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Útdráttur  

Á undanförnum tveimur áratugum hefur sérstofnunum ESB fjölgað verulega. Nokkrar þeirra 

gegna hlutverki á hinum innri markaði og hafa þar af leiðandi þýðingu fyrir EES-samninginn. 

Mörgum þessara stofnanna hefur verið fengið vald til að taka bindandi ákvarðanir fyrir 

einstaklinga og lögaðila í aðildarríkjunum. Óumdeilt er að slíkar ákvarðanir fela í sér 

valdframsal til alþjóðastofnana. Í allmörgum ritgerðum hefur verið fjallað um það álitamál 

hvort, eða að hvaða marki, íslenska ríkið geti framselt ríkisvald til alþjóðastofnana sem leiða 

af skuldbindingum á grundvelli EES-samningsins og hvernig stjórnskipulegum heimildum 

slíks framsals er háttað. Þar að auki er til mikið magn fræðirita um sama efni. Í þessari ritgerð 

eru ótroðnar slóðir fetaðar og höfundur reynir, eftir fremsta megni, að varpa nýju ljósi á þetta 

viðfangsefni. Þannig er megintilgangur ritgerðarinnar að gera grein fyrir áhrifum laga sem fela 

í sér valdframsal til alþjóðastofnana á grundvelli EES-samningsins og fjalla ítarlega um þessi 

lög. Er verið að beita þeim í framkvæmd og ef svo er ekki þá verður lagt mat á líkur þess að 

þeim verði beitt. Auk þess verður skoðað hver getur beitt þessum lögum, við hvaða 

kringumstæður og að hverjum þær ákvarðanir sem í lögunum felast geta beinst að.  

 Í ritgerðinni er þeim gerðum sem komið hafa til álita í tengslum við framsal valds til 

alþjóðastofnana gerð greinargóð skil. Þannig er fjallað um framsal valds, m.a. á sviði 

samkeppnismála, flugöryggis, og persónuverndar. Í meginatriðum er niðurstaðan sú að í 

staðinn fyrir stofnanir ESB, þá er ESA yfirleitt fengnar valdheimildir til þess að taka bindandi 

ákvarðanir gagnvart EFTA-ríkjunum. Eru þessar valdheimildir þá yfirleitt í formi 

sektarákvæða eða bindandi ákvarðana þegar landsbundin eftirlitsyfirvöld hafa ekki getað 

komist að samkomulagi um tiltekið efni. Þá hefur ESA aðeins þurft að beita þessum 

valdheimildum tvisvar sinnum, í báðum tilvikum gagnvart norskum fyrirtækjum.   
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Abstract  

In the past two decades, the number of EU specialized institutions has increased significantly. 

Some of these institutions play a part in the internal market and therefore have significance for 

the EEA-agreement. Many of these institutions have been given powers to make decisions that 

are binding for individuals and legal persons in the Member States. Numerous papers have 

dealt with the issue of whether or to what extent the Icelandic Government can delegate state 

authority to international organizations that derive from obligations under the EEA Agreement 

and how the constitutional powers of such extradition are governed. In addition, there is a large 

amount of scholarly literature on the same subject. In this thesis the author tries to shed new 

light on this subject. Thus, the main purpose of the thesis is to explain the effects of laws that 

involve the delegation of powers to international organizations on the basis of the EEA 

Agreement, and to discuss these sources in detail, that is, who they are, who can use them, in 

which circumstances and to whom they are directed at.  

In addition, this thesis examines whether these sources have been implemented, and if 

not, assess the likelihood of them being applied. The thesis gives a clear understanding of the 

types of actions that have been considered in connection with the transfer of power to 

international organizations. ESA is usually empowered to take binding decisions against the 

EFTA States instead of EU institutions. These decisions are usually in the form of a fine or a 

binding decision when national regulatory authorities have not been able to reach agreement 

on a particular subject. It is noteworthy to mention that ESA has only used these powers twice 

and in both instances they were directed at Norway.  
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1 INNGANGUR  

Íslenska ríkið tekur þátt í margvíslegri samvinnu við önnur ríki og stofnar þar til alþjóðlegra 

skuldbindinga með þjóðréttarsamningum. Þá er Ísland aðili að ýmsum alþjóðastofnunum sem 

hafa eftirlit með framkvæmd þjóðréttasamninga.1 Á undanförnum áratugum hafa orðið 

grundvallarbreytingar á eðli og umfangi milliríkjasamvinnu. Felast breytingarnar í því að 

alþjóðastofnanir gegna æ mikilvægara hlutverki í að framfylgja alþjóðlegum skuldbindingum 

sem ríki gangast undir en viðhorf til slíkrar samvinnu hafa gjörbreyst.2 Að sama skapi hafa 

mörk þjóðaréttar og landsréttar orðið óljósari þar sem viðfangsefni þjóðréttarsamninga tengjast 

í vaxandi mæli innviðum samfélagsins og réttarstöðu einstaklinga eða lögaðila í ríkjunum, 

beint eða óbeint.3 Ein veigamesta alþjóðlega samvinna sem íslenska ríkið er þátttakandi í er 

óumdeilanlega samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, sem tók gildi 1. janúar 1994.4 Með 

aðild að EES-samningnum skuldbatt íslenska ríkið sig til að lögfesta mikið magn réttarreglna 

sem eru í stöðugri þróun5 og að stærstum hluta sprottnar úr starfi Evrópusambandsins.6  

 Á undanförnum tveimur áratugum hefur sérstofnunum ESB fjölgað verulega.7 Nokkrar 

þeirra gegna hlutverki á hinum innri markaði og hafa því þýðingu fyrir EES-samninginn. 

Mörgum stofnanna hefur verið fengið vald til að taka ákvarðanir sem eru bindandi fyrir 

einstaklinga og lögaðila í aðildarríkjunum.8 Óumdeilt er að slíkar ákvarðanir fela í sér 

valdframsal til alþjóðastofnana. 9 Í allmörgum ritgerðum hefur verið fjallað um það álitamál 

hvort, eða að hvaða marki, íslenska ríkið geti framselt ríkisvald til alþjóðastofnana sem leiða 

af skuldbindingum á grundvelli EES-samningsins og hvernig stjórnskipulegum heimildum 

slíks framsals er háttað. Þar að auki er til mikið magn fræðirita um sama efni. Í þessari ritgerð 

verða fetaðar ótroðnar slóðir og reynt eftir fremsta megni að varpa nýju ljósi á þetta 

viðfangsefni. Þannig er megintilgangur ritgerðarinnar að gera grein fyrir áhrifum laga sem fela 

                                                      
1 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(2012) 65 (3) Úlfljótur 271, 273. 
2 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá ?“ 

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

sextugum / ritstjóri Svala Ísfeld Ólafsdóttir (Hið íslenska bókmenntafélag 2017) 115. 
3 sama heimild 116.  
4 Hér eftir EES-samningurinn eða Evrópska efnahagssvæðið  
5 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ (n. 

1) 273. 
6 Hér eftir ESB eða Evrópusambandið  
7Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar löggjafar“ 

(2016) 66 (4) Tímarit lögfræðinga 503, 526. 
8Halvard Haukeland Fredriksen og Christian NK Franklin, „Of Pragmatism and Principles: The EEA Agreement 

20 Years On“ (2015) 52 (3) Common Market Law Review 629, 676. 
9 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar löggjafar“ 

(n. 7) 526. 
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í sér valdframsal til alþjóðastofnana á grundvelli EES-samningsins og fjalla ítarlega um þessi 

lög. Er verið að beita þeim í framkvæmd og ef svo er ekki þá verður lagt mat á líkur þess að 

þeim verði beitt. Auk þess verður skoðað hver getur beitt þessum lögum, við hvaða 

kringumstæður og að hverjum þær ákvarðanir sem í lögunum felast geta beinst að.  

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

hugtökin hefðbundið milliríkjasamstarf annars vegar og yfirþjóðlegt vald hinsvegar. Í þriðja 

kafli verður helstu ákvæðum Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands,10 sem skipta máli í tengslum 

við framsal valds til alþjóðastofnana, gerð skil. Í beinu framhaldi verður í fjórða kafla fjallað 

um fjórmenningarálitið, gagnrýni fræðimanna á niðurstöðu fjórmenninganna og hina 

venjuhelguðu reglu sem varð til. Í fimmta kafla verður fjallað um vandamál tengd EES-

samningum og stjórnskipun á Íslandi. Í sjötta kafla ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir þeim 

gerðum sem fela í sér valdframsal til alþjóðastofnana á grundvelli EES-samningsins. Er þar 

m.a. um að ræða valdframsal á sviði samkeppnismála, flugöryggis og persónuverndar en í 

þessum málaflokkum fer eftirlitsstofnun EFTA með sektarvald. Skoðað verður hvort ESA hafi 

beitt þessum heimildum gagnvart íslenskum lögaðilum eða stofnunum. Þá verður þriðji 

orkupakkinn skoðaður út frá ofangreindum forsendum en auk þess verður gerð ítarleg grein 

fyrir stjórnskipulegum álitamálum í tengslum við hann. 

Í niðurstöðukafla verður að lokum greint frá helstu niðurstöðum ritgerðarinnar. 

Ritgerðin byggist m.a. á „hinni fræðilegu lagalegu aðferð“ (de lege lata) sem er viðurkennd 

rannsóknaraðferð í lögfræði. Felur hún í sér almenna greiningu á gildandi rétti.11 Með þeirri 

rannsóknaraðgerð er eftirfarandi heimildum gerð skil: settum lögum og öðrum 

réttarheimildum, dómum, fræðiskrifum innlendra og erlendra fræðimanna, auk ýmissa skýrslna 

sem EES- og ESB stofnanir hafa gefið út. Þá var einnig beitt rannsóknaraðferð sem kallast 

„eiginleg rannsóknaraðferð í lögfræði“ (e. Qualitative Approahces to Empirical Legal 

Research).12 Þannig voru viðtöl tekin við sérfræðinga hjá eftirlitsstofnun EFTA og 

Samgöngustofa. Auk þess fékk höfundur tölvupóst frá European Union Aviation Safety 

Agency. 

 

                                                      
10 Hér eftir stjórnarskrá eða stjskr.  
11 Jan M Smiths, „What is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research“ (2016) 13 

(6) Maastricht European Private Law Institute Working Paper online 

˂https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2644088˃ skoðað 8. maí 2019.  
12 Urzula Jaremba og Eaine Dr. Mak, „Interviewing judges in the Transnational context“ (2014) Law and 

Method ˂ https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2014/05/RENM-D-13-00002.pdf˃ Skoðað 

8. maí 2019.  
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2 MILLIRÍKJASAMSTARF 

2.1 Hefðbundið milliríkjasamstarf  

Með þjóðréttarsamningi (einnig kallaður milliríkjasamningur) er átt við gerning sem er 

bindandi fyrir samningsaðila og er ætlað að skapa rétt eða leggja skyldur á samningsaðila að 

þjóðarétti. Bæði ríki og alþjóðastofnanir geta verið aðilar að samningnum.13 Til þess að ríki 

geti tekið þátt í hvers konar milliríkjasamstarfi þarf það að vera fullvalda.14 Hefðbundið 

milliríkjasamstarf kristallast í þeirri reglu þjóðaréttar að fullvalda ríki (e.sovereign states) beri 

almennt ekki skyldur gagnvart öðrum ríkjum nema þau ákveði að stofna til þeirra sjálf.15  

Ef ákvörðun er tekin um að skrifa undir þjóðréttarsamning og stofna síðan í framhaldinu 

alþjóðlega stofnun í anda hefðbundins milliríkjasamstarfs þá hafa aðildarríkin hvert fyrir sig 

neitunarvald innan viðkomandi stofnunar. Jafnframt einkennir hefðbundið milliríkjasamband 

að þeir sem bera rétt og skyldu eru aðildarríkin sjálf.16 Þannig fellur það í skaut hvers og eins 

ríkis að ákveða hver réttindi og skyldur þegna þeirra séu á grundvelli þjóðréttarasamningsins. 

Hér er engin bein réttarverkan og engin forgangsáhrif þjóðaréttar að landsrétti. Ef ríki fer ekki 

eftir þeim skyldum sem það hefur gengist við að þjóðarétti, geta samningsaðilar ríkisins, þ.e. 

önnur aðildarríki, eingöngu haft uppi kröfur að þjóðarétti. Er það í samræmi við það 

fyrirkomulag, að hvert og eitt ríki hafi vald til þess að ákveða sjálft hvaða lög gilda innan 

yfirráðasvæði þess og hvernig þeim er framfylgt. Þegnar ríkis njóta því engra sjálfkrafa 

réttarúrræða umfram það sem ríkið ákveður að gefa sjálft eftir.17  

 

2.2 Yfirþjóðlegt vald  

Til er milliríkjasamstarf sem víkur frá hefðbundnu milliríkjasamstarfi sem er stundum kallað 

yfirþjóðlegt vald (e. supranational power) en hugtakið hefur þó ekki verið skilgreint til neinnar 

hlítar.18 Hugtakið hefur þannig enga eina tiltekna skilgreiningu, en þó er venjan að tala um 

yfirþjóðlegt vald í einhverju tilliti þegar alþjóðlegri stofnun er fengið vald til að fara með 

málefni sem varðar fullveldi ríkis, eins og það er skilgreint í hefðbundnum þjóðarétti.19 Er helst 

átt við að alþjóðastofnanir fari með hluta af löggjafarvaldi, dómsvaldi eða framkvæmdarvaldi 

                                                      
13 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 149. 
14 sama heimild 55-57. 
15 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið: 

Megindrættir (Hið Íslenska Bókmenntafélag) 42.  
16 sama heimild 43. 
17 sama heimild. 
18 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Orator 2000) 63. 
19 sama heimild. 
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ríkis eða ríkja. Hér er því ekki um að ræða hefðbundið milliríkjasamstarf, heldur gengur 

samstarfið með einhverjum hætti lengra en svo.20 

 Til eru nokkur atriði sem veita vísbendingu um það hvort, og að hvaða marki, ákveðin 

þjóðréttarsamningur feli í sér framsal á fullveldi ríkis.21 Hafa fræðimenn raðað atriðunum 

saman á mismunandi hátt og lagt ólíkar áherslur á þau.22 Þau atriði sem hafa hvað mest vægi 

og ber þ.a.l. að skoða fyrst eru: a) hvort þjóðréttarsamningur feli í sér að ákveðnum stofnunum 

sé komið á fót, t.d. dómstóli, sem sé að mestu leyti óháður áhrifavaldi aðildarríkjanna og geti 

tekið bindandi ákvarðanir gagnvart þeim, b) hvort þjóðréttarsamningur geri ráð fyrir því að 

aðildarríki sé rétt og skylt að hlíta tiltekinni ákvörðun stofnunarinnar, jafnvel þótt það hafi greitt 

atkvæði gegn þeirri ákvörðun, c) hvort viðkomandi alþjóðastofnun hafi heimild til þess að gefa 

út almenn fyrirmæli sem hafi lagaáhrif eða bein réttaráhrif fyrir bæði einstaklinga og lögaðila 

í aðildarríkjunum, sem geri það að verkum að þeir geti byggt rétt sinn á slíkum lögum fyrir 

bæði stjórnvöldum og dómstólum í því aðildarríki, eða að einstaklingum, lögaðilum og 

ríkisvaldi sé skylt að fara eftir slíkum fyrirmælum og d) hvort að viðkomandi alþjóðastofnun 

hafi heimild til að gefa út ákveðin fyrirmæli sem binda einstaklinga og lögaðila í 

aðildarríkjunum eða aðildarríkið sjálft beint.23 

 Evrópusambandið er skýrasta dæmið um yfirþjóðlegt milliríkjasamstarf.24 Hafa 

aðildarríki ESB þannig gengið mun lengra í því að framselja hluta ríkisvalds síns í hendur 

stofnanna ESB en venjan hefur verið hjá öðrum alþjóðastofnunum til þessa.25 Þá hefur ESB-

dómstóllinn ítrekað hafnað því að reglur hefðbundins þjóðaréttar eigi við um ESB-rétt. Með 

öðrum orðum þýðir þetta að við skoðun og meðferð á réttarheimildum ESB er aðeins að 

óverulegu leyti litið til sjónarmiða hefðbundins þjóðaréttar. Þannig er hin lagalega aðferð ESB 

þegar kemur að meðferð réttarheimilda mun líkari þeirri aðferðafræði sem notuð er í landsrétti 

frekar heldur en í þjóðarétti.26 Hefur ESB-dómstólinn skilgreint ESB frá hefðbundnu 

milliríkjasamstarfi og vísað til þess að sambandið sé nýtt réttarskipan að þjóðarétti, sérstaks 

eðlis (e. new legal order)27  

 Eitt af megineinkennum ESB þegar kemur að yfirþjóðlegu valdi, er sem fyrr segir, bein 

réttaráhrif28 og forgangsáhrif. Með beinum réttaráhrifum er átt við að einstaklingar og lögaðilar 

                                                      
20 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 15) 42.  
21 Stefán Már Stefánsson (n. 18) 63. 
22 Kristrún Heimisdóttir „Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“ (2003) 53 (1) Tímarit lögfræðinga 19, 34. 
23 Stefán Már Stefánsson (n. 18) 63. 
24 Allan Rosas og Lorna Armati, EU constitutional law: An introduction (Second revised edition, Hart 

Publishing 2012) 1. 
25 Stefán Már Stefánsson (n. 18) 64. 
26 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 15) 49. 
27 Lorna Woods og Philippa Watson: EU Law (12 útg., Oxford University Press 2014) 86. 
28 Sbr. Mál Van Gend den Loos (1963) ECR1963/2.  
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geti byggt rétt og borið skyldur á grundvelli ESB-réttar gagnvart stjórnvöldum og dómstólum 

í aðildarríkjunum, að því gefnu að ákvæðin séu nægjanlega skýr og óskilyrt.29 Með hugtakinu 

forgangsáhrif30 er átt við að reglur sambandsréttar séu rétthærri en lög einstakra aðildarríkja 

sem kunna að vera í andstöðu við þau.31 Hefur Evrópudómstóllinn útskýrt inntak 

forgangsáhrifa, m.a. í máli Simmenthal nr. 106/77, ECR (1978) 629, en þar var áréttað að 

dómstólum aðildarríkjanna bæri skylda til þess að virða að vettugi innlend lög sem væru í 

andstöðu við sambandsrétt, jafnvel þótt þau hefðu ekki verið felld úr gildi eða eða lýst ógild af 

viðeigandi stofnun ríkisins.32 Annað sem einkennir yfirþjóðlegt vald ESB er hvernig stofnunin 

hagar ákvarðanatöku sinni, en meginreglan er sú að ákvarðanir séu teknar á grundvelli aukins 

meirihluta.33Ennfremur einkennist yfirþjóðlegt vald ESB af því, að aðildarríki hafa framselt 

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

gagnvart einstaklingum, lögaðilum og stofnunum aðildarríkjanna.34 Í næsta kafla verður greint 

frá þeim heimildum sem eru í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands til þess að framselja ríkisvald 

til yfirþjóðlegra stofnana. 

 

3 STJÓRNARSKRÁIN 

3.1 Stjórnskipulegar heimildir til framsals: 21. gr. 

Með tilkomu yfirþjóðlegra alþjóðastofnana um miðbik síðustu aldar og samhliða þeirri þróun 

breyttist stjórnskipunarréttur ríkja. Til þess að koma til móts við þessar breytingar hafa mörg 

ríki, þar á meðal Norðurlöndin, sett ákvæði í stjórnarskrár sínar, sem veita þjóðþingum þeirra 

heimild til þess að framselja ríkisvald til alþjóðastofnana að fullnægðum ákveðnum 

skilyrðum.35 Íslendingar hafa ekki farið að fordæmi frændþjóða sinna hvað þetta varðar.36 Ef 

litið er til uppruna íslensku stjórnarskrárinnar og hinnar hefðbundnu aðgreiningar sem ríkt 

hefur á milli þjóðaréttar og landsréttar kemur í ljós að í henni er ekki kveðið á um 

alþjóðasamvinnu og stöðu milliríkjasamninga að landsrétti. Meginmarkmið stjórnarskrárinnar 

er að greina innviði íslensks stjórnskipulags og valdheimilda handhafa ríkisvalds innan marka 

íslensks yfirráðasvæðis. 37 Einungis eitt ákvæði innan stjórnarskrárinnar fjallar um samskipti 

                                                      
29 Stefán Már Stefánsson (n. 18) 78. 
30 Sbr. Mál Costa gegn ENEL (1964) ECR 585. 
31 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 15) 71. 
32 sama heimild. 
33 sama heimild 95.  
34 sama heimild 43.  
35 Íris Lind Sæmundardóttir, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“ (2008) 61 (4) Úlfljótur 593, 596. 
36 sama heimild 596.  
37 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(n. 1) 274. 
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við erlend ríki, þ.e. 21. gr. Samkvæmt því ákvæði fellur það í skaut stjórnvalda að gera 

samninga við önnur ríki og þurfa þau ekki að leita eftir heimild þingsins í því skyni nema svo 

standi á sem þar greinir. Forseti Íslands gerir formlega samninga við önnur ríki en vald hans er 

þó aðeins formlegs eðlis, er að öllu leyti framkvæmt af ráðherra og þarf því meðundirritun hans 

til þess að undirskrift forseta fái lagagildi, sbr. 13. gr. stjskr.38 Jafnframt er tekið fram að forseti 

geti enga slíka samninga gert ef þeir fela í sér afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða horfa 

til breytinga stjórnalögum nema samþykki alþingis Alþingis komi til. 

 Hér er mikilvægt að hafa í huga að þótt Alþingi samþykki aðild Íslands að 

milliríkjasamningi í tilteknum tilkvikum samkvæmt 21. gr. þá veitir ákvæðið aðeins heimild til 

þess að skuldbinda íslenska ríkið að þjóðarétti. Í því felst að ríkisstjórninni er heimilt að 

fullgilda ákveðna samninga fyrir hönd íslenska ríkisins og er slíkt samþykki yfirleitt veitt með 

þingsályktun.39 Hinsvegar þarf meira að koma til ef ákvæði samningsins á að fá lagagildi og 

skapa réttindi og skyldur að innanlandsrétti sem hægt er að leggja til grundvallar fyrir 

dómstólum. Þannig getur milliríkjasamningur sem Ísland hefur fullgilt ekki orðið hluti af 

landsrétti nema þeim formreglum um lagasetningu sem stjórnarskráin mælir fyrir um sé fylgt, 

sbr. seinni umfjöllun um 2. gr.40 Hefur þetta fyrirkomulag verið kennt við hið svokallaða 

tvíeðlisskipulag. Samkvæmt tvíeðliskenningunni er litið svo á þjóðaréttur og landsréttur séu 

tvö aðskilin réttarkerfi.41 Hugsunin á bakvið kenninguna er sú að þjóðrétturinn eigi uppsprettu 

sína í samskiptum á milli ríkja og skuli því gilda í innbyrðis lögskiptum þeirra á milli á meðan 

uppspretta landsréttar sé af innlendum toga og þannig ætlað að gilda um aðstæður innan ríkis.42 

Ísland ásamt öðrum Norðurlöndum og Bretlandi, hafa verið talin meðal hóps ríkja sem byggja 

réttarskipan sína á tvíeðlisskipulagi. Hefur þessi regla verið leidd af langri hefð og óskráðum 

venjum um sambands- og þjóðarétt. Á hinn bóginn kemur ekkert fram í stjórnarskránni um 

þessa reglu.43 

Eins og fyrr greinir er ekki komið inn á heimild Alþingis til að framselja ríkisvald til 

alþjóðastofnana í stjórnarskránni. Til að kanna hvort að stjórnskipuleg heimild sé fyrir slíku 

valdaframsali verður að skoða önnur ákvæði hennar sem fjalla um handhafa ríkisvalds.  

                                                      
38 Eiríkur Tómasson, Björg Thorarensen og Kristján Andri Stefánsson, „Skýringar við Stjórnarskrá Lýðveldisins 

Íslands“ (Forsætisráðuneytið 2005) 13. 
39 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(n. 1) 275. 
40 sama heimild 275. 
41 sama heimild 276. 
42 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 129. 
43 sama heimild 129.  
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3.2 Aðrar heimildir til framsals: 2. gr. og 60. gr. 

Í 2. gr. stjórnarskrárinnar er mælt fyrir um þrígreiningu ríkisvaldsins í samræmi við kenningu 

franska stjórnspekingsins Montesquieus um það efni.44 Þannig skiptist ríkisvaldið í 

löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og skal hver handhafi ríkisvalds vera æðstur á 

sínu sviði. Verður því að byggja á þeirri grundvallarreglu að Alþingi fari eitt með 

löggjafarvaldið og sé því eitt bært til þess að setja lög í landinu. Með sama hætti fjallar 

stjórnarskráin um æðstu handhafa annarra þátta ríkisvaldsins þar sem framkvæmdarvaldið er á 

hendi forseta og annarra stjórnvalda og dómsvaldið hjá dómendum. 45 Ganga má út frá því að 

verið sé að tala um innlenda aðila. 

Þá hefur 60. gr. stjórnarskrárinnar einnig komið til álita þegar kemur að því að kanna 

hvort stjórnarskráin setji framsali ríkisvalds skorður.46 Með ákvæðinu er tryggt að einstaklingar 

og lögaðilar á yfirráðasvæði Íslands geti borið ágreining sökum athafna stjórnvalda undir 

íslenska dómstóla. Er hægt að líta svo á að ákvæðið veiti stjórnarskrárbundna vernd fyrir 

þessum athöfnum.47 Ef ákvörðunarvald verður fært út úr landinu með milliríkjasamningum til 

alþjóðastofnunar getur það mögulega girt fyrir að einstaklingar og lögaðilar fái að njóta þeirrar 

réttarverndað sem innlendum dómstólum er ætlað að veita samkvæmt 60. gr. 

stjórnarskrárinnar.48  

 Hafa fræðimenn dregið þá ályktun af ofangreindum ákvæðum að þau setji skorður við 

víðtæku framsali ríkisvalds til alþjóðastofnana.49 Í næsta kafla verður fjallað um þær óskráðu 

reglur sem fræðimenn hafa talið eiga við þegar meta á hvort valdframsal sé innan þanmarka 

stjórnarskrárinnar. 

 

4 EES OG FRAMSAL RÍKISVALDS 

4.1 Fjórmenningarálitið  

EES-samningurinn var undirritaður 2. maí 1992. Við undirbúning að fullgildingu hans og 

lögfestingu á Íslandi spruttu upp harðar deilur um það hvort að hann væri samrýmanlegur 

stjórnarskrá Íslands.50 Mikið var því lagt upp úr því, af hálfu þeirra sem komu að EES-

                                                      
44 Eiríkur Tómasson, Björg Thorarensen og Kristján Andri Stefánsson, „Skýringar við Stjórnarskrá Lýðveldisins 

Íslands“ (Forsætisráðuneytið 2005) 3. 
45 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(n. 1) 289. 
46 sama heimild 289.  
47 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 42) 129. 
48 sama heimild 143.  
49 sama heimild 143. 
50 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 381. 
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samningnum, að ætlunin væri ekki að setja á fót nýjar alþjóðastofnanir sem kölluðu á 

valdframsal frá þjóðþingum EFTA-ríkjanna.51 Vegna áframhaldandi gagnrýni 

stjórnmálamanna og almennrar þjóðfélagsumræðu um EES-samninginn, skipaði þáverandi 

utanríkisráðherra, Jón Baldvin Hannibalsson, nefnd þann 14. apríl 1992.52 Í nefndinni sátu 

fjórir lögfræðingar: Þór Vilhjálmsson, hæstaréttardómari, Stefán Már Stefánsson og,Gunnar G. 

Schram, prófessorar og Ólafur W. Stefánsson, skrifstofustjóri.53 Nefndin skilaði áliti þar sem 

hún komst að þeirri niðurstöðu, í stuttu máli, að fullgilding og lögfesting EES-samningsins 

kallaði ekki eftir breytingum á stjórnarskránni.54 Þau ákvæði sem nefndin taldi að kæmu 

sérstaklega til greina varðandi framsal ríkisvald voru 1., 2., og 21. gr. stjórnarskrárinnar. Í 

álitinu byggja höfundar síðan á þeim skilningi á 2. gr. að það sé meginregla að yfirvöld þau 

sem þar eru tilgreind séu innlend.55 Auk þess er lögð áhersla á að undantekningar geti átt við 

2. gr. á grundvelli stjórnarskrárinnar sjálfrar eða samkvæmt venju og dómafordæmum. 

Ennfremur er fjallað um 21. gr. og gerð grein fyrir sögulegum bakgrunni hennar. Þá er einnig 

vikið að 14 gr. og 60. gr. sem fjalla um valdmörk dómstóla.56 

 Er áliti nefndarinnar síðan skipt í þrjá hluta; þ.e. löggjafarvald, framkvæmdarvald og 

dómsvald. Nú verður gert grein fyrir hverjum hluta fyrir sig. 

 

4.1.1 Löggjafarvald  

Hvað löggjafarvaldið varðar könnuðu höfundar álitsins tvö atriði. Í fyrsta lagi framsal 

löggjafarvalds og í öðru lagi hugsanleg forgangsáhrif EES-reglna.57 Hvað varðar fyrra atriðið 

var einkum litið til 98. gr. EES-samningsins, en þar kemur fram að heimilt sé að breyta 

viðaukum eða bókunum við samninginn á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-

nefndarinnar. Með þessum hætti eru nýjar reglugerðir settar sem gilda innan EES eða gömlum 

breytt.58 Nýju reglurnar sem teknar eru upp í EES-samninginn eiga alltaf uppruna sinn í gerðum 

ESB. Eiga EFTA-ríkin enga aðild að þeim stofnunum. Engar nýjar gerðir verða teknar upp í 

samninginn án þess að hvert og eitt EFTA-ríki samþykki viðkomandi gerð.59 Þá var í álitinu 

                                                      
51 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 1 - 1. mál, Fylgiskjal IV. Hér eftir verður vísað sameiginlega til Íslands, 

Noregs og Lichtenstein sem EFTA ríkjanna þrátt fyrir að Sviss sé einnig EFTA ríki. 
52 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 50) 381. 
53 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29. mál. 
54 sama heimild. 
55 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson, „EES og framsal ríkisvalds“, Afmælisrit: Þór Vilhjálmsson 

sjötugur, 9. júní 2000 (Orator 2000) 80. 
56 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 50) 382. 
57 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29. mál, Fylgiskjal I. kafli II. 
58 sama heimild.  
59 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(n. 1) 295. 
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lögð á það rík áhersla að lögfesta þurfi EES-samninginn og allar gerðir sem eiga að vera hluti 

af honum til þess að það fái gildi sem landslög. Geta einstaklingar og lögaðilar ekki byggt rétt 

sinn á ákvæðum EES-samningsins og/ eða borið skyldur samkvæmt honum fyrr en Alþingi 

hefur samþykkt að innleiða viðkomandi ákvæði.60 Breytingar á ákvæðum EES-samningsins 

fara í sama farveg eins og allir aðrir milliríkjasamningar sem Ísland hefur gerst aðili að. Þá 

getur Ísland tekið sjálfstæða ákvörðun um að annað hvort samþykkja breytinguna eða hafna 

henni.61 Þótt að Ísland samþykki breytingar á ESS-samningnum hefur það engin áhrif á Alþingi 

og það hefur, samt sem áður, fullt vald til þess að ákveða hvaða reglur skuli leiddar í lög 

samkvæmt þeim skuldbindingum sem felast í EES-samningnum. 

Að lokum kemur fram að ef þessi lagasetningin er ekki í samræmi við skuldbindingar 

gæti það mögulega kallað á viðbrögð samkvæmt samningnum.62 Hvað bókun 35 við EES-

samninginn áhrærir, þá er ítarlega um hana fjallað í álitinu. Þar kemur fram að að skyldan sem 

í henni felst sé sú að skýra beri íslensk lög til samræmis við þjóðréttarreglur, eins og hægt er, 

á grundvelli lögskýringareglna íslensks réttar. Því er í álitinu talið að ekki felist framsal 

löggjafarvalds í bókun 35 og að 3. gr. frumvarpsins, sem síðar varð að 3. gr. laga nr. 2/1993. 

Ef lagasetningin hinsvegar verður ekki í samræmi við skuldbindingar samkvæmt bókun 35 geti 

það kallað á aðgerðir samkvæmt samningnum.63 

 

4.1.2 Framkvæmdarvald  

Skal þá vikið að framkvæmdarvaldinu. Í álitinu kemur fram að nokkur ákvæði kunni að veita 

stofnunum EFTA og EB (nú ESB) völd, þannig að ákvarðanir þeirra hafi í sumum tilvikum 

bein og bindandi réttaráhrif á einkaaðila á Íslandi. Nefndin taldi því að athuga þyrfti reglur um 

opinber innkaup, ríkisaðstoð og einkum samkeppnisreglur.64 Hvað framkvæmdarvaldið varðar 

telja höfundar að hið almenna eftirlitsvald stofnana EFTA og vald þeirra varðandi opinber 

innkaup og ríkisaðstoð beinist, a.m.k. að langmestu leyti, að íslenska ríkinu en ekki 

einstaklingum eða lögaðilum. Að mati höfunda er slíkt vald ekki, svo fyrirsjáanlegt sé, í 

andstöðu við 2. gr. stjórnarskrárinnar.65 Þegar kemur að ákvörðunarvaldi stofnana EFTA og 

EB (ESB) á sviði samkeppnisreglna er hinsvegar talið að það sé þess eðlis að í því felist heimild 

til að taka ákvarðanir sem hafa bein réttaráhrif fyrir einstaklinga og lögaðila. Telja höfundar 

álitsins að í slíku fyrirkomulagi felist framsal ákvörðunarvalds til stofnana EFTA og EB (ESB). 

                                                      
60 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29. mál, Fylgiskjal I. kafli II. 
61 sama heimild. 
62 sama heimild.  
63 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 50) 381. 
64 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29. mál, Fylgiskjal I. kafli III. 
65 sama heimild. 



10 

 

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu var ekki talið að þörf væri á stjórnarskrárbreytingu til þess að reglur 

um vald stofnana EFTA á sviði samkeppnisreglna yrðu samrýmanlegar 2. gr. Töldu höfundar 

að reglurnar um vald stofnana EFTA væru „vel afmarkaðar og fælu ekki í sér verulegt 

valdframsal sem talið yrði íþyngjandi í ríkum mæli.“ Var endanleg niðurstaða höfunda hvað 

þetta varðar því sú að reglur varðandi framkvæmdarvaldið væru ekki í andstöðu við 2. gr. 

stjórnarskrárinnar.66   

 Að lokum kemur fram í álitinu að til séu mörg dæmi þess að ákvarðanir erlendra 

stjórnvalda beri að framkvæma hér á landi. Þannig sé það venjuhelguð regla að löggjafanum 

sé , undir vissum kringumstæðum, heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana. Í álitinu koma 

síðan fram þau atriði sem höfundar töldu að skiptu mestu máli við að komast að endanlegri 

niðurstöðu. Þau eru:  

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

réttarreglum á Íslandi, 

2. Dæmi séu um að ákvarðanir erlendra stjórnvalda gildi á Íslandi og að þær séu 

aðfarahæfar,  

3. Dæmi séu um að erlenda dóma megi framkvæma á Íslandi,  

4. Vald það sem alþjóðastofnunum er ætlað að hafa samkvæmt EES-samningnum sé 

vel afmarkað, 

5. Valdið sé á takmörkuðu sviði og  

6. Að það sé ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila.67 

 

4.1.3 Dómsvald 

Hvað dómsvaldið varðar er byrjað á því í álitinu að fjalla um tvo fylgisamninga sem lagðir 

voru fram með EES-samningnum. Einnig er gerð ítarleg grein fyrir 108. gr. EES-samningsins. 

Þá kemur fram að af sömu ástæðum og tilgreindar voru þegar fjallað var um ákvarðanir 

eftirlitsstofnunar EFTA telji höfundar að dómsvald EFTA-dómstólsins um samkeppnismál sé 

samrýmanlegt stjórnarskránni. Þannig gildi það sama um það dómsvald sem dómstóll EB 

(ESB) getur haft í samkeppnismálum.68 

 Þá er í álitinu vikið að þýðingu 34. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls69 varðandi ráðgefandi álit EFTA- dómstólsins um túlkun á EES-

samningnum. Telja höfundar að í þessu felist ekki regla sem varðar íslensku stjórnarskrána, 

vegna þess að álitið er aðeins ráðgefandi en ekki bindandi fyrir viðkomandi dómstól 

aðildarríkis. Jafnframt er fjallað um 107. gr. EES-samningsins og bókun 34, en ákvæðin „gefa 

                                                      
66 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29. mál, Fylgiskjal I. 
67 sama heimild. 
68 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29. mál, Fylgiskjal I. kafli IV. 
69 Hér eftir ESE-samningurinn.  
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EFTA-ríki kost á að heimila dómstóli [...] að biðja dómstól EB (ESB) að ákveða túlkun EES-

reglna.“ Taka höfundar ekki afstöðu um hvort slík ákvörðun myndi kalla á breytingu á 

stjórnarskrá og benda á að það sé alltaf á forræði íslenska ríkisins að leita eftir forúrskurði 

Evrópusambandsins en það væri einungis hægt ef sett væri heimild í íslensk lög. Því næst er 

vikið að 6. gr. EES-samningsins er varðar dóma EB (ESB) dómstólsins sem hafa þýðingu sem 

fordæmi við túlkun EES-reglna. Telja höfundar að fyrrgreint ákvæði feli aðeins í sér 

túlkunarreglu sem er leiðbeinandi en ekki bindandi fyrir dómstóla og stjórnvöld á Íslandi. Er 

því ekki talið að 6. gr. skapi stjórnskipuleg vandamál.70  

 Að lokum er fjallað um 25. gr. bókunar 5 með ESE-samningnum um stofnsamþykkt 

EFTA-dómstólsins. Þar segir að dómstóllinn geti fyrirskipað að vitni eða sérfræðingur gefi 

skýrslu fyrir dómsyfirvald á þeim stað þar sem hann hefur búsetu. Á hinn bóginn var þá þegar 

gert ráð fyrir að sérstök lög yrðu sett á Íslandi til að fullnægja þessari skuldbindingu. Töldu 

höfundar að þótt umrædd skuldbinding kæmi til með að hafa bein réttaráhrif fyrir íslenska aðila 

fæli hún ekki í sér neinar þær kvaðir sem komið gætu til álita þegar er metið hvort þær standi 

íslensk stjórnskipunarlög.71   

 Niðurstöðurnar hvað varðar framkvæmdarvalið og dómsvaldið eru byggðar á þeirri 

forsendu að í gildi sé réttarregla í íslenskum rétti sem heimili framsal ríkisvalds til 

alþjóðastofnana sem Ísland er aðili að.72 Í því samhengi eru sett viss „atriði“ eða skilyrði, þ.e. 

að framsalið sé skýrt og afmarkað, það sé ekki umfangsmikið og ekki verulega íþyngjandi fyrir 

einstaklinga og lögaðila.73 Í fjórmenningarálitinu er ekki að miklu leyti gerð tilraun til að færa 

sérstök rök fyrir því að um gilda reglu að íslenskum rétti sé um að ræða. Þá er ekki vísað til 

sérstakra heimilda henni til stuðnings, heldur einungis talin upp nokkur dæmi þar sem henni 

hefur verið beitt.74 

 Eftir niðurstöður fjórmenninganna fór fljótt að heyrast mikil gagnrýni úr ýmsum áttum 

úr samfélaginu. Einn af þeim sem gagnrýndi niðurstöður fjórmenninganna var Björn Þ. 

Guðmundsson en hann skrifaði álitsgerð stuttu eftir birtingu álitsins. Í næsta kafla verður m.a. 

farið yfir álitsgerð hans. 

 

                                                      
70 sama heimild. 
71 sama heimild. 
72 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 55) 80. 
73 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál, Fylgiskjal I. 
74 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 55) 81. 
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4.2 Gagnrýni um álit nefndar 

Í álitsgerð Björns Þ. Guðmundssonar, lagaprófessors, sem hann sendi að eigin frumkvæði til 

utanríkismálanefndar, koma fram verulegar efasemdir um það hvort ýmis ákvæði EES-

samningsins, ef lögfest yrðu stæðust óbreytta stjórnarskrá.75 Telur hann að ef litið væri til þess 

sem vakti fyrir Íslendingum þegar þeir settu sér stjórnarskrá væri ljóst að valdframsal 

samkvæmt EES-samningnum væri óheimilt. Þá telur hann að framsal framkvæmdarvalds til 

erlendra aðila, þegar lögbær aðili er til í landinu á því sviði, sé afar sjaldgæft á Íslandi. Þá 

kemur fram í álitinu að þjóðréttarlegar stofnanir eins og þær sem tengjast EES-samningnum, 

séu ekki stjórnvöld í skilningi 2. gr. stjórnarskrárinnar. Eðli málsins samkvæmt hafnar 

höfundur því þar af leiðandi að 2. gr. taki til þessara alþjóðastofnana.76 Hvað hina venjuhelguðu 

reglu áhrærir þá kemur eftirfarandi fram í áliti Björns: 

Fjórmenninganefnd utanríkisráðherra telur að þrátt fyrir ákvæði 2. gr. 

stjórnarskrárinnar sé valdframsal heimilt á vel afmörkuðum og takmörkuðum 

sviðum. Kemst hún að þeirri niðurstöðu að í þessu tilviki sé þeim skilyrðum 

fullnægt. En hvar á að draga mörkin? Hvenær er svið ekki svo nægilega vel 

afmarkað eða ekki nógu takmarkað til þess að um óleyfilegt valdframsal sé að ræða? 

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

almenna löggjafa um það.77  

 

Hér hafnar höfundar álitsins skýrlega að framangreind regla sé í gildi. Telur Davíð Þór 

Björgvinsson, prófessor í grein sinni „EES og framsal ríkisvalds“ að gagnrýni Bjarna megi 

skilja þannig að hann telji að reglan sé það matskennd og varði svo mikla hagsmuni að ekki sé 

rétt að ætla löggjafanum mat á því hvort að henni sé fullnægt.78  

Þá bendir Björn á að með EES-samningnum sé íslenskt refsivald framselt að hluta. Slíkt 

vald sé svo mikilsvert að óverjandi sé að framelja það öðrum dómstól og stjórnvöldum, nema 

þá með stjórnarskrárbreytingu. Ennfremur bendir höfundur álitsins á að með framsali ríkisvalds 

glati íslenskir borgarar þeirri réttarvernd sem þeir njóta samkvæmt íslenskum lögum og eru 

m.a. fólgin í því að mega bera athafnir stjórnvalda undir umboðsmann Alþingis, æðra 

stjórnvald og að endingu dómstóla. Að svo búnu bendir Björn á að um sé að ræða hluta 

ríkisvalds sem framselt er í hendur „fyrirbrigðis“ sem sé nýtt á alþjóðavettvangi og engin 

reynsla sé fengin af.79  

                                                      
75 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál, Fylgiskjal II. 
76 sama heimild.  
77 sama heimild.  
78 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 55) 81.  
79 sama heimild. 
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Að endingu fjallar Björn um dómsvaldið og nefnir í því sambandi m.a. miklar efasemdir 

hans um að það sé rétt hjá fjórmenningunum að túlka EES-samninginn þannig að dómar EB-

dómstólsins sé einungis leiðbeinandi en ekki bindandi fyrir íslenska dómstóla . Þannig telur 

hann að miklu líklegra sé að reynslan eigi eftir að leiða í ljós að um bindandi fordæmi sé um 

að ræða. Grundvallast þessi skoðun hans á víðtækri túlkun EB-dómstólsins á hlutverki sínu og 

valdssviði.80 Heildarniðurstöðu sína orðar Björn svo: 

Á grundvelli viðurkenndra lögskýringaraðferða stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar 

tel ég vafa leika á að framsal það á framkvæmdar- og dómsvaldi sem felst í EES-

samningnum og hér um ræðir, standist gagnvart gildandi réttarreglu 2. gr. 

stjórnarskrárinnar. Þennan vafa tel ég svo mikinn að ekki megi taka áhættuna af því 

að lögfesta EES-samninginn að óbreyttri stjórnarskrá.81  

Dr. Guðmundur Alfreðsson var einn frummælenda á opnum borgarafundi Lögfræðifélags 

Íslands 20. júní 1992, þar sem umræður um EES-samninginn fóru fram. Er greinagerð hans 

byggð á þeim fyrirlestri.82 Í álitinu segir, meðal annars:  

Þótt góðir menn hafi setið í sérfræðinganefndinni geta þeir ekki búið til ný 

stjórnarskrárákvæði eða lagað til gömul, þannig að þau henti niðurstöðunum. Þetta 

gildir bæði um ofangreinda millifyrirsögn og svo um útvíkkunina á 2. grein 

stjórnarskrárinnar, þannig að hún nái til yfirþjóðlegra framkvæmdarvaldshafa og 

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

stjórnarskránni sjálfri, í framkvæmd hennar til þessa eða í ritum fræðimanna um 

íslenzkan stjórnskipunarrétt. Það þarf að breyta stjórnarskránni til þess að koma 

þeim í framkvæmd.83 

Er það mat Davíðs Þórs Björgvinssonar að Guðmundur komi fram með mjög skýrum hætti í 

greinargerð sinni, allra mikilvægustu röksemdirnar gegn því að lögfesta hafi mátt EES-

samninginn án stjórnarskrárbreytinga.84Telur Davíð Þór að í þessum orðum Guðmundar felist 

sú afstaða að reglan sem álit fjórmenninganna er reist á sé ekki gildandi réttarregla í íslenskum 

rétti, a.m.k. hafi ekki verið sýnt fram á að reglan eigi sér stoð í stjórnarskránni, framkvæmd 

hennar eða kenningum fræðimanna á Íslandi. Þá bendir Davíð Þór á að Guðmundur telji 

fjórmenningana hafa búið til þessa reglu.85 Í grein eftir lögfræðinginn Sigurjón Ingvason kemst 

hann að þeirri niðurstöðu að ákveðnir þættir EES-samningsins séu í andstöðu við 

stjórnarskrána. Hann leggur megináherslu á að ræða hlutverk eftirlitsstofnunar EFTA og 

framkvæmdastjórnar ESB í sambandi við eftirlit með samkeppnisreglum.86 Telur Sigurjón að 

                                                      
80 sama heimild. 
81 sama heimild. 
82 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál, Fylgiskjal III. 
83 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál, Fylgiskjal III. 
84 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 50) 387. 
85 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 55) 82. 
86 Sigurjón Ingvason, „EES-samningurinn og stjórnarskráin“ (1992) 45 (3) Úlfljótur 247, 250-255. 
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það vald sem þessar alþjóðastofnanir fara með heyri undir innlend stjórnvöld. Aðrar ádeilur 

hvað varðar EES-samninginn og stjórnarskrána sem Sigurjón leggur fram hafa hér áður komið 

fram í áliti Björns Þórs Guðmundssonar og Guðmunds Alfreðssonar. Þó er vert að nefna hér 

að grein Sigurjóns er þögul þegar kemur að því að meta hvort hin venjuhelgaða regla eigi sér 

stoð í viðurkenndum réttarheimildum. Á hinn bóginn hafnar hann því alfarið að það sé heimilt 

að framselja eftirlitsvaldið jafnvel þó það sé á vel afmörkuðu sviði.87 Að lokum bendir 

höfundur greinarinnar á að þær ákvarðanir sem eftirlitsstofnun EFTA eru fengnar feli í sér 

framsal á valdi til stofnunarinnar sem geti verið íþyngjandi fyrir fyrirtæki á Íslandi.88  

 Hér skal jafnframt vikið að þremur atriðum sem vert er að nefna í tengslum við þessa 

umfjöllun. Í fyrsta lagi hefur verið bent á að í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi hafi EES-

samningurinn orðið fullgildur á grundvelli ákvæða sem voru í stjórnarskrám þessara ríkja sem 

heimila að vissu marki framsal ríkisvalds. Er þetta talið styðja þá skoðun að með EES-

samningnum hafi verið gengið lengra í framsali ríkisvalds en heimilt hafi verið samkvæmt 

stjórnarskrá Íslands.89 Í öðru lagi hefur sérstaklega verið tekið fram hvað viðkemur 

löggjafarvaldinu, að jafnvel þótt fallast mætti á það mat fjórmenningana að formlega felist ekki 

í EES-samningnum framsal löggjafarvalds, sé það svo í reynd. Er það vegna þess að EES-

samningurinn felur í reynd í sér skyldu löggjafans til að innleiða í íslenskan rétt löggjöf sem 

hann hefur takmarkaða möguleika til að hafa áhrif á.90 Í þriðja lagi hafa komið fram þau 

sjónarmið að EES-samningurinn sé víðtækari og umfangsmeiri en menn hafi gert sér grein fyrir 

í fyrstu. Aukinheldur er því haldið fram að „löggjafarmagnið“ sem leiði af samningnum sé svo 

gríðarlegt að það skapi stjórnskipuleg álitaefni.91  

 

4.3 Óskráð regla um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana 

Þrátt fyrir þögn íslensku stjórnarskrárinnar um framsal ríkisvalds hefur óskráð regla 

(venjuhelguð) verið talin gilda í hérlendum stjórnskipunarrétti (eða bara rétti). Þessi óskráða 

regla heimilar valdframsal að fullnægðum nánar tilteknum skilyrðum.92 Hefur Davíð Þór 

Björgvinsson reynt að afmarka inntak og umfang reglunnar með hliðsjón af lagaframkvæmd 

                                                      
87 sama heimild 253.  
88 sama heimild 252. Sjá einnig Kristrún Heimisdóttir, „Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“ (2003) 53 (1). 

Tímarit lögfræðinga 19, einkum 44-54.  
89 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 55) 83.  
90 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 50) 391. 
91 Davíð Þór Björgvinsson og Þór Vilhjálmsson (n. 55) 83.  
92 Íris Lind Sæmundardóttir, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“ (n. 35) 596. 
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og fræðikenningum.93 Er niðurstaða hans sú að framsal valdheimilda til alþjóðastofnana geti 

verið heimilt að eftirtöldum skilyrðum uppfylltum:  

1.  Framsalið sé byggt á almennum lögum 

2.  Framsalið sé afmarkað og vel skilgreint 

3.  Framsalið sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegna þess 

4.  Framsalið sé byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur 

og mælir fyrir samvarandi framsal ríkisvalds annarra samningsríkja 

5. Að hinar alþjóðlegu stofnanir sem vald er framselt til byggist á lýðræðislegum 

grundvelli og að þær viðurkenni almennar meginreglur um réttláta málmeðferð og 

réttláta stjórnsýslu  

6. Framsalið leiði af þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í 

þágu friðar og menningarlegra, félagslegra eða efnahagslegra framfara  

7. Framsalið leiði ekki til þess að skert séu réttindi þegnanna sem vernduð eru í 

stjórnarskrá  

8. Framsalið sé afturkallanlegt94 

 

Hefur þessi regla verið talin eiga við í þeim tilfellum þar sem alþjóðastofnun er fengið vald til 

þess að taka ákvarðanir sem hafa bein áhrif á einstaklinga og lögaðila hér á landi.95 Þá hefur 

Björg Thorarensen, prófessor einnig fjallað um þessi skilyrði í bók sinni Stjórnskipunarréttur, 

undirstöður og handhafar ríkisvalds.96 Hún tekur að mestu leyti undir framangreind skilyrði 

Davíðs Þórs en telur þau þó vera allt of almenns eðlis.97 Þá bætir Björg við ákveðnum 

skilyrðum sem hún telur að einnig þurfi að horfa til við mat á því hvort að framsal valdheimilda 

standist 2. gr. íslensku stjórnarskrárinnar: 

1. Framsal löggjafarvalds og dómsvalds til alþjóðastofnana myndi að jafnaði teljast 

viðurhlutameira en framsal framkvæmdarvalds.  

2. Strangari kröfur yrðu gerðar ef framseldar eru valdheimildir til alþjóðastofnunar 

til að taka íþyngjandi og bindandi ákvarðanir gagnvart einstaklingum og 

lögaðilum heldur en ef ákvarðanir binda aðeins innlend stjórnvöld.  

3. Gera verður kröfu um þátttökurétt íslenska ríkisins í ákvörðunum sem 

alþjóðastofnun tekur á grundvelli framseldra valdheimilda og að gagnkvæmni sé 

gætt, þ.e. önnur aðildarríki að stofnun hafi framselt samsvarandi heimildir. 

 

                                                      
93 Hefur hann m.a. tekið mið af „fjórmenningarkenningunni“ svokallaðri, og bætt við hana nokkrum skilyrðum. 

Fjallað verður kenninguna í kafla 4.  
94 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 50) 479. 
95 sama heimild.  
96 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 42) 146.  
97 sama heimild.  
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Hin óskráða venjuhelgaða regla var talin fullnægjandi fyrir aðild Íslands að EES-samningnum 

og að Schengen-samstarfinu.98 Á hinn bóginn hefur verið talið að reglan sé ekki fullnægjandi 

heimild fyrir því framsali sem myndi leiða af aðild að ESB.99  

 

5 VANDAMÁL TENGD EES-SAMNINGNUM OG STJÓRNSKIPUN 

ÍSLANDS 
 
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan EES-samningurinn tók formlega gildi fyrir 25 árum 

síðan. Samningurinn hefur verið í stöðugri þróun og fjöldi gerða bæst við hann, þar á meðal 

reglur um valdheimildir eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA-dómstólsins á nýjum 

málefnasviðum.100 Í nokkur skipti hafa komið upp flókin stjórnskipuleg álitefni hér á landi í 

tengslum við það hvort ákveðnar ESB-gerðir sem til stendur að taka upp í EES-samninginn 

standist ákvæði stjórnarskrárinnar.101 Í slíkum tilfellum hefur verið farin sú leið að fá 

valinkunna lögfræðinga til þess að gefa álit um það hvort viðkomandi gerðir standist slík 

ákvæði. Eðli málsins samkvæmt hægir þetta fyrirkomulag til muna á upptökuferli þessara 

gerða. Auk þess eru vísbendingar um að gerðir sem fela í sér stjórnskipuleg álitaefni fari 

fjölgandi.102  

Ein af ástæðum þess er sú að á undanförnum tveimur áratugum hefur yfirþjóðlegum 

stofnunum ESB fjölgað umtalsvert. Nokkrar þeirra gegna ákveðnu hlutverki á hinum innri 

markaði og hafa þar af leiðandi þýðingu fyrir fyrir EES-samninginn.103 Þá er stofnununum falið 

eftirlit með framkvæmd laga í stað þess að það sé á hendi framkvæmdastjórnar ESB.104 Margar 

þessara stofnana hafa vald til þess að taka ákvarðanir sem verða þegar í stað bindandi að 

innanlandsrétti viðkomandi aðildarríkis eins og landslög. Auk þess geta ákvarðanir tiltekinna 

stofnana verið fullnustuhæfar að innanlandsrétti.105 Þá hafa hafa sumar þessara stofnana 

jafnframt vald til þess að útkljá deilumál á milli yfirvalda ólíkra aðildarríkja ESB og taka 

                                                      
98 Íris Lind Sæmundardóttir, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“ (n. 35) 597. 
99 sama heimild. 
100 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá 

?“ (n. 2) 124. 
101 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar löggjafar“ 

(n. 7) 526. 
102 sama heimild.  
103 sama heimild.  
104 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá 

?“ (n. 2) 127. 
105 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 42) 127. 
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ákvarðanir sem eru bindandi fyrir lögaðila og borgara aðildarríkjanna.106 Óumdeilanlegt er að 

slíkar ákvarðanir feli í sér framsal valds til alþjóðastofnana.107 

 Þessi þróun er oft kennd við „stofnvæðingu“ og á sama tíma bætast við ný málefnasvið 

þar sem framkvæmdarvald er framselt til sérstofnana sem settar eru á fót með gerðum sem þarf 

að taka upp í EES-samninginn.108  Auk þess skapar þetta álitaefni sem tengjast 

grundvallaratriðum í uppbyggingu EES-samningsins, þ.e. tveggja stoða kerfinu. 

Eftirlitsstofnanir sem eru innan EFTA-stoðarinnar hafa svipað hlutverk gagnvart EFTA-

ríkjunum og meginstofnanir ESB hafa gagnvart sínum aðildarríkjum.109Þegar eftirlit 

framkvæmdastjórnar ESB færist til sérstofnana þar sem aðeins fulltrúar ESB hafa atkvæðisrétt 

og enga hliðstæðu er að finna í eftirlitskerfi EFTA-ríkjanna koma upp ýmis vandamál í 

tengslum við tveggja stoða kerfið. Mikilvægt er að byggja á tveggja stoða kerfinu og 

nauðsynlegri gagnkvæmni og að EFTA-ríkin eigi möguleika á því að koma að íþyngjandi 

ákvörðunum.110 

Í íslensku stjórnarskránni er ekki gerð sérstök grein fyrir alþjóðasamvinnu og stöðu 

þjóðréttasamninga að landsrétti.111 Við framkvæmd EES-samningsins hefur því verið byggt á 

óskráðri reglu sem gengur út á það að löggjafanum sé heimilt að að framselja ríkisvald í 

takmörkuðum mæli til alþjóðastofnana, án þess að fjallað sé um það sérstaklega í 

stjórnarskránni. Auk þess þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt sem hafa verið í stöðugri 

þróun.112 Nauðsynlegt er, á meðan ekki er ákvæði í íslensku stjórnarskránni sem heimilar 

framsal valds til alþjóðastofnana, að EFTA-ríkin og ESB komist að sameiginlegri niðurstöðu 

um lausn sem tryggir áframhaldandi framkvæmd EES-samningsins, þrátt fyrir erfitt 

lagaumhverfi.113 Eins og staðan er í dag hefur engin heildarlausn fundist á þessu vandamáli.  

Í sumum tilvikum hefur þurft að grípa til svokallaðra ad hoc114 lausna þegar samningaviðræður 

um gerðir sem fela í sér framsal valds ganga illa.115 

                                                      
106 Halvard Haukeland Fredriksen og Christian NK Franklin, „Of Pragmatism and Principles: The EEA 

Agreement 20 Years On“ (2015) 52 (3) Common Market Law Review 629, 676. 
107 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar löggjafar“ 

(n. 7) 526. 
108 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 50) 478. 
109 Björg Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá 

?“ (n. 2) 128. 
110 sama heimild.  
111 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 42) 127.  
112 Sjá fyrri umfjöllun um hina venjuhelguðu reglu í kafla 4.  
113 Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins - Upptaka afleiddrar löggjafar“ 

(n. 7) 537. 
114 Í grein Bjargar Thorarensen, Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá? notar hún orðið „stjórnskipulegir loftfimleikar“ um þetta fyrirbrigði. Sjá nánar bls. 137.  
115 Halvard Haukeland Fredriksen og Christian NK Franklin, „Of Pragmatism and Principles: The EEA 

Agreement 20 Years On“ (2015) 52 (3) Common Market Law Review 629, 677. 
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Þær ganga oftast út á það að aðlaga viðkomandi ESB gerð að tveggja stoða kerfi EFTA-

ríkjanna. Með þeim hætti er innlendum stjórnvöldum EFTA-ríkjanna eða ESA fengnar 

valdheimildir sem framkvæmdastjórn ESB eða sérstofnunum ESB er ætlað að fara með. Með 

þessum ad hoc lausnum hefur verið hægt að koma í veg fyrir að framsal valds til 

alþjóðastofnana fari í bága við ákvæði stjórnarkrár EFTA-ríkjanna. Í næsta kafla verður fjallað 

um þær gerðir sem hafa skapað vandamál þegar kemur að framsali valds til alþjóðastofnana í 

tengslum við innri markaðinn. Vandamál hverjar gerðar fyrir sig verða skoðuð og farið yfir 

þær lausnir sem Alþingi hefur samþykkt í þeim efnum. Þá verður einkum og sér í lagi skoðuð 

hverjar þessar heimildir eru í þeim tilvikum þegar um framsal valds er að ræða, hver eða hverjir 

hafa heimild til þess að beita þeim og undir hvaða kringumstæðum. Aukinheldur verður skoðað 

hvort þessum framsalsheimildum hafi verið beitt og/eða hversu líklegt er að þeim verði beitt í 

framtíðinni.  

 

6 VALDFRAMSAL Á GRUNDVELLI EES-SAMNINGSINS – Í ORÐI 

EÐA Á BORÐI?  

6.1 Samkeppnismál  

Eitt meginmarkmið EES-samningsins er að skapa jöfn samkeppnisskilyrði á öllu Evrópska 

efnahagssvæðinu, sbr. 1. mgr. samningsins. Helstu efnisreglurnar um samkeppnismál er að 

finna í 53. - 60. gr. ESS-samningsins, bókunum 21-27 og viðaukum XIV-XVI. Auk þess er að 

finna þýðingarmikil ákvæði varðandi samkeppni í bókunum 2-4 og viðaukum I og II sem fylgja 

með samningnum. 

 

6.1.1 Eftirlitskerfi EES  

Á öllu EES-svæðinu gilda EES-reglur um samkeppni. Innan ESB gilda hinsvegar 

samkeppnisreglur ESB. Miklu máli skiptir að réttarreglur um samkeppni á þessum tveimur 

svæðum séu eins eða, að lágmarki, sambærilegar vegna kröfunnar um einsleitni.116 Ef því 

skilyrði er ekki fullnægt getur réttarstaða einstaklinga og lögpersóna, og þar með 

samkeppnisskilyrði, orðið mismunandi eftir því hvort ESB eða EES reglur eiga við. Sú 

niðurstaða er ekki tæk ef takmarkið er að fyrirtækin standi sem jöfnust að vígi hvar sem þau 

eru staðsett á EES svæðinu.117 Ekki dugir að reglurnar séu eins heldur þarf að tryggja að beiting 

                                                      
116 Stefán Már Stefánsson (n. 18) 831. 
117 sama heimild 831. 
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þeirra og túlkun sé með sama hætti. Eftirlit með samkeppnisreglum verður, af sömu ástæðu, að 

vera sambærilegt hvort sem ESB-reglur eða EES-reglur eiga í hlut. Er þetta ástæðan fyrir því 

að efnisreglur um samkeppni á ESB- og EES-svæðinu eru í raun eins í megindráttum.118 

 EES samkeppnisreglur eiga aðallega við þegar um samskipti ESB og EFTA fyrirtækja 

er að ræða og þegar eingöngu er um að ræða samskipti EFTA fyrirtækja. Þær eru reglurnar 

byggðar á svonefndu tveggja stoða kerfi.119 Þá er gert ráð fyrir því að hvert samkeppnismál fái 

aðeins afgreiðslu í annarri eftirlitsstofnuninni, þ.e ESA eða framkvæmdastjórn ESB, sem er 

bindandi afgreiðsla fyrir hina stofnunina. Megintilgangur verkaskiptingarinnar er að koma í 

veg fyrir að báðar eftirlitsstofnanirnar fjalli um sama málið sem tilheyrandi réttaróvissu fyrir 

viðkomandi fyrirtæki.120
 Til að koma í veg fyrir þetta hafa verið settar reglur í EES-samninginn 

um hvernig eigi að skipta málum á milli stofnanna og um samvinnu þeirra á milli, sbr. 53., 54., 

og 56. - 57. gr. Það sjónarmið sem litið er til þegar ákveða á hvort ESA eða framkvæmdastjórn 

ESB eigi að fá málið grundvallast í því að áætla á hvoru svæðinu áhrifin af ákveðnum 

samkeppnisaðgerðum yrðu meiri.121 Þannig myndi t.d. ESA fá málið ef áhrifin eru meiri af 

tilteknum samkeppnisaðgerðum á EES-svæðinu. Endurspeglast þetta sjónarmið t.d. í 56. gr. 

EES-samningsins þar sem segir að ESA taki ákvarðanir í svokölluðum „blönduðum 

samkeppnismálum“ (fyrirtæki frá ESB- og EFTA-svæðinu) þar sem velta viðkomandi 

fyrirtækja á yfirráðasvæði EFTA-ríkjanna er 33% eða meira en velta þeirra svæða sem 

samningurinn nær til.   

 

6.1.2 Eftirlitsstofnun EFTA: Sektir og févíti  

Eftirlitsstofnmun EFTA hefur heimild til þess að taka bindandi ákvörðun í samkeppnismálum. 

Þær ákvarðanir sem ESA hefur heimild til að taka og snúa að einstaklingum og lögaðilum eru 

aðallega þessar: 

a) Bindandi yfirlýsingar um það hvort tiltekin aðgerð fyrirtækis brjóti í bága við 

samkeppnisreglur EES og hvort undanþágu skuli veita.  

b) Bindandi fyrirmæli um skyldur fyrirtækis ef eftirlitsstofnunin telur aðgerðina 

ólögmæta.  

c) Tímabundnar bindandi bráðabirgðaráðstafanir gegn fyrirtækjum, t.d. um að 

samning megi ekki gera.  

d) Rannsóknaraðgerðir gegn fyrirtækjum á vettvangi, t.d. bókhaldsrannsókn. Slíkar 

rannsóknir verður að tilkynna fyrirfram til samkeppnisyfirvalda í því ríki þar sem 

rannsóknin fer fram og er rannsóknin gerð í samvinnu við þau.  

                                                      
118 sama heimild 832. 
119 sama heimild.  
120 sama heimild 838. 
121 sama heimild. 
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e) Sektir og févíti.122  

 
Hvað varðar sektir og févíti þá eru valdheimildir123 eftirlitsstofnunar EFTA tíundaðar í bókun 

4 með ESE-samningnum. Í bókun 4. I. hluta er að finna almennar sektar og févítisreglur, en 

sérstakar reglur eru í II. og III. hluta. Hér verður látið við það sitja að fjalla um þær 

sektarheimildir sem koma fram í I.124 hluta bókunar nr. 4, enda eru hinar sektarheimildirnar 

flestar eins og þær sem koma fram í þessum hlutum að breyttu breytanda.125 Í núgildandi 1. 

mgr. 23 gr. hluta II126 kemur fram að eftirlitsstofnun EFTA sé heimilt að taka ákvörðun um að 

sekta fyriræki eða samtök fyrirtækja um fjárhæð sem fer ekki yfir 10% af heildarveltu 

næstliðins rekstrarárs ef þau vísvitandi eða af gáleysi:  

a) veita rangar eða villandi upplýsingar í umsóknum sem lagðar hafa verið fram 

samkvæmt tilteknum reglum  

b) veita rangar upplýsingar sem svar við beiðni eða veita ekki upplýsingar innan 

frests sem ákveðinn er með ákvörðun samkvæmt nánar tilgreindum reglum 

c) framvísa ófullnægjandi bókhaldi eða öðrum viðskiptaskjölum þegar rannsókn 

fer fram eða neita að gangast undir rannsókn sem fyrirskipuð hefur verið með 

ákvörðun samkvæmt ákveðnum reglum.  

 Í 2. mgr. 23. gr. kemur fram að eftirlitsstofnun EFTA sé heimilt að taka ákvörðun um að sekta 

fyrirtæki og samtök fyrirtækja þegar þau vísvitandi eða af gáleysi: 

a) brjóta gegn ákvæðum 1. mgr. 53. gr. eða 54. gr. EES-samningsins  

b) brjóta í bága við ákvörðun um tímabundnar ráðstafanir skv. 8 .gr.  

c) standa ekki við skuldbindingar sem eru bindandi á grundvelli ákvörðunar skv. 

9. gr.  

Þá skal fjárhæð sektar ekki vera hærri en 10% af heildarveltu næstliðins rekstrarárs fyrir hvert 

fyrirtæki og hver samtök fyrirtækja sem eiga þátt í brotinu, sbr. 2. mgr. 23. gr. Ákvörðun um 

fjárhæð sektarinnar skal bæði taka tillit til þess hve alvarlegt brotið er og hve lengi það hefur 

viðgengist. Auk sektarheimilda hefur eftirlitsstofnun EFTA heimild til að taka ákvörðun um 

févíti127 á fyrirtæki eða samtök fyrirtækja sem nemur fjárhæð sem fer ekki yfir 5% af 

meðalveltu næstliðins rekstrarárs, í því skyni að þvinga þau til að: a) hætta því athæfi sem 

brýtur gegn 53. gr. eða 54. gr. EES-samningsins, b) fara að ákvörðun um tímabundnar 

ráðstafanir, c) standa við skuldbindingar sem eru bindandi, d) veita tæmandi og réttar 

                                                      
122 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29.mál, kafli 2.  
123 Sem fela í sér valdframsal frá aðildarríki til eftirlitsstofnunar EFTA. 
124 Sem eiga við um fyrirtæki eða samtök fyrirtækja. 
125 Í III. hluta bókunar nr. 4. er fjallað um eftirlit með samfylkingum sem á ekki bara við um fyrirtæki og samtök 

fyrirtækja heldur einnig einstaklinga. 
126 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617.mál, fylgiskjal III. Bókun 4 við ESE samninginn var breytt 24. 

september 2004. Þágildandi 15. gr. samningsins er aðeins öðruvísi orðuð en núgildandi 23. gr. 
127 sbr. 24. gr. II hluta bókunar 4 við ESE-samninginn.  
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upplýsingar sem hún hefur farið fram á með tiltekinni ákvörðun, e) fallast á athugun sem hún 

hefur fyrirskipað ákveðinni ákvörðun.128 

 Ákvarðanir eftirlitsstofnunar EFTA um ofangreind atriði verða ekki bornar undir 

dómstóla í aðildarríkjunum heldur undir EFTA-dómstólinn til endanlegrar úrlausnar.129 Þannig 

hefur EFTA-dómstóllinn ótakmarkaða lögsögu til að fjalla um lögmæti ákvarðana ESA um 

sektir og févíti og hækka eða lækka fjárhæðir þeirra.130 Þá eru ákvarðanir eftirlitsstofnunar 

EFTA og framkvæmdastjórnar ESB bindandi fyrir þau fyrirtæki sem þau beinast að. Í 19. gr. 

ESE samningsins kemur fram að ákvarðanir ESA sem fela í sér fjárskuldbindingar annarra 

aðila en ríkja skulu vera fullnustuhæfar.131 Ef um fullnustu hér á landi er að ræða fer hún eftir 

11.tölulið 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför. Dómstólar í aðildarríkjunum geta ekki 

endurskoðað sektarákvörðunina. Þeir geta á hinn bóginn dæmt um hvort fullnustan hafi farið 

fram samkvæmt þeim reglum sem um hana gilda.132  

 

6.1.3 Reglugerð ESB nr. 1/2003: Lögsagan rýmkuð 

Í kjölfar upptöku reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003, frá 16. desember 2002 um framkvæmd 

samkeppnisreglna í EES-samningnum var ljóst að nauðsynlegt væri að gera breytingar á 

samkeppnislögum á Íslandi.133 Breytingarnar gengu út á það að færa það vald, sem var alfarið 

í höndum eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA-dómstólsins í frekari mæli til innlendra 

samkeppnisyfirvalda og dómstóla og tryggja svipaða málsmeðferð í þessum málum.134 Helstu 

breytingar með innleiðingu reglugerðarinnar voru þær að samkeppnisyfirvöld og dómstólar í 

EFTA-ríkjunum fengu heimild til þess að beita ákvæðum 53. gr. 54 .gr. EES-samningsins 

fullum fetum, en samkvæmt þágildandi lögum var það aðeins á hendi ESA og 

framkvæmdastjórnar ESB.135 Með þessum breytingum er íslenskum samkeppnisyfirvöldum nú 

heimilt og skylt að afgreiða ákveðin mál samkvæmt 53. og 54. gr. EES-samningsins hér á landi. 

Tilgangurinn með þessu er að tryggja samræmda málsmeðferð á öllum stigum máls.136  

                                                      
128 Núgildandi 24. gr. en var áður 16. gr. 
129 sbr. 31. gr. I hluta. II kafla bókunar 4 við ESE-samninginn. 
130 Ef um blönduð samkeppnismál er um að ræða þá fer að öllu jafnan Evrópudómstóllinn með endanlega 

úrlausn máls, sbr. 56. gr. EES-samningsins varðandi skiptingu mála á milli framkvæmdastjórnarinnar og 

eftirlitsstofnunar ESA.  
131 Sbr. einnig 110. gr. EES-samningsins.  
132 Alþt.1992-1993, A-deild, þskj. 30 - 29. mál, kafli 2. 
133 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617. mál, fylgiskjal VII kafli 1.  
134 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 883 - 590. mál, almennar athugasemdir.  
135 sama heimild.  
136 sama heimild.  
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 Í kjölfar upptöku reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 lagði Alþingi því fram frumvarp 

til nýrra samkeppnislaga á 131. löggjafarþingi árið 2004-2005.137 Kristallast helsta breytingin 

í ákvæði 27. gr. nýju samkeppnislaganna,138 en þar segir: 

Þegar dómstóll fjallar um samninga, ákvarðanir eða aðgerðir skv. 53. og 54. gr. 

EES-samningsins í máli sem eftirlitsstofnun EFTA hefur þegar tekið ákvörðun í má 

úrlausn hans ekki brjóta í bága við þá ákvörðun. Enn fremur skal hann forðast að 

leysa úr máli á annan veg en þann sem eftirlitsstofnun EFTA kann að gera í máli 

sem hún hefur til meðferðar. Dómstóllinn getur í þessu skyni frestað meðferð 

málsins.  

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

EFTA-dómstólsins skv. 34. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls. 

Hér að framan er bent á að samkvæmt EES-samningnum eru ákvarðanir sem eftirlitsstofnun 

EFTA og EFTA-dómstóllinn taka á sviði samkeppnismála, fullnustuhæfar í aðildarríkjum 

samningsins. Þá hafa íslenskir dómstólar jafnframt ekki haft lögsögu til að leysa úr málum á 

grundvelli 53. gr. og 54. gr. samningsins. Með þeim breytingum sem ofangreind 27. gr. felur í 

sér fengu íslenskir dómstólar slíkar heimildir.139 Á hinn bóginn verða dómstólar bundnir við 

ákvarðanir sem ESA og framkvæmdastjórn ESB, EFTA-dómstóllinn og dómstóll ESB hafa 

tekið í sama máli.  

 Þetta gerir það að verkum að dómsvald í íslenskum málum er að vissu marki framselt 

til alþjóðastofnunar.140 Eru dómstólar þannig bundnir með beinum hætti af ákvörðun ESA 

þegar stofnunin kveður upp sinn dóm. Í áliti Davíðs Þórs Björgvinssonar um stjórnskipuleg 

álitamál varðandi innleiðingu umræddar reglugerðar, sem var unnið að beiðni 

utanríkisráðherra, kemur hinsvegar fram að ekki sé líklegt að oft reyni á þetta þegar íslensk 

fyrirtæki eiga í hlut vegna skilyrða sem byggt er á í EES-samningnum um að samráð fyrirtækja 

eða misnotkun markaðsráðandi stöðu hafi áhrif á hinum sameiginlega markaði og vegna krafna 

um ákveðna veltu fyrirtækjanna, sbr. 56. gr. EES-samningsins.141  

 Í niðurstöðukafla álitsgerðarinnar kemur fram að byggt sé á þeirri forsendu að í 

íslenskum rétti gildi ákveðin óskráð regla (venjuhelguð regla) sem veiti löggjafanum heimild, 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, til þess að framselja ríkisvald í takmörkuðum mæli til 

alþjóðastofnana. Telur Davíð Þór að framsalið á sjálfstæði dómsvaldsins eins og það kemur 

                                                      
137 sama heimild.  
138 16. gr. reglugerðar nr. 1/2003. 
139 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617. mál, fylgiskjal VII kafli 1.  
140 sama heimild, kafli 1.  
141 sama heimild, kafli 1. 
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fram í umræddri 27. gr. rúmist innan þeirra heimilda sem löggjafinn hefur í samræmi við hina 

venjuhelguðu reglu.142  

 

6.1.4 Eftirlitsstofnun EFTA: Sektarákvarðanir og amicus curiae 

Í skjalasafni eftirlitsstofnunar EFTA er að finna öll samkeppnismál sem ESA hefur haft umsjón 

með.143 Samkvæmt upplýsingum úr skjalasafninu hefur ESA sektað fyrirtæki tvisvar sinnum á 

grundvelli 53. og 54. gr. EES-samningsins, sbr. 2. mgr. 23. gr. bókunar 4 við samning milli 

EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. Í bæði skiptin er um norsk fyrirtæki 

að ræða, þ.e. Norway Post144 og Color line.145 Eðli málsins samkvæmt hefur því ekki enn reynt 

á framangreindar heimildir þegar kemur að fyrirtækjum hér á landi.146 Haft var samband við 

ESA sem staðfesti þessa niðurstöður, þ.e. aðeins tvisvar sinnum hefur sektarheimildinni verið 

beitt og aðeins í Noregi, aldrei á Íslandi.147 Að því er varðar framkvæmdastjórn ESB þá hefur 

í allnokkrum tilvikum reynt á framangreindar heimildir í samræmi við 56. gr. EES-

samningsins.148 

Með fyrrgreindum breytingum á ESE-samningnum komu inn mörg ný ákvæði og er 15. 

gr. eitt af þeim. Í 3. mgr. 15. gr. kemur fram að ESA sé að eigin frumkvæði heimilt að leggja 

skriflegar athugasemdir (amicus curiae) fyrir dómstóla í EFTA-ríkjunum, ef nauðsyn krefur, 

varðandi samræmda beitingu 53. eða 54. gr. EES-samningsins.149 Hugtakið amicus curiae 

þýðir á íslensku „vinur dómsins.“150 Megintilgangurinn með amicus curiae er að leggja 

skriflegar athugasemdir í formi sérfræðiálits til þess að leiðbeina innlendum dómstólum 

varðandi lagalegt samræmi og skilvirka beitingu EES-réttar. Athugasemdir ESA eru því ekki 

bindandi fyrir aðildarríkin.151  

                                                      
142 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, þskj. 921 - 617. mál, fylgiskjal VII kafli 8.  
143 EFTA Surveillance Authority, „Competition cases archive“ 

<http://www.eftasurv.int/competition/competition-cases/competition-cases-archive/> skoðað 27. apríl 2019. 
144 Norway Post/Privapak (case 34250) EFTA Surveillance Authority Decision 322/10/COL [2010].  
145 Color Line (case 59120) EFTA Surveillance Authoroity Decision 387/11/COL [2011].  
146 Hér er aðeins um að ræða þau mál sem hafa endað með ákvörðun (decision) að hálfu ESA. eins og sjá má í 

skjalasafninu eru mörg mál sem ESA hefur byrjað að rannsaka og eða hætt að rannsaka vegna forsendubrests 

(aðallega mál varðandi Noreg). 
147 Eftirlitsstofnun EFTA, tölvupóstur til höfundar (8. mars 2019). 
148 Hægt er að skoða öll málin á heimasíðu framkvæmdastjórnar ESB 

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=1> skoðað 27. apríl 2019.  
149 Eftirlitsstofnun er jafnframt heimilt að gera athugasemdir munnlega með leyfi hluteigandi dómstóls, sbr 3. 

mgr. 15. gr. ESE-samningsins.  
150 EFTA Surveillance Authority, „Press and Publications“ (ESA, 20. september 2018) 

<http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/competition/competition-esa-intervenes-before-

landsrettur-in-byko-ehf-norvik-hf-case> skoðað 21. mars 2019. Lauslega þýtt af höfundi.   
151 sama heimild. 
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Í gagnasafni ESA kemur fram að fjórum sinnum hafi reynt á þessa heimild, tvisvar 

sinnum í Noregi og tvisvar sinnum á Íslandi.152 Hvað Ísland varðar þá var í bæði skiptin um að 

ræða hið svokallaða Byko mál. Fyrst sendi ESA skriflega athugasemd til Héraðsdóms 

Reykjavíkur153 og síðar til Landsréttar.154 Haft var samband við ESA sem staðfesti þessar 

niðurstöður.155 Má hér að lokum benda á að dr. Gjermund Mathiesen, yfirmaður 

samkeppnismála hjá ESA, flutti þann 18. febrúar 2016 erindi á opnum fundi 

Samkeppniseftirlitsins um beitingu samkeppnisreglna á Íslandi og EES-svæðinu.156 Þar greindi 

dr. Mathiesen frá því að ESA hefði hug á því verða meira áberandi í samkeppnismálum á 

Íslandi í framtíðinni. Auk þess boðaði hann að ESA myndi beita sér meira í samkeppnismálum 

fyrir íslenskum dómstólum með athugasemdum (amicus curiae) við meðferð dómsmála sem 

varða EES-rétt. Að endingu taldi dr. Mathiesen líklegt að ESA myndi að eigin frumkvæði taka 

upp rannsóknir á íslenskum fyrirtækjum, líkt og ESA hefði gert um árabil í Noregi.157 

 

6.2 Reglugerð ESB nr. 216/2008  

Með reglugerð (EB) nr. 1592/2002 var Flugöryggisstofnun Evrópu (European Aviation Safety 

Agency eða EASA) komið á fót. Með reglugerðinni var Flugöryggisstofnun falin ábyrgð á 

lofthæfis- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, íhluta og búnaðar, svo 

og vottun hönnunar og framleiðslufyrirtækja. Eitt af hlutverkum stofnunarinnar er gerð staðla, 

úttektir, greining og rannsóknir í þágu aukins flugöryggis.158 Þá eru heimildir EASA til töku 

bindandi ákvarðanna tíundaðar í 15. gr. reglugerðar nr. 1592/2002.159 Þar kemur fram að EASA 

hafi vald til þess að gefa út og endurnýja skírteini til fyrirtækja og fyrir ákveðnar 

framleiðsluvörur. 

Auk þess hefur EASA vald til þess að breyta skírteinum, afturkalla þau eða fella niður 

tímabundið. Með reglugerð ESB nr. 216/2008, um sameiginlegar reglur um almenningsflug og 

                                                      
152 EFTA Surveillance Authority, „Co-operation with national courts“ 

<http://www.eftasurv.int/competition/national/co-operation-with-national-courts/> skoðað 27.apríl 2019. Þetta 

var jafnframt staðfest af hálfu ESA með tölvupósti sem sendur var höfundi 8. mars 2019.  
153 Byko ehf. og Norvik hf. gegn Samkeppniseftirlitinu (mál 78555) Héraðsdómurinn í Reykjavík skriflegar 

athugasemdir [2016]. 
154 Byko ehf. og Norvik hf. gegn Samkeppniseftirlitinu og íslenska ríkinu (mál 82436) Landsréttur skriflegar 

athugasemdir [2018]. 
155 Eftirlitsstofnun EFTA, tölvupóstur til höfundar ( 8. mars 2019). 
156 Fréttir, Samkeppniseftirlitið, „Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) mun verða meira áberandi í framkvæmd 

samkeppnisreglna á Íslandi í framtíðinni“ Samkeppniseftirlitið (Reykjavík 18. febrúar 2016) < 

https://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/nr/2766> Skoðað 13. febrúar 2019. Einnig er hægt að nálgast glærur frá 

erindi Gjermund Marhiesen á framangreindri síðu.  
157 sama heimild.  
158 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj. 1079 - 621. mál, kafli 4.  
159 Núgildandi 20. gr. reglugerðar nr. 2016/2008. 
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um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu var verksvið Flugöryggisstofnunarinnar aukið og 

nær nú til flugrekstrar og starfrækslu loftfara, mats á flugöryggisreglum í upprunaríki 

flugrekenda með staðfestu utan bandalagsins, útgáfu skírteina áhafna, heimild til kennslu og 

rekstrar flugþjálfunar. Auk framangreinds hefur reglugerðin að geyma nýmæli í 25. gr. er lýtur 

að heimild til þess að leggja sektir á innlenda aðila í tilefni af brotum á reglugerðinni eða 

framkvæmdarákvæðum hennar og/eða til að beita persónur og eða fyrirtæki févíti til að þvinga 

þessa aðila til að fylgja ákvæðum reglugerðarinnar.160 Reglugerðinni er ætlað að gefa 

stofnunum ESB heimild til að beita nákvæmari, sveigjanlegri og hæfilegri viðurlögum vegna 

brota á reglum frekar en að þurfa að afturkalla leyfi eða skírteini, sbr. 18. gr. aðfaraorðanna. Á 

hinn bóginn gildir reglan um afturköllun áfram, sbr. 1. mgr. 20. gr. (i) og 2. mgr. (c).  

 

6.2.1 25. gr. reglugerðarinnar 

Þau ákvæði í reglugerð ESB nr. 216/2008 sem hér skipta máli koma fram í 25. gr. hennar og 

fjalla um sektir og févíti. Samkvæmt 1. mgr. er framkvæmdastjórn ESB heimilt,161 að beiðni 

Flugöryggisstofnunar, að a) leggja á einstaklinga og fyrirtæki, sem Flugöryggisstofnun hefur 

veitt vottorð, sektir ef ákvæði þessarar reglugerðar og reglna um framkvæmd hennar hafa verið 

brotin af ásetningi eða af gáleysi og b) að leggja á einstaklinga og fyrirtæki, sem 

Flugöryggisstofnun hefur veitt vottorð, févíti, sem reiknast frá deginum sem ákveðinn er í 

ákvörðuninni, til að þvinga þessa einstaklinga og fyrirtæki til að uppfylla ákvæði 

reglugerðarinnar og reglna um framkvæmd hennar. Þá segir í 2. mgr. að sektir og févíti sem 

fjallað er um í 1. mgr., skuli hafa letjandi áhrif og vera í réttu hlutfalli bæði við alvarleika 

málsins og fjárhagslega getu hluteigandi handhafa vottorðs, einkum að teknu tilliti til þess að 

hvaða marki öryggi hefur verið stefnt í hættu. Þá skal fjárhæð sektanna ekki vera meiri en 4% 

af árstekjum eða ársveltu. Einnig skal fjáræð févítis ekki vera meiri en 2,5% af 

meðaldagstekjum eða ársveltu handhafa vottorðs.  

Samkvæmt 3. mgr. skal framkvæmdastjórnin samþykkja ítarlegar reglur fyrir 

framkvæmd samnefndrar greinar í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 

65. gr. reglugerðarinnar og skal hún tilgreina sérstaklega: a) ítarleg viðmið til að ákveða 

fjárhæð sektar eða reglubundna sektargreiðslu og b) málsmeðferð við fyrirspurnir, tengdar 

ráðstafanir og skýrslugjöf sem og reglur um málsmeðferð við ákvarðanatöku, þ.m.t. ákvæði 

um rétt til varnar, rétt á aðgangi að málsskjölum, rétt á málflutningsmanni, rétt til þagnarskyldu 

                                                      
160 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj. 1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 3.  
161 með fyrirvara um 20. og 55. gr. reglugerð nr. 216/2008. 
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og tímabundin ákvæði um áætlun og innheimtu sekta og reglubundinna sektargreiðslna. Að 

lokum kemur fram í ákvæðinu að dómstóll ESB skuli hafa ótakmarkaða lögsögu til að 

endurskoða ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um sektir eða reglubundnar sektargreiðslur. 

Þá má hann fella niður, lækka eða hækka sektina eða reglubundnu sektargreiðsluna sem lögð 

er á.  

Samkvæmt framangreindu er það framkvæmdarstjórn ESB sem getur, samkvæmt 

beiðni Flugöryggisstofnunarinnar, sektað viðkomandi aðila eða beitt þá févítarákvæðum, sem 

bera má undir dómstól ESB til endurskoðunar. Þannig er ekki um að ræða að innlendir aðilar 

hafi þessa valdaheimild.162  

 

6.2.2 Aðlögunartexti og áhrif hér á landi  

Reglugerð (EB) nr. 216/2008, með þeirri aðlögun sem leiðir af upptöku hennar í EES-

samninginn, kveður á um framsal sektarvalds íslenskra yfirvalda til eftirlitsstofnunar EFTA.163 

Þannig er ESA fengin heimild til að sekta þá aðila sem Flugöryggisstofnun hefur gefið út 

skírteini fyrir og er slík heimild veitt að undangenginni beiðni stofnunarinnar.  

 Heimildir EASA samkvæmt 20. gr. reglugerðarinnar munu þó standa óbreyttar, þ.e. án 

aðlögunar. Þannig mun EASA áfram hafa vald til þess að gefa út og endurnýja skírteini til 

fyrirtækja og fyrir ákveðnar framleiðsluvörur. Auk þess mun EASA hafa vald til þess að breyta 

skírteinum, fella þau tímabundið úr gildi eða afturkalla þau sem EASA hefur áður gefið út.164 

Hér má benda á að þau vottorð eða skírteini sem EASA gefur út á grundvelli 20. gr. 

reglugerðarinnar eru afar takmörkuð og ná einungis til tiltekinna fyrirtækja á sviði flugmála, 

þ.e. til hönnunarfyrirtækja í aðildarríkjum EASA165 og framleiðslu- og viðhaldsfyrirtækja í 

þeim ríkjum sem ekki eiga aðild að stofnuninni. Þannig gefur EASA ekki út skírteini fyrir 

viðhaldsstöðvar, flugrekendur, flugskóla o.s.frv. heldur fellur það í skaut flugmálastjórnar eða 

þar til bærra yfirvalda í viðkomandi aðildarríki ESB eða EFTA að gefa út slík skírteinin.166 

 Í 4. kafla í athugasemdum við þingsályktunartillögu um heimild til staðfestingar 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn, 

kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá Flugmálastjórn Íslands (heitir í dag 

Samgöngustofa) hafi einungis einn aðili hér á landi (Icelandair) fengið útgefið leyfi frá EASA. 

                                                      
162 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj.1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 3.  
163 Sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 163/2011 frá 19. desember 2011.  
164 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj. 1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 3.  
165 sama heimild, kafli 2.  
166 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj. 1079 - 621. mál, kafli 4. Þetta staðfesti sérfræðingur hjá Samgöngustofu 

einnig við höfund.  
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Það leyfi nær til hönnunar og er mjög takmarkað þegar litið er til hönnunar loftfars í heild sinni. 

Þá kemur fram í áliti Stefáns Más Stefánssonar að ekki sé vitað um að neitt nýtt fyrirtæki á 

Íslandi hugi að því að fá heimild sem hönnunarfyrirtæki há EASA.167 Umrædd reglugerð var 

felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 163/2011 frá 

19. desember 2011. Í kjölfarið var ákvæði 136. gr. laga nr. 60/1998 breytt í þá veru að ESA 

verði veitt sektarvald vegna skírteina sem útgefin eru af EASA.  

 Haft var samband við Samgöngustofu og síðan EASA til þess að fá upplýsingar um það 

hvort nýir aðilar hafi fengið útgefið hönnunarleyfi. Samkvæmt gögnum frá EASA eru nú tveir 

aðilar með hönnunarleyfi á Íslandi, þ.e. Icelandair ehf. og Aptoz ehf. Sá síðarnefndi fékk 

hönnunarleyfið útgefið þann 27. júlí 2018.168 Auk þess er þriðji aðilinn í miðju 

umsóknarferli.169 Þá eru fjórir aðilar í Noregi með hönnunarleyfi en enginn í Liechtenstein. 

Haft var samband við ESA og spurt hvort að reynt hafi á þær valdheimildir sem ESA eru fegnar 

á grundvelli reglugerðar nr. 216/2018. Í svari frá ESA kemur fram „að því er varðar 

sektarheimildir ESA á grundvelli reglugerðarinnar þá nær sú heimild til mjög afmarkaðs hóps 

leyfishafa. ESA hefur ekki þurft að beita ákvæðinu frá því að gerðin var tekin upp í EES-

samninginn.“170 

 

6.3 Reglur um fjármálamarkaði í Evrópu  

Í kjölfar fjármálakreppunnar árið 2008 fór fram endurskoðun á tilhögun og umgjörð eftirlits 

með fjármálamörkuðum innan ESB. Hún leiddi til þess að komið var á fót þremur nýjum 

eftirlitsstofnunum sem tóku til starfa í ársbyrjun 2011.171 Þær eru Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin (European Banking Authority, einnig nefnd EBA) sem starfar á 

grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010 (hér eftir nefnd EBA-reglugerðin),172 Evrópska 

verðbréfamarkaðsstofnunin (European Securities and Markets Authority, einnig nefnd ESM) 

sem komið var á fót með reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (hér eftir nefnd ESMA-

reglugerðin),173 og Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðsstofnunin (European Insurance and 

                                                      
167 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj. 1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 2.  
168 EASA, „Design Organisations Approvals“ <https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aircraft-

products/design-organisations/design-organisations-approvals#group-easa-downloads> skoðað 29. apríl. 2019.  
169 Samgöngustofa, tölvupóstur til höfundar (26. apríl 2019). 
170 Eftirlitsstofnun EFTA, tölvupóstur til höfundar (8. mars 2019). 
171 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681 . Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa, kafli 1. 
172 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og 

niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB (EBA). 
173 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

evrópsku eftirlitsyfirvaldi (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 

716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (ESMA). 
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Occupational Authority, einnig nefnd EIOPA), sem starfar á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 

1094/2010 (hér eftir nefnd EIOPA-reglugerðin).174 Auk þeirra er starfrækt Evrópska 

kerfisáhætturáðið (European Systemic Risk Board, einnig nefnt ESRB) sbr. reglugerð ráðsins 

(ESB) nr. 1092/2010.175 Framangreindar stofnanir mynda ásamt kerfisáhætturáðinu og 

eftirlitsstofnunum aðildarríkja ESB sameiginlegt samræmt evrópskt eftirlitskerfi með 

fjármálastarfssemi.176   

 Meginmarkmið eftirlitskerfisins er að tryggja stöðugleika á fjármálamörkuðum 

aðildarríkjanna og efla yfirsýn yfir fjármálastarfsemi milli ríkja.177 Meginhlutverk 

eftirlitsstofnanna þriggja er að samræma eftirlit og tryggja samræmda beitingu regluverks um 

fjármálastarfsemi á innri markaði Evrópusambandsins. Auk þess er þeim ætlað að meta hættur 

sem steðja að fjármálakerfi ESB og grípa til aðgerða ef svo ber undir. Lögbær eftirlitsyfirvöld 

aðildarríkjanna og umræddar stofnanir ESB eru því leidd saman til að vinna sameiginlega að 

eftirliti með fjármálastarfsemi á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins.  

 Hinum evrópsku eftirlitsstofnununum eru fengnar tilteknar valdheimildir til að standa 

vörð um hið samræmda eftirlitskerfi og tryggja gæði þess, en þó á daglegt eftirlit með 

fjármálastarfsemi að vera að mestu leyti í höndum innlendra eftirlitsstofnana  

(Fjármálaeftirlitið hér á landi). Á fundi fjármála- og efnahagsráðherra ríkja ESB og EFTA þann 

14. október 2014 náðist samkomulag milli EFTA-ríkjanna og ESB um meginatriði við aðlögun 

umræddra reglugerða að EES-samningnum.178 Samkvæmt samkomulaginu viðurkenndu aðilar 

mikilvægi hinna nýju eftirlitsstofnanna ESB fyrir þróun hins samræmda markaðs fyrir 

fjármálaþjónustu og þ.a.l. nauðsyn þess að reglugerðirnar yrðu teknar upp í EES-samninginn. 

Í samræmi við tveggja stoða kerfi EES-samningsins var lögð á það áhersla að eftirlitsstofnun 

EFTA myndi taka allar bindandi ákvarðanir gagnvart stjórnvöldum EFTA-ríkjanna og 

fyrirtækjum sem þar störfuðu. Á hinn bóginn yrðu eftirlitsstofnanir ESB bærar til yfirlýsinga 

sem ekki væru bindandi, t.d. tilmæli gagnvart stjórnvöldum og fyrirtækjum í EFTA-ríkjunum. 

Í öllum tilvikum ætti þó að vera samráð á milli eftirlitsstofnanna ESB og ESA.179  

                                                      
174 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska trygginga- og lífeyrissjóðastofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 

716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (EIOPA). 
175 Reglugerðirnar voru síðan teknar upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

199/2016, 200/2016, 201/2016 og 198/2016 frá 30. september 2016. 
176 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 1.  
177 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 1.  
178 Stjórnarráðið, „Sameiginleg yfirlýsing fjármálaráðherra EES- og EFTA-ríkjanna“ (14. október 2014) 

<https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettir2014/Sameiginleg-yfirlysing-

fjarmalaradherra-EES-og-EFTA-rikjanna-(a-ensku).pdf> skoðað 23. mars 2019.  
179 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 3. 
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 Þá var í samkomulaginu gert ráð fyrir því að ákvarðanir ESA byggðust á tillögu eða 

„uppkasti“ (e. draft) sem viðeigandi eftirlitsstofnun ESB myndi útbúa. Hugsunin á bakvið þetta 

var sú að með þessu væri samræmi í framkvæmd stofnananna tryggt. Auk þess kom fram í 

samkomulaginu að ef um væri að ræða ágreining á milli eftirlitsstofnanna ESB og ESA myndu 

ákvæði í EES-samningnum um málsmeðferð fyrir sameiginlegu EES-nefndinni gilda. Að 

lokum kom fram að mikilvægt væri að fulltrúar ESA og stjórnvöld EFTA ríkjanna myndu taka 

þátt í starfsemi stjórna eftirlitsstofnunar ESB og undirbúningsnefndar þeirra, en þó án 

atkvæðisréttar. Það sama ætti sama um þátttöku eftirlitsstofnunar ESB í stjórn ESA að breyttu 

breytanda.180 

 

6.3.1 Valdheimildir: ESMA, EBA og EIOPA 

ESMA-, EBA- og EIOPA-reglugerðirnar eru allar uppbyggðar á sama hátt og hafa að 

meginstefnu að geyma sömu ákvæðin orðrétt.181 Þannig eru formlegar valdheimildir ESMA, 

EBA og EIOPA samkvæmt reglugerðunum sambærilegar en þær reglur sem stofnunum er 

ætlað að framfylgja eru mismunandi. Þessar reglur setja stofnununum efnisleg skilyrði við 

meðferð heimilda sinna. Starfsemi ESMA snýr að eftirliti með reglum á verðbréfamarkaði, 

starfsemi EBA að reglum um starfsemi lánastofnana, einkum banka og sparisjóða og eftirlit 

EIOPA að reglum um vátryggingafélög og lífeyrissjóði. Hvað varðar valdheimildir ESMA þá 

hafa þær aukist með síðari gerðum, einkum hvað varðar skortsölu og lánshæfismatsfyrirtæki, 

en þessar reglur gera það að verkum að ESMA sker sig nokkuð úr hópnum.182   

 

6.3.2 ESMA, EBA og EIOPA  

ESMA er sjálfstæð, alþjóðleg stofnun með eigin fjárhag. Meginhlutverk hennar er að stuðla að 

vandaðri reglusetningu og starfsvenjum á innri markaðnum, stuðla að samræmdri beitingu 

gerða sem eru lagalega bindandi, meta markaðsþróun á verðbréfamarkaði, stuðla að vernd 

fjárfesta sem og samræmi og samfellu í starfsemi eftirlitsaðila. Jafnframt skal stofnunin hafa 

að leiðarljósi heilindi og gagnsæi auk stöðuleika fjármálakerfisins.183  

 Í 2. mgr. 1. gr. ESMA-reglugerðarinnar segir að stofnunin starfi innan þess valdssviðs 

sem henni er veittar samkvæmt reglugerðinni og innan gildissviðs ákveðinna gerða sem þar 

eru taldar upp. Eins og fyrr segir setja þessar gerðir stofnuninni efnisleg skilyrði fyrir beitingu 

                                                      
180 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 3. 
181 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5. 
182 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5. 
183 sama heimild, kafli 5.1. 
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þeirra valdheimilda sem henni eru veittar með ESMA-reglugerðinni. Um hverja og eina 

heimild sem að máli skipta verður nú fjallað um sérstaklega.184 

 

6.3.2.1 8. gr. 

Í 2. mgr. 8. gr. er að finna almenna tilgreiningu á valdheimildunum, en hér verða skoðaðir 

sérstaklega liðir e. og f. l Þar kemur fram að ESMA sé heimilt að taka bindandi ákvarðanir 

gagnvart lögbærum yfirvöldum eða þátttakendum í neyðarástandi sem ógnar stöðuleika og 

starfsemi fjármálamarkaðar. Í 5. mgr. 9. gr. ESMA reglugerðarinnar er stofnuninni veitt 

heimild til að banna tímabundið eða takmarka tiltekna fjármálastarfsemi sem ógnar skipulagðri 

starfsemi fjármálamarkaða, heilindum þeirra eða stöðugleika fjármálakerfis ESB í heild eða að 

hluta við tvenns konar aðstæður. Annars vegar í þeim tilvikum sem nánar eru tilgreind í 

sérstökum lagagerðum185 og hins vegar í neyðartilvikum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum í 

18. gr. reglugerðarinnar.186 Ákvæði 5. mgr. 9. gr. EIOPA-reglugerðarinnar og 5. mgr. 9. gr. 

EBA reglugerðarinnar eru samhljóða 5. mgr. 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar.  

 Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 201/2016 frá 30. september 2016, er 

gert ráð fyrir tveggja stoða lausn við aðlögun 5. mgr. 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar að EES-

samningnum. Samkvæmt henni mun ESMA útbúa uppkast að ákvörðun fyrir ESA, annað hvort 

að eigin frumkvæði eða að beiðni ESA. Miðað er við að ESA taki ákvörðun án ótilhlýðilegra 

tafa. Samkvæmt orðanna hljóðan getur ESA ekki tekið ákvörðun að eigin frumkvæði en gert 

er ráð fyrir því að ESA geti beitt tilmælum til ESMA um að undirbúa ákvörðun. Þá myndu 

fulltrúar EFTA- ríkjanna og ESA taka þátt í umfjöllun og undirbúningi uppkasts, en þó án 

atkvæðisréttar.187 Gert er ráð fyrir því í ákvæðinu að ESA tilkynni ESMA, svo fljótt sem auðið 

er, ákvörðun sína og gildistíma hennar. Í framhaldinu getur ESMA lagt fram nýtt uppkast að 

ákvörðun til ESA innan ákveðins tímafrests. EFTA-ríki getur óskað eftir því að ákvörðun sé 

endurskoðuð og fellur það þá í skaut ESA að framsenda beiðnina til ESMA sem getur þá lagt 

fram uppkast að nýrri ákvörðun til ESA.188  

 

                                                      
184 sama heimild, kafli 5.1. 
185 Sbr. 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar. 
186 Sjá nánar hér síðar varðandi umfjöllun um 18. gr. reglugerðarinnar.  
187 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
188 sama heimild, kafli 5.1. 
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6.3.2.2 17. gr.  

Í 17. gr. reglugerðarinnar er fjallað um þá stöðu þegar lögbært yfirvald hefur ekki farið eftir 

gerðunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar eða framfylgt þeim þannig að þau 

brjóti gegn ESB rétti. Í greininni kemur fram sú almenna málsmeðferð sem á að gilda þegar 

ESMA telur að lögbært yfirvald (eftirlitsstjórnvald) aðildarríkis hafi brotið gegn þeim reglum 

sem stofnunin á að framfylgja eða hefur ekki beitt þeim með fullnægjandi hætti. Hægt er að 

skipta málsmeðferðinni upp í fjögur skref: 1) Athugun og rannsókn 2) Tilmæli ESMA 3) 

Formlegt álit framkvæmdastjórnar ESB og 4) Ákvörðun ESMA gagnvart markaðsaðilum.189 Í 

1. mgr. kemur fram að ESMA skuli nota valdheimildir sínar þegar lögbært yfirvald hefur ekki 

farið eftir ESB gerðunum sem nefndar eru í 2. mgr. 1. gr. eða ef stjórnvald beitir reglunum á 

þann hátt sem virðist brjóta gegn ESB rétti.  

 ESMA getur rannsakað meint brot eða vanrækslu lögbærs yfirvalds aðildarríkjanna við 

að framfylgja reglunum. Skulu lögbær yfirvöld þá tafarlaust veita ESMA allar þær upplýsingar 

sem nauðsynlegar eru vegna rannsóknarinnar. 190 Þá getur ESMA beint tilmælum til lögbærs 

yfirvalds aðildarríkis í framhaldi af rannsókn sinni þar sem fram kemur til hvaða ráðstafana 

þurfi að grípa til að fullnægja skilyrðum ESB réttar.191 Ef lögbært yfirvald í aðildarríki fer ekki 

eftir slíkum tilmælum getur framkvæmdastjórn ESB, eftir að ESMA hefur upplýst hana eða að 

eigin frumkvæði, brugðist við með því að gefa út formlegt álit í málinu. Skal slíkt álit taka mið 

af fyrri tilmælum ESMA.192 Í reynd felur ákvæðið það í sér að ESMA getur ekki eitt og óstutt 

haldið málinu áfram án þess að leita atbeina framkvæmdastjórnarinnar.193 Ef lögbært yfirvald 

fer ekki að formlega áliti framkvæmdarstjórnar ESB innan tiltekins frests getur ESMA beint 

bindandi ákvörðun að þátttakanda á fjármálamarkaði (þ.e. fyrirtæki) til að tryggja að það 

fullnægi skyldum sínum samkvæmt áðurgreindri ESB löggjöf, t.a.m. um að það láti af tiltekinni 

háttsemi.194  

Að lokum kemur fram að framangreindar bindandi ákvarðanir sem teknar eru af ESMA 

gangi framar fyrri ákvörðunum sem lögbær yfirvöld í aðildarríkinu hafa tekið um málefnið.195 

Ákvæði 17. gr. EIOPA-reglugerðarinnar og 17. gr. EBA-reglugerðarinnar eru efnislega 

samhljóða áðurnefndu ákvæði ESMA-reglugerðarinnar, að því undanskildu að þær snúa ekki 

                                                      
189 sama heimild, kafli 5.1.  
190 2. mgr. 17. gr.  
191 3. mgr. 17. gr.  
192 4. mgr. 17. gr.  
193 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681 .mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
194 6. mgr. 17. gr.  
195 7. mgr. 17. gr.  
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að „þátttakendum á fjármálamarkaði“ heldur fjármálastofnunum.196 Í ákvörðun sameiginlegu 

EES nefndarinnar nr. 201/2016 frá 30. september 2016 er gert ráð fyrir tveggja stoða lausn við 

aðlögun 17. gr. ESMA reglugerðarinnar að EES-samningnum að því er snertir allar bindandi 

ákvarðanir. Því hefur verið ákveðið að ESMA eigi að taka til skoðunar ætluð brot stjórnvalda 

EFTA-ríkjanna og gefa út óbindandi tilmæli til þeirra.197 Þá á ESMA að halda ESA upplýstri 

um eðli og markmið athugananna þannig að ESA geti sinnt skyldum sínum samkvæmt 4. og 6. 

mgr. ef til þess kemur, þ.e. tekið bindandi ákvarðanir. Þá er gert ráð fyrir því að stjórnvöld 

EFTA-ríkis upplýsi bæði ESMA og ESA innan 10 daga frá því tilmæli voru gefin út um 

aðgerðir eða fyrirhugaðar aðgerðir með það fyrir augum að tryggja framkvæmd hlutaðeigandi 

reglna. Ef lögbært yfirvald fer ekki eftir tilmælum ESMA innan eins mánaðar frá móttöku 

tilmæla hennar getur ESA gefið út formlegt álit.198 Í formlegu áliti ESA skal tekið tillit til 

tilmæla ESMA með svipuðum hætti og á við um framkvæmdastjórn ESB þegar um er að ræða 

lögbært yfirvald ESB ríkis. Í 4. mgr. umræddar ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

kemur fram að ESA skuli gefa út formlegt álit innan þriggja mánaða eftir samþykkt tilmælanna 

og að stofnunin geti framlengt þennan frest um einn mánuð. 

Hér er um að ræða sambærilegt orðalag og fram kemur í áðurnefndri 4. mgr. 17. gr. 

ESMA-reglugerðarinnar um framkvæmdastjórn ESB. Er því ekki lögð ákveðin skylda á ESA 

að láta uppi formlegt álit heldur er um að ræða hámarksfrest ef stofnunin tekur slíka 

ákvörðun.199 Samkvæmt aðlögunartextanum er sá munur á málsmeðferð innan EFTA og ESB 

að EFTA megin eru bæði formleg álit og tilmæli á hendi ESA. ESB megin gefa hinsvegar 

ESMA, EBA og EIOPA stofnanirnar óbindandi tilmæli ein og óstudd en aðkomu 

framkvæmdastjórnar ESB er þörf til þess að taka bindandi ákvarðanir. Í aðlögunartextanum 

kemur jafnframt fram að formlegt álit eftirlitsstofnunar EFTA eigi að byggjast á uppkasti frá 

ESMA sem hún leggur fram annað hvort að eigin frumkvæði eða að beiðni ESA. Fulltrúar ESA 

mega taka þátt í umfjöllun ESMA um beiðni stofnunarinnar um að lagt verði fram uppkast, en 

þó án atkvæðisréttar. Eftir að formlegt álit liggur fyrir fara samskiptin við lögbært yfirvald 

EFTA-ríkis fram við ESA. Þá er ekki gert ráð fyrir neinni aðkomu framkvæmdastjórnar ESB 

                                                      
196 Með hugtakinu „fjármálastofnun“ er átt við lánastofnun eins og t.d. banka og sparisjóðir. Sjá hér nánar í 4. 

gr. EBA- og EIOPA- reglugerðanna. Með hugtakinu „þátttakendur á fjármálamarkiði“ er átt við hvern þann 

aðila sem kröfur í löggjöf, sem getur í 2. mgr. 1. gr. ESMA reglugerðarinnar, eiga við um eða landslög um 

framkvæmd þeirrar löggjafar. Þessir aðilar geta t.d. verið fyrirtæki sem veita fjárfestingaþjónustu. Hér er því um 

að ræða víðtækara gildissvið en á við um EBA og EIOPA þegar kemur að aðilum sem geta átt þar undir. 
197 Fulltrúar ESA og EFTA-ríkjanna mega taka þátt í málsmeðferð EMSA, án atkvæðisréttar. 
198 4. mgr. 17. gr.  
199 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
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að formlegu áliti, líkt og ætti við um aðildarríki ESB.200 Að lokum er gert ráð fyrir því að ESA 

taki bindandi ákvörðun gagnvart einkaaðilum á grundvelli uppkasts frá ESMA.201 

 

6.3.2.3 18. gr.  

Í 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar er fjallað um viðbrögð stofnunarinnar þegar um neyðarástand 

ræðir. Þar kemur fram að þegar óhagstæð þróun eigi sér stað sem geti ógnað á alvarlegan hátt 

eðlilegri starfsemi og heilindum á fjármálamörkuðum eða stöðugleika alls fjármálakerfis 

sambandsins, eða hluta þess, þá skuli ESMA beita sér fyrir því að stjórnvöld í aðildarríkjunum 

grípi til aðgerða. Er ESMA þá einkum ætlað samræmingarhlutverk í þeim efnum. Til að 

stofnunin geti gegnt því hlutverki þurfa stjórnvöld aðildarríkjanna að veita ESMA 

nauðsynlegar upplýsingar um gang mála.202   

 Ráðið getur, í samráði við framkvæmdastjórn ESB, kerfisráðið og eftir því sem við á, 

evrópsku eftirlitsstofnanirnar, tekið ákvörðun sem er beint að ESMA. Í slíkri ákvörðun er 

ákvarðað hvort neyðarástand hafi skapast í skilningi reglugerðarinnar. Ákvörðun um að lýsa 

yfir neyðarástandi skal endurskoðuð eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði.203 Þess má geta að í 

upphaflegu frumvarpi framkvæmdastjórnar ESB var gert ráð fyrir því að hún myndi hafa þetta 

vald, en ekki ráðið. Hvað sem því líður gildir hér, líkt og um 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar, 

að aðkoma annarra ESB stofnanna er nauðsynleg svo að heimildir ESMA séu virkjaðar til 

fulls.204  

 Þá getur ESMA tekið ákvarðanir sem beint er að stjórnvöldum aðildarríkjanna þar sem 

þeim er falið að grípa til nauðsynlegra aðgerða í tengslum við löggjöf ESB sem raktar eru í 2. 

mgr. 1. gr.205 Stjórnvöldum aðildarríkjanna er ætlað að tryggja að þátttakendur á 

fjármálamarkaði fullnægi skilyrðum umræddra lagagerða. Ef valdbær stjórnvöld í aðildarríki 

ESB framfylgja aftur á móti ekki ákvörðun ESMA samkvæmt 3. mgr. innan þess tímaramma 

sem mælt er fyrir um í þeirri ákvörðun getur stofnunin á grundvelli 4. mgr., í þeim tilvikum þar 

sem viðkomandi lagagerð samkvæmt 2. mgr. 1. gr. hefur bein lagaáhrif, beint bindandi 

ákvörðun að þátttakanda á fjármálamarkaði (þ.e. einkaréttarlegum aðilum á borð við fyrirtæki). 

 ESMA getur gert þetta til að tryggja að þátttakandinn fullnægi skyldum sínum 

samkvæmt umræddri ESB löggjöf, þar á meðal að hann láti af tiltekinni háttsemi. Skilyrði fyrir 

                                                      
200 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
201 6. mgr. 18. gr.  
202 1. mgr. 18. gr.  
203 2. mgr. 18. gr. 
204 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
205 3. mgr. 18. gr.  
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slíkri ákvörðunartöku er að lögbært yfirvald í aðildarríki hafi ekki beitt lagagerð sem vísað er 

til í 2. mgr. 1. gr. Auk þess er það skilyrði að brýn nauðsyn beri til úrbóta til að endurheimta 

eðlilega starfsemi og heilindi fjármálakerfisins eða tryggja stöðugleika fjármálakerfis ESB, að 

hluta eða í heild. Hér er í reynd um að ræða sambærilega heimild og áður ræðir í 6. mgr. 17. 

gr. ESMA reglugerðarinnar.206Ákvarðanir ESMA sem teknar eru samkvæmt 4. mgr., ganga 

framar hvers kyns fyrri ákvörðunum lögbærra yfirvalda aðildarríkis ESB um tengd málefni. Þá 

er lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna skylt að sjá til þess ákvarðanir þeirra um tengd málefni 

samrýmist áðurnefndum ákvörðunum ESMA.207 Ákvæði 18. gr. EIOPA reglugerðarinnar og 

EBA reglugerðarinnar eru efnislega samhljóða áðurnefndu ákvæði ESMA reglugerðarinnar, að 

því undanskildu að í stað þátttakenda á fjármálamarkaði snúa EIOPA og EBA reglugerðirnar 

að fjármálastofnunum.  

Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 frá 30. september 2016 er gert 

ráð fyrir tveggja stoða lausn með svipuðum hætti og áður er lýst vegna 17. gr. ESMA 

reglugerðarinnar að því er varðar bindandi ákvarðanir. Þá er ekki gert ráð fyrir sérstakri aðlögun 

að því er varðar ákvörðun ráðs ESB um neyðarástand. Þannig yrði það eingöngu í höndum 

ráðsins að skilgreina hugtakið neyðarástand samkvæmt umræddri grein og gagnvart EFTA-

ríkjunum, án þess að gert sé ráð fyrir samráði eða þátttöku þessara aðildarríkja. Hér er vert að 

hafa í huga að slík ákvörðun hefur engin sjálfvirk réttaráhrif heldur er hún einvörðungu 

forsenda fyrir ákvörðunum sem eftir sem áður væru í höndum eftirlitsstofnunar EFTA.208  

 Í þessu samhengi gæti eftirlitsstofnun EFTA, ef hún væri ósammála mati ráðsins, 

ákveðið að hafna því að taka ákvörðun. Slíkum ágreiningi yrði þá væntanlega vísað til 

sameiginlegu EES nefndarinnar samkvæmt 111. gr. EES-samningsins, líkt og almennt er gert 

ráð fyrir ef upp vaknar ágreiningur á milli ESA og eftirlitsstofnana ESB.209 

 

6.3.2.4 19. gr. 

Í 19. gr. ESMA reglugerðarinnar er fjallað um úrlausn deilumála á milli lögbærra yfirvalda í 

aðstæðum sem ná yfir landamæri. Í 1. mgr. kemur fram að ESMA getur reynt að miðla málum 

þegar ágreiningur rís á milli lögbærra yfirvalda í mismunandi aðildarríkjum í samræmi við 

ákveðnar verklagsreglur sem eru tíundaðar í 2.-4 mgr. þessarar greinar. Þar er kveðið á um að 

ESMA skuli ákveða tímamörk til sáttameðferðar á milli lögbærra yfirvalda.210 Ef ágreiningur 

                                                      
206 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
207 5. mgr. 18. gr. 
208 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
209 sama heimild, 5.1. 
210 2. mgr. 19. gr.  
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er enn uppi að þeim tímamörkum liðnum getur ESMA tekið ákvörðun þar sem mælt er fyrir 

um skyldu lögbærs yfirvalds til að grípa til tiltekinna aðgerða, eða grípa ekki til aðgerða.211 

Þannig sker ESMA úr ágreiningsmálum með bindandi hætti gagnvart umræddum lögbærum 

yfirvöldum til að tryggja framkvæmd ESB réttar.212 Ef það lögbæra yfirvald sem ákvörðun 

beinist að, hlítir ekki ákvörðun ESMA og vanrækir að tryggja að þátttakandi á fjármálamarkaði 

fari að kröfunum sem gilda um hann, getur ESMA beint ákvörðun að viðkomandi þátttakanda 

á fjármálamarkaði og krafist þess að hann grípi til nauðsynlegra aðgerða til að hlíta lögum ESB, 

þ.m.t. að láta af tiltekinni háttsemi.213  

 Þess konar ákvarðanir af hálfu ESMA, ganga framar hvers kyns ákvörðunum sem 

lögbær yfirvöld hafa samþykkt um sama efni. Þá er yfirvöldum aðildarríkjanna skylt að sjá til 

þess að ákvarðanir sem lögbært yfirvald tekur samræmist áðurnefndum ákvörðunum ESMA.214 

Ákvæði 19. gr. EIOPA og EBA reglugerðanna eru efnislega eins og 19. gr. ESMA 

reglugerðarinnar, að því undanskildu að í stað þátttakenda á fjármálamarkaði snúa EIOPA og 

EBA reglugerðirnar að fjármálastofnunum. Í ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 

201/2016 frá 30. september 2016 er gert ráð fyrir tveggja stoða lausn við aðlögun 19. gr. ESMA 

reglugerðarinnar að EES-samningnum að því er varðar allar bindandi ákvarðanir. Þannig er 

ekki gert ráð fyrir sérstakri aðlögun vegna sáttahlutverks ESMA samkvæmt 1. og 2. mgr. 

ESMA gegnir því einnig þessu hlutverki þegar kemur að yfirvöldum í EFTA ríkjunum. Þó er 

gert ráð fyrir því að 3. mgr. verði aðlöguð að EES-samningnum þannig að eftirlitsstofnun 

EFTA fari með ákvörðunarvald í greininni þegar tvö eða fleiri yfirvöld EFTA-ríkjanna eiga í 

hlut. Þá er gert ráð fyrir að því að ESA geti tekið ákvarðanir gagnvart einstökum aðilum á 

fjármálamarkaði samkvæmt 4. mgr. ef lögbært yfirvald EFTA ríkis fer ekki að ákvörðun 

stofnunarinnar. Um töku þessara ákvarðana gilda sömu reglur og áður hefur verið fjallað um í 

17. gr. reglugerðarinnar., þ.e. að ESMA útbúi uppkast að ákvörðun fyrir ESA sem síðan taki 

ákvörðun í málinu án hóflegrar tafar.215  

 Ef um lögbær yfirvöld eins eða fleiri aðildarríkja ESB og eins eða fleiri EFTA ríkja er 

að ræða og ef slík yfirvöld ná ekki samkomulagi varðandi sameiginlega ákvörðun myndi málið 

koma til kasta sameiginlegu ESS nefndarinnar, sbr. 111. gr. EES-samningsins. 

                                                      
211 3. mgr. 19. gr.  
212 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5.1. 
213 4. mgr. 19. gr. 
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215 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 10. 
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6.3.3 Umfang valdframsals 

Samkvæmt aðlögun ESMA-, EBA- og EIOPA-reglugerðanna gildir sú meginregla að 

ákvörðunum eftirlitsstofnunar EFTA verði yfirleitt bara beint að íslenskum yfirvöldum og 

einungis komi til þess í undantekningartilvikum að ákvörðunum sé beint milliliðalaust að 

fyrirtækjum á íslensku yfirráðasvæði, þ.e. þegar innlend yfirvöld (eftirlitsstjórnvöld) hafa ekki 

farið að tilmælum og síðar ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA gagnvart þeim.216 Ljóst er að þau 

úrræði sem ESA getur beitt gagnvart fyrirtækjum geta haft íþyngjandi og víðtækar afleiðingar 

í för með sér, t.d. bann við ákveðinni starfsemi eða ráðstöfun. Hér ber þó að hafa í huga að 

þessar heimildir virkjast ekki án þess að málið hafi fyrst fengið umfjöllun hjá íslensku lögbæru 

yfirvaldi. Að þessu leyti er um minna framsal að ræða en á t.d. við um heimildir ESA og 

framkvæmdastjórnarnar ESB á sviði samkeppnismála.217 Taka má fram að ESA hefur ekki 

heimild til þess að ákveða sektir samkvæmt ESMA-, EBA-, og EIOPA-reglugerðunum. Hins 

vegar hefur ESA úrræði sem komið getur til greina að nýta gagnvart fyrirtækjum. Þau geta haft 

alvarlegar og víðtækar afleiðingar í för með sér, t.d. bann við ákveðinni starfsemi eða 

ráðstöfunum. Þá verða ákvarðanir stofnunarinnar gagnvart einstökum fyrirtækjum ekki 

fullnustuhæfar nema með atbeina íslenskra yfirvalda eða dómstóla. Þannig er hér uppi svipuð 

staða og og gildir t.d. í samkeppnismálum.218 

 Í niðurstöðukafla álitsgerðarinnar kemst Skúli að þeirri niðurstöðu að eðli þeirra 

framsalsheimilda sem um ræðir í reglugerðunum sé ekki verulega íþyngjandi eða umfram það 

sem áður hefur verið talið heimilt vegna EES-samningsins. Nefnir hann í því samhengi að hægt 

sé að færa rök fyrir því að umræddar heimildir ESA feli í sér minna inngrip í íslenska 

réttarskipun en ýmsar aðrar heimildir stofnunarinnar, eins og á sviði samkeppnismála.219 Auk 

þess sé skilyrðin um um að framsalið þurfi að vera skýrt og á afmörkuðu sviði fullnægt. Þannig 

kemst Skúli að þeirri niðurstöðu að reglugerðirnar geti talist samrýmanlegar íslensku 

stjórnarskránni.220 

 

6.3.4 ESMA: Lánshæfisfyrirtæki og afleiðuviðskiptaskrár  

ESMA hefur beint eftirlit með lánshæfismatsfyrirtækjum á grundvelli reglugerðar ESB nr. 

513/2011frá 11. maí 2011 (CRA II) og reglugerðar ESB nr. 462/2013 frá 21. maí 2013 (CRA 

                                                      
216 sama heimild, kafli 10.  
217 sama heimild, kafli 10.  
218 sama heimild, kafli 10. 
219 sama heimild, kaflar 10-11. 
220 sama heimild, kafli 11.  
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III) um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki. Sama gildir um 

afleiðuviðskiptaskrár, sbr. reglugerð ESB nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (EMIR). Í þessu eftirliti felst að ESMA veitir 

framangreindum fyrirtækjum starfsleyfi beint og milliliðalaust, hefur rannsóknarheimildir 

gagnvart þeim og ber ábyrgð á öllu eftirliti með starfseminni án aðkomu eftirlitsstjórnvalda í 

aðildarríkjum ESB.221 

Lánshæfismatsfyrirtæki bjóða þjónustu við að meta fjárhagsstöðu fyrirtækja og ríkja 

ásamt útlánsáhættu við að fjárfesta í ýmsum tengdum fjármálagerningum. Meginhlutverk 

lánshæfisfyrirtækis er að veita hlutlaust mat á lánshæfi lántakenda til að aðstoða fjárfesta í vali 

á fjárfestingum sínum. Þá beita lánshæfisfyrirtækin tiltekinni aðferðarfræði við framkvæmd 

lánshæfismats sem er byggð á ýmsum ákvörðunarþáttum og gefa fyrirtækjum eða ríkjum svo 

kallaða lánshæfiseinkunn.222   

Viðskipti með OTC afleiður (e. over the counter derivatives) eru dæmi um samninga á 

milli tilekinna aðila og eru upplýsingar um þá alla jafna einungis aðgengilegar aðilum 

samningsins. OTC afleiður skapa flókinn vef innbyrðis tengsla sem veldur því að erfitt getur 

verið að greina eðli og umfang þeirra áhættu sem þær fela í sér. Fjármálakreppan 2007-2008 

sýndi fram á að slíkt eykur enn frekar á óvissu á viðkvæmum tímum og getur á endanum ógnað 

fjárhagslegum stöðugleika.223 

Í reglugerðunum er mælt fyrir um rannsóknaraðgerðir og refsikennd viðurlög, þ.e. 

stjórnvaldssektir. Getur EMSA t.a.m. sektað fyrirtæki eða afturkallað starfsleyfi þeirra 

samkvæmt reglugerðunum.224 Samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar varðandi 

reglugerðir um lánshæfismatsfyrirtæki og afleiðuviðskiptaskráningarstöðvar er gert ráð fyrir 

því að eftirlitsstofnun EFTA sé falið að gefa út starfsleyfi og fara með alla stjórnsýslu þeirra.225 

Slíkar ákvarðanir fela raunar í sér heimild fyrirtækis til þess að reka ákveðna atvinnustarfsemi 

og afturköllun slíks leyfis felur að sama skapi í sér bann við slíkri starfsemi. Hér er því um að 

ræða heimild til þess að taka afdrífaríka ákvörðun um mikilvæga hagsmuni fyrirtækis.226 

Eins og fyrr greinir mæla reglugerðirnar fyrir um rannsóknaraðgerðir og refsikennd 

viðurlög, þ.e. stjórnvaldssektir. Má því segja að ESA sé falið vald sem lagt verður að jöfnu við 

lögregluvald auk valds til að leggja á sektir.227 Þær rannsóknaraðgerðir sem hér um ræðir yrðu 

                                                      
221 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, athugasemdir kafli 3. 
222 sama heimild, kafli 4. 
223 sama heimild, kafli 4. 
224 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 681. mál, fylgiskjal XI kafli 10. 
225 sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 og nr. 203/2016. 
226 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 681. mál, fylgiskjal XI kafli 10. 
227 sama heimild, kafli 10.  
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að meginstefnu ekki framkvæmdar með beinni þvingun nema með atbeina íslenskra stjórnvalda 

eða jafnvel dómstóla.228 Engu að síður er ljóst að umræddar reglugerðir skera sig úr hvað varðar 

þær heimildir sem framseldar eru til ESA. Umræddar gerðir taka til mjög sérhæfðrar starfsemi 

og hafa því afar þröngt gildissvið. Samkvæmt upplýsingum frá fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu kemur aðeins eitt fyrirtæki á Íslandi til með að falla undir umræddar 

reglur.229 Í álitsgerð frá 2011 vegna Flugöryggisstofnunar Evrópu var vísað til þess að þær 

reglur sem þar var um að ræða „myndu taka til mjög fárra aðila hér á landi og gildi auk þess á 

mjög þröngu sviði.“230 Með það í huga telur Stefán Már, í áliti sínu um fjármálamarkaði, að 

sömu rök eigi við um þá stjórnsýslu sem ESMA er ætlað að fara með samkvæmt umræddum 

reglugerðum.231  

Í niðurstöðukafla álitsgerðarinnar kemst Skúli að þeirri niðurstöðu að hér sé um að ræða 

„afar sérhæfða starfsemi á afmörkuðu sviði fjármálamarkaðarins þar sem talinn er vera 

knýjandi þörf fyrir einu samræmdu eftirliti á öllu EES-svæðinu.“ Skúli hyggur því að framsal 

valds sem leiðir af innleiðingu þessara tveggja gerða séu samrýmanlegar íslensku 

stjórnarskránni.232 

 

6.3.5 Áhrif hér á landi  

Upptaka reglugerða ESB um eftirlitsstofnanirnar þrjár í EES-samninginn gera það að verkum 

að breyta þarf lögum hér á landi. Sett hafa verið lög nr. 24/2017 um evrópskt eftirlit með 

fjármálamörkuðum. Þau færa eftirlitsstofnun EFTA þær valdheimildir sem að framan greinir, 

þ.e. heimildir til þess að taka bindandi ákvarðanir gagnvart fyrirtækjum á fjármálamarkaði ef 

löggjöf er ekki fylgt. Jafnframt er þar að finna heimild eftirlitsstofnunar EFTA til þess að taka 

bindandi ákvarðanir ef neyðarástand skapast gagnvart aðilum á fjármálamarkaði og bindandi 

ákvarðanir í ágreiningsmálum milli lögbærra yfirvalda. Í athugasemdum við 

þingsályktunartillögu um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um 

breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn kemur fram að varðandi valdheimildirnar að 

„hafa verði í huga að þessar valdheimildir séu ætlaðar til þrautavara.“233 Auk þess kemur þar 

fram að hlutverk eftirlitsstofnunar EFTA sé fyrst og fremst að veita Fjármálaeftirlitinu aðhald 

með tilmælum og formlegu áliti. Að endingu kemur þar fram að sýnileg áhrif eftirlitsstofnunar 

                                                      
228 sama heimild, kafli 10.  
229 sama heimild, kafli 10.  
230 Alþt. 2010 - 2011, A-deild, þskj. 1079 - 621. mál, fylgiskjal II kafli 10. 
231 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, fylgiskjal XI kafli 5. 
232 sama heimild, kafli 11.  
233 Alþt. 2015 - 2016, A-deild, þskj. 1109 - 681. mál, kafli 7.  
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EFTA sem eftirlitsstjórnvalds á íslenskum fjármálamarkaði verði ekki mikil, enda verði áfram 

sá háttur hafður á að eftirlit með aðilum á fjármálamarkaði sé sinnt af Fjármálaeftirlitinu.234 

Samband var haft við eftirlitsstofnun EFTA og spurt hvort reynt hafi á framangreindar 

heimildir sem fela í sér framsal valds. Í svari frá eftirlitsstofnun EFTA kemur fram að eins og 

staðan er í dag hafi ESA ekki beitt þeim heimildum er varða fjármálamarkaði.235 

 

6.4  Reglur um loftlagsmál í Evrópu  

Með tilskipun 2003/87/EB var viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (EU Emission 

Trading Scheme) sett á laggirnar og nær það til ákveðinna greina iðnaðar og flugstarfsemi.236 

Meginmarkmið með stofnun þess var að koma á fót sérstöku stjórntæki ESB í loftlagsmálum 

og búa til kerfi sem hvetur aðildarríkin til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.237 Hvatinn 

felst í því að fyrirtæki sem fá úthlutað losunarheimildum geta selt þær ef þeim tekst einhvern 

veginn að draga úr losun. Ef losunin fer hinsvegar fram úr losunarheimildum þá verður 

fyrirtækið að kaupa þær losunarheimildir sem upp á vantar.238 Í kjölfar stofnunar 

viðskiptakerfis ESB var sameiginlegt skráningarkerfi (e. Union Registry) sett á fót með 

reglugerð ESB nr. 1193/2011. Hlutverk sameiginlega skráningakerfisins er m.a. að hafa eftirlit 

með útgáfu reikninga í kerfinu og skrá millifærslur með losunarheimildir. Með þessu 

sameiginlega skráningarkerfi er ákvarðanataka innan kerfisins gerð miðlægari. Þetta er gert til 

að reyna að tryggja öryggi þess og koma í veg fyrir misferli.239 

 

6.4.1 Sameiginleg skráningarkerfi  

Með reglugerð nr. 1193/2011 var, eins og fyrr segir, sett á fót sameiginlegt skráningarkerfi en 

fyrir þann tíma var losunarheimildum útdeilt af hverju aðildarríki fyrir sig á grundvelli 

landsbundinna úthlutunaráætlana.240 Mikil gagnrýni á upprunalega kerfið gerði það að verkum 

að það var endurskoðað og síðan breytt.241 Skráningarkerfið er í beinum tengslum við 

framkvæmd viðskiptakerfisins og stýrt af miðlægum stjórnanda, en hann er tilnefndur af 

                                                      
234 sama heimild, kafli 7.  
235 Eftirlitsstofnun EFTA, tölvupóstur til höfundar (8. mars 2019). 
236 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj. 812 - 381. mál, fylgiskjal V kafli 2. 
237 sama heimild, kafli 1.  
238 sama heimild, kafli 1. 
239 sama heimild, kafli 1. 
240 sama heimild, kafli 3. 
241 sama heimild, kafli 3. 
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framkvæmdastjórn ESB.242 Honum ber að hafa umsjón með sjálfstæðum skráningarkerfum 

sem halda utan um útgáfu, millifærslu og ógildingu losunarheimilda, auk þess að sjá um 

sjálfvirkar athuganir á færslum í viðskiptakerfinu.243 Skráningarkerfið virkar með þeim hætti 

að aðildarríki tilefna landsstjórnanda (e. national administrator), sbr. 1. mgr. 7. gr. 

reglugerðarinnar. Hlutverk landsstjórnanda er annars vegar að hafa umsjón með reikningum 

ríkisins, þ.e. þeim losunarheimildum sem aðildarríki fær til þess að bjóða upp, og hins vegar 

með umsýslu og eftirlit með reikningum sem eru sérstaklega stofnaðir fyrir reikningsskylda 

rekstaraðila í lögsögu ríkisins.244 Á Íslandi fer Umhverfisstofnun með hlutverk bæði 

landsstjórnanda og lögbærs yfirvalds.245  

 

6.4.2 Valdheimildir miðlægs stjórnanda 

Með reglugerð nr. 1193/2011 er kveðið á um hlutverk miðlægs stjórnanda í tengslum við 

skráningarkerfið. Í 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar kemur fram að stjórnandinn skuli reka og 

viðhalda skráningarkerfinu. Skyldur stjórnanda eru þær sömu er varðar viðskiptakerfi að 

breyttu breytanda.246 Með fyrrgreindri reglugerð er miðlægum stjórnanda færðar þær 

valdheimildir sem nú verður gerð nánari grein fyrir. 

 

6.4.2.1 Tímabundin lokun aðgangs að reikningum 

Í 31. gr. reglugerðar nr. 1193/2011 eru stjórnanda reikninga fengnar heimildir til þess að loka 

aðgangi að reikningum tímabundið í allt að tvær vikur. Stjórnendur þeirra heimilda sem fram 

koma í kafla 6.4.2.1. eru mismunandi eftir því hverskonar reikninga er um að ræða. Stjórnendur 

hvers reiknings eru tíundaðir í viðauka nr. I með reglugerðinni.247 Þar kemur fram að stjórnandi 

aðalreikninga sé hinn miðlægi stjórnandi.248 Aðalreikningarnir eru sameiginlegir reikningar 

ESB sem landsstjórnandi hvers aðildarríkis sækir um heimild til úthlutunar úr. Miðlægi 

                                                      
242 Miðlægur stjórnandi (yfirstjórnandi) er aðili sem er tilefndur af framkvæmdastjórn ESB til þess að hafa 

umsjón með starfsrækslu skráningakerfis ESB. Sjá nánar í 3. gr. reglugerðar nr. 1193/2011.  
243 sama heimild, kafli 4. 
244 sama heimild, kafli 3. 
245 sama heimild, kafli 3. 
246 Sbr. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1193/2011. 
247 Sbr. 2. mgr. 10. gr. reglugerðar nr. 1193/2011.  
248 Reikningar eru eftirtaldir: Reikningur ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda, Reikningur ESB fyrir 

heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs, Uppboðsreikningur ESB fyrir losunarheimildir, Úthlutunarreikningur 

ESB fyrir losunarheimildir, Reikningur ESB vegna varasjóðs fyrir nýja aðila, Uppboðsreikningur ESB fyrir 

losunarheimildir vegna flugs, Reikningur ESB vegna sérstaks varasjóðs, Úthlutunarreikningur ESB fyrir 

losunarheimildir vegna flugs og Reikningur ESB fyrir niðurfelldar losunarheimildir.  
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stjórnandinn hefur ákvörðunarvald um lokun aðgangs að þeim reikningum sem um getur í 

þessum kafla.249  

Hinsvegar eru landsstjórnendur eða aðildarríki, stjórnendur reikninga sem eru í höndum 

rekstraraðila, ríkja, flugrekstraraðila, annarra lögaðila, einstaklinga og vottunaraðila.250 Með 

öðrum orðum þýðir þetta að ESB er reikningseigandi á öllum aðalreikningunum en t.d. 

einstaklingar og fyrirtæki geta verið eigendur hinna reikninganna. Auk þess getur 

landsstjórnandi tekið ákvörðun um lokun reiknings tímabundið ef ekki er um aðalreikning að 

ræða. Stjórnandann getur lokað fyrir aðgang að öllum reikningum í skránni eða gert það að 

verkum að ekki sé hægt að inna tiltekna færslu af hendi sem annars væri mögulegar ef 

stjórnandinn hefur gilda ástæðu til að ætla að viðurkenndi fulltrúinn251 hafi: a) reynt að fá 

aðgang að eða inna af hendi færslur á reikningnum sem hann hefur ekki leyfi til að gera; b) 

hvað eftir annað notað rangt notendanafn eða lykilorð við að fá aðgang að reikningi eða ferli; 

c) reynt að stofna örygginu, eða trúnaðinum í skrá ESB eða viðskiptadagbók ESB eða 

gögnunum, sem þar eru meðhöndluð eða geymd í hættu.252 Þá getur stjórnandi lokað aðgangi 

allra fulltrúa að tilteknum reikningi af einhverjum eftirtalinna skilyrða uppfylltum:  

a) reikningshafinn lést án lögbærs arftaka eða lögaðili er ekki lengur til;  

b) reikningshafinn stóð ekki í skil á gjöldum;  

c) reikningshafinn braut gegn skilmálum sem gilda um reikninginn;  

d) reikningshafinn samþykkti ekki breytingar sem gerðar voru á skilmálum og 

skilyrðum sem gerðar voru af hálfu landsstjórnanda eða hins miðlæga stjórnanda;  

e) reikningshafinn tilkynnti ekki breytingar á reikningsupplýsingum eða sannaði 

ekki breytingar á upplýsingum varðandi reikning, eða veitti ekki nauðsynlegar 

sannanir vegna nýrra upplýsinga um reikning;  

f) reikningshafinn hefur ekki passað upp á að fullægjandi fjöldi fulltrúa séu á 

reikningnum;  

g) reikningshafanum tókst ekki að að uppfylla skilyrði aðildarríkis þess efnis að 

viðurkenndur fulltrúi reiknings væri búsettur í aðildarríki landsstjórnanda;  

h) reikningshafanum tókst ekki að uppfylla skilyrði aðildarríkis um að hann væri 

búsettur í aðildarríki eða skráður í aðildarríki landsstjórnanda.253 
 

Auk þess getur stjórnandi lokað fyrir aðgang allra fulltrúa að tilteknum reikningi eða tilteknum 

færslum á reikningum: a) að hámarki í tvær vikur ef stjórnandinn telur sig hafa rökstuddan grun 

um að reikningurinn hafi verið notaður við svik, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða 

                                                      
249 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj. 812 - 381. mál, fylgiskjal V kafli 4.1. 
250 Reikningarnir eru eftirtaldir: Vörslureikningur rekstraraðila, Vörslureikningur umráðanda loftfars, 

Einkavörslureikningur, Landsbundinn vörslureikningur, Viðskiptareikningur, Reikningur fyrir ytri vettvang og 

Sannprófanareikningur.  
251 Viðurkenndir fulltrúar eru einstaklingar sem þurfa að vera orðnir 18 ára, sbr. 7. mgr. 20. gr. reglugerðar nr. 

1193/2011. 
252 1. mgr. 31. gr.  
253 2. mgr. 31. gr.  
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vegna annarra alvarlegra glæpa eða; b) á grundvelli og í samræmi við ákvæði landslaga sem 

stefna að lögmætu markmiði. Stjórnun þessara reikninga er aðallega í höndum ríkja, 

rekstraraðila, flugrekstraraðila, annarra lögaðila, einstaklinga og vottunaraðila.254  

Eins og fyrr greinir hafa hinn miðlægi stjórnandi og landsstjórnendur heimild til þess 

að loka sitt hvorum gerðum reikninga. Auk þess hefur framkvæmdastjórn ESB heimild til þess 

að fyrirskipa landsstjórnanda eða miðlægum stjórnanda að loka þessum reikningum.255  

 

6.4.2.2 Lokun alls aðgangs að reikningum  

Á grundvelli 1.mgr. 70. gr. reglugerðarinnar er framkvæmdastjórn ESB fengin heimild til þess 

að fyrirskipa hinum miðlæga stjórnanda að loka tímabundið fyrir aðgang að skráningarkerfinu 

eða viðskiptaskrá ESB256 (viðskiptadagbók) að öllu eða nokkru leyti ef rökstuddur grunur 

leikur á að öryggisskrá sambandsins eða viðskiptaskrá sé ógnað eða brotið hafi verið gegn 

öryggisreglum. Athugasemdir frá öðrum stjórnendum257 til hins miðlæga stjórnanda geta leitt 

til lokunar aðgangs, en stjórnendum er skylt að tilkynna miðlæga stjórnandanum um atvik sem 

geta leitt til lokunar aðgangs.258 Lokun aðgangs að sambandsskránni eða viðskiptaskrá ESB 

getur beinst gegn reikningseigendum (einstaklingar, lögaðilar og ríki),259sem hafa aðgang að 

reikningum og/eða landsstjórnendum.260 

Slíkar lokanir hafa það í för með sér að ofangreindir aðilar hafa ekki aðgang að 

reikningum sínum í sambandsskránni eða viðskiptaskrá ESB og geta þess vegna ekki nálgast 

upplýsingar um stöðu eigin reiknings, stundað viðskipti með losunarheimildir, hafið færslur, 

gert upp losunarheimildir eða breytt upplýsingum.261 Afleiðingar lokunar fyrir landsstjórnanda 

(Umhverfisstofnun á Íslandi) yrðu þær að hann gæti ekki stofnað reikninga fyrir viðkomandi 

lögaðila eða sinnt öðrum verkefnum sem honum er falið samkvæmt reglugerðinni.262  

 

                                                      
254 3. mgr. 31. gr. 
255 7. mgr. 31. gr. 
256 Viðskiptaskrá er óháð skrá ESB. Þar á að skrá útgáfu, millifærslur og ógildingar losunarheimilda, sbr. 5. gr. 

aðfaraorða reglugerðar nr. 1193/2011. 
257 Stjórnandi ber ábyrgð á stjórnun reikningsins fyrir hönd aðildarríkis eða fyrir hönd ESB. Fyrir Ísland er þetta 

Umhverfisstofnun. Þetta þýðir að Umhverfisstofnun getur komið athugasemd til miðlægs stjórnanda ESB um að 

loka fyrir ákveðinn reikning. 
258 Sbr. 2. mgr. 70. gr. 
259 Með hugtakinu „viðurkenndur viðbótarfulltrúi“ er átt við einstaklinga. Sjá nánar í 7. mgr. 20. gr. reglugerðar 

nr. 1193/2011. 
260 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj. 812 - 381. mál, fylgiskjal V kafli 4.2. 
261 sama heimild, kafli 4.2. 
262 sama heimild, kafli 4.2. 



43 

 

6.4.2.3 Frestun aðgangs að reikningum  

Framkvæmdastjórn ESB getur fyrirskipað hinum miðlæga stjórnanda að fresta aðgangi að 

losunarheimildum, Kýótó-einingum263 eða viðskiptakerfi ESB í að hámarki tvær vikur ef 

framkvæmdastjórn ESB grunar að losunarheimildir eða Kýótó-einingarnar hafi verið notaðar í 

sviksamlegum tilgangi, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða önnur alvarleg brot, sbr. 

2. mgr. 71. gr. reglugerðar nr. 1193/2011. Þá ber stjórnandanum eða framkvæmdastjórn ESB 

að tilkynna viðeigandi framkvæmdaraðilum um lokunina þegar í stað .264 Hefur 

landsstjórnandinn einnig heimild til þess að framkvæmda lokun aðgangs í aðildarríkjum á 

grundvelli landslaga og í samræmi við þau.265 Ef um er að ræða frestun aðgangs á grundvelli 

framangreinds ákvæðið þá beinist hún gegn reikningseigendum, þ.e. einstaklingum, lögaðilum 

eða ríkjum, sem eiga losunarheimildir eða Kýótó-einingar á reikningum sínum.266 Frestun 

aðgangs hefur þær afleiðingar í för með sér að reikningseigendur geta ekki millifært 

losunarheimildir sínar eða Kýótó-einingar vegna sölu eða til að gera upp losun.267  

 

6.4.2.4 Tímabundin stöðvun á færslum  

Á grundvelli 1. mgr. 73. gr. reglugerðarinnar getur framkvæmdastjórn ESB fyrirskipað hinum 

miðlæga stjórnanda að stöðva tímabundið staðfestingu viðskiptaskrár ESB á sumum eða öllum 

færslum ef sambandsskráin er ekki stafrækt eða haldið við í samræmi við reglugerðina. 

Tímabundin stöðvun færslna á grundvelli ofangreinds ákvæðis beinist gegn öllum þeim hafa 

aðgang að kerfinu, þ.e. reikningseigendum, viðurkenndum fulltrúum, viðurkenndum 

viðbótarfulltrúum og landsstjórnendum.268 

Þá hefur tímabundin stöðvun á færslum þær afleiðingar að ofangreindir aðilar, sem 

þurfa á kerfinu að halda vegna starfsemi sinnar, geta ekki stundað viðskipti með 

losunarheimildir, hafið færslur, gert upp losunarheimildir eða breytt upplýsingum. Auk þess 

hefur tímabundin stöðvun á færslum þær afleiðingar fyrir landsstjórnanda að hann getur ekki 

stofnað reikninga fyrir lögaðila eða sinnt öðrum þeim verkefnum sem landsstjórnanda eru falin 

samkvæmt reglugerðinni. Ofangreindir aðilar ættu þó að geta skoðað og séð stöðu á 

reikningunum sínum.269 

                                                      
263 Er alþjóðleg eining sem hefur verið gefin út í samræmi við 6. eða 12. gr. Kýótó-bókunarinnar við 

loftlagssamning Sameinuðu þjóðanna.  
264 Sbr. 3. mgr. 71. gr. reglugerðarinnar.  
265 4. mgr. 71. gr.  
266 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj. 812 381. mál, fylgiskjal V kafli 4.3. 
267 sama heimild, kafli 4.3. 
268 sama heimild, kafli 4.4. 
269 sama heimild, kafli 4.4. 
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6.4.2.5 Heimild til aðgangs að upplýsingum  

Á grundvelli 1. mgr. 83. gr. reglugerðar nr. 1193/2011 skal trúnaður ríkja um upplýsingar sem 

varðveittar eru í sameiginlega skráningarkerfinu. Ákveðnir aðilar geta samt sem áður fengið 

heimildir til þess að afla upplýsinga úr sameiginlega skráningarkerfinu og viðskiptaskrá 

ESB.270 Þeir aðilar eru framkvæmdaaðilar innan aðildarríkjanna sem fara með þvingunarvald 

og skattyfirvöld aðildarríkjanna ásamt ákveðnum stofnunum innan ESB. Framangreindir aðilar 

geta fengið gögn ef þeir fara fram á það við hinn miðlæga stjórnanda eða landsstjórnanda 

tiltekins ríkis ef slíkar beiðnir eru nauðsynlegar til að þeir geti sinnt starfi sínu.271 Þá er Europol 

einnig veittur ótímabundinn lesaðgangur.272  

 

6.4.3 Úrlausn ágreinings  

Í reglugerð nr. 1193/2011 kemur hvergi fram hvernig leysa skuli ágreining vegna þeirra 

ákvarðana sem heimilt er að taka á grundvelli hennar. Með hliðsjón af 263. gr. sáttmálans um 

starfshætti ESB (Treaty on the Functioning of the European Union) verður að álykta sem svo 

að dómstóll ESB hafi m.a. dómsvald í málum sem kunna að koma upp vegna: a) Úthlutunar 

losunarheimilda sem er í höndum framkvæmdastjórnar ESB og hins miðlæga stjórnanda. b) 

Ákvarðanir framkvæmdastjórnar ESB eða hins miðlæga stjórnanda um lokun 

reikningsaðgangs tímabundið eða ótímabundið. c) Ákvarðanir um aðgang að upplýsingum.273 

 

6.4.4 Samantekt um ákvarðanir 

Þær ákvarðanir sem framkvæmdastjórn ESB tekur um úthlutun skráðra losunarheimilda eru 

bindandi fyrir aðildarríkin.274 Ákvarðanir um forsendur úthlutunar skráðra losunarheimilda 

verður í höndum Umhverfisstofnunar. Eins og fyrr segir hefur framkvæmdastjórn ESB heimild 

til þess að fyrirskipa Umhverfisstofnun (landsstjórnanda) að loka aðgengi að reikningum275 og 

er sú ákvörðun bindandi. Þá er framkvæmdastjórn ESB heimilt að fyrirskipa miðlæga 

stjórnandanum að stöðva tímabundið færslur í sameiginlega skráningarkerfinu sem samþykktar 

hafa verið í viðskiptaskrá ESB ef það er ekki starfrækt og því haldið við samkvæmt 

                                                      
270 2. mgr. 83. gr. reglugerðarinnar. 
271 sbr. 3. mgr. 83. gr.  
272 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj. 812 381. mál, fylgiskjal V kafli 4.5. 
273 sama heimild, kafli 5. 
274 sama heimild, kafli. 8.1.2. 
275 7. mgr. 31. gr. reglugerðar nr. 1193/2011. 
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reglugerðinni.276 Ef hinn miðlægi stjórnandi tekur slíka ákvörðun gagnvart Umhverfisstofnun 

þá getur hún ekki stofnað reikninga eða framkvæmt önnur ferli í skráningarkerfinu sem henni 

ber að gera samkvæmt reglugerðinni.277 

Umhverfisstofnun getur verið reikningseigandi samkvæmt reglugerðinni vegna umsýslu 

losunarheimilda sem íslenska ríkið á. Heimildir framkvæmdastjórnar ESB til að taka 

íþyngjandi ákvarðanir gagnvart reikningseigendum geta þess vegna beinst að 

Umhverfisstofnun.278 Eins og fyrr segir hefur framkvæmdastjórn ESB heimild til töku 

íþyngjandi ákvarðana sem beinast að lögaðilum og einstaklingum. Þær heimildir felast m.a. 

annars í því að loka aðgangi reikningseigenda í skráningarkerfinu fyrir losunarheimildir. 

Eftirfarandi aðilar geta verið reikningseigendur í skráningarkerfinu og þ.a.l. þeir aðilar sem 

ákvörðun beinist að: 

a) Flugrekendur og rekstraraðilar í iðnaði, en þessum aðilum er skylt að eiga 

reikning í skráningakerfinu  

b) Vottunaraðilar sem votta gögn flugrekenda eða rekstraraðila sem heyra undir 

kerfið  

c) Aðrir aðilar og einstaklingar eða fyrirtæki.279 

Hér skiptir mestu máli að átta sig á að ákvarðanavald um losunarheimildir og skráningu þeirra 

sem getur verið íþyngjandi fyrir lögaðila og einstaklinga er fært yfir til alþjóðastofnana. Því er 

um framsal valds að ræða. 

 

6.4.5 Tveggja stoða kerfi: Aðlögunartexti  

Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 236/2012 frá 31. desember 2012 er gert ráð 

fyrir tveggja stoða lausn við aðlögun reglugerðar nr. 1193/2011 að EES-samningnum. Þannig 

mun eftirlitsstofnun EFTA fara með valdheimildir gagnvart EFTA-ríkjum. Í þessu felst að þær 

heimildir sem framkvæmdastjórn ESB hefur, samkvæmt reglugerð nr. 1193/2011 um 

sameiginlegt skráningarkerfi fyrir losunarheimildir, eru fengnar ESA (þar á meðal dómstóli 

EFTA) gagnvart EFTA-ríkjunum.280 Með þessu er aðkoma ESA að umræddum ákvörðunum 

gagnvart íslenskum stofnunum og fyrirtækjum tryggð.281 

Auk þess er tryggt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, aðkoma EFTA-

ríkjanna að ákvörðunum um veitingu upplýsinga í tilvikum þar sem beiðni um slíkt berst 

miðlæga stjórnandanum og þegar um er að ræða beiðni um upplýsingar er varða reikninga sem 

                                                      
276 1. mgr. 73. gr.  
277 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj. 812 - 381. mál, fylgiskjal V kafli 8.1.2. 
278 sama heimild.  
279 sama heimild.  
280 sama heimild, kafli 8.2. 
281 sama heimild, kafli 8.2. 
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heyra undir EFTA-ríkin.282 Svo virðist þó sem framkvæmdastjórn ESB geti, í einstaka 

tilvikum, haft seinasta orðið þegar kemur að bindandi ákvörðunum. Þannig kemur eftirfarandi 

fram í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar varðandi 1. mgr. 70. gr. (lokun alls aðgangs 

vegna öryggisbrots eða öryggisógnunar) og 2. mgr. 71. gr. (frestun aðgangs að 

losunarheimildum vegna gruns um sviksamlega viðskiptahætti): 

Þegar um er að ræða reikninga í lögsögu EFTA-ríkis skal framkvæmdastjórnin 

þegar í stað tilkynna eftirlitsstofnun EFTA um fyrirmæli sem hún hefur gefið 

miðlægum stjórnanda og ástæðurnar fyrir þessum fyrirmælum. Ef tímabundin 

niðurfelling aðgangs er ekki þverlæg og að svo miklu leyti sem henni er beint að 

einstökum reikningum í lögsögu EFTA-ríkis, skal eftirlitsstofnun EFTA, innan 

þriggja virka daga, samþykkja ákvörðun um gildissvið fyrirmæla 

framkvæmdastjórnarinnar, á grundvelli skýringa framkvæmdastjórnarinnar. Ef 

eftirlitsstofnun EFTA samþykkir ekki ákvörðun hefur það ekki áhrif á gildi 

fyrirmæla framkvæmdastjórnarinnar eða á þær aðgerðir sem miðlægi stjórnandinn 

grípur til. 

 

6.4.6 Áhrif hér á landi  

Í álitsgerð Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar kemur fram að álykta verði að 

umræddar valdheimildir séu á takmörkuðu málefnasviði enn sem komið er. Þó hefur gildissvið 

þeirra rýmkað eftir árið 2013 með þeim afleiðingum að nú ná þær til fleiri iðnaðartegunda og 

gróðurhúsalofttegunda. Er málefnasviðið vel afmarkað og tengist starfrækslu sameiginlegs 

kerfi um losunarheimildir.283 Haft var samband við eftirlitsstofnun EFTA og spurt hvort að 

reynt hafi á framangreindar heimildir sem fela í sér framsal valds til ESA. Í svari frá 

eftirlitsstofnun EFTA kemur fram að ESA hafi ekki ennþá beitt þessum heimildum.284 

 

6.5  Reglur um Persónuvernd í Evrópu  

Hinn 27. apríl 2016 skrifuðu forsetar Evrópuþingsins og ráðsins undir nýja 

persónuverndarlöggjöf.285 Nýja löggjöfin inniheldur m.a. reglugerð ESB nr. 2016/679 um 

vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun þeirra milli 

aðildarríkjanna.286 Reglugerðin kom til framkvæmda í Evrópu 25. maí 2018 og er hluti af EES-

                                                      
282 sama heimild, kafli 8.2. 
283 Alþt. 2012 - 2013, A-deild, þskj. 812 381. mál, fylgiskjal V kafli 8.1.5.  
284 Eftirlitsstofnun EFTA, tölvupóstur til höfundar (8. mars 2019). 
285 „European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Joint Statement on the final adoption of the 

new EU rules for personal data protection“ <http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-

1403_en.htm> skoðað 18. mars. 2019. 
286 Hin löggjöfin er tilskipun nr. 2016/680 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga hjá löggæslu og dómsyfirvöldum.  
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samningnum sem þýðir Ísland var skuldbundið til þess að innleiða hana í íslenskan rétt.287 Það 

var gert með nýjum lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 sem 

tóku gildi á Íslandi 15. júlí 2018. Ástæðan fyrir því að setja þurfti nýja persónuverndarlöggjöf 

er m.a. sú að með eldri löggjöf tókst ekki að sporna við sundurlausri framkvæmd 

persónuverndar innan ESB og réttaróvissu.288 Jafnframt var rétturinn til verndar 

persónuupplýsinga mismikill í aðildarríkjunum í tengslum við vinnslu á persónuupplýsingum 

sem leiddi til hindrana á frjálsu flæði persónuupplýsinga á milli aðildarríkjanna, og gat einnig 

leitt til hindrana fyrir alls konar atvinnustarfsemi.289 Þennan mun á vernd má rekja til 

mismunandi framkvæmdar og beitingu á eldri löggjöf ESB á sviði persónuverndar þ.e. 

tilskipun 95/46/EB frá árinu.290 

Megin markmið nýju persónuverndarreglugerðarinnar eru tvíþætt, annars vegar 

réttindamiðað og hins vegar byggt á þörfum hins stafræna innri markaðs og nauðsyn á 

samræmdri framkvæmd.291 Hvað fyrra markmiðið varðar þá birtist það einkum í ákvæðum sem 

veita einstaklingum meiri stjórn á eigin persónuupplýsingum.292 Meðal annars er einstaklingum 

tryggður ríkari aðgangur að upplýsingum og vitneskju um hvað verði um upplýsingarnar eftir 

að þeir ákveða að deila þeim með öðrum. Auk þess er tryggður réttur til þess að fá upplýsingum 

eytt af netinu og rétt til þess að gleymast, en það getur t.d. falið í sér að geta farið fram á það 

við netþjónustuaðila að þeir fjarlægi, þegar í stað, persónuupplýsingar sem þeir hafa sankað 

saman um viðkomandi.293 Þá munu ný réttindi, eins og réttur til gagnaflutnings, auðvelda 

einstaklingum að fá upplýsingar um sig fluttar frá einum aðila til annars, t.d. frá einu 

tryggingafélagi til annars.294 Til þess að ná þessu fram eru margskonar skyldur lagðar á 

ábyrgðaraðila, t.d. til að auka gagnsæi um vinnslu persónuupplýsinga, veita fræðslu á skýru og 

skiljanlegu máli, að tryggja öryggi vinnslunnar, nota kerfi sem er með innbyggða og sjálfvirka 

persónuvernd og halda sérstakar vinnsluskrár.295 

Þá verður dregið úr heimildum til vinnslu persónuupplýsinga í þágu sjálfvirkrar 

ákvarðanatöku, þ.m.t. notkunar persónusniða til að greina manngerð viðkomandi, frammistöðu 

í starfi, lánshæfismat, heilsuhagi o.s.frv. Auk þess verður ábyrgðaraðilum gert skylt að 

tilkynna, bæði til persónuverndar og hins skráða, um öryggisbrest og í ákveðnum tilvikum 

                                                      
287 „Ný persónuverndarlöggjöf 2018“ (Persónuvernd. Þínar upplýsingar, þitt einkalíf.) 

<https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/> skoðað 18. mars 2019.  
288 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 612, mál. greinargerð. kafli 5.2.  
289 sama heimild, kafli 5.2. 
290 sama heimild, kafli 5.2.  
291 sama heimild, kafli 5.2. 
292 sama heimild, kafli 5.2. 
293 sama heimild, kafli 5.2. 
294 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612. mál. greinargerð. kafli 5.2. 
295 sama heimild, kafli 5.2. 
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verður þeim gert skylt að tilnefna persónuverndarfulltrúa. Að lokum verður einstaklingum gert 

kleift að kvarta beint til persónuverndarstofnunar í heimalandi sínu, jafnvel þótt 

ábyrgðaraðilinn hafi staðfesturétt annars staðar.296 Hitt meginmarkmið 

persónuverndarreglugerðarinnar er að auka virkni hins innri markaðar. Til þess þurfa reglurnar 

að vera samræmdar og kerfin að tryggja samstillta túlkun og framkvæmd, til að fyrirbyggja að 

ósamræmi komi upp sem geti truflað flæði upplýsinga yfir landamæri og torveldað margskonar 

viðskipti.297 Þá er með reglugerðinni leitast við að minnka hættu á að einstök ríki ákveði að 

haga lögum sínum og reglum á þann hátt að til þeirra laðist fyrirtæki sem sækja í sem mest 

svigrúm og sem minnst eftirlit. Eyða á lagalegri óvissu í slíkum málum og koma á svokölluðu 

samræmingarkerfi (e. Consistency mechanism). Það felur t.d. í sér að ábyrgðaraðili með 

dótturfélag í nokkrum aðildarríkjum þarf aðeins að hafa samskipti við eftirlitsstjórnvald í því 

ríki þar sem hann hefur sínar höfuðstöðvar og mun eftirlitsstjórnvaldið taka ákvarðanir í hans 

málum hvað varðar framkvæmd ákvæða reglugerðarinnar.298 

Í 134. lið formála reglugerðarinnar er tekið fram að kerfinu sé ætlað að koma á 

samræmdri framkvæmd reglugerðar allstaðar í Evrópusambandinu. Einnig kemur þar fram að 

beita eigi kerfinu sérstaklega þegar persónuverndarstofnun í einu aðildarríki hyggst gera 

ráðstöfun sem ætlað er að hafa réttaráhrif vegna vinnslugerða sem hafa veigamikil áhrif á 

marga einstaklinga í fleiri en einu aðildarríki. Þá ætti jafnframt að beita kerfinu ef eitthvert 

hluteigandi eftirlitsstjórnvald eða framkvæmdarstjórn ESB fer fram á að samræmingarkerfið 

sjái um meðferð slíks máls.299 Með þessu stefnir reglugerðin að stórauknu samráði og samvinnu 

á milli eftirlitsstjórnvalda. Komi upp ágreiningur á milli þeirra um framkvæmd 

reglugerðarinnar mun ný stofnun, Evrópska persónuverndarráðið (e. European Data 

Protection Board - EDPB), skera úr um hann.300 

 

6.5.1 Evrópska persónuverndarráðið  

Samkvæmt 68. gr. persónuverndarreglugerðarinnar er nýrri eftirlitsstofnun komið á fót, 

Evrópska persónuverndarráðinu. Í því skulu eiga sæti yfirmenn eins eftirlitsstjórnvalds hvers 

aðildarríkis og Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar eða fulltrúar þeirra, sbr. 3 mgr. 

ákvæðisins. Fjallað er um verkefni persónuverndarráðsins í 70. gr. reglugerðarinnar, en 

                                                      
296 sama heimild, kafli 5.2.  
297 sama heimild, kafli 5.2. 
298 sama heimild, kafli 5.2. 
299 sama heimild, kafli 5.2. 
300 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612. mál. greinargerð. kafli 5.2. 
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meginhlutverk þess er að tryggja samræmi í beitingu persónuverndarreglugerðarinnar.301 

Persónuverndarráðið leysir starfshóp af hólmi og tekur við af honum við gerð leiðbeininga og 

álita um túlkun ákvæða reglugerðarinnar. Auk þessa fær persónuverndarráðið ýmis önnur 

verkefni og valdheimildir, þar á meðal er því framselt vald til þess að taka bindandi ákvarðanir 

í ákveðnum tilvikum. Í þessu sambandi hafa vaknað ýmis álitaefni um aðlögun fyrir EES-

samninginn, sbr. einkum 63.-67. gr. reglugerðarinnar.302  

 

6.5.2 Bindandi ákvarðanir persónuverndarráðsins  

Í 64. gr. reglugerðarinnar er mælt fyrir um í hvaða tilvikum persónuverndarráðið skuli gefa álit, 

en það á við ef eftirlitsyfirvald hyggst samþykkja einhverja af þeim ráðstöfunum sem koma 

fram í 1. mgr. ákvæðisins. Til þess hinsvegar að tryggja rétta og samræmda beitingu þessarar 

reglugerðar í hverju einstöku tilviki skal persónuvarnarráðið samkvæmt 65. gr. samþykkja 

bindandi ákvörðun í eftirfarandi tilvikum:  

a) Ef hlutaðeigandi eftirlitsyfirvald hefur, í því tilviki sem um getur í 4. mgr. 60. 

gr., haft uppi viðeigandi og rökstudd andmæli gegn drögum að ákvörðun 

forystueftirlitsyfirvaldsins og forystueftirlitsyfirvaldið hefur ekki fylgt 

andmælunum eða hefur hafnað slíkum andmælum þar sem þau séu ekki 

viðeigandi eða rökstudd. 

b) Ef ágreiningur er uppi um hvert af hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöldum telst vera 

lögbært að því er varðar höfuðstöðvarnar. 

c) Ef lögbært eftirlitsyfirvald óskar ekki eftir áliti persónuverndarráðsins í 

tilvikum sem um getur í 1. mgr. 64. gr. eða fylgir ekki áliti sem 

persónuverndarráðið hefur gefið út skv. 64. gr. Í því tilviki getur hlutaðeigandi 

eftirlitsyfirvald eða framkvæmdastjórnin vísað málinu til persónuverndarráðsins. 

Samkvæmt orðanna hljóðan beinast allar ákvarðanir hér að eftirlitsyfirvöldum hvers 

aðildarríkis, en ekki einstaklingum eða lögaðilum. Þannig er landsbundið eftirlitsyfirvald (hér 

á landi er það Persónuvernd) bundið af niðurstöðum persónuverndarráðsins.303 Hér ber þó að 

hafa í huga að sú ákvörðun sem landsbundna eftirlitsvaldið tekur í kjölfarið kann að hafa áhrif 

á þá einstaklinga eða lögaðila sem hana varðar. Með þessum hætti virðast bindandi ákvarðanir 

persónuverndarráðsins geta snert einstaklinga og fyrirtæki í aðildarríkjunum, að lágmarki 

óbeint.304 Auk þess myndu slíkar ákvarðanir persónuverndarráðsins ekki sæta endurskoðun 

innlendra dómstóla aðildarríkjanna, sbr. nánar 143. gr. aðfaraorða reglugerðarinnar. Þar kemur 

fram að innlendir dómstólar hafi ekki vald til þess að lýsa slíka ákvörðun ógilda heldur verður 

                                                      
301 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 1029 - 622. mál. greinargerð. kafli 5.3. 
302 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612.mál, fylgiskjal IV kafli 1. 
303 sama heimild, kafli 1.  
304 sama heimild.  
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innlendi dómstóllinn að vísa álitaefninu um gildi til ESB-dómstólsins. Er þetta raunar almenna 

reglan þegar kemur að meðferð ákvarðana stofnana ESB.305  

 

6.5.3 Samningaviðræður um aðlögun reglugerðarinnar  

Við aðlögun persónuverndarreglugerðarinnar ræddu EFTA-ríkin um fjóra valkosti EFTA-

skrifstofunnar að aðlögun reglugerðarinnar fyrir upptöku hennar í EES-samninginn. 

Valkostirnir vörðuðu einkum mismunandi aðkomu EFTA-ríkjanna að Evrópska 

persónuverndarráðinu og gildi ákvarðana ráðsins gagnvart eftirlitsstofnunum í EFTA-

ríkjunum.306  

Fyrsti valkosturinn felur í sér fulla aðkomu evrópska persónuverndarráðsins (e. Full 

EDPB) en það þýðir að persónuverndarráðið getur tekið bindandi ákvarðanir gagnvart 

eftirlitsyfirvaldi EFTA-ríkis innan EES. Í raun er ekki gert ráð fyrir sérstakri aðlögun 

gerðarinnar fyrir EFTA-ríkin vegna þessarar útfærslu. Hinsvegar er gert ráð fyrir því fulltrúar 

EFTA-ríkjanna og eftirlitsstofnun ESA muni sitja í evrópska persónuverndarráðinu, án 

atkvæðisréttar, en með fullan tillögu og málfrelsisrétt.307 Þannig fælist í framangreindri 

útfærslu að stofnanir ESB tækju allar bindandi ákvarðanir gagnvart eftirlitsyfirvöldum EFTA-

ríkjanna, án þess að EFTA-ríkin gætu haft einhverja aðkomu að þeirri ákvörðun, nema þá 

mögulega í umræðum um hana í ráðinu.308 Til þess að tryggja endurskoðun dómstóla, EFTA 

megin, að ákvörðunum evrópska persónuverndarráðsins gerir tillagan ráð fyrir því að EFTA-

ríkin virki bókun 34 við EES-samninginn. Samkvæmt bókuninni geta EFTA-ríkin farið fram á 

að dómstóll ESB taki ákvörðun um túlkun EES-reglna sem samsvara ESB reglum, en 

bókuninni hefur aldrei verið beitt.309 Hér er í raun ekki um að ræða aðlögun að tveggja stoða 

kerfi EES-samningsins eins og almennt hefur tíðkast þegar ESB reglugerð eða tilskipun eru 

teknar upp í EES-samninginn. Þvert á móti hefur hér stofnun innan ESB-stoðarinnar vald til 

þess að segja EFTA-stoðinni fyrir verkum, án þess að það vald sé innan EFTA-stoðarinnar 

sjálfrar.310 Með þessum valkosti yrði framkvæmdar- og dómsvaldið framselt til stofnana ESB.  

Í áliti Stefáns Más Stefánssonar kemur fram að hann telji þennan valkost ekki þann 

besta í stöðunni enda myndi hann skapa slæmt fordæmi.311 Auk þess telur Stefán Már að bókun 

34 auki á vandamál, sökum þess að hún hefur aldrei verið nýtt áður og þar með er lítið vitað 

                                                      
305 sama heimild. 
306 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 1029 - 622. mál, kafli 6.2. 
307 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612. mál, fylgiskjal IV kafli 4. 
308 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612. mál, fylgiskjal IV kafli 4.1.  
309 sama heimild. 
310 sama heimild. 
311 sama heimild. 
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um hina eiginlegu framkvæmd á henni. Í heild sinni telur Stefán Már samt sem áður að ekki sé 

hægt að fullyrða að valkosturinn stangist á við stjórnarskránna ef hún nær fram að ganga. Hann 

bendir góðfúslega á að framsalið sé einungis bindandi fyrir ríkið og stofnanir þess og virðist 

jafnframt vera mjög vel afmarkað.312 Annar valkosturinn kallast „takmörkuð aðkoma evrópska 

persónuverndarráðsins“ (e. EDPB light). Samkvæmt henni myndi persónuverndarráðið hafa 

vald til þess að gefa út álit og/ eða taka ákvarðanir um mál sem eftirlitsyfirvald hvers 

aðildarríkis er með til rannsóknar. Á hinn bóginn yrði álit eða ákvörðun evrópska 

persónuverndarráðsins ekki bindandi fyrir eftirlitsyfirvaldið í EFTA-ríkinu við úrlausn 

málsins.313 Þannig myndi lokaákvörðun í viðkomandi máli vera algjörlega á forræði hins 

innlenda eftirlitsyfirvalds og EFTA-dómstóllinn hefði síðan endurskoðunarvald á þeirri 

ákvörðun.314 Telur Stefán Már að umrædd tillaga fái staðist stjórnarskrárlegar kröfur og þær 

venjuhelguðu viðmiðanir sem viðurkennt er að notast megi við þegar kannað er hvort um 

valdframsal til alþjóðastofnanna sé um að ræða.315 

Þriðji valkosturinn kallast „EFTA-persónuverndarráðið“ (e. EFTA Board). Þá yrði 

komið á fót EFTA Persónuverndarráði til að taka bindandi ákvarðanir í málum sem 

eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna hafa til skoðunar hverju sinni. Í þessu sambandi þyrfti hið 

nýstofnaða EFTA-ráð og evrópska persónuverndarráðið að stilla saman strengi til þess að koma 

í veg fyrir ósamræmi í túlkun beggja aðila á reglugerðinni.316 Þá þyrftu bæði EFTA-ráðið og 

evrópska persónuverndarráðið að komast að samhljóða ákvörðun ef fyrirliggjandi mál snertir 

eftirlitsyfirvald á ESB- og EES svæðinu. Að lokum myndu ákvarðanir EFTA-ráðsins sæta 

endurskoðun EFTA-dómstólsins.317 Telur Stefán Már að vafamál sé hvort ákvæði EES-

samningsins eða fylgisamningar leyfi breytingar á stofnkerfi hans. Þannig er ekki sjálfsagt mál 

að hægt sé að bæta við stofnunum sem fara með heimildir til þess að taka bindandi ákvarðanir 

eins og evrópska persónuverndarráðið hefur. Þá bendir hann á að erfitt geti verið fyrir evrópska 

persónuverndarráðið og EFTA-ráðið að komast að samhljóða niðurstöðu í fyrrgreindum 

málum. Með hliðsjón af framangreindu telur Stefán Már að þessi valkostur standist kröfur 

stjórnarskrárinnar og fullnægi að miklu leyti þeim venjuhelguðu viðmiðunum sem viðurkennt 

er að notast megi við þegar kannað er hvort um valdframsal til alþjóðastofnana sé um að 

ræða.318 

                                                      
312 sama heimild, kafli 4.2.  
313 sama heimild. 
314 sama heimild. 
315 sama heimild. 
316 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612. mál, fylgiskjal IV kafli 4.3. 
317 sama heimild, kafli 4.3.  
318 sama heimild.  
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Fjórði og síðasti valkosturinn kallast „Eftirlitsstofnun EFTA“ (e. EFTA Surveillance 

Authority). Í honum felst að eftirlitsstofnun EFTA taki bindandi ákvarðanir gagnvart 

eftirlitsyfirvaldi í EFTA-ríkjunum í staðinn fyrir evrópska persónuverndarráðið. Þegar um 

ræðir mál sem varðar bæði eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríkjunum og ESB aðildarríkjunum myndi 

ESA og evrópska persónuverndarráðið þurfa að taka samhljóða ákvörðun.319 Þá færi EFTA-

dómstóllinn, í samræmi við tveggja stoða kerfið, með endurskoðunarvald á ákvörðunum ESA. 

Þannig væri ákvörðunar- og endurskoðunarvaldi haldið innan EFTA-stoðarinnar. Er þessi leið 

að aðlögun svipuð þeirri sem EFTA-ríkin fengu vegna upptöku fjármálareglugerðanna í EES-

samninginn árið 2016, þar sem ESA hefur vald til þess að taka ákvarðanir gagnvart EFTA-

ríkjunum. Hinsvegar er grundvallarmunurinn á þessum tveimur aðlögunum sá að ákvarðanir 

evrópska persónuverndarráðsins beinast ekki að einstaklingum eða lögaðilum eins möguleiki 

er í tilfelli fjármálareglugerðanna, heldur eingöngu að eftirlitsyfirvöldum aðildarríkjanna.320  

Hér telur Stefán Már að stjórnarskrárleg vandamál séu líklega ekki til staðar, enda 

fullnægir þessi valkostur vel þeim venjuhelguðu viðmiðunum sem viðurkennt er að notast megi 

við þegar kannað er hvort um valdframsal til alþjóðastofnana sé um að ræða.321 Einnig eru 

settar fram vissar efasemdir um þennan valkost að hálfu EFTA-skrifstofunnar, þar sem 

valdsvið dómstóla ESB og EFTA sé að nokkru leyti ólíkt og að samræming náist af þeim sökum 

ekki að fullu, einkum varðandi forúrskurði.322 Nánar er fjallað um þetta í 143. gr. aðfaraorða 

persónuverndarreglugerðarinnar. Í ákvæðinu kemur fram grundvallarmunur á ESB- og EES-

rétti sem hefur þýðingu að því leyti að dómstóll ESB hefur heimild í forúrskurði til að ógilda 

ákvörðun stofnunar ESB. EFTA-dómstólinn hefur ekki svipaða heimild.  

Þá er innlendum dómstólum EFTA-ríkjanna jafnframt heimilt, en ekki skylt, að leita 

álits EFTA-dómstólsins sem gefur aðeins ráðgefandi álit.323 Stefán Már bendir á að lausnin við 

þessu vandamáli væri eflaust fólgin í því að ESA tæki ákvarðanir sínar á grundvelli uppkasta 

frá evrópska persónuverndarráðinu. Slíkt fyrirkomulag hefði vissa fordæmisstoð í reglugerðum 

um eftirlit með fjármálamörkuðum. Þess konar aðgerð myndi tryggja samræmda beitingu 

reglna á þessu sviði og ekki raska því hlutverki sem dómstólar ESB og EES hafa á grundvelli 

EES-samningsins. Það vandamál er jafnframt fyrir hendi að innlendir dómstólar innan EFTA-

ríkjanna hafa einungis vald til þess dæma um lögmæti ákvarðana innlendra eftirlitsyfirvalda en 

geti ekki dæmt um lögmæti erlendu ákvörðunarinnar. Stefán Már telur að rökrétt væri að miða 

                                                      
319 sama heimild, kafli 4.4.  
320 sama heimild.  
321 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 – 612. mál, fylgiskjal IV kafli 4.4.  
322 sama heimild, kafli 4.4. 
323 sama heimild.  
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lausn þessa vanda við kerfi sem EES-samningurinn áskilur í 62.-64. gr. í kaflanum um 

ríkisaðstoð. 

 

6.5.4 Upptaka í EES-samninginn og áhrif hér á landi  

Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2018 frá 6. júlí 2018 var sá valkostur 

valin sem nefndur er „útfærslan um fulla aðkomu evrópska persónuverndarráðsins“ (e. full 

EDPB). Líkt og áður hefur verið greint frá kemur eftirlitsstofnun EFTA ekki að þeirri aðlögun. 

Um nánari einkenni hennar vísast til umfjöllunar hér að framan.324 Upptaka 

persónuverndarreglugerðarinnar í EES-samninginn kallaði á lagabreytingu hér á landi, sbr. lög 

nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Reglugerðin var innleidd í 

íslenskan rétt í samræmi við þá kröfu sem leidd er af 7. gr. EES-samningsins, þ.e. að taka 

reglugerðina sem slíka upp í landsrétt. Þannig hafa íslensk stjórnvöld ekki val um form eða 

aðferð við innleiðingu slíkra gerða.325 Hvað varðar nýju reglurnar um persónuvernd munu þær 

hafa áhrif á samfélagið allt en ekki eingöngu sérhæfð svið viðskiptalífsins svo dæmi sé tekið. 

Reglurnar stuðla að hugarfarsbreytingu gagnvart meðferð persónuupplýsinga, umgengni um 

slíkar upplýsingar og þýðingu þeirra. Munu áhrif af upptöku persónuverndarreglugerðarinnar 

í EES-samninginn því verða umtalsverðar og snerta nær öll svið samfélagsins.326 

 Ákvæði 65. gr. reglugerðarinnar hefur að geyma valdheimildir fyrir Evrópska 

persónuverndarráðið til töku bindandi ákvarðana gagnvart Persónuvernd í tilteknum málum. 

Þessar heimildir eiga aðallega við í tengslum við framkvæmd á samningskerfi reglugerðarinnar 

og lúta einkum að samskiptum persónuverndarstofnana í fleiri en einu aðildarríki.327 Í 

greinargerð með þingsályktunartillögu um staðfestingu á ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn kemur eftirfarandi 

fram um þessar valdheimildir: 

Hafa verður í huga þessar heimildir eru á þröngu sviði og ekki mjög líklegt að oft 

muni reyna á þær gagnvart Persónuvernd á Íslandi. Fyrst og fremst mun 

persónuverndarráðið veita Persónuvernd, líkt og öðrum persónuverndarstofnunum 

í ríkjum Evrópu, ráðgjöf og semja viðmiðunarreglur og tilmæli um framkvæmd 

reglugerðarinnar, [...] Sýnileg áhrif persónuverndarráðsins hér á landi í tengslum 

við framkvæmd reglugerðarinnar verða því tæpast nokkur [... ].328  

                                                      
324 Sjá umfjöllun í kafla 6.5.4.  
325 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612. mál, kafli 9. 
326 sama heimild, kafli 9.2. 
327 sama heimild.  
328 Alþt. 2017 - 2018, A-deild, þskj. 992 - 612. mál, kafli 9.2. 
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Þessu tengdu var haft samband við ESA og spurt hvort að reynt hafi á þessa heimild í 65. gr. 

persónuverndarreglugerðarinnar. Í svari frá ESA kemur fram að heimildin hafi ekki ennþá 

verið nýtt af persónuverndarráðinu.329 

 

6.6 Þriðji orkupakkinn  

Hinn svokallaði „þriðji orkupakki“ er í rauninni safn ESB-gerða sem varða innri markað fyrir 

raforku og gas innan ESB.330 Evrópusambandið samþykkti umræddar gerðir í júlí 2009 og þær 

öðluðust gildi í september sama ár. Um er að ræða tvær tilskipanir og þrjár reglugerðir. Þær 

sem mestu máli skipta fyrir viðfangsefni ritgerðar þessarar eru: a) tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markað fyrir raforku 

og um niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB, b) reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

713/2009 frá 13. júlí 2009 um að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, og 

c) reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 714/2009 frá 13. júlí 2009 um skilyrði fyrir 

aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 

1228/2003. 

 

6.6.1 Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði 

Með áðurgreindri reglugerð (EB) nr. 713/2009 er Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði 

(e. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, skst. ACER) komið á fót. Reglugerðin 

grundvallast á núgildandi 114. gr. samningsins um starfshætti Evrópusambandsins (e.TFEU), 

sem fjallaði um lagasetningu í þágu innri markaðar. Þannig er tilkoma stofnunarinnar almennt 

séð þáttur í því að reyna að fjarlægja hindranir í vegi viðskipta með raforku yfir landamæri með 

það fyrir augum að ná fram markmiðum ESB á sviði orkumála.331 Sú samvinna 

eftirlitsstjórnvalda aðildarríkjanna sem fram hefur farið á grundvelli gerða fyrsta og annars 

orkupakkans, er nú ófullnægjandi til þess að ná raforkumarkmiðum sem stefnt er að varðandi 

raforku. Þannig var talið nauðsynlegt að koma á fót miðlægri stofnun til stefnumótunar, 

samræmingar og eftirlits.332 Er tilkoma Samstarfsstofnunarinnar því í samræmi við þá almennu 

þróun sem hefur orðið hjá ESB í þá átt að færa verkefni frá framkvæmdastjórn ESB til 

sjálfstæðra miðlægra stofnana. 

                                                      
329 Eftirlitsstofnun EFTA, tölvupóstur til höfundar (8. mars. 2019). 
330 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj.1237 - 777. mál, kafli 4.3.  
331 sbr. 5. lið aðfaraorða reglugerðar nr. 713/2009/EB.  
332 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777.mál, fylgiskjal XII kafli 1.  
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Á hinn bóginn verður ekki annað ráðið af aðfaraorðum reglugerðarinnar og 

efnisákvæðum gerða þriðja orkupakkans, en að gert sé ráð fyrir því að eftirlit með regluverki 

ESB í aðildarríkjunum sé í öllum meginatriðum áfram hjá landsbundnum eftirlitsstjórnvöldum 

(Orkustofnun hér á landi). Þannig á ekki að koma til bindandi ákvarðana stofnunarinnar nema 

nauðsyn krefji, og þá í þágu samræmingar.333 Því ætti að horfa á valdheimildir stofnunarinnar 

gagnvart aðildarríkjunum almennt eins og þær væru til þrautavara. 334 Fjallað er um hlutverk 

stofnunarinnar í aðfaraorðum reglugerðarinnar, en hún hefur það meginhlutverk að „bæta 

gloppur í löggjöfinni á vettvangi Bandalagsins og stuðla að skilvirkri starfsemi innri markaða 

fyrir raforku og jarðgas. Stofnunin skal einnig gera landsbundnum eftirlitsyfirvöldum kleift að 

auka samvinnu sína á vettvangi Bandalagsins og taka gagnkvæman þátt í Bandalagstengdri 

starfsemi.“335 

Í grófum dráttum má lýsa hlutverki Samstarfsstofnunarinnar þannig; Í fyrsta lagi er 

henni ætlað það hlutverk að fylgjast með innri markaði fyrir raforku, taka þátt í að móta stefnu 

í tengslum við það og gera tillögur um aðgerðir og setningu reglna á vettvangi annarra stofnana 

ESB. Gefur þetta hlutverk ekki tilefni til nánari skoðunar hvað varðar stjórnskipuleg álitaefni, 

enda þarf að taka allar nýjar reglur sem stofnunin kann að gera tillögu um, upp í EES-

samninginn með sjálfstæðum hætti og leiða inn í innlenda löggjöf aðildarríkjanna. Á það sama 

við um það hlutverk stofnunarinnar að vera eftirlitsstjórnvöldum til ráðgjafar, koma á framfæri 

tilmælum við þau og stuðla að samstarfi þeirra án bindandi ákvarðanna.336 

Í öðru lagi er um að ræða heimildir stofnunarinnar til að taka bindandi ákvarðanir í þágu 

eftirlits og samræmingar. Þannig segir í sjötta lið aðfaraorða reglugerðarinnar að stofnunin 

skuli tryggja að eftirlitsstarfsemi landsbundinna eftirlitsyfirvalda í samræmi við tilskipun (EB) 

nr. 2009/72/EB sé samræmd á viðunandi hátt og, ef nauðsyn krefur, lokið á vettvangi 

sambandsins. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. reglugerðar nr. 713/2009 er tilgangur stofnunarinnar að 

aðstoða eftirlitsyfirvöld við að framkvæma eftirlitsverkefni á vettvangi ESB, sem sinnt er í 

aðildarríkjunum, og „ef nauðsyn krefur að samræma aðgerðir þeirra.“ 

Í 4. gr. reglugerðarinnar er fjallað um þær tegundir aðgerða sem stofnunin getur gripið 

til. Að því er varðar stjórnskipuleg álitamál eru það einungis ákvarðanir samkvæmt d-lið sem 

gefa tilefni til frekari umfjöllunar en þar kemur fram að Samstarfsstofnunin geti tekið einstaka 

ákvarðanir um sérstök tilvik sem um getur í 7., 8., og 9. gr. reglugerðarinnar. 8. gr. 

reglugerðarinnar verður nú aðallega gerð skil. Húnveitir Samstarfsstofnun vald til að taka 

                                                      
333 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777.mál, fylgiskjal XII kafli 1.  
334 sama heimild kafli 1.  
335 Aðfaraorð reglugerðar nr. 713/2009. 
336 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XII kafli 1.  
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lagalega bindandi ákvarðanir varðandi skilmála og skilyrði fyrir aðgangi að og rekstraröryggi 

grunnvirkis yfir landamæri, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.337 

 

6.6.2 Bindandi ákvarðanir Samstarfsstofnunarinnar  

Eins og að framan greinir er það meðal verkefna Samstarfsstofnunarinnar að taka ákvarðanir í 

tilvikum sem talin eru upp í 7., 8., og 9. gr. reglugerðar nr. 713/2009/EB. Í 7. gr. er fjallað um 

verkefni stofnunarinnar sem varða landsbundin eftirlitsyfirvöld. Eina málsgreinin sem kemur 

til álita hér er 7. mgr. 7. gr. en samkvæmt henni er Samstarfsstofnuninni veitt vald til að taka 

bindandi ákvarðanir sem þörf er á að skoða nánar. Í 7. mgr. kemur fram að stofnunin skuli 

„ákveða skilmála og skilyrði fyrir aðgangi rekstraröryggis grunnvirkis fyrir raforku og gas sem 

tengir eða gæti tengt a.m.k. tvö aðildarríki (grunnvirki yfir landamæri), í samræmi við 8. gr.“ 

Í fyrsta lagi verður það ráðið af málsgreininni að hún mæli fyrir um bindandi ákvörðun. 

Í annan stað er um að ræða ákvörðun sem lýtur að skilmálum fyrir aðgangi og rekstraröryggi 

grunnvirkis fyrir raforku. Hér er því um að ræða ákvörðun sem beinist að málefni sem að öllu 

jöfnu myndi heyra undir lögsögu viðkomandi aðildarríkis.338 Í þriðja lagi kemur fram að aðeins 

er um að ræða grunnvirki sem tengir saman, eða gæti tengt saman, a.m.k. tvö aðildarríki.339 

Hvað varðar þau skilyrði sem gilda þegar kemur að aðgangi á flutningsneti sem komið er á fót 

með með slíku grunnvirki gildir fyrrnefnd reglugerð nr. 714/2009/ESB. Ef grunnvirki felur 

hinsvegar aðeins í sér flutning á raforku innanlands fellur hún undir tilskipun nr. 2009/72/EB 

og þar með utan umræddrar valdheimildar stofnunarinnar.340 

Sæstrengur fyrir flutning milli Íslands og annarra aðildarríkja ESB myndi falla hér 

undir, en grunnvirki vegna flutnings raforku innanlands gera það ekki.341 Í fjórða lagi er það 

gert að skilyrði að ákvörðun sé tekin í samræmi við 8. gr. reglugerðarinnar. Málsgreinin kveður 

á um heimild alþjóðlegrar stofnunar til bindandi ákvörðunartöku um efni sem að öðrum kosti 

væru í höndum stjórnvalda viðkomandi aðildarríkis. Hér er því um að ræða framsal 

valdheimilda á sviði framkvæmdavalds í stjórnskipulegum skilningi.342 Í 8. gr. 

reglugerðarinnar er fjallað um verkefni sem varða skilmála og skilyrði fyrir aðgangi að og 

rekstraröryggi grunnvirkis yfir landamæri. Er ákvæðið svohljóðandi: 

                                                      
337 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XIII kafli 4.3.1. 
338 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XII kafli 2.1. 
339 sama heimild, kafli 2.1.  
340 sama heimild, kafli 2.1.  
341 sama heimild, kafli 2.1.  
342 sama heimild, kafli 2.1.  
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1. Hvað varðar grunnvirki yfir landamæri skal stofnunin aðeins taka ákvörðun í 

málum sem varða reglusetningu, falla innan valdheimilda landsbundinna 

eftirlitsyfirvalda, og kunna að innihalda skilyrði og skilmála fyrir aðgangi og 

rekstraröryggi: 

a) ef lögbær landsbundin eftirlitsyfirvöld hafa ekki getað komist að samkomulagi 

um málið innan sex mánaða frá því að því var vísað til síðasta stjórnvaldsins eða  

b) að fenginni sameiginlegri beiðni lögbærra landsbundinna eftirlitsyfirvalda.  

 

Lögbær landsbundin eftirlitsyfirvöld geta sameiginlega farið fram á að tímabilið 

sem um getur í a-lið verði framlengt um allt að sex mánuði.  

 

Við undirbúning ákvörðunar sinnar getur stofnunin haft samráð við landsbundin 

eftirlitsyfirvöld og viðkomandi flutningskerfisstjóra og skal hún upplýst um tillögur 

og athugasemdir allra flutningskerfisstjóra sem hlut eiga að máli. 

 

2. Skilmálar og skilyrði fyrir aðgangi að grunnvirkjum yfir landamæri skulu taka 

til:  

 

a) verklagsreglu fyrir úthlutun flutningsgetu,  

b) tímamarka úthlutunar,  

c) hlutdeildar í tekjum vegna kerfisangar343 

d) álagningu gjalda á notendur grunnvirkis sem um getur í dlið 1. mgr. 17. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 714/2009 eða d-lið 1. mgr. 36. gr. tilskipunar 2009/73/EB.  

 

3. Hafi máli verið vísað til stofnunarinnar skv. 1. mgr.: 

 a) skal stofnunin leggja fram ákvörðun sína innan 6 mánaða frá því að málinu var 

vísað til hennar  

 b) getur stofnunin, ef nauðsyn krefur, tekið bráðabirgðaákvörðun til að tryggja að 

afhendingaröryggis eða rekstraröryggis grunnvirkisins sem um ræðir sé gætt. 

 

 4. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt viðmiðunarreglur um aðstæður þar sem 

stofnunin verður lögbær til að taka ákvarðanir um skilyrði og skilmála fyrir aðgangi 

að og rekstraröryggi grunnvirkis yfir landamæri. Þessar ráðstafanir, sem eru ætlaðar 

til breytinga á atriðum sem ekki teljast grundvallaratriði í þessari reglugerð með því 

að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með 

grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 32. gr. þessarar reglugerðar 

 

5. Taki mál sem varða reglusetningu sem um getur í 1. mgr. til undanþágna í 

skilningi 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 714/2009 eða 36. gr. tilskipunar 2009/73/EB, 

skal frestur sem um getur í reglugerðinni ekki bætast við frest sem kveðið er á um 

í ákvæðunum. 

Í 1. mgr. 8. gr. ákvæðisins er fjallað um skilyrði þess að Samstarfsstofnunin taki ákvörðun í 

málum sem varða reglusetningu, falla innan valdheimilda landsbundinna eftirlitsstjórnvalda og 

„kunna að innihalda skilyrði og skilmála fyrir aðgangi og rekstraröryggi.“ Samkvæmt a-lið 

greinarinnar er það skilyrði sett fyrir ákvörðun stofnunarinnar að landsbundin eftirlitsyfirvöld 

                                                      
343 Með orðalaginu „kerfisöng“ er átt við aðstæður þar sem flutningslína, t.d. sæstrengur getur ekki ráðið við 

tiltekið flæði sem hluteigandi markaðsaðili hefur kallað eftir. 
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hafi ekki getað náð samkomulagi um málið innan sex mánaða frá því máli var vísað til síðasta 

stjórnvaldsins. 344 Í 2. mgr. 8.gr. reglugerðarinnar segir að skilmálar og skilyrði fyrir aðgangi 

að grunnvirkjum. Þeir Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst telja í álitsgerð 

sinni um stjórnskipuleg álitamál tengd framsali ríkisvalds til stofnana ESB/EFTA vegna þriðja 

orkupakka ESB, að orðalagið „skuli taka til“ í málsgreininni útiloki ekki að fleiri atriði geti 

fallið undir ákvörðunarvald Samstarfsstofnunarinnar en þau sem talin eru upp í stafliðunum a)-

d) hér að framan. Auk þess er gert ráð fyrir því í 4. mgr. 8. gr. að framkvæmdastjórn ESB geti 

samþykkt viðmiðunarreglur um aðstæður þar sem Samstarfsstofnun er lögbær til þess að taka 

bindandi ákvarðanir varðandi grunnvirki yfir landamæri, m.a. skilmála og skilyrði fyrir aðgangi 

að slíkum grunnvirkjum eins og nánar er lýst í ákvæðinu.345 

 

6.6.3 Aðlögun valdheimilda  

Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 frá 5. maí 2017 um breytingar á IV. 

viðauka (orkumál) við EES-samninginn er gert ráð fyrir að fella hinn svokallaða „þriðja 

orkupakka“ inn í EES-samninginn með ákveðnum aðlögunum, m.a. í samræmi við tveggja 

stoða kerfi EES-samningsins. Um upptöku reglugerðar nr. 713/2009 í EES-samninginn er 

fjallað í 5 lið í 1. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar. Aðlögunina má draga saman 

svo: 

Gagnvart EES/EFTA-ríkjunum fer eftirlitsstofnun EFTA með valdheimildir 

Samstarfsstofnunar samkvæmt reglugerðinni, m.a. formlegt vald til að taka lagalega 

bindandi ákvarðanir varðandi grunnvirki yfir landamæri samkvæmt 8. gr. 

reglugerðarinnar lagt í hendur eftirlitsstofnunar EFTA. 

 

Samstarfsstofnun hefur eftir sem áður mikið að segja um efni þeirra ákvarðana sem 

eftirlitsstofnun EFTA tekur á grundvelli reglugerðarinnar. Skulu ákvarðanir 

eftirlitsstofnunar EFTA þannig teknar á „grundvelli draga“ sem Samstarfsstofnun 

semur „að eigin frumkvæði eða að beiðni“ eftirlitsstofnunar EFTA. Berist beiðni 

um endurskoðun ákvörðunar skal eftirlitsstofnun EFTA „senda slíka beiðni til 

Samstarfsstofnunarinnar“ og skal Samstarfsstofnunin þá „íhuga að semja drög“ 

fyrir eftirlitsstofnun EFTA sem yrði svo sambærilegur grundvöllur að nýrri 

ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA.346 

Af þessu leiðir að ef ákvörðun tengist málefni sem varðar flutning raforku á milli EFTA-ríkis 

og ESB-ríkis þurfa Samstarfsstofnunin og eftirlitsstofnun EFTA að taka tvær sjálfstæðar en, 

væntanlega einnig, að verulegu leyti samhljóða ákvarðanir. Þetta þurfa báðir aðilar að gera ef 

                                                      
344 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XII kafli 2.1. 
345 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XIII kafli 3.3.  
346 sama heimild, kafli 3.4.1.  
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markmið um samræmingu á að nást.347 Í álitsgerð um stjórnskipuleg álitamál í tengslum við 

þriðja orkupakkann eftir Stefán Má Stefánsson og Friðrik Árna Friðriksson Hirst frá 19. mars 

2019 telja þeir að áhrif Samstarfsstofnunar séu meiri en eftirlitsstofnunar EFTA að þessu 

leyti.348 Á hinn bóginn er ljóst að ESA hefur neitunarvald gagnvart tillögu 

Samstarfsstofnunarinnar og við slíkar aðstæður verður hún að fara með málið samkvæmt 111. 

gr. EES-samningsins.349 Ákvæði þeirrar greinar fela í grófum dráttum í sér að engin ákvörðun 

verður tekin nema ef öll EFTA-ríkin samþykkja hana. Má því segja að þar sé um að ræða 

málsmeðferð sem fylgir hefðbundnum meginreglum þjóðaréttar sem er í samræmi fullveldi 

ríkja í þjóðréttarlegum skilningi.350 

Samkvæmt framangreindu er ekki hægt að taka bindandi ákvörðun á grundvelli 

fyrrgreindra heimilda í reglugerð nr. 713/2009 nema endanleg ákvörðun ESA liggi fyrir.351 Þá 

eru, samkvæmt umræddri ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, málshöfðunarheimildir 

færðar frá ESB-dómstólnum til EFTA-dómstólsins.352 Í því sambandi er ekki gert ráð fyrir 

neinni kærunefnd varðandi ákvarðanir ESA og yrði því að bera þær beint undir EFTA-

dómstólinn. Í álitsgerð Skúla Magnússonar frá mars 2019 um stjórnskipuleg álitamál 

reglugerðar nr. 713/2009 telur hann þá aðstöðu líklega að ákvörðun ESA eigi sér samsvörun í 

annarri ákvörðun, þ.e. ákvörðun Samstarfsstofnunarinnar. Þá kynni úrlausn um ákvörðun ESA 

sem EFTA-dómstólinn tæki óbein en í reynd að fjalla um gildi ákvörðunar 

Samstarfsstofnunarinnar.353 

Hvað þetta atriði varðar, þá telur Skúli að langt sé gengið af hálfu ESB í þá átt að fela 

utanaðkomandi dómstól (þ.e. EFTA-dómstólnum) úrskurðarvald um efni sem varðar ESB-rétt 

og gildi ESB-gerða stofnana sambandsins.354Að lokum skal, samkvæmt 3. gr. umræddar 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, ákvörðunin öðlast 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.“ Með þessu vísast til þeirrar grunnreglu EES-samningsins að til 

þess að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar geti orðið bindandi fyrir EFTA-ríkin, þá 

þurfa þau, hvert fyrir sig, að beina tilkynningum til sameiginlegu EES-nefndarinnar um að 

stjórnskipulegum skilyrðum í viðkomandi ríki sé fullnægt .355 

                                                      
347 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XII kafli 4.  
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350 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XII kafli 4. 
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353 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XII kafli 4. 
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Þangað til það gerist er ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar háð 

stjórnskipulegum fyrirvara af hálfu viðkomandi EFTA-ríkis. Þótt að sameiginlega EES-

nefndin hafi, eins og fyrr greinir, tekið ákvörðun um upptöku hins svokallaða „þriðja 

orkupakka“ í EES-samninginn þann 5. maí 2017 hefur Ísland, þegar þetta er ritað, ekki aflétt 

stjórnskipulega fyrirvaranum. Það hafa hin EFTA-ríkin hinsvegar gert.356 Hvað 

stjórnskipulegan fyrirvara Íslands áhrærir þá verður honum að jafnaði aflétt með því að Alþingi 

samþykki ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar með þingsályktunartillögu. Þá öðlast 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar gildi og verður skuldbindandi fyrir Ísland að 

þjóðarétti í samræmi við ákvæði EES-samningsins. Þetta þýðir að Íslandi verður að þjóðarétti 

skylt að innleiða viðkomandi ESB-gerð í landsrétt.357 

Færi hinsvegar svo að Ísland hafni því að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara, þá 

leiðir af 103. gr. EES-samningsins að taka þyrfti málið aftur upp í sameiginlegu EES-nefndina 

til þess að reyna að finna lausn á málinu.358 Þá tekur við málsmeðferð sem um greinir í 102. gr. 

EES-samningsins. Samkvæmt þeirri grein yrði framkvæmd viðkomandi viðauka EES-

samningsins, sem ákvörðun lýtur að, frestað til bráðabirgða nema að sameiginlega EES-

nefndin ákveði annað. 

 

6.6.4 Álit fræðimanna um stjórnskipuleg álitamál  

Utanríkisráðuneytið leitaði til fjögurra íslenskra fræðimanna um álit á stjórnskipulegum 

álitaefnum sem kynni að vera uppi við innleiðingu og upptöku þriðja orkupakkans í íslenskan 

rétt.359 Þannig voru álit þeirra veitt með einu minnisblaði og tveimur álitsgerðum. Því til 

viðbótar leitaði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið til tveggja lögmanna. Verður hér 

ítarlega gert grein fyrir afstöðu fjórmenningana en látið nægja að fjalla stuttlega um afstöðu 

lögmannanna. 

 

6.6.4.1 Minnisblað Davíðs Þórs Björgvinssonar  

Í minnisblaði Davíðs Þórs Björgvinssonar, sem hann gerði fyrir utanríkisráðherra um 

stjórnskipuleg álitamál í tengslum við upptöku hins svokallaða „þriðja orkupakka“ ESB í EES-

samninginn, er því svarað hvort hann telji að innleiðing reglna sem varða orkupakkann gæti 

                                                      
356 Hvað reglugerð nr. 713/2009 varðar, þá var stjórnskipulegum skilyrðum í Noregi fullnægt 27. apríl 2018 og í 

Liechtenstein 9. maí 2018. Sjá nánar á heimasíðu eftirlitsstofnunar EFTA, ˂https://www.efta.int/eea-

lex/32009R0713˃ skoðað 18. apríl 2019. 
357 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777.mál, fylgiskjal XIII kafli 3.4.2. 
358 sama heimild. 3.4.2. 
359 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777.mál, kafli 6.3. 
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mögulega farið gegn ákvæðum íslensku stjórnarskrárinnar. Þar kemur fram að álitamálið 

varðandi orkupakka þrjú felist aðallega í reglugerð nr. 713/2009 sem kom Samstarfsstofnuninni 

á fót.360 Álitaefnin tengjast aðallega valdheimildum þeirrar stofnunar sem og valdheimildum 

þeim sem eftirlitsstofnun EFTA eru fengnar með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

93/2017, sem miða að aðlögun að tveggja stoða kerfi EES-samningsins.361 

Hvað varðar almenn álitamál um samræmi EES-samningsins og íslensku 

stjórnarskrárinnar er vísað til þess að sammæli virðist að meginstefnu til gæta um að 

löggjafanum sé, upp að vissu marki, heimilt að deila valdheimildum ríkis til alþjóðastofnana. 

Þannig þurfa hin venjuhelguðu skilyrði að vera uppfyllt.362 Auk þess er bent á að stjórnskipuleg 

álitaefni í tengslum við EES-samninginn varði aðallega heimildir fyrir alþjóðastofnanir til að 

taka ákvarðanir sem bindi einstaklinga og lögaðila.363 Hinsvegar hafa valdheimildir til 

alþjóðastofnana um að taka ákvarðanir sem aðeins binda ríki, almennt ekki verið taldar skapa 

stjórnskipuleg vankvæði. Þær valdheimildir sem eftirlitsstofnun EFTA eru fegnar á grundvelli 

reglugerðar nr. 713/2009 binda aðeins yfirvöld í viðkomandi EFTA-ríki og eru þannig „í fullu 

samræmi við þá fullveldisfyrirvara sem ætla má að íslenska stjórnarskráin sé reist á.“ Þegar 

gerður er sá fyrirvari að framsalið megi ekki vera of íþyngjandi er fyrst og fremst verið að fjalla 

um hvort þær séu íþyngjandi fyrir einstaklinga eða lögaðila. Svo er hinsvegar ekki í þessu 

tilfelli, enda taka ákvarðanir ESA og Samstarfsstofnunarinnar til aðildarríkja.364 

Davíðs Þór kemst að þeirri niðurstöðu að hafi vafi leikið á því hvort valdheimildir 

Samstarfsstofnunar einar og sér hafi verið í ósamræmi við íslensku stjórnarskrána hafi þeim 

hindrunum verið rutt úr vegi með þeirri aðlögun sem ákvörðun nr. 93/2019 mælir fyrir um með 

því að Samstarfsstofnunin deili þessum valdheimildum nú með ESA. Þá leiði almennur 

samanburður í ljós að valdheimildir ESA og Samstarfsstofnunar gangi skemmra en þær 

valdheimildir sem ESA hefur á grundvelli ESB-reglna á sviði fjármálaeftirlits.365  

Þannig sé, eins og áður hefur verið greint frá, ekki gert ráð fyrir að fyrrnefndu 

valdheimildir ESA geti bundið einstaklinga og lögaðila, „sem einatt hefur verið 

ásteytingarsteinn“ í deilum um mögulegt framsal íslensks ríkisvalds til alþjóðastofnana.366 

Þegar kemur að mati á umfangi framsals valds samkvæmt reglugerð nr. 713/2009 skiptir mestu 

máli að valdheimildir beinast að ríkinu sjálfu (eða stofnunum þess). Auk þess eiga 

                                                      
360 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777.mál, fylgiskjal XI kafli 1. 
361 sama heimild, kafli 3. 
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valdheimildirnar einungis við um flutning raforku yfir landamæri milli samtengdra grunnkerfa. 

Telur Davíð Þór, í þessum efnum, að varla leiki vafi á því að heimildir þessar hljóti að teljast 

vel afmarkaðar í skilningi hinnar venjuhelguðu reglu sem mótuð hefur verið í framkvæmd á 

Íslandi. Meðan Ísland tengist ekki sameiginlegu raforkukerfi ESB og flytur hvorki út né inn 

raforku frá öðrum ESB/EFTA-ríkjum með samtengingu (sæstreng) grunnkerfa hafa þessar 

valdheimildir, hvort heldur er Samstarfsstofnun eða ESA, enga hagnýta þýðingu.367  

 

6.6.4.2 Álitsgerð Skúla Magnússonar  

Skúli Magnússon vann, eins og fyrr segir, lögfræðilega álitsgerð fyrir utanríkiráðuneytið um 

hvort innleiðing þeirra gerða ESB, sem kenndur er við þriðja orkupakka ESB, með þeirri 

aðlögun að EES-samningnum sem kveðið er á um í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

frá 5. maí 2017, samrýmist reglum íslenskrar stjórnskipunar um framsal valdheimilda til 

alþjóðastofnana.368 

Í álitsgerðinni kemur fram að Skúli telur álitamál vegna innleiðingu umræddra gerða 

einskorðast við heimildir sem Samráðsstofnun eftirlitsaðila eru fengnar með 7., 8., og 9. gr. 

reglugerðarinnar um að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði. Samkvæmt 

fyrrgreindri ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar munu þessar heimildir formlega séð 

vera í höndum eftirlitsstofnunar EFTA.369 Þegar kemur að því að meta hvort umræddar 

valdheimildir samræmist íslenskum stjórnlögum, verði bæði að leggja til grundvallar þær 

venjuhelguðu reglur sem mótaðar hafa verið og fyrri álitsgerðir um framsal valdheimilda á 

grundvelli sama samnings, ekki síst álitsgerðar nefndar utanríkisráðherra um EES-samninginn 

frá 1992. EES-samningurinn hafi verið í gildi í meira en 25 ár og hefur framkvæmd hans verið 

án athugasemda, hvað varðar stjórnskipulegt gildi af hálfu allra greina ríkisvaldsins.370 

Þá vísar Skúli til álitsgerðar sinna frá mars 2016 um framsal valdheimilda á grundvelli 

gerða um evrópskt fjármálaeftirlit. Telur Skúli að sú aðlögun 7., 8., og 9. gr. reglugerðar nr. 

713/2009, sem kveðið er á um áðurnefndri ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, sé að 

forminu til eins í öllum megindráttum og sú ákvörðun sem fjallað er um í þeirri álitsgerð.371 

Vakin er athygli á því að umræddar gerðir þriðja orkupakkans og heimildir 7., 8., og 9. gr. 

reglugerðarinnar taki „með engum hætti til ákvarðana um tengingu fyrir flutningi raforku til 

annarra ríkja, svo sem með lagningu sæstrengs.“ Þá taki þær því síður „til ákvarðana um 

                                                      
367 sama heimild, kafli 5. 
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eiginlega nýtingu auðlinda, t.d. virkjana.“ Þótt að ákvarðanir um flutning raforku á milli EFTA- 

ESB-ríkjanna, ef til slíks flutnings kæmi til frá Íslandi, geti verið til þess fallnar að hafa ýmis 

bein eða óbein áhrif á íslenskan orkumarkað og jafnvel pólitískar ákvarðanir um 

auðlindanýtingu, verður þetta ekki lagt að jöfnu við að forræði á orkumarkaði sé fært frá 

íslenskum stjórnvöldum til alþjóðlegs aðila.372 Innleiðing umræddar gerðar myndi þannig ekki 

fela í sér neins konar skyldur íslenska ríkisins til þess að koma á eða leyfa samtengingu (t.d. 

sæstreng) íslensks orkumarkaðs við önnur ríki EES-svæðisins.373 

Er það niðurstaða Skúla, þegar kemur að framsali valdheimilda sem leiðir af 

innleiðingu reglugerðar nr. 713/2009 í íslensk lög, að framsalið „myndi fullnægja því skilyrði 

að teljast nauðsynlegt vegna alþjóðasamvinnu sem Ísland tekur þátt í.“ Jafnframt myndi 

framsalið helgast af mikilvægum hagsmunum ríkisins eins og þeir hafa verið metnir af Alþingi 

og öðrum þar til bærum stjórnvöldum. Þá telur Skúli að framsalið sé vel skilgreint og á 

afmörkuðu sviði hvað sem líður fyrri ákvörðunum um framsal heimilda til stofnana EES-

svæðisins og „uppsöfnun“ slíkra heimilda.374 Skúli bendir jafnframt á að íslenska ríkið hafi 

heimild til að tryggja tímabundið, ef brýnir hagsmunir eru í húfi, hagsmuni þjóðarinnar ef 

kreppa yrði á orkumarkaði og öryggi fólks, tækja eða flutningskerfis væri stefnt í hættu. 

Aukinheldur gæti íslenska ríkið ákveðið að segja upp EES-samningnum, sbr. 127. gr. 

hans. Að öllu þessu virtu telur Skúli að eðli og umfang þeirra heimilda sem um ræðir sé frá 

lagalegum sjónarhóli ekki frábrugðið því sem áður hefur verið talið rýmast innan 

stjórnarskrárinnar.375 Raunar megi færa rök fyrir því að framsal valdheimilda gangi í öllum 

atriðum skemmra, bæði hvað varðar umfang og eðli ákvarðana en t.d. framsal heimilda vegna 

evrópsks fjármálaeftirlits. Í þessu sambandi má benda á að Norðmenn töldu ekki efni til að 

virkja 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar sem heimilar framsal valdheimilda í tenglum við 

innleiðingu umræddra gerða. Var sú niðurstaða andstæð því sem átti við um innleiðingu gerða 

á sviði fjármálaeftirlits, þótt sú niðurstaða hafi ekki verið óumdeild.376 

Að lokum er það niðurstaða Skúla, þegar kemur að útfærslu á tveggja stoða kerfinu að 

það „samræmist jafnræði og gagnkvæmi í samskiptum ríkja með ekki lakari hætti en EES-

samningurinn í heild sinni.“ Þannig felist sérstaða þessa fyrirkomulags í samanburði við það 

„hefðbundna“ tveggja stoða kerfi sem komið var á fót með gildistöku EES-samningsins, í því 

að Samstarfsstofnun er ætlað að hafa eigið frumkvæði að undirbúningi ákvarðana ESA með 
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því að setja fram tillögu eða „uppkast“.377 Telur Skúli að ESB stoðinni sé veitt víðtækari 

heimild en áður hefur tíðkast til þess að hafa áhrif á efni ákvörðunar. Á móti kemur hinsvegar 

að fulltrúum EFTA-stoðarinnar eru fengnir möguleikar til að hafa áhrif á málsmeðferð og 

ákvarðanatöku innan Samstarfstofnunarinnar. Auk þess er endanlegt ákvörðunarvald í höndum 

ESA sem getur í raun haft áhrif á efni ákvörðunar að ógleymdu neitunarvaldi ESA um hvort 

endanleg ákvörðun sé tekin „ef í harðbakkann slær.“378 

 

6.6.4.3 Álitsgerð Stefáns og Friðriks  

Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst unnu, eins og fyrr segir, lögfræðilega 

álitsgerð fyrir utanríkisráðuneytið þar sem leitast var við að varpa ljósi á stjórnskipuleg álitamál 

sem snúa að innleiðingu þriðja orkupakkans í íslenskan rétt, með áherslu á heimildir 

eftirlitsstofnunar EFTA til lagalega bindandi ákvarðanatöku um grunnvirki yfir landamæri 

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 713/2009.379 Þá snýst álitsgerðin aðallega um 8. gr. reglugerðar 

nr. 713/2009, en hún er hluti af þriðja orkupakka ESB. Er stofnuninni m.a. falið vald til þess 

að taka ákvarðanir sem varða flutningsvirki sem flytja raforku milli aðildarríkja sem mynda 

raforkumarkað ESB.380 Í álitsgerðinni er bent á að samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar frá 5. maí 2017, mun eftirlitsstofnun EFTA taka ákvarðanir gagnvart EFTA-

ríkjunum í samræmi við 8. gr. reglugerðarinnar, þ.m.t. gagnvart Íslandi.381 Ísland er þó ekki 

tengt sameiginlegum orkumarkaði ESB (t.d með sæstreng), enda eru grunnvirki yfir landamæri 

ekki til staðar hér á landi. Á meðan staðan breytist ekki hefur ákvæði þriðja orkupakkans um 

grunnvirki yfir landamæri þannig enga raunhæfa þýðingu hér á landi.382 

Í álitsgerðinni er jafnframt bent á að ef 8. gr. reglugerðar nr. 713/2009 verði tekin upp 

í EES-samninginn, og innleidd í íslenskan rétt í óbreyttri mynd, feli ákvæðið í sér framsal 

framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri í höndum íslenskra stjórnvalda. Verður ESA þá falið 

vald til þess að taka ákvarðanir sem munu binda íslensk stjórnvöld að landsrétti og varða 

hagsmuni raforkufyrirtækja og notenda raforkukerfis beint eða óbeint. Þá myndi 

Samstarfsstofnun einnig hafa „umtalsverð áhrif“ á efni ákvarðana ESA. Þær lúta að nýtingu 

takmarkaðra auðlinda sem felst í raforkuflutningsgetu um grunnvirki yfir landamæri. Ekki eru 

fordæmi fyrir þess konar valdframsali til alþjóðastofnana á grundvelli EES-samningsins.383 
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Höfundar telja „vafa undiropið“ hvort valdframsalið gangi lengra en rúmist innan ákvæða 

stjórnarskrárinnar miðað við núverandi aðstæður og forsendur EES-samningsins, eins og nánar 

er rökstutt í álitsgerðinni. Þar kemur m.a. fram að „torvelt sé“ að líta svo á að framsal ríkisvalds 

samkvæmt 8. gr. reglugerðarinnar sé vel afmarkað og skilgreint.384 

Er það niðurstaða höfunda að ekki séu forsendur fyrir því að Ísland aflétti 

stjórnskipulegum fyrirvara við ákvörðun sameiginlegu ESS-nefndarinnar frá 5. maí 2017, 

nema tryggt sé að umrædd reglugerð verði innleidd í íslenskan rétt þannig að hún samrýmist 

stjórnarskránni.385 Þá gæti möguleg lausn falist í því að innleiða þriðja orkupakkinn í íslenskan 

rétt en með lagalegum fyrirvara um að ákvæði hans um grunnvirki yfir landamæri öðlist ekki 

gildi, enda eru slík grunnvirki ekki til staðar hérlendis. Grunnforsenda þessarar lausnar væri þá 

sú að þriðji orkupakkinn leggi ekki þær skyldur á Ísland að koma á fót grunnvirkjum yfir 

landamæri, heldur sé þess konar ákvörðun alfarið á forræði þess. Ef Ísland tæki síðar ákvörðun 

um að leggja grunnvirki yfir landamæri, yrðu ákvæði þriðja orkupakkans um fyrrgreind álitefni 

tekin aftur til skoðunar með tilliti til þess hvort þau samrýmist stjórnarskránni.386 

 

6.6.4.4 Greinargerð Birgis T. Péturssonar 

 Í greinargerð Birgis Tjörva Péturssonar kemur fram að þriðji orkupakkinn feli ekki í sér 

grundvallarfrávik frá þeirri stefnumörkun sem myndaðist með innleiðingu á orkupakka eitt og 

tvö. Þá leggi þriðji orkupakkinn ekki þær skyldur á íslensk stjórnvöld að tengjast innri 

orkumarkaðnum.387 Þá er það niðurstaða Birgis að ótvírætt verði að telja að valdheimildir 

eftirlitsstofnunar EFTA á grundvelli þriðja orkupakkans rúmist vel innan þeirra marka sem 

dregin voru með innleiðingu gerða á sviði samkeppnis- og fjármálaeftirlits. Loks er áréttað að 

reglur um þriðja orkupakkann varði ekki á nokkurn hátt eignarétt á orkuauðlindum Íslands.388 

 

6.6.4.5 Minnisblað Ólafs J. Einarssonar  

Í minnisblaði Ólafs Jóhannesar Einarssonar kemur fram að þriðji orkupakkinn haggi í engu 

forræði Íslands yfir náttúruauðlindum og að ekkert í honum breyti því að það sé á forræði 

Íslands að ákveða hvort lagning sæstrengs verði að veruleika eður ei.389 
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6.6.5 Áhrif sæstrengs á Ísland 

Íslensk stjórnvöld hafa verið með lagningu sæstrengs til Bretlands til skoðunar á undanförnum 

árum og áratugum.390 Af því tilefni skilaði starfshópur, skipaður af iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, skýrslum árið 2016 þar sem skoðaðir voru ýmsir þættir þessa máls.391 Í 

skýrslunum kemur fram að mat á áhrifum sæstrengs á raforkuverð leiði í ljós að hann leiði til 

hækkunar á raforkuverði hér á landi vegna tengingar við innri raforkumarkað ESB. Ábatinn 

við sæstreng yrði hinsvegar tengdur við aukið orkuöryggi og möguleg jákvæð áhrif á 

landsframleiðslu á bilinu 1,2 – 1,6%.392 Einnig kemur fram í skýrslunum að lagning sæstrengs 

kalli á framkvæmdir hér á landi (nýjar virkjanir og styrkingu flutningskerfis) með tilheyrandi 

kostnaði og umhverfislegum áhrifum. Líkt og fram kemur í greinargerðum Birgis Tjörva 

Péturssonar og Ólafs Jóhannesar Einarssonar felur upptaka þriðja orkupakkans í EES-

samninginn ekki í sér skyldu eða skuldbindingu af hálfu íslenska ríkisins til þess að leggja 

sæstreng hér á landi.393 

Í álitsgerð Skúla Magnússonar er einnig áréttað að innleiðing þeirra gerða sem hér um 

ræðir myndi ekki fela í sér neins konar skyldu íslenska ríkisins til að koma á eða leyfa 

samtengingu íslensks raforkumarkaðs við önnur ríki EES-svæðisins.394 Með þetta í huga er því 

lagning sæstrengs á endanum háð vilja íslenskra stjórnvalda. Að lokum skal þess getið, að 

ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur lagt fram frumvarp til laga um breytingu á 

raforkulögum395 og þingsályktun396 um breytingu á þingsályktun nr. 26/148 um stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Þar kemur fram að ekki verði ráðist í 

tengingu á raforkukerfi landsins yfir landamæri með sæstreng nema að undangengnu samþykki 

Alþingis. Er þetta gert til þess að taka af allan vafa um að slík ákvörðun verði því ávallt háð. 

 

                                                      
390 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, kafli 7. 
391 „Skýrsla verkefnastjórnar sæstrengs til iðnaðar- og viðskiptaráðherra“ 

<https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Acrobat/Skyrsla-verkefnisstjornar-

saestrengs6juli2016-LOKAEINTAK.pdf> skoðað 22.apríl 2019 og „Skýrsla verkefnastjórnar sæstrengs vegna 

viðræðna við bresk stjórnvöld um hugsanlegan sæstreng milli Íslands og Bretlands“ 

<https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Acrobat/Skyrsla-verkefnisstjornar-

vegna-vidraedna-vid-Breta6juliLOKA.pdf> skoðað 22.apríl 2019.  
392 Miðað við gefnar forsendur í skýrslunum.  
393 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XIV og XV.  
394 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1237 - 777. mál, fylgiskjal XII, kafli 11. 
395 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1253 - 792. mál. 
396 Alþt. 2018 - 2019, A-deild, þskj. 1252 - 791. mál. 
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6.6.6 Samantekt  

Eins og fyrr segir fer ESA með beitingu valdheimilda gagnvart eftirlitsyfirvöldum í EFTA-

ríkjunum. Getur hún aðeins nýtt þessar heimildir ef eftirlitsyfirvöld í aðildarríkjunum komast 

ekki að samkomulagi sín á milli um atriði sem varðar grunnvirki yfir landamæri. Með öðrum 

orðum gilda þær einungis þegar þegar álitaefnið snýr að tengingu á milli landa með t.d. 

sæstreng. Hinsvegar er raforkukerfi Íslands ekki tengt við önnur lönd, eins og staðan er í dag. 

Af þeim sökum er ólíklegt að það reyni á framsalið í raun. 

 

7 SAMANTEKT OG NIÐURSTÖÐUR  

Frá þeim tíma sem Ísland fékk aðgang að innri markaði ESB með EES-samningnum, sem var 

undirritaður 2. maí 1992, hefur ESB tekið miklum breytingum. Eins og ítarlega er fjallað um í 

þessari ritgerð hafa nokkrar af þeim ESB-gerðum sem taka á upp í EES-samninginn vakið upp 

stjórnskipuleg álitamál. Á undanförnum tveimur áratugum hefur yfirþjóðlegum stofnunum 

ESB fjölgað umtalsvert. Nokkrar þeirra gegna ákveðnu hlutverki á hinum innri markaði og 

hafa þar af leiðandi þýðingu fyrir EES-samninginn. Þá hafa sumar þeirra vald til þess að útkljá 

deilumál á milli lögbærra yfirvalda mismunandi aðildarríkja ESB og taka bindandi ákvarðanir 

fyrir einstaklinga og lögaðila í aðildarríkjunum. Er óumdeilt að slíkar ákvarðanir feli í sér 

valdframsal til alþjóðastofnana. 

Þegar kemur að heimild til framsals valds er stjórnarskráin þögul um alþjóðasamvinnu 

og stöðu milliríkjasamninga að landsrétti. Þar sem vafi var talinn leika á því hvort EES-

samningurinn stæðist ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar var óskað eftir því að 

„fjórmenningarnir“ legðu mat á það hvort EES-samningurinn væri henni samrýmanlegur . Í 

stuttu máli komust þeir að þeirri niðurstöðu að fullgilding og lögfesting EES-samningsins 

kallaði ekki eftir stjórnarskrárbreytingum. Byggðu fjórmenningarnir niðurstöðu sína á 

ákveðnum forsendum eða „venjuhelgaðri reglu“ sem marga fræðimenn, þá og nú, greinir á um. 

Hafa fræðimenn bent á að reglan sé afar matskennd og óljóst sé hvar eigi að draga mörkin 

þegar kemur að því að ákveða að tilekið framsal valds sé innan leyfilegra marka. Hin 

venjuhelgaða regla hefur verið í stöðugri þróun og hafa t.a.m. Davíð Þór Björgvinsson og Björg 

Thorarensen bætt við hana sjónarmiðum sem þau telja nauðsynlegt að horfa til. Í upphafi var 

framsal valds samþykkt vegna EES-samningsins á sviði samkeppnismála, síðan á sviði 

flugöryggismála, fjármálaeftirlits, loftlagsmála og loks persónuverndar. Auk þess er, þegar 

þetta er skrifað, fyrirhugað að samþykkja þingsályktunartillögu um afléttingu stjórnskipulegs 

fyrirvara vegna þriðja orkupakkans. 
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Í þessari ritgerð hefur ítarlega verið fjallað um hvern flokk fyrir sig og þær gerðir sem 

koma til álita í tengslum við framsal valds til alþjóðastofnana. Ef horft er til samkeppnismála 

þá eru bæði ESA og framkvæmdastjórn ESB með sektarvald þegar kemur að fyrirtækjum sem 

hafa gerst brotleg við ákvæði 53. gr. og 54. gr. EES-samningsins. framkvæmdastjórn ESB hefur 

nokkrum sinnum beitt þessu valdi í svokölluðum blönduðum málum, en ESA hefur aðeins nýtt 

þessa heimild tvisvar sinnum. Í báðum tilvikum var um norsk fyrirtæki að ræða . Eðli málsins 

samkvæmt hefur því aldrei reynt á þessa heimild hér á landi, en ekki er hægt að útiloka að ESA 

muni beita þessum heimildum í fyrirsjáanlegri framtíð ef marka má orð dr. Gjermund, 

yfirmanns samkeppnismála hjá ESA. 

Þá er fjallað um Flugöryggisstofnun Evrópu en hún hefur, á grundvelli 25. gr. 

reglugerðar nr. 216/2008, heimild til þess að leggja sektir á innlenda aðila vegna brota á 

reglugerðinni eða framkvæmdarákvæðum hennar og getur að því tilefni beitt einstaklinga eða 

fyrirtæki sektum eða févíti. Með aðlögun að tveggja stoða kerfinu eru ESA fengnar þessa 

heimildir gagnvart íslenskum lögaðilum. Ekki hefur ennþá reynt á heimildirnar, en þær ná til 

afar takmarkaðs hóps leyfishafa. Þó skal hér áréttað að þegar þingsályktunartillaga um málið 

var lögð fram á sínum tíma var eitt fyrirtæki á Íslandi með hönnunarleyfi. Þegar þetta er ritað 

eru fyrirtækin orðin tvö og eitt í viðbót er í miðju umsóknarferli. Varðandi reglur um 

fjármálamarkaði voru þrjár ESB stofnanir skoðaðar og gerð skil í ritgerðinni, þ.e. ESMA, EBA 

og EIOPA. Hafa stofnanirnar heimild til þess að taka bindandi ákvarðanir undir ákveðnum 

kringumstæðum og beinast þessar ákvarðanir þá gagnvart lögbærum yfirvöldum eða til vara, 

ef eftirlitsstofnanir aðildarríkja ESB bregðast ekki við ákvörðunum, þá að fjármálafyrirtækjum. 

Með aðlögun að tveggja stoða kerfinu eru ESA fengnar þessar heimildir gagnvart EFTA-

ríkjunum, þ.m.t. Íslandi.Ferlið er þó þannig að ESA fær uppkast frá einhverri af þeim þremur 

stofnunum sem að framan greinir. Þá má gera ráð fyrir þeirri meginreglu að ákvörðunum ESA 

verði yfirleitt eingöngu beint að yfirvöldum og einungis komi til þess í undantekningartilvikum 

að þeim sé milliliðalaust beint að fyrirtækjum. Ástæðan er sú að þessar valdheimildir eru 

einungis ætlaðar til þrautavara og er hlutverk ESA þannig fyrst og fremst fólgið í því að veita 

upplýsingar til lögbærra yfirvalda eins og Fjármálaeftirlitinu hér á landi. Er áætlað að sýnileg 

áhrif ESA sem eftirlitsstjórnvalds á fjármálamarkaði verði ekki mikil. 

Auk framangreindra heimilda stofnana ESB er ESMA með auknar heimildir þegar 

kemur að lánshæfisfyrirtækjum og afleiðuviðskiptaskrám, þ.e. refsikennd viðurlög. Getur 

ESMA því sektað fyrirtæki eða afturkallað starfsleyfi þeirra. Með aðlögun að tveggja stoða 

kerfinu er ESA fengnar þessar heimildir. Umræddar gerðir taka til mjög sérhæfðar starfsemi 

og hafa þannig afar þröngt gildissvið. Til dæmis mundi aðeins eitt fyrirtæki á Íslandi falla undir 
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umræddar reglur. Að lokum má benda á að ekki hefur ennþá reynt á neina af þeim heimildum 

sem um ræðir hjá ESA. Á sviði loftlagsmála hefur ESA verið fengið vald til þess að taka 

bindandi ákvarðanir í staðinn fyrir stofnanir ESB sem beinast að lögaðilum og einstaklingum. 

Er þetta í samræmi við hina svokölluðu tveggja stoða lausn. Eru heimildirnar á takmörkuðu 

málefnasviði enn sem komið er. 

Hér má benda á að ESA hefur ekki ennþá beitt þessum heimildum. Hvað viðvíkur 

reglum á sviði persónuverndar var Evrópska persónuverndarráðið skoðað sérstaklega. Ráðið 

hefur, í ákveðnum tilvikum, heimild til þess að taka bindandi ákvarðanir sem beinast að 

eftirlitsyfirvaldi EFTA-ríkis innan EES. Sker þessi gerð sig frá hinum að því leyti að ekki er 

gert ráð fyrir sérstakri aðlögun fyrir EFTA-ríkin. Á hinn bóginn er gert ráð fyrir því að fulltrúar 

EFTA-ríkjanna og ESA eigi sæti í evrópska persónuverndarráðinu, án atkvæðisréttar en með 

fullan tillögurétt. Í þessu felst að stofnanir ESB taki allar bindandi ákvarðanir gagnvart 

eftirlitsyfirvöldum EFTA-ríkjanna (Persónuvernd hér á landi), án þess að EFTA-ríkin geti haft 

einhverja aðkomu að þeirri ákvörðun, nema mögulega í umræðu um hana í ráðinu. Áhrif 

heimilda persónuverndarráðsins mun aðallega tengjast framkvæmd á samningskerfi 

persónuverndarreglugerðarinnar og lúta þessar heimildir einkum að samskiptum 

persónuverndarstofnana í fleiri en einu aðildarríki. Þær eru á þröngu sviði og ekki er mjög 

líklegt að oft muni reyna á þær gagnvart t.a.m. Persónuvernd Íslands. Mun persónuverndarráðið 

fyrst og fremst veita Persónuvernd, líkt og öðrum stofnunum í aðildarríkjunum, ráðgjöf og 

semja viðmiðunarreglur og tilmæli um framkvæmd reglugerðarinnar. Þannig yrðu sýnileg áhrif 

persónuverndarráðsins tæpast nokkur hér á landi. Hér má benda á að ekki hefur ennþá reynt á 

heimildir persónuverndarráðsins. 

Að lokum er fjallað um þriðja orkupakkann, en tekið skal fram að málið er enn hjá 

Alþingi og stjórnskipulegur fyrirvari ennþá í gildi þegar þetta er skrifað. Í orkupakka þrjú er 

kveðið á um að komið sé á fót stofnun innan ESB, Samstarfstofnun (ACER) sem fer með 

ákveðnar heimildir til töku bindandi ákvarðana sem beinast að landsbundnum eftirlitsaðilum 

(Orkustofnun í tilviki Íslands). Í álitsgerð sinni fjalla þeir Friðrik Árni og Stefán Már um að 

áhrifa gæti ekki bara gagnvart landsbundnum eftirlitsaðilum, heldur einnig gagnvart 

einstaklingum og lögaðilum. Auk þess hafi heimildir stofnunarinnar áhrif á almannahagsmuni 

tengda nýtingu raforkukerfis. Er þessi túlkun þeirra ekki óumdeild og er ítarlega fjallað um 

afstöðu fræðimanna hvað það varðar. 

Varðandi aðlögun að reglugerðinni er gert er ráð fyrir tveggja stoða lausn. Þannig fer 

ESA með valdheimildir ACER samkvæmt reglugerðinni. Á hinn bóginn eiga ákvarðanir ESA 

að vera teknar á grundvelli uppkasts eða „draga“ sem ACER semur að eigin frumkvæði eða að 
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beiðni ESA. Ef horft er til stjórnskipulegra vandkvæða í tengslum við þessa gerð er það 

niðurstaða flestra álitsgjafa að innleiðing reglugerðar nr. 713/2009 standist íslenskan rétt og sé 

í samræmi við stjórnarskrá. Fræðimenn greinir á um tiltekin ákvæði reglugerðarinnar, en færa 

má rök fyrir því að það hafi takmarkaða þýðingu hérlendis á meðan engin tenging er til staðar 

við raforkumarkaðinn. 

Eins og staðan er í dag er því ekki hægt að beita þeim heimildum sem ESA eru fengnar 

með tveggja stoða lausninni. Jafnframt er það mat flestra fræðimanna að þriðji orkupakkinn 

haggi í engu forræði Íslands yfir náttúruauðlindum og ekkert í honum breyti því. Auk þess 

hefur Ísland fullt forræði þegar kemur að ákvörðun um lagningu sæstrengs. Til þess að eyða 

öllum vafa hefur ferðamála-, iðnaðar-, og nýsköpunarráðherra lagt fram frumvarp til laga um 

breytingu á raforkulögum og þingsályktun. Þar er kveðið á um að ekki verði ráðist í tengingu 

á raforkukerfi landsins yfir landamæri með sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis. 

Með allt framangreint í huga er ljóst að áhrif laga sem fela í sér framsal valds til alþjóðastofnana 

í tengslum við EES-samninginn hafa fremur verið í orði en á borði.  
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