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1   Inngangur 
Síðan samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið var undirritaður fyrir aldarfjórðungi, hefur 

hann tekið miklum breytingum. Hann hefur verið umdeildur meðal annars vegna meints 

valdframsals til stofnana Evrópusambandsins um leið og hann hefur veitt okkur aðgang að 

miklu sem reynst getur mikilvægt fyrir eyríki líkt og Íslandi. Gætir áhrifa hans víða og þá ekki 

aðeins á þeim sviðum sem Evrópusambandið hefur beinar og óvéfengjanlegar valdheimildir 

heldur einnig á sviðum þar sem Evrópusambandið hefur valdheimildir til þess að styðja, 

samræma og bæta við aðgerðir aðildarríkja. Hér verður sjónum beint að menntamálum en það 

er eitt þessara sviða og færa má rök fyrir því að þar ríki ákveðin óvissa um afleiðingar ákvarðana 

ESB á aðildarríki þess og jafnframt á EFTA ríkin meðal annars vegna upptöku ESB gerða í 

EES samninginn. 

Með aukinni alþjóðavæðingu, tilkomu EES samningsins og því Evrópusamstarfi sem 

beinlínis er fólgið í þeim samningi en einnig öðru samstarfi milli Evrópuríkja, hefur 

menntakerfið á öllum stigum hér á landi tekið breytingum og samræming átt sér stað.  

Álitamál um það hvort Ísland sé raunverulega við stýrið við ákvarðanatöku eða hvort það 

eigi sér stað framsal á fullveldi í stærri málum sem falla undir óskiptar valdheimildir ESB eru 

ef til vill meira áberandi og áríðandi en álitamál um forræði í málum sem falla undir 

valdheimildir ESB sem einungis eru til að styðja, samræma og bæta við aðgerðir aðildarríkja. 

Þó er einnig nauðsynlegt að vera meðvituð um aðkomu og vægi ESB á sviðum líkt og sviði 

menntamála. Eru gerðir teknar upp í EES samninginn vegna þess að það hagnast Íslandi og 

hinum EFTA ríkjunum fyrst og fremst eða vegna þess að þau hafa í raun ekkert um það að 

segja?  

Í þessari ritgerð verður fjallað um valdheimildir ESB á sviðum sem eru á valdsviði 

aðildarríkjanna og leitast við að útskýra aðkomu Evrópusambandsins á sviði menntamála vegna 

þátttöku Íslands í Evrópusamstarfi í gegnum aðild að EES samningnum. Einnig hvort aðkoma 

ESB komist í nálægð við að vera til lagasamræmingar. Þá verða skyldur EFTA ríkjanna til 

innleiðingar svokallaðra jaðarmála kannaðar og hvort eftirlitsstofnun EFTA hafi þar einhvers 

konar vald.  
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2   ESB  
Evrópusambandið (e. The European Union, EU) eða ESB eins og vísað verður til þess hér eftir, 

heldur utan um og stýrir samvinnu milli 28 ríkja í Evrópu. Rætur ESB má rekja til þeirrar 

viðleitni að tryggja varanlegan frið í Evrópu að lokinni síðari heimstyrjöld. Eftir lok 

heimstyrjaldarinnar var ýmsum stofnunum í þeim tilgangi komið á fót og bandalög mynduð 

með það fyrir augum að auka samvinnu Evrópuríkja til muna. Var meðal annars haft eftir 

Winston Churchill, forsætisráðherra Bretlands árið 1946, að slík samvinna gæti jafnvel orðið 

eins konar „Bandaríki Evrópu.“1 Í byrjun var til samvinnu stofnað með sjálfstæðum 

milliríkjasamningum um sérstök bandalög s.s. Kola- og Stálbandalagið (KSE), 

Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) og Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE).2 Með tímanum ýmist 

runnu þau saman eða samningar um þau runnu út.3 Með Maastrichtsáttmálanum frá 1992 var 

ESB í raun stofnað4 en Sambandið í þeirri mynd sem það er í dag var þó ekki formlega stofnsett 

fyrr en með Lissabonsáttmálanum sem var undirritaður 13. desember 2007 og tók gildi 1. 

desember 2009.5  

Innri markaður ESB byggir á fjórfrelsinu, þ.e. frjálsu flæði vöru, þjónustu, vinnuafls og 

fjármagns, sem er kjarni Sambandsins auk sameiginlegra samkeppnisreglna.6 Til þess að takast 

þetta hafa aðildarríkin framselt valdheimildir til ESB á ákveðnum sviðum og ber það þar með 

yfirþjóðleg einkenni. Í fyrsta lagi vegna þess að innan þess starfa sjálfstæðar stofnanir sem sjá 

um að farið sé eftir settum reglum og hafa frumkvæði að setningu nýrra reglna. Í öðru lagi þar 

sem ákvarðanir eru almennt teknar með auknum meirihluta í stofnunum þar sem aðildarríki eiga 

fulltrúa sem útilokar neitunarvald einhverra þeirra. Í þriðja lagi þar sem reglur ESB hafa beina 

réttarverkan og forgangsáhrif. Í fjórða lagi vegna þess að aðildarríkin geta verið dæmd til 

greiðslu sekta ef þau brjóta gegn skyldum sínum.7  

Þrátt fyrir að Evrópusambandið hafi vald til að grípa til aðgerða á ákveðnum sviðum kemur 

það ekki veg fyrir að það geti tekið þátt á öðrum sviðum sem vekur upp áhugaverð álitaefni 

sem skoðuð verða nánar í þessari ritgerð.  

 

                                                
 
1 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 15. 
2 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 21. 
3 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 28. 
4 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 21. 
5 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 31. 
6 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 20. 
7 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 43-
44. 
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2.1   Valdsvið ESB samkvæmt 6. gr. SFE 

Fjallað er um valdsvið Evrópusambandsins og valdheimildir þess nánar skilgreindar í 2.–6. gr. 

sáttmálans um framkvæmd Evrópusambandsins, hér eftir SFE. Valdsvið ESB er flokkað í 

þrennt eftir því hvort um er að ræða óskiptar valdheimildir þess (e. exclusive competences), sbr. 

3. gr. SFE, sameiginlegar valdheimildir ESB og aðildarríkja (e. shared competences), sbr. 4. gr. 

SFE eða valdheimildir þess til að styðja, samræma og bæta við (e. competence to support, 

coordinate or supplement) aðgerðir aðildarríkja ESB, sbr. 6. gr. SFE.8 

Á þeim sviðum sem ESB hefur óskiptar valdheimildir er því einu heimilt að grípa til aðgerða 

en ESB er einungis heimilt að starfa innan þess valdsviðs sem því hefur verið úthlutað af 

aðildarríkjunum9 sbr. 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið sem segir: 

1.   Valdmörk Sambandsins ráðast af meginreglunni um veittar valdheimildir. 
Nálægðarreglan og meðalhófsreglan gilda um beitingu valdheimilda Sambandsins. 

2.   Samkvæmt meginreglunni um veittar valdheimildir skal Sambandið einungis aðhafast 
innan ramma þeirra valdheimilda sem aðildarríkin veita því í sáttmálunum til að ná 
markmiðum sáttmálanna. Aðildarríkin fara áfram með þær valdheimildir sem 
Sambandinu eru ekki veittar í sáttmálunum.  

Þegar valdheimildir eru sameiginlegar geta aðildarríkin einungis gripið til aðgerða á sviðum 

þar sem Evrópusambandið hefur ákveðið að gera það ekki, sbr. 2. málsl. 2. gr. SFE. 

Þau svið sem falla undir valdheimildir ESB sem styðja, samræma og bæta við aðgerðir 

aðildarríkja, lúta að vernd og umbótum heilsu manna; iðnaði; menningu; ferðamálum; menntun, 

starfsmenntun, æskulýðsmálum og íþróttum; almannavörnum og samvinnu stjórnvalda. ESB 

hefur ekki heimild til að koma í stað aðildarríkjanna á þessum sviðum né heldur vald til 

lagasamræmingar. Þessar valdheimildir hafa mismunandi þýðingu eftir því á hvaða sviði þeim 

er beitt en almennt er nálgunin sú að á hverju sviði eru ákvæði sem fela í sér aðgerðir ESB til 

að ná tilteknu markmiði.10 Dæmi um slíka aðgerð á sviði menntamála er markmið ESB um 

aukin gæði menntunar sem kemur fram í 165. gr. SFE sem segir: 

Sambandið skal stuðla að auknum gæðum menntunar með því að ýta undir samstarf milli 
aðildarríkjanna og, ef nauðsyn krefur, með því að styðja og auka við aðgerðir þeirra, en 
virða jafnframt að fullu ábyrgð þeirra á kennsluefni og skipulagi menntakerfa, svo og 
fjölbreytileika menningar og tungumála í ríkjunum.  

                                                
 
8 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 73. 
9 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 74. 
10 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 86. 
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Ljóst er af greininni að ESB skal ekki auka við aðgerðir aðildarríkja á sviði menntunar fyrr en 

nauðsyn krefur. Þó eru aðildarríki ESB skuldbundin til að samræma stefnur sínar sem snerta 

markmið sem þessi í samstarfi við framkvæmdastjórn ESB og taka þátt í samstarfi milli annarra 

aðildarríkja. Aðkoma framkvæmdastjórnar ESB getur meðal annars verið með því móti að 

skiptast á bestu starfsvenjum (e. best practises), reglulegu eftirliti og mati.11 

Þó að ESB sé ekki heimil samræming á lögum aðildarríkja á þessum sviðum hefur ESB 

verulegt svigrúm til inngrips með leiðbeinandi mjúkri löggjöf (e. persuasive soft law) líkt og 

viðmiðunarreglum um bestu starfsvenjur (e. guidelines on best practise) eða með lagalega 

hvetjandi aðgerðum (e. legal incentive measures). Umfang valds ESB á þessum sviðum ætti 

því ekki vanmeta.12  

Eins og fram kemur að ofan getur ESB ráðist í aðgerðir sem hafa þann tilgang að ná 

ákveðnum markmiðum en orðalag þessara aðgerða getur verið breytilegt. Stundum er kveðið á 

um hvetjandi aðgerðir (e. incentive measures) líkt og þá sem fjallað er um í fyrrgreindri 165. 

gr. SFE. Þá geta þær verið kallaðar nauðsynlegar aðgerðir (e. necessary measures) og 

ennfremur sérstakar aðgerðir (e. specific measures). Talið er að hvernig sem þessar aðgerðir 

eru orðaðar er kjarninn sá að þær stofna til lögformlega bindandi gerða og verða þær að vera 

sniðnar til þess að ná markmiðum ESB á tilteknu sviði. Af þeim sökum eru þessi markmið 

almennt mjög víðtæk sem gerir þá ESB einmitt kleift að setja lagalega bindandi gerðir að því 

gefnu að þær falli undir þessi víðtæku markmið og samræmi um leið ekki landslög aðildarríkja. 

Þetta á sér skýrlega stað innan þeirra sviða sem falla undir þriðja flokk valdheimilda ESB.13 

Það eru þrjú mikilvæg atriði sem hafa ber í huga þegar ESB hefur sett bindandi gerð. Í fyrsta 

lagi að slík gerð skuldbindur aðildarríki og takmarkar þannig valdsvið þeirra upp að því marki 

er fram kemur í viðkomandi gerð. Þó að valdsvið aðildarríkis sé ekki skert af þessum sökum er 

þó búið að hefta það að einhverju marki eftir innihaldi gerðarinnar.14 Í öðru lagi er ekki 

raunverulega ljóst hvaða þýðingu það hefur að ESB sé óheimilt að samræma landslög þar sem 

það getur sett bindandi gerðir og margt sem bendir til þess að slíkt verði í raun til samræmingar. 

Í þriðja lagi ætti ekki að gera ráð fyrir að innleiðing bindandi gerðar á þessum sviðum hafi í för 

með sér minni afleiðingar en lagasamræming hefur fyrir aðildarríkin.15 

                                                
 
11 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 87. 
12 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 87. 
13 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 87. 
14 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 87. 
15 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 88. 
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Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að ESB hefur heimild til þess að setja bindandi gerðir 

sem þó eru ekki til lagasamræmingar heldur einungis ætlaðar til þess að samræma vald á 

víðtækan hátt.16 Umfang valds ESB til löggjafar takmarkast við það sem aðildarríkin samþykkja 

í Evrópuráðinu og Evrópuþinginu en þó vekur þetta óneitanlega upp spurningar um óbeint 

framsal á löggjafarvaldi vegna skerðingar á athafnafrelsi aðildarríkja. 

 

2.1.1   Menntamál  

Valdheimildir ESB á sviði menntamála í aðildarríkjunum eru til þess að styðja, samræma eða 

bæta við aðgerðir aðildarríkjanna. Þannig hafa aðildarríkin athafnafrelsi á sviði menntamála 

sem þýðir að þau meðal annars móta menntastefnu sína og ákveða uppbyggingu menntakerfis 

sjálf. ESB leggur þó mikið upp úr samstarfi á sviði menntamála milli aðildarríkjanna og ESB 

aðstoðar ríkin við þá framkvæmd sem þau hafa kosið sér eins og umfjöllun um 6. gr. SFE ber 

með sér þar sem menntamál eru ekki innan valdsviðs ESB.  

Í framkvæmdastjórn ESB er framkvæmdastjóri (e. commissioner) á sviði menntamála.17 

Meðal helstu hlutverka hans er að vinna með aðildarríkjum ESB við að endurbæta og 

nútímavæða menntakerfi þeirra og sjá um Erasmus+ áætlunina svo fátt eitt sé nefnt.18  

Það sem efst er á baugi hjá framkvæmdastjórn ESB á þessu sviði er samstarfsnet evrópskra 

háskóla (e. Network of European Universities) en markmið þess er að gera stúdentum kleift að 

útskrifast með gráðu sem samsett er af áföngum frá nokkrum mismunandi háskólum í Evrópu. 

Þá er það einnig hugsað til þess að stuðla að alþjóðlegri samkeppnishæfni evrópskra háskóla 

með aukinni alþjóðavæðingu.19 Áform eru einnig um sameiginlegt evrópskt stúdentakort (e. 

European Student Card) sem á að liðka fyrir hreyfanleika stúdenta milli Evrópulanda meðal 

annars með því að þeir geti auðkennt sig á öruggan hátt og skráð sig rafrænt í háskóla innan 

ESB.20  

Bæði þessi áform eru liður í að skapa evrópskt menntasvæði (e. European Education Area) 

sem framkvæmdastjórn ESB vinnur að.21  

Aðkoma ESB, ýmist með gerðum, áætlunum eða öðru samstarfi er þannig ekki óveruleg á 

þessu sviði en markmiðið er einhvers konar samræming.  

                                                
 
16 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 88. 
17 Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB, https://ec.europa.eu. 
18 Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB, https://ec.europa.eu. 
19 Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB, https://ec.europa.eu.  
20 Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB, https://ec.europa.eu.  
21 Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB, https://ec.europa.eu.  



 8 

3   EFTA og EES 
Í Stokkhólmi þann 3. maí 1960 gerðu sjö ríki með sér samning um stofnun Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða EFTA (e. European Free Trade Association). Þessi ríki voru Austurríki, Danmörk, 

Noregur, Portúgal, Stóra-Bretland, Sviss og Svíþjóð en Ísland varð aðili 10 árum síðar. 

Markmið með stofnun EFTA var samvinna ríkjanna í efnhags- og viðskiptamálum með 

hefðbundnu milliríkjasamstarfi en einnig að mynda bandalag til mótvægis Evrópusambandinu 

í sínum eldri myndum.22  

 

3.1   EES samningurinn 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (e. European Economic Area, EEA), eða EES 

samningurinn eins og vísað verður til hans hér eftir, er alþjóðasamningur sem tók gildi 1. janúar 

1994. Aðilar EES samningsins eru annars vegar ESB og aðildarríki þess og hins vegar öll 

aðildarríki EFTA fyrir utan Sviss.23 Þegar fjallað er um EFTA ríkin í þessari ritgerð er átt við 

þau sem eiga aðild að EES samningnum.  

Markmið samningsins, samkvæmt 1. gr. EES 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.“ Í 2. mgr. sömu 

greinar er kveðið nánar á um hvernig ná skuli þessum markmiðum en gert er ráð fyrir samstarfi 

sem felur í sér hið svokallaða fjórfrelsi eða frjálsa vöruflutninga, fólksflutninga, 

þjónustustarfsemi og fjármagsflutninga en einnig er kveðið á um kerfi um samkeppnisreglur og 

nána samvinnu á öðrum sviðum eins og sviði menntamála.  

Með EES samningnum var þannig myndað svæði sem tekur til allra aðildarríkja ESB og 

EFTA ríkjanna þar sem frjálst flæði vara, vinnuafls, þjónustu og fjármagns er tryggt.24 EFTA 

ríkin taka því upp reglur ESB um fjórfrelsið, samkeppni, ríkisaðstoð og hugverkaréttindi og 

verða þátttakendur í sameiginlegum innri markaði ESB.25 EES samningurinn rýmkar þannig 

innri markað ESB, sem og jaðar- og lárétt mál, til EFTA ríkjanna.26  

                                                
 
22 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
115. 
23 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
117. 
24 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
123. 
25 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 31. 
26 Thérèse Blanchet, Risto Piipponen og Maria Westman-Clément: The Agreement on the European Economic 
Area (EEA), bls 5. 
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Samningurinn var bæði fullgiltur og lögfestur á Íslandi með lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið. 

 

3.2   Meginregla EES samningsins um einsleitni 

Ein af mikilvægustu grunnreglum EES samningsins er meginreglan um einsleitni (e. 

homogeneity)27 sem fjallar um að reglur séu samræmdar innan Evrópska efnahagssvæðisins.28 

Það felst jafnframt í meginreglunni að samningsaðilar EES samningsins hafi þann sameiginlega 

skilning að ekki einungis gildi sömu reglur heldur einnig að túlkun og beiting þeirra sé sú sama 

á öllu svæðinu.29 Meginreglan um einsleitni er lögfest í 1. mgr. 1. gr. EES sem segir: 

Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 
efnahagstengsla samningaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það 
fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES. 
(Áherslubreyting höfundar) 

Stefnt er að því að ná fram markmiðinu um einsleitni með því að í fyrsta lagi er í EES 

samningnum eins orðuð ákvæði um fjórfrelsið og samkeppni og í stofnsáttmálum ESB. Í öðru 

lagi að vísað er til gerða ESB í EES samningnum sem EFTA ríkin eru skuldbundin til að taka 

upp í landsrétt sinn og einnig er gert ráð fyrir því að samningurinn sé uppfærður í takt við nýjar 

gerðir ESB, sbr. 7. gr EES. Í þriðja lagi að setja á fót stofnanir sem hafa það hlutverk að tryggja 

samræmi milli reglna EES samningsins og reglna innan ESB. Í fjórða lagi að túlka EES reglur 

með tilliti til dómaframkvæmdar ESB dómstólsins þegar við á, sbr. 6. gr. EES.30 

 

3.3   Tveggja stoða kerfi EES samningsins 

EES samningurinn var gerður á grundvelli hefðbundins milliríkjasamstarfs og var það skýr 

forsenda að með honum væru EFTA ríkin ekki að framselja hluta fullveldis síns og þá 

sérstaklega ekki lagasetningarvald. Með hefðbundnu milliríkjasamstarfi er átt við þá 

meginreglu að engin skylda verður lögð á ríki án samþykkis þess.31 Þegar stofnanir EES 

samningsins voru settar á laggirnar vildu EFTA ríkin því ekki fara þá leið sem aðildarríki ESB 

                                                
 
27 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 231. 
28 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
123. 
29 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 230. 
30 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
123-124. 
31 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
163. 
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fóru með framsali til stofnana Sambandsins.32 Í aðfararorðum EES samningsins kemur fram að 

samningsaðilar, eða EFTA ríkin og ESB ríkin, stefni að samræmdri túlkun og beitingu EES 

reglna og þeirra ESB reglna sem teknar eru upp í samninginn. Jafnframt kemur þar fram að 

grundvöllur markmiðs þeirra um einsleitni sé trygg framkvæmd fyrir dómstólum, jafnrétti og 

gagnkvæmni. Stofnanir EFTA ríkjanna vegna EES samningsins verða því að vera hliðstæðar 

þeim sem eru innan ESB upp að því marki sem hægt er33 og er það gert með svokölluðu tveggja 

stoða kerfi. Önnur stoðin inniheldur stofnanir ESB sem nefnd er ESB stoðin en hin stofnanir 

EFTA ríkjanna og því nefnd EFTA stoðin.34 

Stofnanir sem tilheyra EFTA stoðinni eru EFTA dómstóllinn, eftirlitsstofnun EFTA, 

fastanefnd EFTA, þingmannanefnd EFTA og ráðgjafanefnd EFTA. Þá er einnig sameiginlegur 

vettvangur þar sem stoðirnar mætast og heyra EES ráðið, sameiginlega EES nefndin, 

sameiginlega þingmannanefndin og ráðgjafanefnd EES, til hans.35  

 

3.4   Sameiginlega EES nefndin  

Helsti samstarfsvettvangur EFTA ríkjanna er sameiginlega EES nefndin (e. EEA Joint 

Committee) og sitja í henni fulltrúar annars vegar Íslands, Liechtensteins og Noregs og hins 

vegar framkvæmdastjórnar ESB.36 Um nefndina er fjallað í ákvæðum 92.–94. gr. EES 

samningsins. Þar er kveðið á um hlutverk nefndarinnar sem er að tryggja virka framkvæmd 

EES samningins sbr. 1. mgr. 92. gr. EES. Skipta má hlutverki hennar í þrennt.  

Í fyrsta lagi er meginhlutverk nefndarinnar að uppfæra EES samninginn samkvæmt nýrri 

og breyttri löggjöf Evrópusambandsins til að tryggja réttaröryggi og einsleitni EES 

samningsins. Er þetta gert með því að samþykkja upptöku nýrra reglna í EES samninginn og 

breytingar á eldri reglum en kveðið er á um þetta í 1. mgr. 102. gr. EES. Nefndin tekur þannig 

ákvarðanir um að bæta við nýjum gerðum, fella út gerðir eða breyta þeim sem fyrir eru.37  

Í öðru lagi annast sameiginlega EES nefndin úrlausn ágreiningsmála sem komið geta upp 

við framkvæmd samningsins en í 2. mgr. 105. gr. EES er kveðið á um að nefndin skuli athuga 

þróun dómsúrlausna dómstóls ESB og EFTA-dómstólsins. Nefndinni ber jafnframt að fara eftir 

                                                
 
32 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
148. 
33 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
147. 
34 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
150. 
35 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls 10. 
36 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls 15. 
37 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 42-43. 
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þeirri málsmeðferð sem fjallað er um í 111. gr. EES ef ekki hefur tekist að varðveita einsleita 

túlkun á samningnum.38  

Í þriðja lagi fellur einnig í skaut nefndarinnar að fjalla um öll önnur málefni sem varða 

samskipti samningsaðila en kveðið er á um í 5. gr. EES að í nefndinni geti aðilar hvenær sem 

er vakið máls á áhyggjuefnum samkvæmt þeirri málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 

92. gr. og 2. mgr. 89. gr. EES.  

Lykilhlutverk sameiginlegu EES nefndarinnar er að viðhalda EES samningnum í samræmi 

við lagaþróun innan ESB og tryggja greiða og einsleita framkvæmd hans.39  

Davíð Þór Björgvinsson hefur túlkað valdið til að taka ákvarðanir um upptöku nýrra gerða 

í samninginn þannig að nefndinni sé gefið vald til að gera þjóðréttarsamninga en til að slíkir 

samningar verði bindandi að þjóðarétti verður málsmeðferð sem á við um stofnun 

þjóðréttarlegra skuldbindinga í viðeigandi landi að fara fram.40 Þjóðréttarsamningur er bindandi 

gerningur sem ríki eða alþjóðastofnanir gera sín á milli til að skapa rétt og leggja skyldur á 

samningsaðila að þjóðrétti.41 Þjóðréttur er lárétt lagakerfi þar sem formlegu ríkisvaldi er ekki 

til að dreifa við til dæmis lagasetningu í landsrétti42 og eru þjóðréttarsamningar mikilvægasta 

réttarheimild þjóðréttarins.43 Álitamál hafa komið til kasta EFTA dómstólsins varðandi þessar 

valdheimildir sbr. EFTAD, mál E-6/01, EFTACR 2002, bls 281 eða CIBA-málið. Þar var til 

álita hvort sameiginlega EES nefndin hefði valdheimildir til að ákveða að Noregur gæti 

samþykkt undanþágur frá gildandi réttarreglum ESB eins og gert var með yfirlýsingu, en komist 

var að þeirri niðurstöðu að svo væri. Í dóminum kom fram að ákvarðanir sameiginlegu EES 

nefndarinnar fælu í sér ákveðna einfaldaða tegund af þjóðréttarsamningi milli annars vegar ESB 

og aðildarríkja þess og hins vegar EFTA ríkjanna. 

Til aðstoðar sameiginlegu EES nefndarinnar starfa fimm undirnefndir (e. subcommittees) 

og fjallar fyrsta um mál á sviði frjáls vöruflæðis, önnur um frjálst flæði fjármagns og þjónustu, 

þriðja um frjálsa för fólks, fjórða um þverfagleg málefni og samstarfsverkefni og fimmta um 

lagaleg og stofnanaleg mál.44 Áður en ákvarðanir eru teknar í sameiginlegu EES-nefndinni eru 

                                                
 
38 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 43. 
39 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 44. 
40 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 44. 
41 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls 149. 
42 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls 35. 
43 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls 43. 
44 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls 13. 
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þær undirbúnar af undirnefndunum45 en þeim til aðstoðar er fjöldi vinnuhópa sem fjalla um 

gerðir á fyrri stigum.   

 

3.5   Upptaka gerða í EES samninginn 

Vegna markmiðs EES samningsins um einsleitni verður hann að þróast í takt við regluverk ESB 

sem þýðir að hann tekur reglulega breytingum og er uppfærður en samningurinn gerir ráð fyrir 

að samþykktar ESB gerðir sem hann nær til séu teknar upp í EES samninginn46 og verða þær 

hluti af viðaukum eða bókunum hans. Að því loknu er EFTA ríkjunum skylt að taka þær upp í 

landsrétt sinn. „Gerðir“ verður hér notað sem yfirheiti fyrir tilskipanir, reglugerðir, ákvarðanir, 

tilmæli og aðrar reglur frá ESB.47 Það er mikið hagsmunamál að geta haft áhrif á tilkomu eða 

innihald ESB gerða enda hugsanlegt að um sé að ræða gerð sem verður í framhaldi hluti af EES 

samningnum. EFTA ríkin hafa þó enga aðild að stofnunum ESB sem setja nýjar gerðir og hefur 

það því verið gagnrýnt að EFTA ríkin séu skyldug til að taka gerðir upp í landsrétt sinn án þess 

að geta haft bein áhrif á aðdraganda nýrrar gerðar.48 Það er hlutverk sameiginlegu EES 

nefndarinnar að kanna hvort ný gerð falli undir EES samninginn, ákveða hvaða viðauka gerðin 

verður tekin upp í og meta hvernig hún verður löguð að samningnum.49 Gerð sem ákveðið er 

að taka upp í EES samninginn tekur gildi strax næsta dag nema um annað sé kveðið eða 

gildistökudagur hennar ekki runninn upp.50 Við töku hverrar ákvörðunar innan sameiginlegu 

EES nefndarinnar hefur hvert EFTA ríki neitunarvald enda skulu EFTA ríkin einróma 

sammála.51 Höfundar bókarinnar Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 

efnahagssvæðisins telja að „hægt væri að sjá fyrir sér að samningurinn geti ónýst á skömmum 

tíma ef EFTA ríkin nýta sér þjóðréttarlegan rétt sinn til að hafna nýjum gerðum“ og jafnframt 

er álitið að neitunarvaldið sé meira að forminu til eða til þess að beita í einhvers konar neyð og 

að frá pólitísku sjónarhorni sé það varla fyrir hendi.52 Þetta hefur valdið ákveðinni ólgu um 

                                                
 
45 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
152. 
46 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
163. 
47 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls 9. 
48 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
163-164. 
49 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
165. 
50 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls 29. 
51 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
165. 
52 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
167. 
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hvort það eigi sér í raun stað framsal á valdheimildum fullvalda ríkis Íslands án heimildar þar 

sem allar ESB gerðir hafa verið teknar upp í EES samninginn án þess að neitunarvaldi hafi 

verið beitt. Lögð var fram þingsályktunartillaga53 um könnun á framkvæmd EES samningsins 

en þar er fjallað um „óvirkt neitunarvald“ EFTA ríkjanna og því haldið fram að ástæða þess sé 

að „hvert EFTA-ríkjanna veit að ef það beitir neitunarvaldinu getur það þurft að lúta 

neitunarvaldi annars ríkis í næstu umferð og þannig koll af kolli.“ Jafnframt er svipuðu 

sjónarmiði og kemur fram í fyrrnefndri bók varpað fram um að beiting neitunarvaldsins myndi 

„kollvarpa samningnum.“ 

 

4   Samvinna utan marka fjórþætta frelsisins   
Auk rýmkunar á innri markaðnum til EFTA ríkjanna hefur EES samningurinn í för með sér 

víðfemt samstarf samningsaðila á hinum ýmsu sviðum eins og komið hefur fram. Í samningnum 

er fjallað um samvinnu utan marka fjórþætta frelsisins í VI. hluta hans. Þau ákvæði sem falla 

undir þann hluta samningsins fela aðeins í sér hefðbundnar þjóðréttarskuldbindingar og ganga 

skemur en þau ákvæði sem fjalla um fjórfrelsið og samkeppni, þar sem ekki eru eins kröfur til 

innleiðingar í landsrétt samningsaðila.54 Fjallað er um samvinnu utan marka fjórþætta frelsisins 

í 78. gr. EES sem fellur undir jaðar- og lárétt mál (e. flanking and horizontal policies). Jaðarmál 

eru skilgreind sem mál sem fylgja öðrum málum55 en jaðarmálum fylgja síðan lárétt mál (e. 

horizontal policies) sem breikka samvinnuna á önnur svið56 sem geta þó fallið undir fjórþætta 

frelsið. Fjórða undirnefnd sameiginlegu EES nefndarinnar fjallar um jaðar- og lárétt mál.57  

Þá er í 80. gr. EES fjallað um það hvernig samvinna samkvæmt 78. gr. eigi að fara fram og 

er það með hliðstæðri löggjöf þar sem við á en einnig með meðal annars þátttöku EFTA ríkjanna 

í rammaáætlunum ESB, upptöku sameiginlegrar starfsemi á tilteknum sviðum og samræmingu 

aðgerða og starfsemi fyrir tilstilli alþjóðastofnana.58 Í 81. gr. EES er kveðið á um þær 

meginreglur sem gilda um þátttöku EFTA ríkja í rammaáætlun ESB, einstakri áætlun, verkefni 

eða annarri aðgerð. Með ákvæðinu er jafnrétti EFTA ríkjanna tryggt í samstarfinu upp að vissu 

                                                
 
53 Þingsályktun um könnun á framkvæmd EES-samningsins, þskj. 58, 135. lögþ. 2007–8. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/135/s/0058.html. [Sótt á vefinn 11.4.2019]. 
54 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 33.  
55 S. F. Goodman: The European Union, bls 70. 
56 S. F. Goodman: The European Union, bls 71. 
57 Vefsíða EFTA, https://www.efta.int.  
58 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls 992. 
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marki enda fá þau sæti í nefndum og samstarfsstofnunum sem hafa umsjón með verkefnum og 

einnig hafa þau færi á að taka þátt í ákvarðanatöku varðandi áætlanir.59  

 

4.1   Bókun 31 og menntamál 

Í 79. gr. og 84.–86. gr. EES er minnst á bókun 31 við EES samninginn en í henni er kveðið 

nánar á um efni og umfang samstarfs samkvæmt 78. gr. sem fjallað var um að ofan. Bókanir 

eru hluti af EES samningnum, hafa mikla þýðingu við skýringu og beitingu hans, og hafa ýmis 

áhrif á upptöku samningsins í landsrétt.60 Almennt eru bókanir við samninginn ekki lögfestar 

en þær teljast þó til þeirra skuldbindinga að þjóðarétti sem af honum leiða.61 Fjallað er um jaðar- 

og lárétt mál í bókun 31 en þar er að finna ýmsar ESB gerðir sem teknar hafa verið upp í EES 

samninginn. Í 4. gr. bókunar 31 er kveðið á um menntun, þjálfun og æskulýðsmál. 

Þann 5. desember 2003 tók Evrópuþingið og Evrópuráðið ákvörðun nr. 2317/2003 að 

gefinni tillögu framkvæmdastjórnar ESB um að setja á laggirnar áætlun um að auka gæði æðri 

menntunar og efla skilning á annarri menningu með samvinnu við þriðju lönd en hún hefur 

verið kölluð Erasmus Mundus áætlunin. Í ákvörðuninni er vísað til tveggja ráðherrafunda 

Bologna ferlisins (e. the Bologna Process) en á fyrri fundinum sem nefndur er settu evrópskir 

menntamálaráðherrar fram yfirlýsingu sem innihélt markmið um að stofna evrópskt svæði æðri 

menntunar (e. European Higher Education Area, EHEA). Það yrði meðal annars gert með því 

að samræma einingakerfi háskóla í Evrópu sem er til þess fallið að auðvelda skipti bæði 

stúdenta og kennara á milli landa og með því að samræma gæðaeftirlit með gráðum á 

háskólastigi. Undir þessa yfirlýsingu skrifaði fulltrúi Íslands en Ísland hefur tekið þátt í Bologna 

ferlinu síðan og fylgja íslenskir háskólar ferlinu. Þá kemur einnig fram í ákvörðuninni að „aukin 

alþjóðavæðing á sviði æðri menntunar væri nauðsynleg til að bregðast við kröfum 

hnattvæðingarferlisins.“ Sameiginlega EES nefndin tók ákvörðun nr. 66/2004 þann 24. apríl 

2004 um að breyta bókun 31 þannig að samstarf samningsaðila EES samningsins tæki til 

þessarar ákvörðunar Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um áætlunina.  

Samstarf samningsaðila EES samningsins á sviði menntamála telst til jaðarmála og gerir 

VI. hluti samningsins EFTA ríkjunum kleift að taka þátt í meðal annars áætlunum og öðru 

samstarfi sem er sprottið frá ESB og tengist fjórfrelsinu óbeint.62  

                                                
 
59 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls 993. 
60 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 100. 
61 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 99. 
62 Thérèse Blanchet, Risto Piipponen og Maria Westman-Clément: The Agreement on the European Economic 
Area (EEA), bls 17. 
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Erasmus+ er til að mynda styrkjaáætlun ESB fyrir mennta-, æskulýðs- og íþróttamál sem 

hefur gert fjölda íslenskra stúdenta kleift að fara í skiptinám og starfsþjálfun erlendis auk þess 

sem ýmis verkefni hér á landi fá úthlutun frá áætluninni ár hvert.63  

Bologna ferlið er samstarf um æðri menntun á milli Evrópuríkja, sem þó eru ekki öll aðilar 

að EES samningnum en framkvæmdastjórn ESB hefur mikla aðkomu að því, sem leiðir 

óhjákvæmilega til ákveðinnar samræmingar æðri menntunar. Við könnun á því hvort Bologna 

ferlið hafi haft áhrif á Íslandi er vert að nefna að það hefur komið upp í umræðum á Alþingi og 

hafa að minnsta kosti tveir mennta- og menningarmálaráðherrar vikið að því á Alþingi. 

Í fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra var vikið að Bologna ferlinu og þá hvaða 

fyrirmæli fælust í yfirlýsingu þess um samræmt gæðaeftirlit með háskólum. 64 Í svari ráðherra 

kom meðal annars fram:  

Bologna-yfirlýsingin er yfirlýsing sem menntamálaráðherrar 29 Evrópuríkja undirrituðu 
1999 en markmiðið með henni er að vinna sameiginlega að því að gera Evrópu að 
samfelldu menntunarsvæði árið 2010. Með undirritun sinni tóku Íslendingar m.a. undir 
þau markmið Bologna-yfirlýsingarinnar að efla samstarf í Evrópu til að tryggja gæði 
háskólanáms. Þetta höfum við undirritað.65 (Áherslubreyting höfundar) 

Ljóst er að með undirritun fulltrúa Íslands var tekin ákvörðun um að vinna að markmiðum 

Bologna ferlisins.  

Af umræðum um frumvarp til laga nr. 63/2006 um háskóla er óhætt að draga þá ályktun að 

uppi hafi verið áhyggjur af því að samræming Bologna ferlisins myndi hafa það í för með sér 

að íslenskir háskólar yrðu steyptir í sama mót og evrópskir háskólar en í ræðu eins þingmanns 

kom meðal annars fram: 

Því annars vegar er lögð áhersla á að það þurfi að auka sjálfstæði háskólanna en á hinn 
bóginn er sagt að nú eigi að steypa allt í sama mót, að allir eigi að fara inn í Bologna-
ferlið og gæðamatið og að vottunin þurfi að vera eftir stöðlum sem eru eins frá skóla til 
skóla. [...] Á hvern hátt getum við aukið sjálfstæði skóla en um leið sett þá inn í mót sem 
er sameiginlegt öllum skólum í Evrópu?66 (Áherslubreyting höfundar) 

                                                
 
63 Vefsíða Erasmus+, https://www.erasmusplus.is.  
64 Fyrirspurn um samræmt gæðaeftirlit með háskólum, þskj. 305, 131. lögþ. 2004-5. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/131/s/0305.html. [Sótt á vefinn 10.4.2019]. 
65 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (2004). Samræmt gæðaeftirlit með háskólum, 8. desember. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/131/12/r08105626.sgml. [Sótt á vefinn 10.4.2019]. 
66 Kolbrún Halldórsdóttir (2006). Háskólar, 2. febrúar. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/132/rad20060202T122305.html. [Sótt á vefinn 10.4.2019]. 
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Þá má áætla af sömu ræðu að þingmanni þótti frumvarpið taka mið af Bologna yfirlýsingunni 

enda sagði þar jafnframt: „meginþættir frumvarpsins eru í sjálfu sér þetta samræmda námsmat 

og það sem tilheyrir Bologna-yfirlýsingunni.“67 

Háskóli Íslands sendi inn umsögn um frumvarp til laga nr. 63/2006 um háskóla þar sem 

margoft var vísað til Bologna ferlisins en meðal annars var minnst á þróun á háskólastarfsemi 

innan lands sem utan með tilliti til Bologna yfirlýsingarinnar68 en í umsögninni sagði: 

Hér er einkum átt við fjölgun skóla á háskólastigi innanlands og stefnumótun í æðri 
menntun í Evrópu sem kennd er við Bolognayfirlýsinguna frá 1999 sem Ísland er aðili 
að og íslenskir háskólar hafa tekið virkan þátt í. (Áherslubreyting höfundar) 

Í umsögn Bandalags íslenskra námsmanna um framvarp til laga nr. 63/2006 um háskóla var 

því fagnað að endurskoðun á lögum um háskóla ætti sér stað og einnig var vísað til Bologna 

ferlisins.69 Í umsögninni sagði:  

Miklar breytingar hafa orðið í háskólasamfélaginu á síðustu árum og því löngu orðið 
nauðsynlegt að endurskoða löggjöfina, sérstaklega með tilliti til gæðamats og fleiri þátta 
Bologna - ferlisins. (Áherslubreyting höfundar) 

Jafnframt var í umsögninni lögð áhersla á að liður í Bologna yfirlýsingunni um að stúdentar 

hefðu fulltrúa á öllum stigum ákvörðunartöku, yrði tekinn til skoðunar. 

Þó erfitt sé að fullyrða nákvæmlega um áhrif Bologna ferlisins er ljóst að þeirra gætti upp 

að vissu marki við endurskoðun á lögum nr. 63/2006 um háskóla eins og sjá má af 

lögskýringargögnum. 

Í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi var mennta- og menningarmálaráðherra spurður um 

skipulagningu kennaranáms á háskólastigi og svari hans kom fram: „það sem við höfum rætt 

við háskólana er að skipuleggja námið út frá Bologna ferlinu þannig að það sé eðlileg 

útgönguleið að þremur árum liðnum og það er það sem þegar er gert.“70 

Ljóst er að áhrif Bologna ferlisins á skipulag háskólamenntunar á Íslandi eru mikil og hafa 

leitt til þess að starfsemi íslenskra háskóla er í mun meira samræmi við starfsemi evrópskra 

háskóla nú en áður.  

                                                
 
67 Kolbrún Halldórsdóttir (2006). Háskólar, 2. febrúar. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/132/rad20060202T122305.html. [Sótt á vefinn 10.4.2019]. 
68 Umsögn HÍ um frumvarp til laga nr. 63/2006 um háskóla, þskj. 645, 132. lögþ. 2005-6. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/132/132-1136.pdf. [Sótt á vefinn 15.4.2019].  
69 Umsögn BÍSN um frumvarp til laga nr. 63/2006 um háskóla, þskj. 645, 132. lögþ. 2005-6. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/132/132-1074.pdf. [Sótt á vefinn 15.4.2019]. 
70 Katrín Jakobsdóttir (2013). Kennaranám, 14. mars. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20130314T110139.html. [Sótt á vefinn 10.4.2019]. 
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Hér má einnig í dæmaskyni nefna hæfniramma um íslenska menntun en tilgangur hans er 

tvíþættur „annars vegar að auka gagnsæi innan menntakerfis [Íslands] og hinsvegar að auka 

gagnsæi milli evrópskra menntakerfa.“71 Á vegum ESB starfar vinnuhópur um hæfniramma 

evrópskra menntakerfa (e. European Qualification Framework Advisory Group) en þar hefur 

Ísland fulltrúa. Hlutverk vinnuhópsins er að aðstoða framkvæmdastjórn ESB við innleiðingu á 

hæfniramma evrópskra menntakerfa (European Qualification Framework, EQF).72  

 

5   Hverjar eru skyldur EFTA ríkja? 
Eins og áður hefur komið fram byggir EES samningurinn á svokallaðri meginreglu um 

einsleitni og spilar þar 7. gr. EES stórt hlutverk en ákvæðið segir: 

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 þessu ákvæði felst skylda til að tryggja samræmi milli íslenskra laga og ESB gerða sem vísað 

er til í EES samningnum eða ákvörðunum sameiginlegu EES nefndarinnar sem jafnframt gerir 

einstaklingum og lögaðilum fært að byggja rétt á þeim.73 

Á Íslandi er byggt á tvíeðli lands- og þjóðaréttar sem gerir það að verkum að sérstakra 

aðgerða er þörf til þess að tryggja að EES samningurinn hafi gildi að landsrétti.74 

 

5.1   Hverjar eru skyldur ríkjanna í jaðarmálum? 

Með EES samningnum er gert ráð fyrir innleiðingu á löggjöf um innri markaðinn og þannig 

fjórþætta frelsið vegna meginreglunnar um einsleitni, eins og snert hefur verið á að ofan. Af 

samningnum leiða ýmsar láréttar stefnur sem beintengjast fjórfrelsinu en einnig stefnur um 

jaðarmál sem menntamál falla undir.75 Stefnur um jaðarmál eru ekki byggðar á réttarreglum 

                                                
 
71 Vefsíða Stjórnarráðsins, https://www.stjornarradid.is. 
72 Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB, http://ec.europa.eu. 
73 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 223. 
74 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
169-170. 
75 Vefsíða Evrópuþingsins, http://www.europarl.europa.eu. 
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ESB en eru innleiddar með ýmsu samstarfi samningsaðila. Eins og fram hefur komið áður fellur 

svið menntamála undir valdheimildir ESB til þess að styðja, samræma eða bæta við aðgerðir 

aðildarríkja ESB og því er ESB ekki heimilt að koma í stað aðildarríkja á því sviði.  

ESB hefur heimild til að setja bindandi gerðir að því gefnu að þær fjalli um víðtæk markmið 

sem ESB stefnir að með aðgerðum á sviði menntamála og annarra sem fjalla um jaðarmál. 

Valdsvið aðildarríkja ESB skal ekki skert en telja verður að það sé heft upp að því marki sem 

innihald gerðar kveður á um. Þá er óljóst hvað felst í því að ESB sé ekki heimilt að samræma 

landslög aðildarríkja á þessu sviði en geti þó sett bindandi gerðir sem geta haft svipaðar 

afleiðingar og lagasamræming hefur.76  

EFTA ríkjunum er ekki skylt að taka upp í EES samninginn gerðir sem varða jaðarmál og 

aðrar sem falla undir VI. hluta samningsins en ef það er gert er það með stoð í bókun 31 við 

samninginn.77 

Ákvörðun um hvort að slíkar gerðir verði teknar upp í EES samninginn liggur hjá 

sameiginlegu EES nefndinni. Hins vegar er gert ráð fyrir að samningsaðilar taki þátt í því 

samstarfi sem á sér stað á sviði menntamála og leiðir það óhjákvæmilega til samræmingar.  

 

5.2   Eftirlit með framkvæmd EES samningsins  

Ákvæði VII. hluta EES samningsins, sem fjallar um skipulag samstarfsins, tilhögun 

ákvarðanatöku, einsleitni, tilhögun eftirlits og lausn deilumála, gilda einungis um VI. hluta 

samningsins ef sérstaklega er kveðið á um það í þeim hluta eða bókun 31, samkvæmt í 3. mgr. 

79. gr. EES.78 Vísað er sem dæmi til VII. hluta í 86. gr. EES um hlutverk sameiginlegu EES 

nefndarinnar en ekki er slík tilvísun til VII. hluta um ákvæði samningsins um eftirlit sem þýðir 

að þau sem fjalla um starfsemi eftirlitsstofnunar EFTA (e. EFTA Surveillance Authority, ESA) 

eiga ekki ávallt við um samvinnuna utan fjórþætta frelsisins.79 EFTA ríkin hafa komið á fót 

sjálfstæðri eftirlitsstofnun sbr. 108. gr. EES sem segir: 

EFTA-ríkin skulu koma á fót sjálfstæðri eftirlitsstofnun (eftirlitsstofnun EFTA) svo og 
kerfi svipuðu og fyrir er í bandalaginu, meðal annars kerfi til að tryggja efndir á 
skuldbindingum samkvæmt samningi þessum og til eftirlits með lögmæti aðgerða 
eftirlitsstofnunar EFTA á sviði samkeppni.  

                                                
 
76 Paul P. Craig og Gráinne De Búrca: EU Law: Text, Cases, and Materials, bls 88. 
77 Margrét Einarsdóttir og Stefán Már Stefánsson: „Um valdmörk og valdheimildir stofnana Evrópusambandsins 
og Evrópska efnahagssvæðisins“, bls 376. 
78 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls 991. 
79 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
161. 
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ESA hefur upp að vissu marki hliðstætt hlutverk og framkvæmdastjórn ESB eða að því er varðar 

eftirlit með framkvæmd EES samningsins.80 Af 108. gr. EES leiðir að hlutverk ESA sé að 

fylgjast með því að EES samningurinn sé réttilega efndur. ESA gerir það með því að fylgjast 

með því að EFTA ríkin innleiði réttargerðir sem teknar hafa verið upp í EES samninginn og 

fullnægi skuldbindingum sínum að öðru leyti. Ef að EFTA ríkin gera það ekki eru fyrst gerðar 

óformlegar athugasemdir, ef ekki er gripið til úrbóta er ríkinu send formleg tilkynning (e. letter 

of formal notice) og síðast er rökstutt álit (e. reasoned opinion) send til ríkisins. ESA höfðar 

loks mál fyrir EFTA dómstólnum ef EFTA ríki bregst ekki við rökstuddu áliti.81 ESA getur 

hafið mál að eigin frumkvæði eða út frá kvörtun frá EFTA ríki, stofnunum ESB eða 

einkaaðilum.82 

Valdsvið ESA nær ekki beint til gerða sem falla undir VI. hluta EES samningins, sbr. 3. 

mgr. 79. gr. og 108. gr. EES. Ýmsar meginreglur EES samningsins geta þó átt við þessar gerðir 

þar sem þær falla undir efnissvið sem teljast einnig til EES réttar.83 

Túlkun á 48. gr. SFE um frjálsa för launafólks og úrlausnum dómstóls ESB henni tengdri 

hefur það í för með sér að þrátt fyrir að skipulag menntamála sé á forræði aðildarríkja þá þurfa 

þau við framkvæmd á því sviði að gæta þess að brjóta ekki gegn reglum ESB réttar, svo sem 

fjórfrelsisreglunum. Ef tvíhliða samningur á sviði menntamála fellur ekki að ESB rétti og 

hindrar til að mynda frjálsa för þurfa aðildarríkin að grípa til aðgerða til að greiða fyrir frjálsri 

för, samkvæmt 5. gr. SFE.84 

Með afleiddri löggjöf er samfélagsstaða stúdenta nánar útfærð en í tilskipun 1993/96/EBE 

var kveðið á um búseturétt stúdenta sem var samkvæmt 1. gr. áskilinn fyrir stúdenta, maka og 

börn þeirra.85 Reglurnar um frjálsa för fólks eru í megindráttum eins í EES rétti en sem dæmi 

hafði tilskipun 1993/96/EBE verið tekin upp í EES samninginn en samkvæmt 2. mgr. 31. gr. 

EES eru sérstök ákvæði um staðfesturétt í VIII. viðauka.86 Nú hefur tilskipun 2004/38/EB um 

rétt borgara ESB og aðstandenda þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði 

aðildarríkjanna komið í stað tilskipunar 1993/96/EBE og verið tekin upp í EES samninginn. 

                                                
 
80 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 47. 
81 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls 
161. 
82 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls 14. 
83 Margrét Einarsdóttir og Stefán Már Stefánsson: „Um valdmörk og valdheimildir stofnana Evrópusambandsins 
og Evrópska efnahagssvæðisins“, bls 376. 
84 Paul Joan George Kapteyn og Pieter VerLoren Van Themaat: Introduction to the Law of the European 
Communities, bls 1114-1115. 
85 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls 444. 
86 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls 453-454. 
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Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að stúdentar frá öðrum ríkjum eiga tryggan búseturétt á 

Íslandi en jafnframt eiga börn EES launþega rétt til skólagöngu hér. Á hið síðarnefnda var 

fjallað um í áliti UA 2. nóvember 2006 (4838/2006) en í bréfi til mennta- og 

menningarmálaráðherra rakti umboðsmaður Alþingis réttindi EES launþega og fjölskyldna 

þeirra til dvalar á Íslandi og aðgangs að menntastofnunum. Vísaði hann til 28. gr. EES sem felur 

í sér að launþegar eigi rétt til frjálsrar farar á Evrópska efnahagssvæðinu og jafnframt til 

reglugerðar (EBE) nr. 1612/1968 sem þá var í gildi og hafði verið innleidd í íslenskan rétt með 

þágildandi lögum nr. 47/1993 um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska 

efnhagssvæðisins. Í 12. gr. reglugerðarinnar kom fram að börn ríkisborgara EES ríkis sem hefur 

verið ráðinn til vinnu í öðru EES ríki eigi rétt á almennri skólagöngu í því ríki. Nú er í gildi 

samsvarandi reglugerð (ESB) nr. 492/2011 um frjálsa för launafólks innan Sambandsins sem 

innleidd hefur verið í lög nr. 105/2014 um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. 

Grunnreglur EES samningsins um innri markaðinn teygja þannig anga sína inn á svið 

menntamála og hefur því ESA vald til þess að ganga úr skugga um að EFTA ríkin brjóti ekki 

gegn reglum fjórfrelsisins. 

 

6   Samantekt 
Evrópusamstarf í kjölfar EES samningsins hefur verið lyftistöng fyrir Ísland á flestum sviðum 

þjóðfélagsins og þá sérstaklega má sjá þess merki á sviði menntamála. EES samningurinn er 

ekki eins og aðrir milliríkjasamningar enda fá EFTA ríkin aðgang að innri markaði ESB án þess 

þó að þau framselji fullveldisréttindi til stofnana Sambandsins.87 Þannig má færa rök fyrir því 

að EFTA ríkin fái aðgang að verðmætum ESB án mikils fórnarkostnaðar. Þá njóta EFTA ríkin 

einnig góðs af samvinnu sem á sér stað fyrir utan marka fjórþætta frelsisins, eins og farið hefur 

verið yfir, til dæmis á sviði menntamála. Unnið hefur verið að því að skapa samræmt evrópskt 

háskólasvæði í gegnum tíðina og ljóst er að því verður haldið áfram.  

Árið 1998 hélt mennta- og menningarmálaráðherra ræðu við upphaf Evrópudaga þar sem 

hann sagði: „Ég leyfi mér að slá því föstu að á fáum einstökum sviðum hefur aðildin að EES 

skipt okkur meiru en að því er varðar menntun, rannsóknir og vísindi.“88 Rúmum tuttugu árum 

                                                
 
87 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 32. 
88 „EES hefur skipt mestu fyrir menntun og vísindi“, bls 4. 
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síðar hefur EES samningurinn enn mikil áhrif á sviði menntamála og út frá áformum 

framkvæmdastjórnar ESB er ljóst að hann muni gera það áfram næstu árin.   

Aðkoma ESB á sviði menntamála er tvímælalaus þá annars vegar vegna upptöku gerða í 

EES samninginn og hins vegar af völdum samstarfs sem fólgið er í aðild að EES samningnum 

sem og annarrar samvinnu sem leiðir af samningnum. Þegar leitast er við að svara spurningunni 

um það hvort Ísland hafi eftirlátið ESB, með aðild sinni að EES samningnum, að skipuleggja 

menntakerfi sitt hallast höfundur að því að svara neitandi enda EFTA ríkin ekki skyldug til 

upptöku ESB gerða eða til þátttöku í Evrópusamstarfi. Þó má ekki með öllu útiloka aðkomu 

ESB á þessu sviði og ber að hafa í huga umfang valds ESB enda ekki sjálfgefið að afleiðingar 

þess séu minni en þær sem lagasamræming hefur í för með sér. 

Þau áhrif og sú samræming sem hefur átt sér stað á íslensku menntakerfi í kjölfar upptöku 

gerða og annars samstarfs hefur verið að miklu leyti til þess fallin að efla og styrkja það, meðal 

annars með auknum hreyfanleika stúdenta og kennara og áherslu á aukin gæði náms. Sterkt 

menntakerfi og þá sérstaklega á háskólastigi er forsenda verðmætasköpunar og þess að Ísland 

sé samkeppnishæft á alþjóðavettvangi enda eru háskólar uppspretta þekkingar og hugmynda. 

Þannig hefur þátttaka okkar í Evrópusamstarfinu í gegnum EES án efa gert það að verkum 

að við höfum hleypt heimdraganum hvað snertir menntun og gert okkur kleift að standa sem 

jafningjar í fjölþjóðlegu samfélagi nútímans.  
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