samningsins.118 Ákvarðanir sameiginlegu 

EES-nefndarinnar geta hins vegar ekki tekið gildi til bráðabirgða í sumum EFTA-ríkjunum 

nema til komi samþykki þjóðþinganna.119 Hafi þjóðþingin í þessum ríkjum ekki þegar 

samþykkt ákvarðanir EES-nefndarinnar verður aðildarríki að tilkynna sérstaklega að ekki sé 

unnt að láta ákvörðunina gilda til bráðabirgða.120 Skilyrði fyrir bráðabirgðagildistöku 

samkvæmt 2. mgr. 103. gr. er því að þjóðþing EFTA-ríkjanna, sem þurfa að lögfesta 

ákvörðunina til að hún öðlist bein réttaráhrif (þ. á m. Ísland), hafi samþykkt ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar.121  

Tengsl eru á milli 103. gr. og 5. mgr. 102. gr. þar sem tilkynning um að samþykki liggi ekki 

fyrir eða að bráðabirgðagildistaka geti ekki átt sér stað getur leitt til þess að ákvæðum 5. mgr. 

102. gr. um frestun á beitingu gildandi ákvæða, sem fjallað var um í kafla 3.4.4 verði beitt.122  

3.7.5 Nánar um gildistöku til bráðabirgða 

Með 2. mgr. 103. gr. er settur sex mánaða tímafrestur til þess að uppfylla stjórnskipuleg skilyrði 

með óbeinum hætti, þar eð kveðið er á um að hafi tilkynning um að stjórnskipuleg skilyrði hafi 

verið uppfyllt ekki átt sér stað innan sex mánaða frá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

verði ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar beitt til bráðabirgða, nema samningsaðili 

                                                 
116 Ibidem. 
117 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 195. 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 195. 



 

 

 

tilkynni að gildistaka til bráðabirgða geti ekki átt sér stað.123 Er þetta orðalag skýrt sem svo að 

það varði beinlínis gildistöku til bráðabirgða á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem 

tekin er með stjórnskipulegum fyrirvara sem ekki er búið að aflétta.124 

 Gildistaka til bráðabirgða felst í því að EFTA-ríkjunum verður þar með skylt að taka 

lagagerðina sem um ræðir upp í innlendan rétt í samræmi við 7. gr. EES.125 Sé það ekki gert 

eru afleiðingarnar þær sömu og í öðrum tilfellum þegar um er að ræða töf eða brest á 

innleiðingu og getur leitt til skaðabótaskyldu viðkomandi ríkis.126  

Upp hafa komið tilvik þar sem Ísland hefur tilkynnt um tafir á því að stjórnskipulegum 

fyrirvara verði aflétt að liðnu sex mánaða tímabilinu skv. 2. mgr. 103. gr.127 og tók EFTA-

dómstóllinn skýra afstöðu til gildistöku til bráðabirgða í slíku tilviki í málinu E-17/11 Aresbank 

S.A. gegn Landsbankanum hf., Fjármálaeftirlitinu og íslenska ríkinu128, sem m.a. varðaði 

skýringu á hugtakinu „innlán“ í skilningi tilskipunar um innstæðutryggingakerfi. Sagði 

dómstóllinn m.a. annars að ljóst væri af orðalagi 2. mgr. 103. gr. EES-samningsins að ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar skuli gilda til bráðabirgða hafi tilkynning ekki átt sér stað 

innan sex mánaða tilkynningarfrestsins. Síðan sagði í dóminum: 

Í þessu sambandi bendir dómstóllinn á að tilkynning sem berst að sex mánaða frestinum 

liðnum, samkvæmt 2. mgr. 103. gr. EES-samningsins, geti ekki haft áhrif á gildistöku 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar til bráðabirgða. Ef samningsaðila væri heimilt 

að afturkalla einhliða gildi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar til bráðabirgða, á 

einhverjum tímapunkti að sex mánaða frestinum liðnum, gengi slíkt þvert á skýrt orðalag 

103. gr. EES-samningsins og væri þar af leiðandi andstætt meginreglunni um réttarvissu. 

Ekki þarf að koma á óvart að EFTA-ríkin tilkynna reglulega að gildistaka til bráðabirgða geti 

ekki átt sér stað129 og fara slíkar tilkynningar iðulega fram þegar sex mánaða tímafresturinn er 

við það að renna út.130  

Má skýrlega ráða af síðari málslið 2. mgr. 102. gr. að sé gildistaka ákvörðunar sameiginlegu 

EES-nefndarinnar til bráðabirgða eftir að sex mánaða tímabilinu lýkur sé það lagt að jöfnu við 

það að fullgilding ákvörðunarinnar sé felld í meðförum þjóðþingsins.131 Eru afleiðingarnar þær 

                                                 
123 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 822. 
124 Sven Norberg o.fl.: EEA Law, bls. 146-147. 
125 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 822. 
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 EFTAD, mál E-17/11, EFTACR 2012, bls. 916. 
129 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 822. 
130 Ibidem. 
131 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 823. 



 

 

 

að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar tekur ekki gildi og er litið svo á í báðum tilfellum 

að EFTA-ríki hafi hindrað ákvörðunina til að byrja með.132 

Þá er ferlið sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 103. gr. afdráttarlausara en hið langa ferli sem 

felst í 3. mgr. og 4. mgr. 102. gr. þar sem synjun þjóðþings á ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar skv. 2. mgr. 103. gr. leiðir til frestunar þeirrar sem kveðið er á um í 5. mgr. 102. 

gr. einum mánuði eftir að tilkynning berst um að ekki sé unnt að fullgilda ákvörðunina 

tímanlega, nema gildistaka umræddra reglna í Evrópusambandinu sé síðar.133  

Til þessa hefur það ekki gerst að EFTA-ríki hafi nýtt tækifæri til þess að beita neitunarvaldi 

á þessum grundvelli en á hinn bóginn hefur Evrópusambandið ekki haft frumkvæði að því að 

beita frestunarúrræði 5. mgr. 102. gr., jafnvel þótt mörg dæmi séu um umtalsverða töf á því að 

stjórnskipulegum fyrirvörum hafi verið aflétt.134 Gagnrýnisraddir innan Evrópusambandsins 

hafa þó orðið háværari á liðnum árum og óþolinmæði orðið vart í meira mæli.135 

3.8 Þingleg meðferð ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Hafi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar verið samþykkt með stjórnskipulegum 

fyrirvara eins og ráðgert er í 103. gr. EES hefst undirbúningur þess að leggja málið fyrir 

Alþingi.136 Í 7. mgr. 45. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 segir að aflétta beri 

stjórnskipulegum fyrirvara skv. 103. gr. EES með þingsályktun og skuli haga framsetningu 

hennar í samræmi við reglur sem forseti setur. 

Fjallað er um afléttingu stjórnskipulegs fyrirvara í formi þingsályktunar í 7. gr. reglna um 

þinglega meðferð EES-mála sem forsætisnefnd Alþingis setur.137 Í b-lið reglnanna er fjallað 

um samræmda framsetningu tillagna til þingsályktunar þannig að tiltekin efnisatriði, sem talin 

eru upp í c-lið komi skýrt fram í greinargerð, og í d-lið segir að í greinargerð skuli þar að auki 

vera staðlaður texti um stjórnskipulegan fyrirvara og hvað hann hefur í för með sér138. Dæmi 

um slíkan texta hljóðar svo: 

Samkvæmt EES-samningnum skuldbinda ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar 

aðildarríkin að þjóðarétti um leið og þær hafa verið teknar, nema eitthvert þeirra beiti 

heimild í 103. gr. EES-samningsins til að setja fyrirvara um að ákvörðun geti ekki orðið 

bindandi strax vegna stjórnskipulegra skilyrða heima fyrir. Viðkomandi aðildarríki hefur 

                                                 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 A review of the functioning of the European Economic Area, bls. 6-9. Einnig Finn Arnesen o.fl. (ed.): 

Agreement on the European Economic Area, bls. 823. Þá má benda á „List of awaited notifications“, 

www.efta.int. 
136 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 58. 
137 „Reglur um þinglega meðferð EES-mála“, https://www.althingi.is. 
138 „Reglur um þinglega meðferð EES-mála“, https://www.althingi.is. 



 

 

 

þá sex mánaða frest frá töku ákvörðunar í sameiginlegu nefndinni til að aflétta 

fyrirvaranum.  

   Að því er Ísland varðar hefur stjórnskipulegur fyrirvari almennt einungis verið settur 

þegar innleiðing ákvörðunar kallar á lagabreytingar hér landi, en í því tilviki leiðir af 21. 

gr. stjórnarskrárinnar að afla ber samþykkis Alþingis áður en ákvörðun er staðfest. Slíkt 

samþykki getur Alþingi alltaf veitt samhliða viðeigandi lagabreytingu, en jafnframt getur 

Alþingi heimilað stjórnvöldum að skuldbinda sig að þjóðarétti með þingsályktun áður en 

landsréttinum er með lögum breytt til samræmis við viðkomandi ákvörðun.  

   Áðurnefnd 21. gr. stjórnarskrárinnar tekur til gerðar þjóðréttarsamninga en hún á 

augljóslega einnig við um þau tilvik þegar breytingar eru gerðar á slíkum samningum. 

Samkvæmt ákvæðinu er samþykki Alþingis áskilið ef samningur felur í sér afsal eða kvaðir 

á landi eða landhelgi eða ef hann horfir til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Síðarnefnda 

atriðið hefur verið túlkað svo að samþykki Alþingis sé áskilið ef gerð þjóðréttarsamnings 

kallar á lagabreytingar hér á landi.  

   Umrædd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar felur í sér breytingu á EES- 

samningnum en þar sem hún kallar á lagabreytingar hér á landi var hún tekin með 

stjórnskipulegum fyrirvara. Í samræmi við það sem að framan segir og 7. mgr. 45. gr. laga 

nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis, sem kveður á um að stjórnskipulegum fyrirvara skv. 

103. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið beri að aflétta með þingsályktun, er 

óskað eftir samþykki Alþingis fyrir þeirri breytingu á EES-samningnum sem í 

ákvörðuninni felst. 

Þá segir í d-lið reglnanna að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ásamt viðkomandi 

lagagerð eða gerðum skuli að jafnaði birta sem fylgiskjal með þingsályktunartillögunni.  

Í 6. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála kemur einnig fram að ákvörðun af Íslands 

hálfu í sameiginlegu EES-nefndinni verði ekki tekin án undangengins samráðs við 

utanríkismálanefnd kalli hún á samþykki Alþingis vegna lagabreytinga sem hún hefur í för með 

sér. 

4 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 var tekin með stjórnskipulegum 

fyrirvara á fundi nefndarinnar hinn 5. maí árið 2017.139 Sameiginlegu EES-nefndinni var greint 

frá því 27. október sama ár að Ísland hafi tilkynnt, í samræmi við 103. gr. EES, að 

stjórnskipuleg skilyrði fyrir gildistöku ákvörðunar nr. 93/2017, sem sett voru fram í 3. gr. 

ákvörðunarinnar, yrðu ekki uppfyllt innan sex mánaða frestsins sem tilgreindur er í 103. gr.140 

Fram kemur í tilkynningu um þetta til sameiginlegu EES-nefndarinnar, að efnislegt inntak 

ákvörðunarinnar sé ekki ástæða þessarar tafar og jafnframt að stjórnskipuleg skilyrði geri að 

verkum að gildistaka til bráðabirgða geti ekki átt sér stað. Er það í samræmi við 2. mgr. 103. 

gr. EES. 

                                                 
139 „2017 - Adopted Joint Committee Decisions - Icelandic“, http://www.efta.int. 
140 „List of awaited notifications“, http://www.efta.int. 



 

 

 

4.1 Nánar um inntak ákvörðunar nr. 93/2017 

Með ákvörðun nr. 93/2017 um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (Orka) samþykkti 

sameiginlega EES-nefndin að fella fjórar reglugerðir, tvær tilskipanir og tvær ákvarðanir sem 

tilheyra svonefndum þriðja pakka sameiginlegrar löggjafar Evrópusambandsins um 

orkumarkað inn í EES-samninginn. Höfðu samningaviðræður EFTA-ríkjanna og 

Evrópusambandsins um þriðja orkupakkann eins og hann er nefndur í daglegu tali141 þá staðið 

yfir í átta ár. 

4.2 Þingleg meðferð ákvörðunar nr. 93/2017 

Eins og segir í 4. kafla var sameiginlegu EES-nefndinni greint frá því 27. október 2017 að 

Ísland hefði tilkynnt að stjórnskipuleg skilyrði skv. 103. gr. EES yrðu ekki uppfyllt innan sex 

mánaða frestsins sem veittur er til þess með ákvæðinu og eins að tilkynnt hefði verið að 

gildistaka til bráðabirgða gæti ekki átt sér stað.  

Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir 149. löggjafarþing 2018-2019 er tillaga til 

þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017, merkt 

febrúar innan sviga. Samkvæmt 6. mgr. 45. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 verða 

þingsályktunartillögur sem útbýtt er síðar en 1. apríl ekki teknar á dagskrá fyrir sumarhlé nema 

með samþykki þingsins. Ekki er ljóst þegar þetta er skrifað hvort þingsályktun um afléttingu 

stjórnskipulegs fyrirvara vegna ákvörðunar 93/2017 verður útbýtt á Alþingi142 en lögð var fram 

fyrirspurn til skriflegs svars til utanríkisráðherra 14. september sl., nánar tiltekið í 14. 

tölusettum liðum, um orkupakka Evrópusambandsins, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-

samninginn143 og hefur utanríkisráðuneytið með bréfi óskað fimm sinnum eftir fresti til þess 

að svara fyrirspurninni þar sem úrvinnsla hennar hafi reynst tímafrekari en ætlað var, eða til 

fyrst til 22. október, síðan 5. nóvember, 5. desember og 19. desember 2018 og nú síðast til 21. 

janúar 2019.  

Fram hefur komið í fjölmiðlum að mögulega sé ekki stjórnarmeirihluti fyrir því að 

samþykkja þingsályktunartillögu um afléttingu stjórnskipulegs fyrirvara við ákvörðun 

                                                 
141 Upplýsingar veittar af EFTA-skrifstofunni. 
142 Fréttir herma að til standi að leggja slíka tillögu fram á vorþingi 2019, „Hvað er þriðji orkupakkinn“, 

http://www.ruv.is.  
143 „Öll erindi í 64. máli: orkupakki ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samningurinn“, 

https://www.stjornarradid.is.Varðar fyrirspurnin m.a. afleiðingar þess ef Alþingi hafnar því að aflétta 

stjórnskipulegum fyrirvara vegna þriðja orkupakkans; hvernig 102. gr. EES-samningsins verði virkjuð ef 

stjórnskipulegum fyrirvara verður ekki aflétt; hvaða svigrúm sameiginlega EES-nefndin hafi til að semja um 

breytingar eða undanþágur fyrir einstök EFTA-ríki í EES og hvað þurfi að gerast svo hægt verði að hefja 

viðræður um að Ísland falli að mestu eða öllu leyti utan við orkuviðauka EES-samningsins og jafnframt hvort 

viðaukar við EES-samninginn séu órjúfanlegur hluti hans og því ekki hægt að breyta viðaukum eða fella þá 

niður gagnvart tilteknu ríki. 

http://www.ruv.is/
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sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 og verði hún lögð fram á Alþingi yfirleitt, megi 

búast við því að umræða um hana muni dragast á langinn.144 Ef umrædd þingsályktun verður á 

dagskrá þingsins fyrir sumarhlé 2019 verða liðin tíu ár frá því viðræður samningsaðilanna um 

þriðja orkupakkann hófust.  

Þá er liðið rúmt ár frá því að tilkynnt var að stjórnskipuleg skilyrði skv. 103. gr. EES vegna 

ákvörðunar nr. 93/2017 yrðu ekki uppfyllt innan sex mánaða frestsins, sem veittur er til þess 

með ákvæðinu, og að gildistaka til bráðabirgða gæti ekki átt sér stað.  

5 Nú synjar EFTA-ríki nýmælum 

Eins og að framan greinir getur hvert og eitt EFTA-ríki hafnað breytingu á viðaukum EES-

samningsins145 og við þær aðstæður, eða ef sameiginlega EES-nefndin nær ekki samkomulagi 

af öðrum ástæðum, getur viðkomandi hluti EES-samningsins frestast til bráðabirgða.146 Er ljóst 

að það væri alvarlegt mál fyrir framkvæmd EES-samningsins ef til þess kæmi að hlutum hans 

væri frestað.147 Í stuttu máli er hægt að sjá fyrir sér að samningurinn geti ónýst á skömmum 

tíma ef EFTA-ríkin nýta sér þjóðréttarlegan rétt sinn til þess að hafna nýjum lagagerðum.148 Af 

þessum sökum er skiljanlegt að ekki hafi enn komið til þess að hluta EES-samningsins hafi 

verið frestað.149 

Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, gerði grein fyrir stöðu Íslands í 

Evrópusamstarfi á 125. löggjafarþingi 1999-2000,150 þar sem sagði meðal annars: 

Með gerð EES samningsins var gert ráð fyrir að EFTA-ríkin gætu tekið þátt í innri markaði 

Evrópubandalagsins án þess að sú þátttaka tefði fyrir lagasetningarstarfsemi 

Evrópusambandsins. Þrátt fyrir að þessum stoðum sé oft stillt upp á myndrænan hátt sem 

jafngildum er mikilvægt að hafa í huga að það var ekki ætlunin að þær væru í raun 

jafngildar. Ljóst var frá upphafi að EFTA-ríkin myndu aðlaga sig að innri 

markaðsfyrirkomulagi Evrópubandalagsins en ekki öfugt. Aldrei hefur farið á milli mála 

hvor stoðin væri leiðandi í þessu samstarfi. Þróun Evrópuréttarins og ákvarðanataka fer 

fram innan ESB-stoðarinnar og síðan er gerður sjálfstæður milliríkjasamningur milli ESB 

og EFTA-ríkjanna um samsvarandi réttindi og skyldur milli þessara aðila. 

                                                 
144 „Efasemdir stjórnarflokka um þriðja orkupakka ESB“, http://eyjan.dv.is. 
145 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

166. 
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem. 
149 Ibidem. 
150 „Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi“, 

https://www.althingi.is. 



 

 

 

5.1.1 Tvíhliða einstefnugata 

Í nýju fræðiriti um EES-samninginn sem gefið var út árið 2018 er þeirri skoðun enn fremur lýst 

að orðalag 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins gefi til kynna að um sé að ræða tilkomumikinn 

samning milli jafningja, í stað hins raunverulega tvíhliða „einstefnugötu“-samnings sem hann 

sé í raun og veru og endurspeglist það í hugtakinu „samstarfssamningur“ í ákvæðinu, þar sem 

markmiðið hafi einfaldlega verið að gera EFTA-ríkin að samstarfsaðila innri markaðar 

Evrópubandalagsins sem þegar var orðinn til.151 

Ef til þess kæmi að þjóðþing EFTA-ríkis nýtti synjunarvald sitt og hafnaði samþykktri 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem tekin hefði verið með stjórnskipulegum 

fyrirvara og framkvæmd frestaðist til bráðabirgða á viðauka eða hluta viðauka kæmi til 

sáttameðferðar í sameiginlegu EES-nefndinni á grundvelli 5. mgr. 102. gr. Sáttameðferð í 

sameiginlegu EES nefndinni felur að jafnaði í sér pólitíska lausn á ágreiningsefninu.152 Það 

þýðir að sú niðurstaða sem fæst að lokum þarf ekki endilega að byggjast á lögfræðilegum 

rökum.153 Þó er auðvitað ekkert því til fyrirstöðu að úrlausnir sameiginlegu EES nefndarinnar 

séu byggðar á lögfræðilegum sjónarmiðum.154 

5.1.2 103. gr. aðalreglan hvað varðar Ísland  

Eins og að framan greinir getur frestun reglna á grundvelli 5. mgr. 102. gr. bæði komið til 

fyrir tilstilli 3. mgr. 102. gr. og 103. gr. ef tilkynning berst um að samþykki þjóðþings liggi 

ekki fyrir, eða að stjórnskipulegum fyrirvara er ekki aflétt innan sex mánaða frestsins sem mælt 

er fyrir um með 103. gr. Er beiting heimildar 103. gr. til þess að gera stjórnskipulegan fyrirvara 

aðalreglan hvað Ísland varðar þegar ljóst er að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar kalli 

á lagabreytingar.155 Má því segja að gildistaka til bráðabirgða geti í raun aldrei átt sér stað að 

því er varðar Ísland, ef ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar kallar á lagabreytingar, nema 

tilkynning um að hún geti ekki átt sér stað fari einhverra hluta vegna ekki fram innan sex 

mánaða tímafrestsins, sbr. umfjöllun í kafla 3.7.5. 

Minnt er á að sú ráðstöfun að tilkynna verði um að gildistaka til bráðabirgða geti ekki farið 

fram var sett inn sem málamiðlun þar sem nauðsynlegt var fyrir sum EFTA-ríkin að 

bráðabirgðagildistökunni yrði beitt sjálfkrafa eftir ákveðinn tímafrest.156 

                                                 
151 Finn Arnesen o.fl. (ed.): Agreement on the European Economic Area, bls. 171-172. 
152 EES-samningurinn og lögfesting hans, bls. 10. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
155 Björg Thorarensen: Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 563. 
156 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 195. 



 

 

 

5.1.3 Svigrúm fyrir frávik og undanþágur 

EFTA-dómstóllinn hefur úrskurðað að ekki sé unnt að telja víst að valdheimildir 

sameiginlegu EES-nefndarinnar séu takmarkaðar við þau málefni þar sem mælt væri 

sérstaklega fyrir um heimildir eða hlutverk nefndarinnar berum orðum í EES-samningnum, sbr. 

umfjöllun í kafla 3.5, og vekur það upp spurningar hvort hún kunni að hafa svigrúm til að taka 

ákvarðanir sem fela í sér frávik og undanþágur fyrir einstök EFTA-ríki, svo fremi að slíkar 

ákvarðanir séu teknar samhljóða í nefndinni.157 Eins og áður segir felur sáttameðferð í 

sameiginlegu EES-nefndinni í sér pólitíska lausn og væri til dæmis hægt að sjá fyrir sér að 

sameiginlega EES-nefndin gæti tekið ákvörðun um breytingu á fyrri ákvörðun sem þjóðþing 

EFTA-ríkis synjaði staðfestingar af einhverjum ástæðum.  

5.1.4 Of seint að breyta? 

Í 98. gr. EES eru tilgreindir viðaukar og bókanir sem sameiginlega EES-nefndin hefur 

heimild til að breyta. Sameiginlega EES-nefndin getur ekki tekið ákvarðanir um breytingar á 

meginmáli EES-samningsins eða þeim bókunum sem ekki eru tilgreindar í ákvæðinu.158 Fyrir 

slíkar breytingar þarf að kalla til ríkjaráðstefnu og í báðum tilvikum verða skilyrði 

stjórnskipunarreglna hjá hverjum samningsaðila að vera uppfyllt, sbr. 103. gr.159 

Eitt sérkenna Evrópska efnahagssvæðisins er vaxandi valdamisræmi milli EFTA-

hliðarinnar og Evrópusambandsins.160 Árið 1992 voru sjö ríki EFTA-megin og 12 ríki 

Evrópubandalagsmegin.161 Nú eru þrjú EFTA-ríki eftir innan EES á meðan 

Evrópusambandsríkjum fjölgaði í 17, 27 og nú síðast 28.162 Ekki er hægt að neita því að 

samningsstyrkur aðilanna hefur raskast umtalsvert og þar að auki teljast öll EFTA-ríkin sem 

eftir eru til smáríkja.163 Í ljósi þessa tvöfalda misvægis er vart hægt að gera sér í hugarlund að 

framtíðarsamningaviðræður um EES-samninginn leiddu til hagstæðari niðurstöðu en þær sem 

lauk árið 1991.164 Baudenbacher hefur líka haft á orði: „sennilega er ekki hægt að endurnýja 

hann; það er ekki lengur hægt að breyta honum“.165  

                                                 
157 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 59. 
158 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 191. 
159 Ibidem. 
160 Yoichi Ito: „EEA Law, Unexpected Success“, bls. 523. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 



 

 

 

6 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um upptöku og innleiðingu EES-gerða í landsrétt með áherslu á 

megintilgang og valdheimildir sameiginlegu EES-nefndarinnar og 102. gr. EES-samningsins. 

Líka hefur verið fjallað um 103. gr. EES og tengslin milli þessara tveggja ákvæða. Leitast hefur 

verið við að setja umfjöllunina fram í tengslum við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 93/2017 um að fella lagagerðir tengdar svonefndum þriðja orkupakka Evrópusambandsins 

inn í EES-samninginn, sem tekin var með stjórnskipulegum fyrirvara á fundi nefndarinnar 5. 

maí 2017, án þess þó að draga víðtækar ályktanir af þeim töfum sem orðið hafa á því að 

stjórnskipulegum fyrirvara sé aflétt, eða því pólitíska landslagi sem kann að vera undirliggjandi 

í því sambandi.  

EES-samningurinn hefur gilt í aldarfjórðung 1. janúar 2019 og væri það vissulega 

eftirminnilegt ef þeim tímamótum yrði fagnað sama ár og EFTA-ríki nýtti formlegt 

synjunarvald sitt í fyrsta skipti og þar að auki um svipað leyti og Bretland gengur mögulega úr 

Evrópusambandinu. Er erfitt að verjast þeirri tilhugsun að Evrópusambandið sé í senn vígamótt 

og í vígahug eftir að Brexit-samningaviðræður og Brexit-umræða hafa verið yfir og allt um 

kring í rúm tvö ár. Hvað sem því líður ber flestar vangaveltur um þetta lagalega atriði, hvað 

mögulega gerist ef EFTA-ríki synjar nýmælum, að sama brunni. Enginn veit hvaða afleiðingar 

það hefði í för með sér. 
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