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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður reynt að kanna hvort aðild að Evrópusambandinu kunni að þjóna betur 

hagsmunum Íslands en að standa áfram utan þess. Ísland á aðild að fríverslunarsamtökunum 

EFTA, svo og EES- og Schengen-samningnum. Það hefur því nú þegar aðgang að miklu af 

því sem Evrópusambandið hefur upp á að bjóða, án þess þó geta haft mikil áhrif á  

ákvarðanatöku. Má þar til nefna aðgang að innri markað Evrópubandalagsins, samvinnu í 

löggæslumálum og dómsmálasamstarf. Áður en langt um líður munu Íslendingar ef til vill 

þurfa að ganga til atkvæðagreiðslu  um  aðild að Evrópusambandinu.  Er því eðlilegt að þeir, 

sem hyggjast greiða um það atkvæði, geri sér grein fyrir því hvaða hagsmunir Íslands verði 

þar með tryggðir. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er tilurð og saga Evrópusambandsins rakin og 

útskýrður munurinn á því og Evrópubandalaginu. Því næst verður hlutverk Evrópska 

Efnahagssvæðisins og Schengen-samstarfsins kynnt, ásamt því að farið verður yfir aðild 

Íslands að þeim. Að lokum verður svo farið yfir kosti og galla hugsanlegrar aðildar Íslands að 

Evrópusambandinu. Verður í því samhengi litið til afstöðu hinna ýmsu stjórnmálaflokka og 

hagsmunahópa til aðildar. 

Abstract. 

This thesis will discuss the position of Iceland, as it is before membership of the 

European Union, and it compared to the interests that could be secured with a membership of 

the Union. Iceland is a member of the European Free Trade Association, EFTA, as well as the 

European Economic Zone and the Schengen Agreement. Therefore, Iceland has access to 

much of what the European Union has to offer, including access to the EU‘s internal market 

and cooperation in Police and Judicial affairs. The Icelandic people will have to make up its 

minds and eventually vote on EU-membership, therefore people should be aware of the 

additional benefits such membership could provide. In the first section of the essay we will 

trace the history and explain the difference between the European Community and the 

European Union. The next chapter will discuss the role of the European Economic Area and 

the Schengen Cooperation. Lastly, we will review the advantages and disadvantages of 

Iceland’s joining the European Union rather than retaining the existing arrangement. In order 

to do so we will look at opinions of political organisations and other interest groups. 
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Þakkarorð 

Þegar ég var að hefja annað árið mitt í lögfræðideild Háskólans á Akureyri, sem leggur 

megináherslu á alþjóðlegar hliðar námsins áður en kemur að íslenska hluta þess, áttaði ég mig 

á því að þótt ég væri uppruninn í samfélögum sem byggðu lífsafkomu sína að mestu leyti á 

sjávarútvegi eða landbúnaði, hafði ég enga hugmynd um hvaða áhrif Evrópusambandið hefði 

á þessar atvinnugreinar, hvað það yfirhöfuð væri, hvað það gerði eða hvernig það tengdist mér 

og umhverfi mínu. Ég var umkringdur fólki sem hafði sterka skoðun á sambandinu og yfirleitt 

neikvæða. Samt sem áður hafði ég aldrei sett mig inn í málið né myndað mér neina skoðun á 

því. Á þessum tíma var íslenska hagkerfið ekki enn hrunið og spurningin um aðild Íslands að 

sambandinu var ekki hávær í þjóðfélaginu. Þarna vaknaði hjá mér löngun til að kynna mér 

þessi mál. Áður en ég hafði komist verulega á skrið hrundi kerfið, ríkisstjórnin var hrakin frá 

völdum og aðalumræðuefni stjórnmálaflokkanna fyrir kosningar varð afstaða þeirra til 

Evrópusambandsins. Forvitnin snerist því snögglega upp í brennandi áhuga. Það væri 

vafalaust fremur óvenjulegt ef ég þakkaði hruni íslenska efnahagskerfisins áhuga minn á 

efninu en afleiðingar þess urðu vissulega til þess að ég ákvað að tengja BA-ritgerð mína 

hugsanlegri aðild Ísland að Evrópusambandinu. Nánustu aðstandendur mínir eiga hrós skilið 

fyrir að sýna efninu áhuga. Umfram allt þakka ég þeim kærlega fyrir þá þolinmæði sem þeir 

sýndu mér meðan á vinnslu ritgerðarinnar stóð. Ég vil jafnframt þakka leiðbeinanda mínum, 

Margréti Heinreksdóttur, kærlega fyrir aðstoðina, ráðleggingarnar og ítarlega og góða yfirferð 

á ritgerðinni. Án hennar hefði ritgerðin líklega aldrei komist af byrjunarreit.  Þá vil ég þakka 

Pétri Leifsyni, kennara við deildina kærlega fyrir skemmtilega og greinagóða útlistun á efninu 

en ég hefði vafalaust verið helmingi lengur að öðlast skilning á því ef ekki hefði notið 

tímanna hjá honum í Evrópurétti I og II; efnið var svo langt um yfirgripsmeira en ég gerði mér 

grein fyrir í byrjun. Umfram allt vil ég þó þakka afa mínum heitnum, Guðna Oddgeirssyni, 

fyrir að hafa ætíð reynst mér stoð, stytta og hvatning til afreka. Án hans hefði ég aldrei hafið 

það nám sem nú er komið að þáttaskilum í. 
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1.  Inngangur. 

Að undanförnu hefur verið rætt um árið 2007 með háði til að tákna skammtíma uppgang og 

eyðslugleði íslensku þjóðarinnar. Byggingakranar blöstu við hvarvetna og iðnaðarmenn unnu 

nær allan sólarhringinn. Þorri þjóðarinnar var hættur að ferðast nema á nýjum bílum með 

stærðar hjólhýsi í eftirdragi og flestir höfðu fjárfest í sjónvörpum með flatskjá í stað gömlu 

túputækjanna. Þetta var sú sýn sem haldið var að þjóðinni eftir að kerfið hrundi; 

iðnaðarmennirnir fóru á atvinnuleysisskrá og innheimtudeildir tóku fína bílinn upp í skuldir. 

Þjóðinni var sagt að umfang hrunsins væri henni sjálfri að kenna og nú væri kominn tími til 

að borga brúsann. Við skulduðum öðrum þjóðum þá peninga sem við hefðum fengið að láni 

og ættum ekki annara kosta völ en að borga. Það var því ekki furða að fólk safnaðist saman 

með hin ýmsu búsáhöld og mótmælti harðlega. Upp úr þessum mótmælum var síðan boðað til 

kosninga og vinstri-sinnuð ríkisstjórn kosin til að leiða okkur í gegnum hörmungarnar. 

Umtalaðasta kosningamálið, sem margir litu á sem ljós í myrkrinu, var vafalaust hugsanleg 

innganga í Evrópusambandið. Á niðurstöður kosningar var svo litið á sem landinn hefði gert 

upp hug sinn og væri hlynntur aðildarviðræðum. Því réðist hin nýja ríkisstjórn í 

aðildarumsókn skömmu eftir kosningar. Hinn 16. júlí 2009 samþykkti Alþingi 

þingsályktunartillögu um að sótt skyldi um aðild að Evrópusambandinu og að halda skuli 

þjóðaratkvæðagreiðslu um væntanlegan aðildarsamning. Atkvæði með tillögunni greiddu 33 

þingmenn en 28 á móti; tveir þingmenn sátu hjá. Hinn 23. júlí 2009 afhenti utanríkisráðherra 

þáverandi formanni ráðherraráðs Evrópusambandsins umsókn Íslands um aðild. Nokkrum 

dögum síðar samþykktu utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins einróma á 

vettvangi ráðherraráðsins, að vísa umsókn Íslands til framkvæmdastjórnarinnar til mats á 

henni. Rúmum mánuði síðar afhenti stækkunarstjóri sambandsins forsætisráðherra 

spurningalista framkvæmdastjórnarinnar. Hinn 21. október, skiluðu íslensk stjórnvöld svörum 

við honum, en þau gefa til kynna hversu vel Ísland fellur að Evrópusambandinu í hinum ýmsu 

málaflokkum. Í framhaldi af því gaf framkvæmdastjórnin út álit sitt á hæfni Íslands sem 

umsóknarríki og mælti með því að hafnar yrðu aðildarviðræður. Búið er að skipa 

aðalsamningamann og samninganefnd Íslands; Ákvörðun um að hefja aðildarviðræður er því í 

höndum ráðherraráðsins en þær taka 12-24 mánuði eftir því hversu vel gengur.
1
 Tilgangur 

þessarar ritgerðar er að kynna forsögu og tilgang Evrópusambandsins svo og muninn á aðild 

Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, Schengen og öðrum þjóðréttarsamningum annars 

vegar og fullri aðild að Evrópusambandinu hinsvegar.  

                                                 
1 Utanríkisráðuneytið. 2009. Upplýsingavefur - Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Upplýsingar um 

aðildarferlið. (Sótt 20. mars 2010) http://evropa.utanrikisraduneyti.is/evropa/adildarferli/.  

http://evropa.utanrikisraduneyti.is/evropa/adildarferli/


3 

 

2.  Evrópusambandið (ESB). 

Til að skilja eðli Evrópusambandsins er nauðsynlegt að átta sig á hinu pólitíska umhverfi sem 

það er sprottið úr. Í upphafi var tilgangur þess umfram allt að koma á varanlegum friði í 

heimsálfu sem hafði átt í stanslausum innbyrðis styrjöldum. Farið verður yfir upphaf 

sambandsins, þróun þess og breytingar á eðli sambandsins og stofnsáttmálum þess.  

2.1  Yfirlit yfir forsögu Evrópubandalagsins. 

Fyrsti forveri Evrópusambandsins var Kola- og stálbandalag Evrópu (KSBE), stofnað árið 

1952 með gildistöku svonefnds Parísarsáttmála.
2
 Tæp sjö ár voru þá liðin frá lokum seinni 

heimsstyrjaldarinnar, Sameinuðu Þjóðirnar voru nýlega stofnaðar með það að markmiði að 

varðveita frið í heiminum og koma í veg fyrir annað heimsstríð.
3
 Eftir ósigur Öxulveldanna 

svonefndu, Þýskalands, Ítalíu og Japans,  í seinni heimsstyrjöldinni hertóku hinir sigursælu 

Bandamenn, Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Kína og Sovétríkin, það sem eftir var af 

Þýskalandi nasismans og skiptu því upp á milli sín. Höfuðborginni Berlín, sem hafði hýst 

höfuðstöðar Bandamanna, var einnig skipt upp enda þótt hún lægi langt inni á hernámssvæði 

Sovétríkjanna.  

Innan tveggja ára hafði myndast ósamkomulag milli Sovétríkjanna og vestrænu 

ríkjanna um uppbyggingu og sameiningu Þýskalands. Því fór svo að landið skiptist upp í 

Vestur- og Austur-Þýskaland. Að lokum var spennan orðin svo mikil að heimurinn skiptist 

aftur í tvær fylkingar, í þetta sinn á milli "Vesturs" og "Austurs". Mikil stríðsspenna, 

vopnakapphlaup og önnur samkeppni myndaðist milli hinna tveggja "blokka" sem lágu sitt 

hvorum megin við „járntjaldið“ svonefnda og skiptu smám saman milli sín hinum ýmsu 

áhrifasvæðum í heiminum.
4
  Þessi spenna gerði það að verkum að Sameinuðu Þjóðirnar gátu 

ekki sinnt hlutverki sínu sem skyldi.
5
 Hernaðarbandalögin  Atlantshafs- og Varsjárbandalagið 

voru stofnuð í kringum 1949 og spennan magnaðist. Mikil hræðsla lá í loftinu og eitthvað 

varð að gera til að koma í veg fyrir annað stríð.
6
  

Bretland og Bandaríkin gegndu miklu hlutverki við uppbyggingu Evrópu og fæðingu 

þeirrar hugmyndar sem seinna varð að Evrópusambandinu. George Marshall, þáverandi 

                                                 
2 Stofnsáttmáli Kola- og stálbandalags Evrópu (e. Treaty establishing the European Coal and Steel Community) var 

undirritaður í París, Frakklandi 18. apríl 1951 og tók gildi 23. júlí 1952. Hægt er að sjá stofnríki bandalagsins og 

stækkunarferlið nánar í fylgiskjali I. 
3 Sáttmáli hinna sameinuðu þjóða og samþykktir Alþjóðadómstólsins (e. Charter of the United Nations and the Statute of the 

International Court of Justice) var undirritaður 26. júní 1945 í San Fransico og gekk í gildi 24. október 1945.  
4 Winston Churchill er frægastur fyrir notkun hugtaksins járntjaldið (e. iron curtain) í ræðu sem hann hélt við Westminster 

College í Missouri-fylki í Bandaríkjunum 5. mars 1946, til að lýsa þáverandi landamæralínu Sovétríkjanna. "Austrið" byggði 

um mitt ár 1961, landamæravegg (Berlínarvegginn) í kringum Vestur-Berlín og hafa landamærin á milli "Austurs" og 

"Vesturs", þar á meðal utan um Vestur-Berlín gjarnan verið kölluð járntjaldið.  
5 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, Kaflar úr þjóðarétti - Handrit til kennslu (Háskólaprent: Reykjavík, 2009), bls. 139. 
6 Eiríkur Bergmann Einarsson, Frá Evróvisjón til Evru – allt um Evrópusambandið (Veröld: Reykjavík, 2009), bls. 42. 
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utanríkisráðherra Bandaríkjanna, bauð hinum stríðshrjáðu ríkjum Evrópu fjárhagsaðstoð frá 

1947 til 1953 sem síðar varð þekkt sem Marshall-aðstoðin. Þá kallaði Winston Churchill árið 

1946, aðeins ári eftir stríðslok, eftir "Bandaríkjum Evrópu" í ræðu við Háskólann við Zurich. 

Upphafið að Evrópusamvinnunni er samt sem áður miðað við ræðu Robert Schuman‘s 

utanríkisráðherra Frakklands, þar sem hann lagði til að setja alla kola- og stálframleiðslu 

Frakklands og Þýskalands undir einn hatt.
7
 Fljótlega upp úr því hófust viðræður sem leiddu til 

stofnunar Kola- og stálbandalagsins. Tilgangur bandalagsins var því frá upphafi að koma í 

veg fyrir annað stríð í Evrópu með því að fela bandalaginu stjórn yfir sameiginlegum markaði 

fyrir kol og stál í Evrópu. Þar með var bæði búið að tengja saman efnahagslega hagsmuni 

aðildarríkja bandalagsins og torvelda vopnaframleiðslu.
8
 

 Áætlað var að halda samstarfinu áfram með yfirþjóðlegu evrópsku 

stjórnmálabandalagi og evrópsku varnarbandalagi. Þær hugmyndir urðu hinsvegar aldrei að 

veruleika þar sem Frakkar töldu að með því væri fórnað of miklu af fullveldi ríkisins.
9
 Þess í 

stað var ákveðið að vinna í bandalögum sem myndu flétta frekar saman efnahagslega 

hagsmuni ríkjanna og árið 1957, fimm árum eftir stofnun Kola- og stálbandalagsins, voru 

undirritaðir tveir nýir sáttmálar. Þeir fengu heitið Rómarsáttmálarnir og stofnuðu hvor um sig 

nýtt bandalag, Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) og Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE).
10

 

Efnahagsbandalagið var tollabandalag með sameiginlegan innri markað en 

Kjarnorkubandalagið var, líkt og Kola- og stálbandalagið, yfirstjórn yfir sameiginlegum 

markaði. Parísarsáttmálinn átti aðeins að gilda til fimmtíu ára og rann því út við lok júlí 2002, 

en Rómarsáttmálarnir höfðu enginn tímamörk. Frá gildistöku Rómarsáttmálans voru tvær 

stofnanir Kola- og stálbandalagsins sameiginlegar hinum bandalögunum en að öðru leyti 

hafði hvert bandalag sínar eigin stofnanir. Tíu árum síðar, eða frá 1. júlí 1967 varð svo 

breyting á því; þá voru samsvarandi stofnanir þeirra sameinaðar með gildistöku 

Samrunasamningsins svokallaða.
11

 Hlýddu öll bandalögin þá sameiginlegri stjórn stofnana 

Efnahagsbandalagsins. Öll héldu þau áfram að starfa sem sérstakar einingar en urðu þó 

fljótlega þekkt undir nafninu Evrópubandalagið (EB).
12

  

                                                 
7 Mathijsen, P. S. R. F., A Guide to European Union Law (Sweet & Maxwell: London, 2007), bls. 12-13.     
8 Foster, N., Foster on EU Law (Oxford University Press: Oxford, 2006), bls. 9. 
9 Foster, 2006, bls. 9-10.   
10 Stofnsáttmálar Efnahagsbandalags Evrópu (e. European Economic Community - EEC) og Kjarnorkubandalags Evrópu (e. 

European Atomic Energy Community – EAEC eða Euratom) voru undirritaðir í Róm á Ítalíu 25. mars 1957 og tóku gildi 1. 

janúar 1958. 
11 Samrunasamningurinn (e. Merger Treaty) var undirritaður í Brussel í Belgíu 8. apríl 1965 og tók gildi 1. júlí 1967. 
12 Steiner, J. og L. Woods, EU law. 9. útg. (Oxford University Press: Oxford, 2006), bls. 4. 
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2.2  Þróun Evrópubandalagsins (EB). 

Markmið Evrópubandalagsins var frá upphafi að stuðla að nánari samþættingu og samvinnu í 

Evrópu.
13

 Það var því eðlilegt að næsta skref í þróun þess yrði að fjölga aðildarríkjum. Fyrsta 

stækkunarferlið varð að veruleika árið 1973 og síðan hefur bandalagið stækkað hægt en 

örugglega; hleypt inn nýjum ríkjum í fimm lotum og tekur í dag til tuttugu- og sjö ríkja.  

Markmið Rómarsáttmálans, stofnsáttmála Efnahagsbandalagsins, var að stuðla að umræddri 

samvinnu með stofnun innri markaðar milli aðildarríkjanna.
14

 Markaðar þar sem afnumdir 

yrðu tollar og önnur álíka gjöld sem gætu haft þau áhrif að draga úr frjálsu flæði fólks, vöru, 

fjármagns eða þjónustu. Að framangreind atriði sæti frjálsu flæði milli aðildarríkja er 

undirstaða innri markaðarins; meginreglan um fjórfrelsið. Árið 1985 gaf framkvæmdastjórnin 

út stefnumótandi rit, eða "hvítbók", sem gaf til kynna að enn væru einhverjar takmarkanir á 

innri markaðnum og kynnti í framhaldinu 282 ný frumvörp sem áttu að verða  að lögum fyrir 

árið 1992.
15

  

Tveimur árum eftir útgáfu hvítbókarinnar tóku Einingarlög Evrópu gildi, en þau voru 

samningur sem átti að uppfylla markmið innri markaðarins.
16

 Í því skyni breyttu lögin 

ákvæðum frumsáttmála sambandsins, Rómarsáttmálans og Parísarsáttmálans.
17

 Einingarlögin 

mættu upphaflega andstöðu sumra ríkjanna, svo sem Bretlands og Þýskalands, þar sem þau 

voru, þrátt fyrir nafnið, nýr sáttmáli sem breytti því fyrirkomulagi sem ríkin höfðu 

upprunalega fallist á. Það var því mikið mál á sínum tíma að samþykkja slíkan samning. Líkja 

fræðimenn því viðhorfi sem var gegn Einingarlögunum við það sem Stjórnarskrársáttmáli 

Evrópu mátti síðar þola.
18

 Samþykkt laganna markaði því djúp spor í sögu 

Evrópusambandsins og einfaldaði til muna framvindu annara slíkra samninga síðar, svo sem 

Amsterdam-sáttmálans og Nice-sáttmálans. 

 Þrátt fyrir góðan árangur Einingarlaganna var þegar hafist handa við frekari 

samvinnu. Í þetta sinn var áherslan þó ekki aðeins á innviði markaðarins. Upp úr 1990 var 

ljóst, að stefnt var á gerð annars samnings sem myndi breyta ákvæðum frumsáttmálanna og  

standa sjálfstætt utan þeirra. Árið 1993 tók Maastricht-sáttmálinn svo gildi, en hann sameinaði 

                                                 
13 Foster, 2006, bls. 17.  
14 Sjá formála Rómarsáttmálans. 
15 Steiner og Woods, 2006, bls. 6. 
16 Einingarlög Evrópu (e. the Single European Act – SEA) voru undirrituð í Lúxemborg 17. febrúar 1986 og í Haag 28. 

febrúar 1986, en lögin tóku gildi 1. Júlí 1987. 
17 Einingarlögin styrktu Evrópuþingið og Evrópudómstólinn.  Ráðherraráðinu var gert að ákvarða lög með þinginu í vissum 

málum og heimilt varð að gera breytingar á skipulagi Evrópudómstólsins.  Í kjölfar Eingarlaganna og með vísan til þeirra, var 

bætt við nýju dómsstigi seinnihluta árs 1988. Einingarlögin gerðu notkun aukins meirihluta við ákvarðanatöku 

ráðherraráðsins að skyldu í mörgum málefnum. Jafnframt var bætt við samstarfssviði þjóðarleiðtoga aðildarríkjanna, sem 

varð samstarfvettvangur pólitískrar ákvarðanatöku um samstarf þeirra.   
18 Foster, 2006, bls. 34. 
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loks formlega bandalögin þrjú í eitt.
19

 Jafnframt stofnaði hann regnhlífarsamtök utan um hið 

sameinaða Evrópubandalag og önnur samstarfssvið sem hann stofnaði til og féllu ekki undir 

verksvið bandalagsins. Að lokum er rétt að minnast á Lúsemborgarsamkomulagið frá byrjun 

árs 1966 sem varðar eðli Evrópusambandsins og varð ein af meginreglum sambandsins. Eitt 

af meginatriði samkomulagsins var að aldrei yrði gengið gegn grundvallarhagsmunum neins 

aðildarríkis.
20

  

2.3  Þróun Evrópusambandsins 

Ofangreind regnhlífarsamtök hlutu nafnið Evrópusambandið og var þeim skipt niður í þrjá 

hluta sem hafa verið nefndir "stoðir" sambandsins. Innan Evrópusambandsins var 

Evrópubandalagið langmikilvægast og langt um umfangsmeira en hinar tvær stoðir þess. Stoð 

eitt var því Evrópubandalagið; yfirþjóðlegt bandalag sem stjórnar öllu sem lýtur að 

sameiginlegum markaði sambandsins og öðru sem áður var undir bandalögunum þremur. Stoð 

tvö varð sameiginleg utanríkis- og öryggismálastefna, sem fól í sér sameiginlega afstöðu og 

aðgerðir gagnvart þriðju ríkjum en einróma samþykki ríkjanna þurfti til að aðgerðir sem féllu 

undir þessa stoð teldust samþykktar. Stoð þrjú var síðan innanríkis- og dómsmálasamstarf og 

fól í sér lögreglusamstarf á milli aðildarríkjanna og samvinnu dómsstóla.
21

  

Í daglegu tali var oft talað um aðgerðir Evrópubandalagsins sem aðgerðir 

Evrópusambandsins, en hafa verður í huga að sambandið var regnhlífarsamtök  yfir 

Evrópubandalagið og aðra samvinnu sem stofnað var til með Maastricht-sáttmálanum; 

bandalagið varð sem sagt sjálfstæður hluti af Evrópusambandinu og ólíkt sambandinu 

(regnhlífinni) var það lögaðili að þjóðarétti. Gott er að hafa einnig í huga að 

Evrópubandalagið var yfirþjóðleg eining, sem aðildarríkin höfðu framselt visst vald til, en 

hinar stoðir Evrópusambandsins unnu á vettvangi hefðbundins milliríkjasamstarfs. Í 

aðdraganda Maastricht-sáttmálans var hugmyndin upphaflega sú að kenna sambandið við 

sambandsríki og skyldi Evrópubandalagið þá einnig annast þau málefni  sem á endanum féllu 

undir hinar stoðir Evrópusambandsins. Þar sem skiptar skoðanir voru meðal aðildarríkja um 

hvort slíkt væri ráðlegt varð þó aldrei úr því; í staðinn var sett inn markmið um sífellt nánara 

samstarf. Stofnanir bandalagsins fóru því ekki með stjórn þeirra nýju samstarfssviða sem við 

bættust.
22

  

                                                 
19 Stofnsáttmáli Evrópusambandsins var undirritaður í Maastricht í Hollandi 7. febrúar árið 1992 og tók gildi 1. nóvember 

1993.  
20 Foster, 2006, bls. 29. 
21 Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi. 2007.  Stutt um Evrópusambandið. Osló, bls. 6. 
22 Eiríkur Bergmann Einarsson, Evrópusamruninn og Ísland  (Háskólaútgáfan: Reykjavík, 2003), bls. 40.  

Bretar beittu neitunarvaldi gegn hugmyndinni um sambandsríkið (e. federalism). Þær þjóðir sem voru á móti því að 

viðbótarsamstarfið felli undir Evrópubandalagið voru hræddar um að málefnin væru of viðkvæm fyrir aðildarríkin, til að fela 
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Frá því að Maastricht-sáttmálinn tók gildi hafa fjórir sáttmálar litið dagsins ljós sem 

allir breyttu eða bættu einhverju nýju við gömlu sáttmálanna. Amsterdam-sáttmálinn frá árinu 

1997 og Nice-sáttmálinn frá árinu 2000 voru báðir umbótasáttmálar sem aðlöguðu 

Maastricht-sáttmálann að breyttum áherslum í sambandinu.
23

 Stjórnarskrársáttmáli Evrópu 

náði aldrei að taka gildi og var skipt út fyrir Lissabon-sáttmálann.
24

 Aðalmarkmið þeirra 

beggja var að einfalda uppbyggingu Evrópusambandsins og átti sá fyrri að leysa gömlu 

sáttmálana af hólmi. Lissabon-sáttmálinn byggði að miklu leyti á stjórnarskrársáttmálanum en 

breytti gömlu sáttmálunum í stað þess að taka við af þeim.
25

 Eftir gildistöku Lissabon-

sáttmálans eru því tveir grunnsáttmálar, Rómarsáttmálinn og Maastricht-sáttmálinn.
26

 

Lissabon-sáttmálinn lagði niður stoðakerfi Evrópusambandsins en skilgreindi í staðinn hvaða 

málaflokkar þess væru eingöngu á höndum aðildarríkjanna, hvaða málefni væru aðeins í 

höndum þess sjálfs og hvaða málefni væru sameiginleg. Þá gerði sáttmálinn það einnig að 

verkum að Evrópusambandið varð að lögaðila og tók við verkefnum Evrópubandalagsins sem 

var lagt niður. 

  

                                                                                                                                                         
þau yfirþjóðlegu bandalagi sem ekki væri háð samþykki ríkjanna. Markmið Maastricht-sáttmálans má sjá í formála hans en er 

að finna orðalagið „sífellt nánara samstarf„ (e. ever closer union). 
23 Amsterdam-sáttmálinn var undirritaður 2. október 1997 í Amsterdam í Hollandi og tók gildi 1. maí  1999, en Nice-

sáttmálinn var undirritaður 26. Febrúar 2001 í Nice í Frakklandi og tók gildi 1. febrúar 2003.  

textanum.  
24 Stjórnarskrársáttmálinn (e. Treaty establishing a Constitution for Europe) var undirritaður í Róm á Ítalíu 29. október 2004 

en var felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu í Frakklandi og Hollandi í kringum júní 2005. Lissabon-sáttmálinn var undirritaður í 

Lissabon í Portúgal 13. desember 2007 og tók gildi 1. desember 2009. 
25 Lissabon-sáttmálinn sleppti líka ákvæðum um þjóðsöng, fána sambandsins og öllu álíka, en slíkt lifir eftir sem áður í 

afleiddum gerðum sambandsins. 
26 Rómarsáttmálinn hefur breytt nokkrum sinnum um nafn og heitir í dag: Sáttmálinn um hlutverk Evrópusambandsins (e. 

Treaty on the Functioning of the European Union).  
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3.  Ísland og Evrópa 

Í hvert sinn sem Ísland hefur tekið skref nær Evrópusamvinnu hafa háværar gagnrýnisraddir 

ómað um allt land, einkum af ótta við fullveldisskerðingu. Utanríkisráðuneytið bendir á að 

Ísland skipar mikilvægan sess í Evrópu bæði vegna stöðu landsins hernaðarlega séð og vegna 

nálægðar þess við norðurpólinn.
27

 Ísland hóf sín fyrstu skref í átt að Evrópusambandinu með 

inngöngu í fríverslunarsamtökin EFTA árið 1970. Tveimur árum seinna var gerður 

fríverslunarsamningur við Efnahagsbandalag Evrópu. Stærsta skrefið var svo án efa stigið 

með aðild að EES-samningnum árið 1994. Við þetta bættist svo Schengen-samstarfið árið 

2001 og verða þessi atriði nú til umfjöllunar. 

3.1  Fríverslunarsamtök Evrópu.  

Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) voru stofnuð í byrjun árs 1960 með undirritun svonefnds 

Stokkhólmssamnings.
28

 Tilgangur samtakanna var að stuðla að frjálsri verslun milli 

aðildarríkjanna auk þess sem þeim var upphaflega ætlað að vera mótvægi við þann vísi að 

Evrópubandalaginu sem hafði orðið til átta árum fyrr og þróast yfir Efnahagsbandalag 

Evrópu.
29

 Á þessum tíma var bandalagið lítið annað en tollabandalag en hefur í dag þróast út í 

að vera eitt stærsta viðskiptabandalag heims þar sem vörur, fjármagn, þjónusta og fólk flæða 

frjálst á milli aðildarríkja. Nú er rétt að staldra aðeins við og útskýra í stórum dráttum muninn 

á fríverslunarsamtökum á borð við EFTA annars vegar og tollabandalagi eins og ESB hins 

vegar. Fríverslunarsamtök ganga út á að afnema að hluta eða öllu leyti innflutningsgjöld, tolla 

og aðrar innflutningstakmarkanir á vörum og þjónustu aðildarríkjanna í milli. Tollabandalög 

fela í sér hlutverk fríverslunarsamtaka en ganga einnig út á að ákveða sameiginlega ytri tolla á 

vörur og þjónustu fyrir þau ríki sem ekki eru aðilar að bandalaginu.
30

 

Ísland sótti um og fékk aðild að EFTA árið 1970 og varð þá áttunda aðildarríki þess. 

Fljótlega eftir það fóru EFTA-ríkin að tínast yfir í ESB.
31

 Upphaf Evrópska 

Efnahagssvæðisins er markað árið 1989 þegar EFTA og Efnahagsbandalag Evrópu hefja 

viðræður með það fyrir augum að efla samvinnu sín á milli. Því ferli lauk árið 1992 með 

undirritun EES-samningsins.
32

 Það skal þó tekið fram að Sviss hafnaði aðild að samningnum í 

                                                 
27 Utanríkisráðuneytið. 2009. Starfshópur auðlinda og umhverfisskrifstofu. Ísland á norðurslóðum. Apríl 2009, bls. 12. 
28 Stofnsamningur EFTA var undirritaður í Stokkhólmi í Svíþjóð 4. janúar 1960 og tók gildi 3. maí sama ár. Stofnaðilar 

samtakanna voru sjö ríki: norðurlandaþjóðirnar þrjár Danmörk, Noregur og Svíþjóð; auk Austurríkis, Sviss, Stóra-Bretlands 

og Portúgals. Finnland  gerðist aukaaðili að samtökunum ári síðar en fengu síðan fulla aðild árið 1986. 
29 Auðunn Arnórsson, Inni eða úti? Aðildarviðræður við Evrópusambandið (Háskólaútgáfan: Reykjavík, 2009), bls.76. 
30 Ríki sem stefna á efnahagssamvinnu að þessu tagi hljóta að vera líklegri til að mynda tollabandalag ef uppbygging 

efnahags landanna byggist á samskonar mörkuðum með samkeppni sín á milli. Aftur á móti hljóta ríkin að vera líklegri til að 

mynda fríverslunarsamtök ef slík samkeppni er ekki til staðar og markaðarnir geta þannig stutt við hvor annan. 
31 Danmörk og stóra-Bretland segja upp aðild að samtökunum árið 1972 og gengu í Efnahagsbandalag Evrópu. Árið 1985 

gekk Portúgal einnig út úr samtökunum og inn í EBE .  
32 Þau EFTA-ríki er undirrituðu EES-samninginn voru því, auk Íslands og Noregs, Austurríki, Finnland og Svíþjóð. 
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þjóðaratkvæðagreiðslu með naumum meirihluta og er því ekki aðili að honum.
33

  Ári eftir að 

samningurinn tók gildi gengu fleiri ríki úr EFTA og í ESB.
34

  Í dag eru aðildarríki EFTA því: 

Ísland, Noregur, Sviss og Licthenstein. EFTA hefur auk EES samningsins gert fjölda 

fríverslunarsamninga við ríki utan samtakanna og má þá einna helst nefna Kanada, Mexico, 

Tyrkland, Ísrael og tollabandalag ríkja í sunnanverðri Afríku. Það er því ljóst að EFTA þjónar 

aðildarríkjum sínum vel og er sterkur bakhjarl í einstaka samningaviðræðum þeirra við önnur 

ríki. Mikilvægasta og umfangsmesta starfssemi samtakanna í dag er þó umsjón EES 

samningsins og verður nú vikið honum. 

3.2  Evrópska Efnahagssvæðið 

Í sinni einföldustu mynd veitir EES-samningurinn EFTA-ríkjunum þremur aðgang að innri 

markaði Evrópusambandsins, fjórfrelsinu og því regluverki sem að því snýr, án þess að gefa 

þeim beinan aðgang að ákvarðanatökum tengdum efni samningsins.
35

 Jafnvel mætti segja að 

samningurinn veiti EFTA-ríkjunum þremur aukaaðild að innri markaði ESB, án þess að veita 

þeim aðgang að öðrum samstarfssviðum þess.
36

 EES-samningurinn veitir þó ekki fullan 

aðgang að innri markaðinum þar sem hann tekur m.a. ekki til sjávarafurða og 

landbúnaðarafurða og hann nær ekki til annarra þátta ESB samstarfsins svo sem utanríkis-, 

öryggis- og dómsmála.
37

 Í þessum kafla verður til einföldunar notast við hugtakið 

Evrópusambandið eða styttinguna ESB og hún látin ná yfir alla forvera sambandsins. 

Lesendum ætti þó að vera ljóst af lestri 2. kafla að Evrópusambandið sem slíkt varð fyrst til 

við gildistöku Maastricht-sáttmálans árið 1993. 

3.2.1  Almennt um Evrópska Efnahagssvæðið. 

Í byrjun árs 1994 gekk EES samningurinn í gildi. Litlu mátti þó muna að hann félli um sjálfan 

sig því að öll þáverandi aðildarríki EES-samningsins nema Ísland, sóttu um aðild að ESB í 

byrjun árs 1993.
 38

 Ríkin skrifuðu undir aðildarsamninga í apríl 1994 og tæpu ári síðar höfðu 

þau öll staðfest nema Noregur.
39

 Ef Noregur hefði einnig staðfest aðildarsamning hefði Ísland 

staðið uppi sem eina ríkið frá EFTA-stoð EES-samningsins og hann því ekki gengið upp. Þá 

hefði þurft að breyta honum í tvíhliða samning líkt og þann sem Sviss hefur við sambandið, 

                                                 
33 EES-samningurinn var undirritaður í Oporto í Portúgal og tók gildi árið 1994. Hefur samningurinn því einnig verið 

kallaður Oporto-samningurinn. 
34 Þ.e. Austurríki, Finnland og Svíþjóð. 
35 Þ.e. Íslandi, Noregi og Licthenstein. 
36 Eiríkur Bergmann (2003:86). 
37 Sjá Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. Evrópska Efnahagssvæðið (Sótt 4. maí 2010)  

http://esb.is/eu_and_country/eea.htm. 
38 Sviss hafnaði EES-aðild í þjóðaratkvæðagreiðslu og Lichtenstein varð ekki aðili fyrr en um vorið 1995. 
39 Sjá Auðunn Arnórsson, 2009, bls. 78; Almenningur í Noregi felldi í annað sinn aðildarsamning að ESB í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. 

http://esb.is/eu_and_country/eea.htm
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nema Ísland hefði þá einnig sóst eftir fullri aðild. Ísland hefði að öllum líkindum aldrei kosið 

að standa utan Evrópusamvinnunnar. Því til staðfestingar má benda á svar þáverandi 

forsætisráðherra við spurningu frá þýskum embættismanni um ástæður þess að Ísland hefði 

aldrei sótt um aðild að ESB. Umræddur forsætisráðherra svaraði fyrirspurninni á þá leið, að 

Íslandi hefði gefist sögulega hagstætt tækifæri með EES samningnum, þá hefðu Íslendingar 

notið sameinaðs samningamáttar EFTA-ríkjanna þáverandi og fengið miklu betri samning en 

þeir hefðu getað fengið í tvíhliða viðræðum við sambandið. EES samningurinn hefði tryggt 

meginhagsmuni Íslands með fullum aðgangi að innri markaði Evrópusambandsins en 

jafnframt gert Íslandi kleift að standa utan sameiginlegu fiskveiðistefnunnar og annarra þátta í 

ESB-samstarfinu sem Íslendingar teldu síður samræmast hagsmunum sínum. Ráðherrann á 

svo að hafa endað svarið á því að segja, að hefðu Íslendingar ekki fengið EES-samninginn 

væri ríkið eflaust löngu gengið inn í Evrópusambandið.
 40

  

Ofangreint svar hefur Auðunn Arnórsson, stjórnmálafræðingur og blaðamaður, túlkað 

sem svo að forsætisráðherrann þáverandi hafi í raun verið að viðurkenna, að Ísland hefði svo 

mikinn hag af Evrópusamstarfinu, að án EES-samningsins hefði landið orðið að fá fulla aðild 

að ESB.
41

 Við þetta bætist svo að Noregur hefur tvisvar sótt um aðild að ESB þrátt fyrir 

sameiginlegu fiskveiðistefnuna (SFS). Það ætti því að vera ljóst að ráðamönnum þar í landi 

hefur þótt hagsmunum Noregs betur borgið innan ESB en með þeirri aukaaðild sem EES-

samningurinn gefur, enda þótt norska þjóðin hafi verið á annari skoðun og tvívegis fellt 

aðildarsamninga. EES-samningurinn hefur reynst Íslandi mjög vel eins og sést af  skýrslu 

utanríkisráðherra frá árinu 2000, þar sem meðal annars sagði:  

„EES-samningurinn hefur nú verið í gildi í rúm sex ár og er óhætt að fullyrða að 

hann hefur reynst Íslandi hagstæður. Aðgangur að mörkuðum er greiðari, 

þátttaka í evrópskum samstarfsverkefnum, ekki síst á sviði rannsókna og 

þróunar, hefur skilað umtalsverðu fjármagni og þekkingu í íslenskt þjóðarbú og 

samræming leikreglna í atvinnulífi hefur leitt til aukins frjálsræðis og 

nútímalegri stjórnunarhátta. EES-samningurinn hefur án efa stuðlað verulega að 

þeim stöðugleika sem nú ríkir í íslensku efnahagslífi“.
42

 

Einnig kemur fram í skýrslunni að samningurinn hafi hraðað þróun löggjafar á fjölmörgum 

sviðum, eflt neytendavernd og umhverfisvernd, auðveldað aðlögun laga og reglugerða að 

                                                 
40 Sjá Auðunn Arnórsson, 2009, bls. 123. Fyrirspurninni var kastað fram í maí 2002 á fundi Þýsk-íslenska verslunarráðsins í 

Haus der Deutschen Wirtschaft í Berlín.  Auðun Arnórsson sat fundinn og gefur ofangreinda lýsingu á svörum ráðherrans.  
41 Sama. 
42 Utanríkisráðuneytið. 2000. Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra til Alþingis. Staða Íslands í Evrópusamstarfi. 

Apríl 2000, bls. 6. 
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breytingum á ýmsum sérsviðum sem séu í örri þróun, svo sem samgöngum og fjarskiptum. 

Auk þess sem skýrsluhöfundar eru þeirrar skoðunar að samevrópskar reglur auðveldi þróun í 

átt til fjölbreyttara atvinnulífs og leiði til betri nýtingar nýrra tækifæra á sviði viðskipta og 

þjónustu, jafnvel á sviðum sem falla utan hefðbundinna íslenskra atvinnugreina. Þá kemur 

fram sú niðurstaða, að íslensk fyrirtæki eigi nú auðveldara með að efna til samstarfs við 

fyrirtæki á meginlandi Evrópu og að óhagræði vegna skrifræðis við framkvæmd samningsins 

eða íþyngjandi eftirlits með ákvæðum hans geti vart talist stórvægilegt.43  

Notagildi samningsins sést líka í tölulegum upplýsingum um verðmæti inn- og 

útflutnings sem að mestu kemur frá eða fer til aðildarríkja ESB.
44

 Í skýrslu utanríkisráðherra 

er einnig að finna athugasemdir um kosti og galla samningsins. Þar segir að kostirnir felist 

einkum í því að fá aðgang að þeim þáttum Evrópusamstarfsins sem Ísland hefur áhuga á, en 

aðrir þættir sem ekki henti hagsmunum þjóðarinnar standi utan samningsins. Þá segir um galla 

samningsins að EFTA-stoð hans hafi ekki sama aðgang að umræðu, mótun og töku ákvarðana 

og aðildarríki ESB hafa.
45

 Þá kemur fram að: 

 „á undirbúningsstigi, þegar framkvæmdastjórnin safnar saman upplýsingum og 

efni áður en hafist er handa við smíð nýrrar löggjafar, á aðgangur íslenskra 

sérfræðinga skv. EES-samningnum að vera sambærilegur við sérfræðinga ESB-

ríkja. [...] Eftir að fyrstu drög liggja fyrir og pólitísk umræða hefst meðal 

aðildarríkja í ráðherraráðinu og þeim nefndum sem það hefur sett upp, getur 

aðgangur hins vegar aðeins orðið óbeinn“.46 

3.2.2  Stofnanaumgjörð Evrópska Efnahagssvæðisins. 

Evrópska efnahagssvæðinu má skipta niður í tvær stoðir; annars vegar eru þau ríki sem eru 

aðilar að ESB og hins vegar þau sem eru aðilar að EFTA.  Þegar kemur að því að kynna 

stofnanaumgjörð Evrópska Efnahagssvæðisins er nauðsynlegt að nefna fyrst þær stofnanir 

sem heyra hvorri stoðinni til, síðan þær sem voru sérstaklega settar á laggirnar til að hafa 

umsjón með EES-samningnum og eru sameiginlegar báðum ofangreindum stoðum hans. 

Fyrir tíma EES-samningsins var stofnanauppbygging EFTA fremur veikbyggð og 

framkvæmd og eftirlit samninga EFTA mestmegnis í höndum aðildarríkjanna.
47

 

Stofnanauppbygging ESB var hinsvegar mjög sjálfstæð og valdamikil vegna yfirþjóðlegs eðli 

                                                 
43 Sama. 
44  Hagstofa Íslands. 2010.  Tímaritið hagtíðindi 1.tl. 2010, bls. 2-5 og 15-19. Þar kemur fram að árið 2009 fór rúmlega 85% 

af verðmæti útflutnings Íslendinga til EES-ríkja og tæp 65% af verðmæti innflutnings er frá EES-ríkjum. Þá kemur fram að 

stærstu viðskiptalöndin eru Holland (með rúm 30% af heildarútflutningi) og Noregur (með 13% af heildarinnflutningi). 
45 Sjá skýrslu Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra, 2000, bls. 8. 
46 Sama. 
47 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 91. 
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þeirra. Því varð að setja á laggirnar nýjar stofnanir til að tryggja jafnræði milli beggja stoða 

samningsins. Í fyrsta lagi voru EFTA-stofnanir látnar samsvara þeim stofnunum er störfuðu á 

vegum ESB og í öðru lagi höfðu þessar samsvarandi stofnanir fulltrúa í fjórum 

sameiginlegum EES-stofnunum. Þær eru EES-ráðið, Sameiginlega EES-nefndin, 

Sameiginlega EES-þingmannanefndin og Ráðgjafarnefnd EES.
48

  

Helstu stofnanir Evrópusambandsins eru Framkvæmdastjórnin, Ráðherraráðið, 

Evrópuþingið og Evrópudómstóllinn. Þessar stofnanir ásamt Efnahags- og Félagsmálanefnd, 

sem er ráðgefandi aðili og samanstendur af fulltrúum vinnuveitenda, stéttarfélaga, bænda, 

neytenda og annara hagsmunahópa, mynda stofnanaumgjörð ESB-stoðar EES-samningsins.
49

 

Ráðherraráðið er skipað ráðherrum aðildarríkjanna eftir málaflokki umræðuefnisins og vinnur 

að hagsmunum aðildarríkjanna. Evrópuþingið er skipað fulltrúum almennings lýðræðislega 

kosnum í ríkjunum hverju fyrir sig og vinnur að hagsmunum ríkisborgara aðildarríkjanna. 

Evrópudómstóllinn er skipaður hæfustu dómurum aðildarríkjanna og dæmir í málum þar sem 

brotið er gegn sáttmálum sambandsins eða afleiddum gerðum þess.
50

 Framkvæmdastjórnin er 

skipuð óháðum aðilum sem eiga að vinna að hagsmunum Evrópusambandsins og eru hver um 

sig kallaðir framkvæmdastjórar. Fræðilega skipar þingið verðandi forseta 

framkvæmdastjórnarinnar sem svo myndi velja aðra aðila í framkvæmdastjórnina eftir að hafa 

ráðfært sig við aðildarríkin en í framkvæmd hefur það orðið svo að hvert aðildarríki tilnefnir 

einstakling í hana. Eftir að framkvæmdastjórnin hefur verið valin skiptir hún á milli sín 

málaflokkum og svo þarf samþykki Evrópuþingsins til að hún geti tekið til starfa.
51

  

Allar samsvara ESB-stofnanirnar einhverjum EFTA-stofnunum sem mynda EFTA-

stoð samningsins. Þessar stofnanir eru Ráðgjafarnefnd EFTA sem samsvarar Efnahags- og 

Félagsmálanefnd ESB, Þingmannanefnd EFTA-ríkjanna sem samsvarar Evrópuþinginu, 

Fastanefnd EFTA-ríkjanna og Eftirlitsstofnun EFTA sem hafa saman verið látnar samsvara 

Framkvæmdastjórn ESB, EFTA-dómstóllinn sem samsvarar Evrópudómstólnum, og að lokum 

ráðherrar EFTA aðildarríkjanna þriggja sem hafa samsvarað Ráðherraráði ESB. Í hinar 

sameiginlegu EES-stofnanir er svo skipað á eftirfarandi hátt: EES-ráðið er skipað 

utanríkisráðherrum allra aðildarríkja samningsins,  auk fulltrúa frá framkvæmdastjórn ESB. 

Sameiginlegu EES-nefndina skipa fulltrúar framkvæmdastjórnar ESB og ríkisstjórna 

                                                 
48 Utanríkisráðuneytið. 2009. Evrópska Efnahagssvæðið (EES). Reykjavík, bls. 3-4. 
49 Sjá bækling fastanefndar framkvæmdarstjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi, 2007, bls. 10-26. 
50 Þannig hittast sjávarútvegsráðherrar ríkjanna í ráðherraráðinu ef málefnið er sjávarútvegur en landbúnaðarráðherrar ef 

málefnið er landbúnaður. Athugið að þingmenn Evrópuþingsins skiptast svo í flokka á þinginu eftir skoðun þeirra á stefnu 

sambandsins, en ekki eftir aðildarríkjunum sem þeir koma frá.  
51 Sama og neðanmálsgrein 50, bls. 15; Þannig sér einn framkvæmdastjóri um landbúnaðarmál, annar um sjávarútvegsmál, sá 

þriðji um stækkunarmál og svo framvegis. 
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aðildarríkja samningsins. Sameiginlegu  EES-þingmannanefndina skipa þingmenn, 

annarsvegar frá EFTA-stoð samningsins og hinsvegar frá Evrópuþinginu. Ráðgjafarnefnd 

EES skipa svo fulltrúar aðila vinnumarkaðarins, annars vegar Efnahags- og félagsmálanefndar 

ESB og hins vegar Ráðgjafanefndar EFTA. Þá hefur Sviss sem á ekki aðild að EES, rétt til að 

senda áheyrnarfulltrúa á fundi bæði hjá Þingmannanefnd EFTA, Fastanefnd EFTA-ríkjanna 

og Sameiginlegu EES-þingmannanefndinni.
52

 

 EES-ráðið er æðsta pólitíska stofnun EES og fundar á sex mánaða fresti. Ráðið er 

vettvangur stjórnmálaumræðu um þróun EES-samningsins og vinnureglur sameiginlegu  

EES-nefndarinnar. Málefni ráðsins hafa yfirleitt verið tekin fyrir í sameiginlegu EES-

nefndinni áður en þau koma fyrir ráðið. Það Evrópusambandsríki sem fer með formennsku í 

ráðherraráðinu mælir fyrir sameiginlegri afstöðu ESB í EES-ráðinu. Sameiginlega EES-

nefndin kemur næst í valdastiganum en hún fer með daglegan rekstur samningsins. Undir 

nefndina heyra fjölmargir vinnuhópar en nefndin er skipuð sendiherrum EFTA-

aðildarríkjanna og háttsettum embættismönnum Framkvæmdastjórnar ESB. Nefndin er 

vettvangur fyrir umræður um álitamál og skoðanaskipti. Á fundum hennar eru teknar einróma 

ákvarðanir um hvaða ESB-gerðir skuli taka til EES-samningsins og hvort þær uppfylli 

skilyrði EES-ríkjanna. Þá er nefndin ráðgefandi um framkvæmd samningsins og vinnur, með 

umræðum og skoðanaskiptum, að gagnkvæmum skilningi ESB- og EFTA-stoða samningsins 

á þeim efnissviðum sem hann nær til.
53

  

 Hér skal tekið fram að samkvæmt orðalagi EES-samningsins hafa lögþing 

aðildarríkjanna alltaf síðasta orðið um hvort ESB-gerðir verði teknar upp í löggjöf þeirra. Rétt 

er að benda á, að væri gerðum ESB hafnað mundi Evrópusambandið meta hversu mikil áhrif 

sú höfnun hefði á það samræmi sem EES-samningurinn stefnir að. Hluti samningsins gæti þá 

hugsanlega fallið úr gildi auk þess sem grafið væri undan grundvallarforsendu samningsins 

um einsleitni reglna á öllu efnahagssvæðinu. Ef svo færi að samningurinn yrði ógildur, að 

hluta eða í heild sinni, yrðu áhrifin hlutfallslega mun meiri innan EFTA-ríkjanna en innan 

ESB. Því myndi höfnun eins EFTA-ríkis á upptöku ESB-gerða ekki aðeins bitna á því ríki 

heldur og á hinum tveimur ríkjunum úr EFTA-stoð samningsins.
54

 Það er því hagsmunamál 

allra ríkjanna þriggja að þær ESB gerðir, sem sameiginlega EES-nefndin segir ásættanlegar 

og falli undir samninginn, séu samþykktar svo til sjálfkrafa af lögþingum ríkjanna. Í 

framkvæmd er því svo, að ríkin taka sjálfkrafa óbreytt upp um 70-80% af öllum lagagerðum 

                                                 
52 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 91-95 og bæklingur utanríkisráðuneytisins, 2008, bls. 3. 
53 Sama. 
54 Sjá skýrslu utanríkisráðherra, 2000, bls. 8. 
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ESB.
55

  EFTA-ríkin þrjú geta þó óskað eftir því að samráð sé haft við þau um tiltekin málefni 

og geta í ákveðnum tilvikum samið sameiginlega um aðlögunarákvæði ef báðar stoðir 

samþykkja. Ef EFTA-ríkin myndu beiðast aðlögunar færi málið fyrst til athugunar 

Framkvæmdastjórnar ESB og umsagnar hjá þeim skrifstofum hennar er málið varðar. Geri 

framkvæmdastjórnin engar athugasemdir leggur utanríkismálaskrifstofa málið fyrir EFTA-

nefnd ráðherraráðsins sem vísar erindinu oftast til ESB-aðildarríkjanna sjálfra. Eðlinu 

samkvæmt tekur slíkt óratíma og oftast nær er gert út um málið á tæknilegum forsendum án 

þess að lagt sé pólítískt mat á hvort tilhliðranir frá umsömdum texta séu ásættanlegar.
56

  

3.2.3  Yfir hvað nær EES-samningurinn og hvað ekki? 

Samningurinn er 129. greinar sem skiptast niður á níu hluta, auk þess eru 50 bókanir, 23 

viðaukar og mikið af öðrum fylgiskjölum er varða meðal annars yfirlýsingar samningsaðila og 

fyrirkomulag birtinga.
57

 EES-samningurinn hefur að geyma ýmis ákvæði um samkeppni og 

ríkisaðstoð sem eiga að jafna samkeppnisskilyrði fyrirtækja er starfa á innri markaðnum. 

Jafnframt hefur samningurinn að geyma þverlæg ákvæði um fjórfrelsið og samstarf á sviði 

rannsókna og tækniþróunar, upplýsingaþjónustu, menntamála, starfsþjálfunar og 

ungmennastarfs, atvinnumála, fyrirtækjarekstrar, atvinnuframtaks og almannavarna. Fyrsti 

hluti hans er mjög stuttur og almenns eðlis um markmið og meginreglur samningsins. Annar 

hluti er allur tileinkaður frjálsum vöruflutningnum en þriðji hluti fjallar um hina hluta 

fjórfrelsisins, fólksflutninga, þjónustustarfsemi og fjármagnsflutninga. Það sýnir mikilvægi 

frjálsra vöruflutninga fram yfir hina hluta af fjórfrelsinu, að þriðji hlutinn er ekki nema fimm 

greinum lengri en annar hluti. Fjórði hluti samningsins er tileinkaður samkeppnisreglum og 

öðrum sameinginlegum reglum sem gilda á Evrópska Efnahagssvæðinu. Fimmti hluti fjallar 

um altæk ákvæði er varða fjórfrelsið og sá sjötti fjallar um aðgang EFTA-stoðar samningsins 

að ýmsum öðrum áætlunum á vegum Evrópusambandsins, sem annars hefðu fallið utan 

efnissviðs samningsins. Síðustu hlutar samningsins fjalla svo um stofnanaumgjörð hans, 

fjármögnun hans og önnur almenn ákvæði og lokaákvæði.
58

  

Með EES-samningnum voru því tryggðir umtalsverðir hagsmunir EFTA-stoðar hans 

og þar með talið Íslands. Samningurinn tryggði Íslandi frjáls viðskipti með iðnvarning, 

þjónustu, fjármagn og frjálsan atvinnu- og búseturétt. Eftirfarandi málaflokkar 

Evrópusambandsins falla þó ekki undir ákvæði EES-samningsins: sameiginleg stefna í 

                                                 
55 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 102 og Forsætisráðuneytið. 2007. Nefnd um þróun Evrópumála. Tengsl Íslands og 

Evrópusambandsins. 13. mars 2007, bls. 57. 
56 Sjá skýrslu utanríkisráðherra, 2000, bls. 8. 
57 Sjá EES-samninginn.  
58 Sama.  
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landbúnaðarmálum og fiskveiðum, tollabandalag, sameiginleg viðskiptastefna, sameiginleg 

utanríkis- og öryggisstefna, dómsmál og innanríkismál. Bókanir samningsins undanskilja því 

alfrjálsa verslun með sjávarafurðir og landbúnaðarvörur.
59

 Þó ber að hafa í huga, að enda þótt 

samningurinn skuldbindi EFTA-stoð hans ekki til að taka þátt í sameiginlegri stefnu 

Evrópusambandsins í landbúnaði eða sjávarútvegi, er í honum að finna ákvæði um ýmsa þætti 

viðskipta með landbúnaðarafurðir og sjávarafurðir.
 60

 Ennfremur taka Íslendingar og 

Norðmenn þátt í Schengen-samstarfinu svo að ekki vantar mikið upp á að um sé að ræða 

sameiginlega utanríkis- og öryggisstefnu.  

EFTA-ríkin, sem eiga aðild að samningnum, hafa ekki afsalað sér beinum 

lagasetningarheimildum en taka þó upp nýja löggjöf frá Evrópusambandinu varði hún 

Evrópska Efnahagssvæðið. Í framkvæmd hafa þau því lítið val um hvort þau taki hana upp þar 

sem annað brýtur gegn samningnum. Fræðimenn hafa fært rök fyrir því að þau hafi þannig 

afsalað sér vissu lagasetningarvaldi.
61

 Utanríkisráðuneytið telur svo ekki vera. Það talar um að 

sveigjanleiki samningsins sé eitt helsta einkenni hans en hann sé nauðsynlegur vegna hraðrar 

þróunar reglna innri markaðsins.
62

 Þar sem valið stendur á milli þess að taka reglur ESB 

sjálfkrafa upp eða brjóta gegn samningnum má segja að búið sé de facto að flytja vissar 

lagasetningarheimildir til Evrópusambandsins og þar með hluta af fullveldinu. 

3.3  Schengen-svæðið.
 63

 

Ísland er ekki aðeins virkt í Evrópusamstarfi vegna aðildar að EES-samningnum, 

Fríverslunarsamtökum Evrópu eða samstarfs við Evrópusambandið, landið á einnig sjálfstæða 

aðild að ýmsum þjóðréttarsamningnum, ýmist tvíhliða samningnum við einstaka nágrannaríki 

eða marghliða líkt og Sáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Einn þessara samninga, Samningurinn 

um norræna vegabréfasamstarfið, reyndist sérstaklega mikilvægur fyrir Íslendinga til að fá 

aðgang að Schengen-samstarfinu.
64

 Norræna vegabréfasamstarfið, sem nær aftur til ársins 

1954, felur í sér að norðurlandabúar þurfa ekki vegabréf meðferðis vegna dvalar hvers í 

annars landi og árið 1957 var fellt niður innra landamæraeftirlit þeirra í milli. Árið 1985 gerðu 

aðildarríki ESB, að Ítalíu undanskilinni, með sér svipað samkomulag um afnám 

landamæraeftirlits milli ríkjanna. Fimm árum síðar var ákveðið að uppfæra samninginn og tók 

                                                 
59 Sjá bókanir EES-samningsins nr.: 2,3, 9 og 42. 
60 Sjá ákvæði 2. kafla í öðrum hluta EES-samningsins, með tilliti til bókana 2, 3 og 9. 
61 Sjá Guðmundur Hálfdanarson, 2007, bls. 247. 
62 Sjá bæklingur utanríkisráðuneytisins, 2008. 
63 Við gerð kaflans var að miklu leyti stuðst við eftirfarandi efni: Eiríkur Bergmann, 2003, 125-130; Skýrsla 

utanríkisráðherra, 2000, bls. 18-19; Ásamt Utanríkisráðuneytið. Upplýsingavefur um EES-samninginn og annað 

Evrópusamstarf (Sótt 5. febrúar 2010) http://www.ees.is/.  
64 Samningur ESB ríkjanna þáverandi um niðurfellingu landamæraeftirlits var uppfærður í littlum bæ að nafni Schengen í 

Lúxemborg; en þaðan dregur samstarfið og samningurinn nafn sitt. 

http://www.ees.is/
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sá formlega gildi í lok mars árið 1995.
65

 Samningurinn var í upphafi hefðbundinn 

milliríkjasamningur og stóð utan við ramma Evrópusambandsins. Á því varð breyting árið 

1999 þegar Amsterdam-sáttmálinn tók gildi, en þá varð Schengen-samstarfið formlega hluti af 

sameiginlegri löggjöf ESB. Norrænu forsætisráðherrarnir höfðu þá þegar fundað um framtíð 

norræna vegabréfasamstarfsins og ákveðið að því yrði best borgið innan Schengen-

samstarfsins. Við gerð Amsterdam-sáttmálans lögðu norrænu ESB-ríkin því mikla áherslu á 

að hann gæfi norrænu löndunum utan sambandsins kost á að taka þátt í Schengen-samstarfinu. 

Ísland og Noregur gengu svo formlega inn í Schengen-samstarfið í ársbyrjun 2001.
66

 

Schengen-samstarfið gengur í meginatriðum út á að leggja með öllu niður 

landamæraeftirlit innan Schengen svæðisins. Því getur ríkisborgari eins aðildarríkis 

samstarfsins ferðast frjálst um allt svæðið, en borgarar annarra ríkja njóta líka góðs af 

samstarfinu þar sem þeir geta einnig ferðast frjálst um allt svæðið eftir að vera einu sinni 

komnir inn á það. Landamæraeftirliti er aðeins haldið uppi á ytri mörkum svæðisins og því er 

nauðsynlegt að girða af alla millilandaflugvelli sem taka við flugvélum utan svæðisins og 

halda þar uppi strangi gæslu. Rétt er þó að taka fram, að lögreglan getur hvenær sem er óskað 

eftir skilríkjum til staðfestingar á rétti einstaklinga til að vera á svæðinu. Því er nauðsynlegt að 

hafa ávallt gild persónuskilríki þótt formlega þurfi ekki að hafa með sér vegabréf. Í 

framkvæmd getur þó reynst vissara að hafa vegabréfið með þar sem ekki er víst að öll ríki 

viðurkenni önnur persónuskilríki en vegabréfin. Að öðru leyti er aðeins haft eftirlit með 

ferðamönnum við komuna til eða brottför frá Schengen-svæðinu. Einstök lönd geta þó 

tímabundið tekið upp innra landamæraeftirlit við sérstakar aðstæður.
67

  

Schengen-samstarfið felur þó meira í sér en eingöngu landamæraeftirlit. Aðildarríkin 

hafa einnig með sér samstarf um vegabréfsáritanir og málefni innflytjenda, auk  samvinnu 

lögreglu ríkjanna og sameiginlegs upplýsingakerfis. Samstarfið um vegabréfsáritanir fer 

þannig fram, að einstaklingur sem hefur einu sinni fengið Schengen-vegabréfsáritun getur 

ferðast og dvalið á öllu svæðinu á gildistíma áritunarinnar. Slík áritun er gefin út af sendiráði 

landsins sem ferðast er til, en hafi það land ekki sendiráð í viðkomandi landi, getur sendiráð 

eða ræðismannsskrifstofa annars Schengen-ríkis gefið hana út. Samstarfið um málefni 

innflytjenda tengist bæði samstarfi lögreglu í ríkjunum og sameiginlega upplýsingakerfinu. 

Lögregla og útlendingastofnanir ríkjanna hafa aðgang að sameiginlega upplýsingakerfinu en í 

                                                 
65 Ítalía kaus upprunalega að standa utan samningsins en gerðist aðili að honum 1985, en þá bættust líka við þau ríki sem þá 

höfðu tekið upp ESB aðild. Bretland og Írland kusu þó að standa utan samningsins. Aðilar að samningnum urðu því 

Austurríki, Belgía, Danmörk, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal, Spánn, Svíþjóð og 

Þýskaland. 
66 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 126. 
67 Sama. 
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því er að finna upplýsingar um eftirlýsta einstaklinga sem óskað er handtöku á vegna gruns 

um afbrot eða til að afplána fangelsisrefsingu; ennfremur upplýsingar um týnda einstaklinga, 

útlendinga sem neita á um inngöngu inn á Schengen svæðið, einstaklinga sem stefna á fyrir 

dóm auk upplýsinga um stolna muni eins og bifreiðar, skotvopn og skilríki.
68

 

  Schengen-samstarfið felur ekki í sér sameiginlega afstöðu til löglegs dvalartíma á 

Schengen-svæðinu og þurfa ferðalangar því að kynna sér reglur um dvalarleyfi í viðkomandi 

ríki. Almenna reglan í ríkjum Evrópusambandsins er sú að sækja þurfi um dvalarleyfi sé 

ætlunin að vera lengur en þrjá mánuði. Þó gilda sérstakar reglur um þá sem eru í atvinnuleit 

en þeim hefur verið talið heimilt að dvelja lengur. Má í því samhengi benda á dóm 

Evrópudómstólsins í máli C-292/89 þar sem sanngjarnt þótti að miða við að atvinnuleitendur 

fengju sex mánuði til að leita sér að vinnu og jafnvel lengri tíma ef einstaklingurinn gat sýnt 

fram á að hann væri enn í atvinnuleit og miklar líkur væru á að hann fengi vinnu innan 

skamms.
69

 Það er því ljóst að rúmur tími er fyrir fólk innan ESB/EES svæðisins til 

atvinnuleitar innan svæðisins þar sem frjáls för vinnuafls er eitt af grundvallarmarkmiðum 

samninganna.
70

  

 

  

                                                 
68 Sjá Utanríkisráðuneytið. Almennar upplýsingar um Schengen (Sótt 4. maí 2010)   

http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen//nr/9. 
69 Mál Evrópudómstólsins nr.: C-292/89 Antonissen [1991] ECR I-0745, ECJ 26. febrúar. 1991. 
70 Rétt er að benda á tilskipun 38/2004 en hún fjallar nánar um rétt ríkisborgara ESB/EES ríkjanna til að yfirgefa land sitt og 

að sækja um atvinnu í öðru aðildarríki, ásamt réttinum til að öðlast vegabréf eða skilríki. 

http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen/nr/9
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4.  Er hagsmunum Íslands best þjónað með aðild að Evrópusambandinu? 

Í samningaviðræðum um aðild að Evrópusambandinu hefur löggjöf sambandsins verið skipt 

upp í 35 kafla eftir málaflokkum.
71

 Utanríkisráðuneytið bendir á að Ísland hafi að fullu tekið 

upp 22 kafla þeirrar löggjafar á grundvelli EES-samningsins, auk þess sem 7 kaflar til 

viðbótar séu sambærilegir vegna aðildar að Schengen-samningnum, Atlantshafsbandalaginu 

(Nato), Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO),  Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Þá hafi Ísland að einhverju leyti tekið þátt í 2 köflum til 

viðbótar með EES-samningnum. Því standi Ísland aðeins algerlega utan 4 kafla af 35, en það 

eru kaflarnir um: Skattamál, Myntbandalagið, Sjávarútvegsstefnuna og Landbúnaðar- og 

byggðastefnuna.
72

 Kaflinn um skattamál er þó auðveldur þar sem þau mál eru almennt ekki á 

könnu ESB heldur stjórnvalda hvers aðildarríkis fyrir sig. Kaflinn tengist helst óbeinum 

sköttum, svo sem virðisaukaskatti og aðflutningsgjöldum sem gætu hamlað virkni innri 

markaðarins, auk reglugerða um skattsvik og skattaflótta á milli aðildarríkja.
73

 Hinir þrír 

kaflarnir verða mun þyngri í vöfum og velta úrslit væntanlegrar þjóðaratkvæðagreiðslu um 

aðildina fyrst og fremst á niðurstöðum samningaviðræðna um þá. Hér á eftir verður því gerð 

grein fyrir löggjöf sambandsins á þeim sviðum, hvernig hún hæfir Íslandi, svo og 

hugsanlegum sérlausnum sem bent hefur verið á. 

 

4.1  Mestu hagsmunamál Íslands. 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsstefna. 

Stefna Evrópusambandsins í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum hefur löngum þótt óhentug 

íslenskum aðstæðum og umræða um hana oft verið tengd yfirráðum yfir auðlindum landsins. 

Eiríkur Bergmann, fræðimaður og einn af helstu sérfræðingum Íslands í Evrópurétti,  minnir á 

að baráttan um yfirráð yfir auðlindum landsins er nátengd sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar og 

beintengd hugmyndum um fullveldi Íslands. Hér verður fyrst fjallað um sjávarútvegsstefnu 

Evrópusambandsins, vægi sjávarútvegsins innan Evrópusambandsins, kvótahopp, þær lausnir 

sem Norðmenn náðu í sínum aðildarsamning árið 1995 og hvað Ísland á líklega eftir að leggja 

upp með að fá útúr samningaferlinu. Síðan um landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins, út á 

hvað hún gengur og hvaða breytingar yrðu á landbúnaði Íslands með aðild að sambandinu. 

                                                 
71 Utanríkisráðuneytið. 2009. Málaflokkar og uppbygging viðræðna (Sótt 4. maí 2010)  

http://evropa.utanrikisraduneyti.is/evropa/malaflokkar-vidraedna/.   
72 Auðunn Atlason. Ísland og Evrópusambandið. Kynningarglærur utanríkisráðuneytisins fyrir stéttarfélagið Kjöl á Akureyri 

13. október 2009.  
73 Sama og neðanmálsgrein nr. 72.  

http://evropa.utanrikisraduneyti.is/evropa/malaflokkar-vidraedna/


19 

 

Ennfremur verður bent á tengda umsögn neytendasamtakanna um hugsanlega ESB-aðild.
74

 Í 

sjávarútvegskaflanum verða sjónarmið stjórnmálaflokka takmörkuð við Samfylkinguna og 

Sjálfstæðisflokksins þar sem þau gera nægilega grein fyrir helstu rökum allra flokka. Í 

landbúnaðarkaflanum eru sjónarmið stjórnmálaflokka einnig takmörkuð við sömu flokkana en 

sjónarmið þeirra og bændasamtakanna fara að mestu leyti saman við  sjónarmið annarra 

flokka. 

Sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins.  

Meginmarkið hinnar sameiginlegu fiskveiðistefnu Evrópusambandsins (SFS) er að tryggja 

skynsamlega nýtingu auðlindarinnar, mannsæmandi kjör fyrir þá sem starfa við sjávarútveg, 

markað fyrir sjávarafurðir og viðunandi framboð sjávarafurða á sanngjörnu verði.
75

 Með 

öðrum orðum gengur hún út á að vernda fiskistofna, auka framleiðni og tæknivæðingu, 

tryggja lífsafkomu þeirra sem starfa í greininni, tryggja nægjanlegt framboð sjávarafurða og 

að þær berist örugglega til neytenda á hóflegu verði.
76

 Ein af grundvallarreglum 

Evrópusambandsins - og undirstaða þess að fjórfrelsið standist - er vafalaust bann við 

mismunun á grundvelli þjóðernis. Sú regla er þó ekki algild þegar kemur að sjávarútvegi þar 

sem mikil áhersla er lögð á að gæta hagsmuna svæða sem eiga mikið undir sjósókn. Til að 

mynda er utanaðkomandi útgerðum óheimilt að veiða innan tólf sjómílna á slíkum stöðum 

nema þær hafi víðtæka veiðireynslu á svæðinu. Utan tólf sjómílnanna hafa einnig verið gerðar 

margs konar undanþágur frá reglunni um óheftan aðgang óháð þjóðerni  í samræmi við 

veiðireynslu til verndunar á svæðisbundnum stofnum, hrygningarsvæðum og til að koma til 

móts við sérstakar aðstæður á vissum stöðum. Jafnframt takmarkar sjálft kvótakerfi 

Evrópusambandsins regluna talsvert, meðal annars til að koma í veg fyrir kvótahopp.
77

 

Sjávarútvegsráðherrar aðildarríkjanna eru í ráðherraráðinu æðsta ákvörðunarvald  um 

kvótakerfi Evrópusambandsins og ákveða heildaraflaheimildir sambandsins. Kvótanum er 

skipt niður á aðildarríkin, en engar samræmdar reglur eru um kvótaúthlutun. Því úthlutar hvert 

ríki sínum kvóta eftir eigin kerfi. Eftirfarandi fyrirkomulag hefur verið kallað reglan um 

hlutfallslegan stöðuleika (e. relative stability) og á að tryggja aðildarríkjunum fasta 

aflahlutdeild í heildarkvóta sambandsins.
78

 Reglan byggir einna helst á að kvóta sé úthlutað til 

aðildarríkja í samræmi við veiðireynslu; sérstakt tillit er tekið til landsvæða sem eru mjög háð 

fiskveiðum og til takmörkunar á veiðimöguleikum vegna útfærslu fiskveiðilögsögu annara 

                                                 
74 Við gerð kaflans var að miklu leyti stuðst við eftirfarandi efni: Auðun Arnórsson, 2009, bls. 49-62; Eiríkur Bergmann, 

2003, bls. 151-173; Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 122-126 og 206-208 og skýrslu utanríkisráðherra, 2000, bls. 233-270. 
75 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 122.  
76 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 159. 
77 Sama, bls. 155. 
78 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 124. 
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ríkja. Í skýrslu Evrópunefndar Sjálfstæðisflokksins sem lögð var fram á 38. landsfundi hans í 

mars árið 2009, kemur fram það sjónarmið málefnahóps innan nefndarinnar að 

fiskveiðistjórnun og sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins sé mjög gölluð. Jafnframt kemur 

fram, að ekki sé nauðsynlegt að fá allsherjarundanþágu frá stefnunni þar sem meginreglan um 

hlutfallslegan stöðugleika verji hagsmuni Íslands.
79

  

Eiríkur Bergmann útskýrir kvótahopp á þann veg, að fyrirtæki kaupi útgerðir eða skip í 

öðru Evrópusambandsríki til að fá hlutdeild í kvóta þess ríkis, en við þetta má svo bæta, að 

fyrirtækin færa kvótann með þeim störfum sem honum tengjast, með því að landa aflanum á 

öðrum stað en svæðinu þar sem hann var fyrir. Fjórfrelsið felur í sér að erlendir fjárfestar geta 

fjárfest í sjávarútvegsfyrirtækjum aðildarríkjanna. Frá þessari reglu eru ekki gerðar beinar 

undantekningar en í ljósi þess að efnahagur einstakra svæða veltur að miklu leyti á störfum 

tengdum sjávarútvegi er aðildarríkjum heimilt að setja reglur til að koma í veg fyrir 

kvótahopp, enda er það talið ógna reglunni um hlutfallslegan stöðuleika. Aðildarríkjunum 

hefur verið talið heimilt að setja reglur sem gera kröfu um að sjávarútvegsfyrirtæki hafi 

raunveruleg og sterk tengsl við efnahag þess aðildarríkis sem það fær kvóta frá.
80

 

Evrópudómstóllinn staðfesti umræddar heimildir í máli C-279/89 enda þótt komist væri að 

þeirri niðurstöðu að reglurnar væru of strangar. Þar sem Breskir sjómenn högnuðust einir á 

reglunum var talið að þær fælu í sér ólöglega mismunun.
81

 Aðildarríkin verða því að fara 

varlega við setningu slíkra reglna og gæta þess að halda þeim innan þess markmiðs að 

fyrirtæki, sem vilji fá kvóta frá tilteknu aðildarríki, sýni fram á raunveruleg og sterk tengsl við 

það ríki.
82

 Það er því ljóst að reglurnar geta vissulega unnið gegn því að kvóti og störf færist 

frá þeim svæðum sem reiða sig á sjávarútveginn, en þunn lína virðist vera á milli þess að 

mismuna borgurum sambandsins á grunvelli þjóðernis og að koma í veg fyrir kvótahopp.
83

 

Eiríkur Bergmann bendir á að sjálfbærar veiðar, eitt af meginmarkmiðum 

sameiginlegu fiskveiðistefnunnar, hafi ekki gengið eftir. Gríðarleg ofveiði sé í lögsögu 

Evrópusambandsins enda sé skipaflotinn allt of stór. Því minnki fiskistofnar sem leiði til 

minni veiði sem svo hafi í för með sér, að alltaf verði minni og minni not fyrir svo stóran flota 

sem allur er að eltast við sömu takmörkuðu auðlindina; því sé sífellur samdráttur í fiskiðnaði 

sambandsins.
84

 Tvennt valdi því að ekki hafi tekist betur til; annars vegar að ráðherraráðið 

                                                 
79 Sjálfstæðisflokkurinn. 2009. Evrópunefnd. Skýrsla nefndar. Lögð fram á 38. landsfundi 26.-29. mars, bls. 7. 
80 Sama og neðanmálsgrein 79. 
81 Sjá C-279/89  Framkvæmdastjórnin gegn Stóra Bretlandi [1992] ECR I-5785, ECJ 17 Nóv. 1992. 
82 Reglurnar í Bretlandi urðu að lokum þær að skip sem ætla að fá úthlutaðan kvóta þar verða að uppfylla eitt af eftirtöldu: í 

það minnsta helmingi aflans verði landað í breskri höfn, meirihluti áhafnar sé búsettur í Bretlandi, meirihluti veiðiferða sé 

stundaður frá Bretlandi eða sýnt sé fram á önnur efnahagsleg tengsl eða blöndu af ofangreindum skilyrðum. 
83 Sama og neðanmálsgrein 79. 
84 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 125. 
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hafi veitt of miklar veiðiheimildir miðað við ástand fiskistofna og hinsvegar, að eftirliti með 

fiskveiðum hafi verið verulega ábótavant. Þannig hafi úthlutanir ráðherraráðsins um árabil 

verið langt umfram það sem vísindamenn hafi lagt til; og vísindamenn telji, að þorskstofnar í 

Norðursjó hafi vegna ofveiði minnkað um 60% á á síðustu 20 árum.  

Akkilesarhæl sjávarútvegsstefnunnar telur Eiríkur þó vera skort á eftirliti með 

ólöglegum fiskveiðum; misjafnt sé eftir ríkjum hvaða refsingum sé beitt gegn þeim sem gerast 

sekir um heimildalausar veiðar. Róttækar aðgerðir þurfi því til að bjarga fiskiðnaðinum í 

Evrópu frá hruni.
85

 Framkvæmdastjórn ESB hefur nú þegar lagt til að gerð verði 

heildarendurskoðun á sameiginlegu fiskveiðistefnunni og hefur í þeim tilgangi lagt fram 

"Grænbók" sem veltir við hverjum steini stefnunnar „til umræðu og endurskoðunar“.
86

 Rætt er 

um að færa stjórnunina í auknum mæli frá Brussel og aftur út til ríkisstjórna aðildarríkjanna 

og strandhéraðanna sjálfra.
87

 Samfylkinginn bendir á, í bæklingnum Semjum við 

Evrópusambandið frá 2009, að eftirlit á miðunum sé á ábyrgð strandríkjanna sjálfra og því 

muni það áfram verði íslenska landhelgisgæslan sem beri ábyrgð á eftirliti á íslensku 

miðunum; eftirlit þar muni alls ekki versna því að Evrópusambandið setji aðeins 

lágmarksreglur sem aðildarríkjunum sé frjálst að herða til muna.
88

 

Vægi sjávarútvegs í efnahagskerfi Evrópusambandsríkjanna er lítið eða innan við eitt 

prósent af vergri landsframleiðslu ESB-ríkjanna.
89

 Sjávarútvegurinn hefur hinsvegar pólitískt 

og félagslegt vægi í mörgum ESB-ríkjum og þá sér í lagi á vissum jaðarsvæðum sem byggja 

afkomu sína á útgerð og fiskvinnslu.
90

 Samanlagt eru aðildarríki ESB jafnframt stærsti 

markaður fyrir sjávarafurðir í heiminum og þriðja stærsta fiskveiðiveldið á eftir Japan og 

Kína.
91

 ESB-ríkin veiða um 8% af heildarafla heimsins og sambandið ver um 1% af 

heildarfjárlögum sínum til rekstrar sjávarútvegsstefnunnar. Mestum hluta þess fjár er varið til 

að styrkja sérstök uppbyggingar- og nýsköpunarverkefni á þeim svæðum sem eiga 

efnahagslega undir högg að sækja vegna samdráttar í fiskveiðum og vinnslu, nokkrum hluta 

til afskrifta og endurnýjunar fiskiflotans; þá er hluta fjársins varið í tengslum við samninga 

við önnur ríki, kostnað við rannsóknir og eftirlit með veiðum og svo til sértækra 

markaðsaðgerða.
92

  

 

                                                 
85 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 157-158. 
86 Sama og neðanmálsgrein 85, bls. 126. Frumvarp upp úr grænbókinni á að vera tilbúið fyrir lok árs 2011. 
87 Sama. 
88 Samfylkingin. 2009. Semjum við Evrópusambandið. Reykjavík, bls. 7. 
89 Sama og neðanmálsgrein 85, bls. 122. 
90 Sama og neðanmálsgrein 86, bls. 153.  
91 Sama og neðanmálsgrein 85, bls. 122. 
92 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 123. 
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Hvernig hæfir sameiginlega fiskveiðistefnan íslenska ríkinu? 

Evrópunefnd Sjálfstæðisflokksins tilgreindi eftirfarandi galla í skýrslu sinni: Formlegur 

fullveldisréttur þjóðarinnar til að taka ákvarðanir um heildarkvóta á Íslandsmiðum mundi 

færast til Evrópusambandsins og íslensk stjórnvöld ekki lengur gera samninga við önnur ríki 

um fiskveiðar heldur yrði slíkt í höndum framkvæmdastjórnarinnar. Opnað yrði á frjálsar 

fjárfestingar erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi og að öllum líkindum þyrftu Íslendingar 

að hætta hvalveiðum. Að lokum komst nefndin að brottkast verði heimilt eins og staðan er í 

dag, en með næstu reglugerð sambandsins um sameiginlegu fiskveiðistefnuna verði það gert 

óheimilt.
93

  

Í skýrslu Sjálfstæðisflokksins kemur einnig fram, að þótt formlegur ákvörðunarréttur 

um heildarkvóta á íslandsmiðum færist til ráðherraráðsins, tryggi reglan um hlutfallslegan 

stöðuleika að íslenska ríkið fengi sama kvóta og fyrir aðild. Reglan um hlutfallslegan 

stöðuleika byggi meðal annars á veiðireynslu og því fái erlendir aðilar ekkert hlutfall af 

kvótanum.
94

 Í bæklingi Samfylkingarinnar er bent á, að Íslenska ríkinu verði frjálst að setja 

reglur til að koma í veg fyrir kvótahopp sem gætu komið í veg fyrir neikvæð áhrif fjárfestinga 

erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum.
95

 Í skýrslu Evrópunefndar 

forsætisráðuneytisins um þróun Evrópumála kemur fram að þær breytingar, sem 

framkvæmdastjórn ESB gerir ráð fyrir á sameiginlegu fiskveiðistefnunni, muni færa hana nær 

þeirri íslensku.
96

 Áhersla verði lögð á að færa ákvarðanir nær fiskimiðunum enda þótt 

heildarkvótinn verði áfram ákveðinn í Brussel. Af skýrslunni má einnig ráða, að 

embættismenn Evrópusambandsins séu jákvæðir gagnvart því að Ísland fái sérlausnir til 

framtíðar frá sameiginlegu fiskveiðistefnunni, auk þess sem Ísland sé líklegt til að hafa mikil 

áhrif á stefnuna eftir að inn í sambandið er komið.
97

 Auðun Arnórsson segir, að á sínum tíma 

hafi verið búið að taka frá stól sjávarútvegsráðherra í framkvæmdastjórninni fyrir Norðmenn 

vegna reynslu þeirra og stærðar sem fiskveiðiþjóðar.
98

 Íslendingar gætu því hugsanlega vænst 

þess að fá stöðu sjávarútvegsráðherra við inngöngu. 

Einn af æðstu embættismönnum á skrifstofu sjávarútvegsmálastjóra hjá 

framkvæmdastjórn ESB, Dr. Micheal Köhler, flutti í janúar 2009 erindi um viðhorf 

framkvæmdastjórnarinnar til aðildar Íslands að sambandinu, þar sem kom skýrt fram að 

                                                 
93 Skýrsla Sjálfstæðisflokksins, 2009, bls. 8. 
94 Sama. 
95 Sjá bækling Samfylkingarinnar, 2009, bls. 7. 
96 Sjá m.a. lög um stjórn fiskveiða, nr. 116 frá 10. ágúst 2006; lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 79 frá 26. maí 

1997; lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, nr. 151 frá 27. desember 1996; og lög um meðferð, vinnslu og dreifingu 

sjávarafurða, nr. 55 frá 10. júní 1998. 
97 Forsætisráðuneytið. 2009. Nefnd um þróun Evrópumála. Þróun Evrópumála. 17. apríl 2009, bls. 18. 
98 Auðun Arnórsson, 2009, bls. 121. 
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hvorki fengju Íslendingar heimildir til hvalveiða né allsherjarundanþágu frá sameiginlegu 

fiskveiðistefnunni, en um allt annað væri hægt að semja.
99

 Í skýrslu Evrópunefndar 

Sjálfstæðisflokksins segir, að ekki sé nauðsynlegt að fá allsherjarundaþágur frá stefnunni, 

aðeins frá ákveðnum þáttum hennar.
100

 Af orðum Dr. Micheal Köhler má ráða að vilji sé til 

einhverra undantekninga. Utanríkisráðherra Íslands sagði í ræðu í Berlín árið 2002, að 

ástæður þess að Ísland hefði aldrei sótt um aðild að Evrópusambandinu, væru aðallega 

sameiginlega sjávarútvegsstefnan en einnig að hluta sameiginlega landbúnaðarstefnan. 

Ráðherrann lagði þar til, að fiskimiðin í kringum Ísland yrðu gerð að sérstöku 

sjálfstjórnarsvæði fyrir staðbundna stofna, en deili og flökkustofnar yrðu látnir falla undir 

sameiginlegu fiskveiðistefnuna. Rök ráðherrans voru byggð á nálægðarreglu 

Evrópusambandsins og þeirri staðreynd, að rétt eins og ekkert sameiginlegt er með olíu í 

breskri lögsögu eða skógum í Finnlandi, er ekkert sameiginlegt við staðbundna íslenska 

fiskistofna. Því ætti það sama að gilda um þá séríslensku auðlind sem slíkir stofnar eru og 

eðlilegt að Ísland réði sjálft yfir þessari helstu auðlind sinni; rétt eins og Bretar og Finnar ráða 

yfir sínum helstu auðlindum.
101

 

 Aðildarsamningur Norðmanna frá árinu 1994 gefur Íslendingum vísbendingu um hvað 

gæti boðist í aðildarviðræðum við ESB.
102

 Í samningnum var að finna tímabundin 

undaþáguákvæði sem áttu að gilda í fjögur ár, en síðan skyldu  Norðmenn taka upp hina 

sameiginlegu fiskveiðistefnu.
103

 Fylgjendur aðildar á Íslandi hafa bent á, að lítið mál hefði 

verið að breyta tímabundnum sérlausnum aðildarsamningsins í varanlega lausn, eftir að 

Noregur hefði fengið aðild að ESB, með því einu að vísa til Lúxemborgar-samkomulagsins. 

Samkomulagið er, eins og áður sagði meginregla sambandsins um að ekki skuli gengið á það 

sem aðildarríki skilgreinir sem grundvallarhagsmuni sína.
104

 Undanþágur Norðmanna voru að 

norðan 62. breiddargráðu skyldi hin sameiginlega fiskveiðistefna ekki gilda. Mestur hluti 

strandlengju Noregs liggur norðan 62. breiddargráðu og ljóst er að hin sameiginlega 

fiskveiðistefna átti aðeins að gilda um þá flökku- og deilistofna sem voru í Norðursjó og nýttir 

af öðrum aðildarríkjum, það er Danmörku, Bretlandi og Svíþjóð. Þess má svo geta að 

fiskveiðilögsaga Íslands er einnig að megninu til norðan við 62. breiddargráðu og meirihluti  

íslensks afla staðbundnir stofnar. Það hlýtur einnig að hafa visst fordæmisgildi að Svíar sem 

                                                 
99 Sama, bls. 58. 
100 Skýrsla Sjálfstæðisflokksins, 2009, bls. 7. 
101 Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra. 2002. Iceland's transatlantic dilemma: Economic ties with Europe - defence ties 

with the United States. Ræða ráðherra flutt hjá Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik í Berlín. 
102

 Góð samantekt á niðurstöðum samningsins er að finna í Óttar Pálsson og Stefán Már Stefánsson, Fiskveiðireglur Íslands 

og Evrópusambandsins – Þróun samanburður og staða Íslands Ritröð 4 (Bókaútgáfa Orators: Reykjavík, 2003), bls. 218. 
103 Sjá aðildarsamning norðmanna frá 1994. 
104 Sama og neðanmálsgrein 99. 



24 

 

fengu í sínum aðildarsamningi tímabundna undanþágu frá því að taka upp Evruna, hafa ekki 

enn það.
105

 

Hver er afstaða hagsmunasamtaka sjávarútvegsins? 

Utanríkismálanefnd Alþingis kallaði eftir umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna 

(LÍÚ) og Samtaka fiskvinnslustöðva (SF) um þingsályktunartillögu vegna mögulegrar aðildar 

Íslands að Evrópusambandinu og þar koma viðhorf þeirra skýrt fram. Félögin leggjast 

eindregið gegn aðild og benda á að við skoðun hugsanlegrar aðildar standi hagsmunir á borð 

við forræði yfir fiskimiðunum, samningsforræði við skiptingu veiðiréttar úr deilistofnum og 

eigið málssvar á vettvangi alþjóðastofnana, framar öllum kostum og mikilvægt sé að þeirra 

hagsmuna sé gætt.
106

 Enda þótt reglan um hlutfallslegan stöðuleika tryggi landinu kvóta á 

þeim stofnum, sem myndast hefur reynsla á veiðum hér við land, komi hún í veg fyrir að 

ríkinu verði úthlutaður nýr kvóti á deili- eða flökkustofnum sem seinna gætu fundist í 

íslenskri lögsögu.
107

 

 

Landbúnaðarstefna Evrópusambandsins. 

Meginmarkið hinnar sameiginlegu landbúnaðarstefnu (SLS) Evrópusambandsins (e. Common 

Agriculture Policy – CAP) er að auka framleiðni, tryggja rekstrarafkomu í landbúnaði, örva 

markaði, tryggja nægjanlegt framboð og bjóða matvörur á sanngjörnu verði.
108

 Sífellt hefur 

svo aukist vægi menningararfs í landbúnaðarstefnu ESB og er nú litið svo á að auk þeirra 

þátta sem lúta að framleiðslu og sölu matvöru, snúist hlutverk landbúnaðar einnig um vernd 

menningarverðmæta, umhverfismál, dýravernd, byggðaþróun, heilbrigðismál og öryggismál í 

matvælaframleiðslu.
109

 Eiríkur Bergmann staðhæfir að þannig sé hagur neytenda tryggður, 

ásamt góðri framleiðslu á markaði án verulegra verðlagsstýringa, en jafnframt sé tekið tillit til 

þátta á borð við umhverfisvernd og menningarlegt mikilvægi þess fyrir bændastéttina að 

varðveita og viðhalda byggð, sögu og menningu sveita sinna.
110

 Landbúnaðarstefna 

Evrópusambandsins gengur að miklu leyti út á stuðning við stéttina í formi styrkja frá 

Evrópusambandinu sem og aðildarríkjunum sjálfum. Eitt af fjórum aðalmarkmiðum 

byggðastefnu Evrópusambandsins er að aðlaga og endurskipuleggja landbúnaðarkerfi og 

                                                 
105 Auðun Arnórsson, 2009, bls. 121. 
106 Umsögn Landssambands Íslenskra Útvegsmanna og Samtaka fiskvinnslustöðva um tillögur til þingsályktunar um 

hugsanlegrar aðild að Evrópusambandinu. Mál 54. Utanríkismálanefnd Alþingis, Reykjavík 2009. 
107 Sama.  Ásamt Landssamband Íslenskra Útvegsmanna. Afstöða LÍÚ  til ESB (Sótt 4. maí 2010)  

http://www.liu.is/upplysingaveita/evropusambandid/afstada-liu-til-esb/. 
108 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 119. 
109 Sama, bls. 204. 
110 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 172. 
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þróun dreifbýlis. Byggðaþróun og styrkir tengdir byggðaþróunarmálum skipta því miklu máli 

sem fjármagn til landbúnaðar, umfram þá styrki sem koma til vegna sameiginlegu 

landbúnaðarstefnunnar.
111

  

 Í nafni sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar hefur verið komið á fót beingreiðslukerfi, 

sem miðar að því að tengja styrki til bænda eftirspurn á markaði. Stuðningur við þá stjórnast 

því ekki eftir framleiðslumagni eða framleiðslugetu heldur eru beingreiðslur til bændabýla 

ákvarðaðar út frá stærð ræktunarlands óháð framleiðslu. Aðildarríkjunum er einnig heimilt að 

styrkja sinn eigin landbúnað svo framarlega sem það raskar ekki samkeppnisstöðu 

aðildarríkjanna; til að tryggja að það gerist ekki verður ætíð að fá fyrirfram leyfi fyrir 

styrkjum frá Evrópusambandinu.
112

  Til að býli eigi rétt á ofangreindum beingreiðslum, sem 

Bændasamtök Íslands kalla "grænar greiðslur", þarf að halda ræktunarlandi í 

landbúnaðarhæfu ástandi og uppfylla kröfur Evrópusambandsins um meðferð lands og 

búfjár.
113

 Í bæklingi frá samtökunum kemur einnig fram að byggðaþróunarstyrkir til 

landbúnaðar hafa aukist undanfarin ár. Í aðildarsamningum Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

kom inn nýtt hugtak um norðlægan landbúnað, svokallaðan "heimskautalandbúnað" en hann 

var skilgreindur sem landbúnaður stundaður norðan 62. breiddargráðu. Aðildarríkjunum var 

þar með veitt heimild til að styrkja slíkan landbúnað um allt að 35% umfram það sem leyfist 

annars staðar. Ísland er allt norðan 62. breiddargráðu en rétt er að geta þess að slíkur umfram-

stuðningur kæmi aðeins frá íslenska ríkinu, ekki sjóðum Evrópusambandsins.
114

 

Stærstu áhyggjur bændasamtakanna virðast vera niðurfelling þeirrar verndunar, sem 

íslenskur landbúnaður hefur notið, í formi tolla og annara viðskiptahindrana.
115

 Samtök 

afurðastöðva telja að verðlag ferskvara með takmarkað geymsluþol, sem framleiða þarf 

hérlendis, muni hækka umtalsvert.
116

 Flestir virðast þó vera sammála um að líklegast muni 

matvælaverð almennt lækka við inngöngu í Evrópusambandið um 15-25%, mest á 

kjötvörum.
117

 Þá bendir Eiríkur Bergmann á að matvælaverð sé töluvert hærra á Íslandi og 

Noregi en ríkjum innan Evrópusambandsins. Því valdi viðamiklir verndartollar og aðrar 

innflutningshindranir, fjarlægð frá innflutningsmörkuðum og fámenni sem hamli 

samkeppni.
118

 Tollar og skattar í landbúnaði skiptast í þrennt; í fyrsta lagi eru verndartollar á 

                                                 
111 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 122. 
112 Sama, bls. 120. 
113 Bændasamtök Íslands. 2009. Íslenskur landbúnaður og Evrópusambandið. Reykjavík, bls. 1. 
114 Sama og neðanmálsgrein 110, bls. 174. 
115 Sama og neðanmálsgrein 113. 
116 Sama og neðanmálsgrein 113, bls. 4. 
117 Sjá Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 201; Neytendasamtökin. 2008. Evrópufræðasetur Háskólans á Bifröst. Hverju myndi 

ESB aðild breyta fyrir Íslenska neytendur? 10. apríl 2008, bls. 9-12; og skýrslu forsætisráðuneytisins, 2007, bls. 109-110. 
118 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 201. 
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innflutt matvæli, í öðru lagi vörugjöld af innfluttri og innlendri matvöru og loks hærri 

virðisaukaskattur en í flestum nágrannaríkjunum.
119

 Samt sem áður halda Bændasamtökin því 

fram að verð muni ekki endilega lækka við inngöngu í Evrópusambandið og rökstyðja 

efasemdir sínar að nokkru leyti í bæklingi sem gefin var út og sendur til almennings með 

bændablaðinu 28. janúar 2009.
120

 Þær staðhæfingar voru þó lítið rökstuddar í umsögn 

samtakanna til utanríkismálanefndar alþingis um þingsályktunartillöguna um hugsanlega aðild 

Íslands að Evrópusambandinu.
121

  

Í skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis frá árinu 2009 segir að líklegast muni verðlag á 

Íslandi lækka við ESB-aðild, en þó verði ætíð talsverður verðmunur vegna legu landsins og 

smæðar markaðarins. Jafnframt kemur þar fram, að talið sé „að vegna tryggðar neytenda við 

innlenda framleiðslu geti hún staðið undir nokkuð hærra verðlagi án þess að tapa 

markaðshlutdeild“.
122

 Í umsögn bændasamtakana var að finna rök fyrir því, að tollvernd væri 

nauðsynleg ella hugsanlegt að íslenskur landbúnaður veiktist mikið, fæðu- og matvælaöryggi 

skertist og atvinna og byggðum yrði stefnt í hættu. Einnig halda samtökin því fram að gæðum 

og heilbrigði verði fórnað og lítil samkeppni í smásöluverslun hér á landi eigi eftir að draga úr 

lækkunum til neytenda. Að lokum benda samtökin á dæmi um neikvæða reynslu Finnlands og 

Svíþjóðar.
123

 Í skýrslu utanríkisráðherra var fjallað um reynslu Finna á eftirfarandi hátt:  

„[í aðildarsamningi Finna] var leitast við að láta finnskan landbúnað standa sem 

næst jafnfætis fyrir og eftir aðild að sambandinu með samanlögðum stuðningi 

Finnlands og ESB. Eftir aðild hafa tekjur finnskra bænda að meðaltali dregist 

saman og búum fækkað nokkuð. Umdeilt er þó hvort um sé að ræða þróun sem 

hefði átt sér stað þrátt fyrir aðild þar sem finnska landbúnaðarkerfið hefði að 

öllum líkindum sætt endurskoðun hvort eð er. Afurðastöðvar hafa hins vegar 

styrkst og erlend markaðstækifæri aukist. Norðlægari svæði eru talin geta vel við 

unað en sumum búgreinum, sérstaklega kjöt- og mjólkurframleiðslu, hefur farnast 

betur en öðrum“.
124

 

 

 

                                                 
119 Sama. 
120 Sjá bækling Bændasamtakanna, 2009, bls. 4. 
121 Umsögn Bændasamtaka Íslands um tillögur til þingsályktunar um hugsanlegrar aðild að Evrópusambandinu. Mál 54. 
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124 Sjá skýrslu utanríkisráðherra, 2009, bls. 16. 
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Hvernig fellur sameiginlega landbúnaðarstefna ESB að Íslandi. 

Landbúnaðarráðherrar aðildarríkjanna í ráðherraráðinu eru æðsta ákvörðunarvald í 

landbúnaðarmálum.  Ólíklegt er að Ísland eigi sem aðildarríki eftir að hafa mikil áhrif á stefnu 

sambandsins í þeim efnum. Þar sem pólitískt vægi bænda innan ESB er býsna mikið hefur 

þeim tekist að hafa afgerandi áhrif á stefnu sambandsins. Jafnframt fer um helmingur fjárlaga 

Evrópusambandsins til landbúnaðarmála.
125

  Landbúnaðarstefna Íslands leggur mun meiri 

áherslu á að vernda eldri og hefðbundnari búfjárgreinar, svo sem sauðfjárrækt og 

mjólkurframleiðslu, en nýrri búgreinar, t.d. svína- og kjúklingarækt.
126

 Eiríkur Bergmann 

bendir á, að í aðildarviðræðum við Evrópusambandið ætti Ísland að geta nýtt sér byggðastefnu 

sambandsins sem röksemd til frekari stuðnings við hið hefðbundna fjölskyldubýli sem sveitir 

landsins byggja á og hefur hindrað að stór hluti landsins legðist í eyði.
127

 Slíkar röksemdir 

næðu tæplega til svína- og kjúklingabænda, þar sem slík bú byggi á allt annari hefð og 

framleiðsluaðferðum.
128

 Ísland geti hinsvegar notfært sé stöðu landsins í miðju Atlantshafi og 

fjarlægð frá mörkuðum Evrópusambandsins til að fá heimildir til að styrkja landbúnaðinn 

sérstaklega á grundvelli heimskautalandbúnaðar og vegna einangrunar á dýrastofnum sem hér 

eru; þeir séu viðkvæmir fyrir sjúkdómum og því jafnvel hægt að takmarka innflutning í nafni 

matvælaöryggis.
129

 Með aukinni samkeppni landbúnaðarvara á innlendum markaði fylgi 

einnig aukin tækifæri fyrir innlenda landbúnaðarframleiðslu á markaði aðildarríkja 

Evrópusambandsins, þar sem tollar og aðrar viðskiptahindranir yrðu felldar niður milli 

ríkjanna.
130

 Tækifæri skapist fyrir kjötvinnsluna til að bjóða upp á úrvalsvöru sem byggi á 

lífrænni og vistvænni ræktun og væri hægt að selja mun dýrara en annað kjöt á 

markaðinum.
131

 Áherslur íslenskra stjórnvalda í samningaviðræðum við Evrópusambandið 

ættu því að vera; að fá heimildir til að viðhalda fyrra stigi stuðnings við íslenskan landbúnað á 

grundvelli reglna um sérstaklega styrkjabæran norðurslóða- og harðbýlislandbúnað, og að fá 

heimildir til að vernda hann gegn samkeppni frá innfluttri búvöru í nafni matvælaöryggis 

eyþjóðar og sjúkdómavarna.
132

  

 

                                                 
125 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 204. 
126 Sjá m.a., Búnaðarlög, nr. 70 frá 15. júní 1998; lög um búfjárhald o.fl., nr. 103 frá 15. maí 2002; lög um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 99 frá 8. september 1993; lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, 

heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum, nr. 96 frá 27. maí 1997; lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, nr. 25 frá 

7. apríl 1993; og lög um dýravernd, nr. 15 frá 16. mars 1994. 
127 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 205. 
128 Sama. 
129 Sama, bls. 204. 
130 Sama, bls. 206. 
131 Sama. 
132

 Auðunn Arnórsson, 2009, bls. 124. 
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Hver er afstaða Neytendasamtakanna? 

Neytendasamtökin eru hlynnt aðildarviðræðum við Evrópusambandið enda telja þau að 

hagsmunir heimila og neytenda séu það miklir að nauðsynlegt sé að láta á þær reyna.133 

Samtökin setja þó þann fyrirvara, að lokaákvörðun um aðild að Evrópusambandinu verði lögð 

í hendur þjóðarinnar með bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu þegar samningarnir liggja fyrir. 

Þing samtakanna hefur samþykkt svohljóðandi ályktun: „Þing neytendasamtakanna telur 

tímabært að við látum reyna á það með aðildarviðræðum hvort hægt sé að ná viðunandi 

samningum í málum er varða sjávarútveg og landbúnað [...]“.
134

 Ályktunin vísar í ofangreinda 

hagsmuni og fyrirvara. Þá benda samtökin á þá niðurstöðu skýrslu, sem Evrópufræðasetrið á 

Bifröst vann fyrir þau, að með aðild að Evrópusambandinu muni verðlag hér á landi lækka 

verulega, sérstaklega á matvælum, auk þess sem vextir myndu lækka töluvert.
135

 

Efnahags- og myntbandalagið. 

Rétt eins og stefna Evrópusambandsins í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum hefur verið talin 

stærsti ókostur ESB-aðildar hafa aðgangur að myntbandalagi Evrópusambandsins og 

hugsanleg upptaka Evru (e. Euro) verið talinn stærsti kostur hennar. Eftir hrun 

efnahagskerfisins í lok árs 2008 hafa flestir viðurkennt að Ísland er ekki hentugt 

efnahagssvæði fyrir svo lítinn gjaldmiðil sem íslenska krónan er. Með skýrslu Evrópunefndar 

forsætisráðuneytisins var fylgiskjal um kosti og galla við upptöku Evru sem gjaldmiðils á 

Íslandi. Þar kom fram, að helstu kostir væru að draga myndi úr viðskiptakostnaði, þá 

sérstaklega í viðskiptum við Evrusvæðið, gengisáhætta myndi ekki hverfa en minnka. Helsti 

gallinn væri að ekki yrði lengur hægt að stýra hagssveiflum í takt við þenslu á Íslandi. 

Jafnframt er bent á að sveiflur hér á landi hafi undanfarin ár ekki verið í takt við hagsveiflur á 

Evrusvæðinu.
136

 Þó hefur verið bent á, að heimskreppan sem skall á 2008 hafi að einhverju 

leyti jafnað þann mun sem var á milli landanna, en niðursveiflan sé mest hér á landi og þar 

eigi krónan mesta sök.
137

 Rétt er að árétta að verði munur á hagsveiflu Íslands og 

Evruríkjanna er ólíklegt að Seðlabanki Evrópu taki tillit til landsins því að hlutverk hans er að 

hugsa um sameiginlegt hagkerfi Evrópu en ekki einstaka aðildarríkja. Neytendur finndu mest 

fyrir lægra vöruverði, lægri vöxtum og ódýrari lánum.
138

 

                                                 
133 Umsögn Neytendasamtakanna um tillögur til þingsályktunar um hugsanlegrar aðild að Evrópusambandinu. Mál 54. 

Utanríkismálanefnd Alþingis, Reykjavík 2009. 
134 Neytendasamtökinn. 2008. Vilja Neytendasamtökin að við göngum í ESB?  22. september 2008  (Sótt 4. maí 2010)  

http://www.ns.is/frettir/2008/?ew_news_onlyarea=content1&ew_news_onlyposition=3&cat_id=58944&ew_3_a_id=312451.  
135 Skýrsla Evrópufræðasetursins á Bifröst, 2008, bls. 35.  
136 Fylgiskjal með skýrslu forsætisráðuneytisins 2007: Kostir og gallar upptöku evru sem gjaldmiðils á Íslandi, 2007, bls. 4. 
137 Auðun Arnórsson, 2009, bls. 63. 
138 Sama. 

http://www.ns.is/frettir/2008/?ew_news_onlyarea=content1&ew_news_onlyposition=3&cat_id=58944&ew_3_a_id=312451


29 

 

4.2  Önnur hagsmunamál. 

Nú verður drepið á önnur mál sem skipta nokkru í tengslum við aðild að Evrópusambandinu 

en hafa ekki farið jafn hátt í umræðunni og hafa hugsanlega ekki jafn mikil áhrif á niðurstöðu 

þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarsamnings og þau sem þegar hefur verið fjallað um. Farið 

verður yfir stefnu sambandsins, lýðræðislegt aðhald stofnana þess og skrifræði þeirra, 

fylkingar ríkja innan þess, kostnað við aðild, atvinnuleysi ríkja sambandsins, aðdráttarafl þess 

og hugsanlegan ávinning ESB af því að fá Ísland sem aðildarríki. 

Stefna Evrópusambandsins og "Skortur á lýðræðislegu aðhaldi gagnvart stofnunum 

Evrópusambandsins". 

Margir hugsjónamenn innan Evrópusambandsins hafa frá upphafi þess séð fyrir sér, að 

sambandið yrði að ríkjasambandi með miðstýrði stjórn. Það er því skiljanlegt að hræðsla sé 

meðal almennings um að sambandið stefni í að verða ofurríki, yfirþjóðlegt ríki, Evrópuríkið 

eða Bandaríki Evrópu. Eiríkur Bergmann bendir á, að draumar um evrópskt yfirríki með 

miðstýrðu valdi, strandi á ríkisstjórnum aðildarríkjanna þar sem þau séu ekki reiðubúin að 

framselja nema takmarkað vald til stofnana ESB. Eiríkur staðhæfir því að Evrópuríkið verði 

aldrei að veruleika á þeim forsendum og bendir máli sínu til stuðnings á hversu takmarkað 

fjárveitingavald stofnunum ESB hafi verið veitt.
139

 Hugsjónin hefur því alltaf strandað á 

stjórnvöldum aðildarríkjanna eða ríkisborgurum þeirra. Besta dæmið er hvernig fór fyrir 

stjórnarskrársáttmálanum; kjósendur í Frakklandi og Hollandi felldu gildistöku hans í 

þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars af ótta við að hann myndi færa sambandið skrefinu nær 

Evrópuríkinu.
140

 Oftar en ekki hefur verið bent á skort á lýðræðislegu aðhaldi þegar 

fræðimenn hafa velt fyrir sér göllum Evrópusambandsins. Eiríkur Bergmann lýsir 

vandamálinu þannig að hægt sé að refsa innlendum stjórnmálamönnum með því að kjósa þá 

ekki í næstu kosningum, en stofnanir ESB sæti ekki slíkri ábyrgð.
141

 Með Lissabon-

sáttmálanum voru meðal annars gerðar breytingar í þeim tilgangi að styrkja lýðræði innan 

sambandsins. Þær helstu voru aukin þátttaka Evrópuþingsins í lagasetningu með 

fyrirkomulagi samákvörðunar milli þingsins og Ráðherraráðsins, auk þess sem varanleg staða 

forseta þingsins var tekin upp.
142

 Lissabon-sáttmálinn tryggði þinginu þannig aðkomu og áhrif 

að nánast öllum málefnum sambandsins.  

                                                 
139 Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 62. 
140 Sjá Caroline Wyatt. Fréttavefur BBC. 2005. French No an 'unmistakable message'. 30 maí 2005. Ásamt Stephen Mulvey. 

Fréttavefur BBC. 2005. Varied reasons behind Dutch 'No'  1. júní 2005. 
141 Sama og neðanmálsgrein 138. 
142 Sjá Eiríkur Bergmann (2009:91-95). Þingmenn á Evrópuþinginu eru kosnir beinni kosningu og því snerta allar breytingar 

að auknu lýðræði, styrkingu þingsins í málefnum sambandsins. 
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"Skrifræði hamlar framþróun Evrópusambandsins" og "Stóru ríkin ráða ferðinni". 

Annar "galli" Evrópusambandsins á að vera gríðarlegt skrifræði sambandsins, staðlaárátta  og 

möguleikar þess til að hamla framförum innan sambandsins. Ekki er óalgengt að heyra fólk 

tala um sambandið sem ógurlegt skriffinnskubákn með aragrúa starfsmanna. Starfslið ESB er 

um 50.000 manns og þjónar um 500 milljón manns. Samfylkinginn hefur svarað þessu atriði á 

þann veg að bera stærð starfsliðs sambandsins í heild saman við þann fólksfjölda sem það 

sinnir og bendir þannig á, að væri starfsmannafjöldanum deilt niður á höfðatölu og 

margfaldað með íbúafjölda Íslands væri hlutfallslega um að ræða 30 starfsmenn.
143

 Eiríkur 

Bergmann bendir þó á, að við ákvarðanatöku hafi verið hætta á ferðum þar sem aðildarríki eru 

orðinn 27 talsins og því augljóslega erfiðara en í upphafi að fá einróma samþykki allra 

aðildarríkjanna. Evrópusambandið hafi smám saman reynt að leysa úr því máli með því að 

taka ákvarðanir í auknum mæli með sérstökum meirihluta. Þannig verður ákvörðun að vera 

studd af tilteknum fjölda ríkja með ákveðið atkvæðavægi og ákveðinn fólksfjölda á bak við 

sig, til að verða lögleg.
144

 Við gildistöku Lissabon-sáttmálans var þessi aðferð gerð að hinni 

almennu leið til ákvörðunar en skilyrðum hennar breytt lítillega.
145

  

Þriðji "gallinn" við Evrópusambandið er sagður sá að stóru aðildarríkin ráði ferðinni 

innan sambandsins. Auðunn Arnórsson bendir á að ríkin skiptist oft í fylkingar eftir 

málaflokkum. Rík lönd gegn fátækari löndum, stór ríki gegn litlum, samrunasinnar gegn 

milliríkjasamstarfssinnum, atlantshafssamstarfssinnar gegn meginlandssamstarfssinnum og 

ríkisafskiptasinnar gegn frjálshyggjusinnum.
146

 Ísland ætti því sem smáríki þann kost að 

einbeita sér að fáum höfuð hagsmunamálum og hefði því mikið svigrúm til að koma til móts 

við önnur ríki í öðrum málum sem snerta Ísland minna; því væri samningsstaða Íslands alls 

ekki verri en annara aðildarríkja.
147

 Jafnframt er rétt að benda á að ráðherraráðið er eina 

stofnun sambandsins sem er eingöngu byggð upp af fulltrúum aðildarríkjanna.
148

 

  

                                                 
143 Sjá bækling Samfylkingarinnar, 2009, bls. 11. 
144 Sjá bækling fastanefndar framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi, 2007, bls. 6. 
145 Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 91-95. 
146 Auðun Arnórsson, 2009, bls. 105-118. 
147 Sama, bls. 118. 
148 Þingmenn Evrópuþingsins eru kosnir beinni kosningu af almenningi í aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni er ætlað 

að starfa eingöngu eftir hagsmunum sambandsins sjálfs og er beinlínis bannað að starfa aðeins eftir hagsmunum einstakra 

ríkja. 
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Kostnaður við aðild og "atvinnuleysi innan sambandsins". 

Fjórði "gallinn" sem hefur oft verið nefndur er að kostnaður við aðild yrði mun meiri en það 

sem Ísland fengi til baka frá sambandinu, í formi styrkja og þess sem sparast við aðild.
149

 Það 

virðist hinsvegar vera útilokað að reikna dæmið til enda og þær skýrslur, sem hafa átt að 

reikna út mismuninn, hafa allar verið gagnrýndar. Ljóst er að ekki eru allir sammála um að 

kostnaður við aðild verði meiri en hagnaðurinn, en lokasvar við því fæst þó aðeins með 

reynslunni eftir inngöngu.
150

 Fimmti gallinn sem sagður hefur verið fylgja 

Evrópusambandsaðild yrði aukið atvinnuleysi í landinu. Varla verður atvinnuleysi þó meira 

en það er nú í kjölfar efnahagshrunsins, en áður var nokkur munur á atvinnuleysi hér á landi 

og á meginlandi Evrópu þegar á heildina er litið. Líklegast hefur það þó verið fremur tengt 

efnahag aðildarríkjanna sjálfra en afleiðing aðildar. 

Aðdráttarafl Evrópusambandsins og ávinningar ESB af því að Ísland fái aðild: 

Evrópusambandið er stærsta viðskiptabandalag í heimi; hlutur þess í heildarvöruviðskiptum í 

heiminum er um 18%, Bandaríkin hafa um 15% og Japan ekki nema 7%.
151

 Aðildarríki þess 

eru langstærsti veitandi þróunaraðstoðar í heiminum; veita meira en helmingi af allri opinberri 

þróunaraðstoð ásamt því að styðja efnahag 48 fátækustu landa heims með því að leyfa 

tollfrjálsan innflutning allrar vöru frá þeim.
152

 Frá stofnun sambandsins hefur svo loks ríkt 

friður í álfunni og er það vafalaust stærsti kostur þess, ásamt þeim pólítíska styrk sem 

sambandið hefur sem mótvægi við stórveldi heimsins.
153

  

Auðun Arnórsson telur að ESB líti á hugsanleg endalok EES-samningsins sem einn af 

ávinningum aðildar Íslands að sambandinu; samningurinn hafi stundum verið talinn þyrnir í 

augum ýmissa ráðamanna innan ESB þar sem hann virki sem aukaaðild að sambandinu.
154

 

Jafnframt er almennt litið svo á að Ísland verði ekki fjárhagsleg byrði fyrir sambandið og slík 

aðildarríki eru yfirleitt velkomin í ESB, sérstaklega þegar Evróputengsl þess eru jafn sterk og 

í tilviki Íslands.
155

 Þá skiptir lega landsins einnig máli því að vegna hlýnandi loftslags hefur 

ísinn í kringum norðurpólinn hjaðnað mun hraðar en gert hafði verið ráð fyrir og vaxandi 

áhugi virðist innan Evrópusambandsins á málefnum norðurskautsins.
156

  

                                                 
149 Sjá skýrslu Sjálfstæðisflokksins, 2009, bls. 13. 
150 Auðun Arnórsson, 2009, bls. 71. Auðun bendir á að miðað við nýjustu tölur, sé kostnaðurinn ekki mikið hærri en 

kostnaður vegna EES-aðildarinnar. Þá spili afleiðingar bankahrunsins á Íslandi líka inn í; valdi því að kostnaður lækki. 
151 Sjá bækling Samfylkingarinnar, 2009, bls. 6. 
152 Sama, bls. 12. 
153 Sjá skýrslu Sjálfstæðisflokksins, bls. 11. 
154 Auðunn Arnórsson, 2009, bls. 102-3. 
155 Sama. 
156 Sbr. Ályktun Ráðherraráðs ESB. 2009. Council conclusions on Arctic issues. 2985th foreign affairs council meeting 

Brussels, 8 December 2009.  
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4.3  Hvernig lítur Evrópusambandsaðild út fyrir Ísland? 

Þrátt fyrir efnahagskreppuna hefur Ísland rótgróið stjórnkerfi, réttarkerfi og efnahagskerfi og 

eins og Auðun Arnórsson segir: „viðurkennt lýðræðis- réttarríkis- og markaðskerfi í takt við 

það sem við lýði er annars staðar á Norðurlöndunum og í Vestur-Evrópu“.
157

 Því ætti Ísland 

að geta einbeitt sér að sínum hagsmunamálum í aðildaviðræðum. Vegna EES-samningsins tók 

það fyrrverandi EFTA ríkin ekki nema um fimmtán mánuði að semja um aðild að ESB. 

Viðræðurnar hófust eins og áður sagði í febrúar 1993 og lauk í apríl 1994.
158

 Það er því ekki 

ólíklegt að aðildarferli Íslands geti gengið hratt fyrir sig þó það taki væntanlega ögn lengri 

tíma en þeirra EFTA-ríkja sem eru þegar kominn inn. Þar sem Ísland er aðili að Schengen 

svæðinu og fleiri þjóðréttarsamningnum gerir það landið líkara aðildarríkjum 

Evrópusambandsins. Í skýrslu Evrópunefndar forsætisráðuneytisins um þróun Evrópumála 

kemur fram að yfirmaður stækkunarmála hafi talið að aðildarviðræður við Íslands og ESB 

yrðu einfaldar enda hefði Ísland nú þegar innleitt ¾ af regluverki ESB á grundvelli EES-

samningsins.
159

 Jafnvel gæti farið svo að Ísland og Króatía gangi saman í Evrópusambandið, 

en aðildaviðræður Króata er langt á veg kominn.  

Skýrsla Evrópunefndar forsætisráðuneytisins um Þróun Evrópumála frá árinu 2009 

var unnin í framhaldi af skýrslu sömu nefndar frá árinu 2007, sem nefnd var Tengsl Íslands 

við Evrópusambandið. Báðar tóku þær á álitaefnum um hugsanlega aðild Íslands að 

Evrópusambandinu en í þeirri fyrrnefndu kemur fram að eftir gildistöku Lissabon-sáttmálans 

verði erfiðara fyrir EFTA-ríkin að gæta hagsmuna sinna gagnvart Evrópusambandinu vegna 

EES-samningsins. „[F]yrst og fremst vegna þess að þær tilraunir sem gerðar eru til að auka á 

lýðræði innan ESB, með auknu vægi Evrópuþingsins og þjóðþinga, hafa þveröfug áhrif á 

EFTA-ríkin sem hafa ekki aðgang að öðrum stofnunum ESB en framkvæmdastjórninni“.
160

 

Eiríkur Bergmann bendir á, að með Lissabon-sáttmálanum verði erfiðara að greina á milli 

þeirra málaflokka ESB sem falla undir innri markaðinn og þar með EES-samninginn og hinna 

sem eiga að standa utan hans.
161

 Vegna vanþekkingar og áhugaleysis innan ESB á EES-

samningnum hafi komið upp nokkur vandamál í framkvæmd hans og undanfarin misseri 

einnig í öðru samstarfi EFTA-ríkjanna og ESB.
162

 Hugsanleg endurskoðun samningsins hefur 

því æ oftar verið til umræðu, en af hálfu ESB virðist lítill sem enginn vilji til þess.
163

  

                                                 
157 Auðunn Arnórsson, 2009, bls. 101. 
158 Sama, bls 78. 
159 Skýrsla forsætisráðuneytisins, 2009, bls. 19. 
160 Sama, bls. 15. 
161 Sama, bls. 187. 
162 Sama, bls. 188. 
163 Sama, bls. 212. 
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Auðunn Arnórsson fullyrðir að náist niðurstaða í sjávarútvegsmálunum, sem þyki 

nógu góð til að meirihluti þjóðarinnar vilji styðja hana í þjóðaratkvæðagreiðslu, falli önnur 

mál í skuggann.
164

 Miklir hagsmunir liggi þó á öðrum sviðum og þá helst landbúnaðarmálum, 

hvernig Ísland verði skilgreint inn í byggða- og þróunarstyrkjakerfi sambandsins og hvort vilji 

sé fyrir því af hálfu ESB að liðka fyrir því að Ísland fái hraðleið inn í myntbandalagið. Hluti 

af mikilvægu ákvörðunarvaldi Alþingis flyst vissulega úr landi og eftir aðild hefur Íslenska 

þjóðinn ekki lengur ein vald til að ákvarða þá málaflokka sem falla þar undir - en vert er að 

hafa í huga að það gerir hún þá í samráði við aðrar þjóðir Evrópusambandsins. Skiljanleg  er 

sú hræðsla almennings að við inngöngu í Evrópusambandið verði gert lítið úr 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og þeirri baráttu sem var háð í þorskastríðinu. Þó verður að hafa 

í huga að fullveldisheimildir ríkisins eru aðeins framseldar að takmörkuðu leyti sem er ekki 

nýtt af nálinni og hefur af mörgum helstu sérfræðingum landsins verið talið lögmætt.
165

 Þó 

þótti höfundum seinni skýrslu Evrópunefndar forsætisráðuneytisins að kominn væri ákveðinn 

kvarði á hversu langt mætti seilast í valdaframsali ríkisins þar til það gengi gegn ákvæðum 

stjórnarskrárinnar; út frá þeim kvarða væri rétt að gera breytingar á stjórnarskránni ætti að 

ganga inn í Evrópusambandið svo að tekin væri af allur vafi um lögmæti valdaframsals 

ríkisins til sambandsins.
166

 Í landbúnaðarmálunum  mun mikið velta á því hversu mikið 

íslensk stjórnvöld mega styðja við íslenskan landbúnað á grundvelli reglna um sérstaklega 

styrkbæran norðurslóða- og harðbýlislandbúnað, auk verndunar íslensks landbúnaðar gegn 

samkeppni frá innfluttri búvöru, á grundvelli matvælaöryggis eyþjóðar og 

búfjársjúkdómavarna.
167

 Ekki ætti að vera þörf á undanþágum frá sameiginlegu 

fiskveiðistefnunni en þörf er á sérlausnum þar sem aðstæður hér við land eru allt aðrar en við 

strendur meginlands Evrópu. Á sviði sjávarútvegsmála velta samningaviðræður því að mestu 

á því hversu vel gangi að fá Evrópusambandið til að veita þeim aðstæðum skilning.
168

 

  

                                                 
164 Auðunn Arnórsson, 2009, bls. 125. 
165 Sjá skýrslu forsætisráðuneytisins frá 2007, bls. 114; Stefán Már Stefánsson lagaprófessor í réttarfari og Evrópurétti, Ólafur 

W. Stefánsson þáverandi skrifstofustjóra í dómsmálaráðuneytinu og Davíð Þór Björgvinsson dómara við 

Mannréttindadómstól Evrópu, töldu allir að aðild að EES-samningnum bryti ekki gegn stjórnarskránni. Björn Þ. 

Guðmundsson prófessor í stjórnsýslufræði taldi þó vafa á að svo væri og Guðmundur Alfreðsson, þáverandi lögfræðingur hjá 

Sameinuðu þjóðunum, þjóðréttarfræðingur og einn helsti fræðimaður landsins var þeirrar skoðunar að EES-samningurinn 

bryti í bága við stjórnarskránna. 
166 Sama. Umræddur kvarði var fundinn út úr umsögnum og greinargerðum lögfræðinga við stjórnarskrárgildi EES-

samningsins, Schengen samningsins og álíka gjörninga. 
167 Auðunn Arnórsson, 2009, bls. 125. 
168 Sama, bls. 61. 
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Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðiprófessor og sérfræðingur í sögu þjóðernis og 

þjóðernisstefnu á Íslandi og Evrópu, bendir á að Evrópusambandið hefur haft gríðarleg áhrif á 

þjóðernishugtakið og smáþjóð, eins og Íslendingar á jaðri álfunnar komist ekki hjá því að taka 

afstöðu til þeirra breytinga sem eiga eftir að fylgja í kjölfarið. Hann bendir á að með stækkun 

sambandsins til austurs muni áhugi þess á löndum, sem hafa hafnað aðild fara minnkandi og 

ríkjum sem Íslendingar geta stuðst við fara fækkandi. Að lokum bendir hann svo á að 

afleiðingin gæti vel orðið sú, að sérstaða landsins breytist í einangrun.
169

 Jafnframt er 

mikilvægt að muna að andi Evrópusamstarfsins er að aldrei sé gengið gegn 

grundvallarhagsmunum aðildarríkis. Það ætti því að vera ljóst að hvort sem íslenska þjóðin 

kýs að ganga í Evrópusambandið eður ei, er enginn leið að vera algerlega án þess. Það virðist 

því við hæfi að enda umfjöllun þessa á lokaorðum Auðuns Arnórssonar úr bókinni Inni eða 

úti? – Aðildarviðræður við Evrópusambandið. 

[N]áist að gera sanngjarnan aðildarsamning, sem tryggi grundvallarhagsmuni Íslands en 

skuldbindi Íslendinga jafnframt til að axla ábyrgð á framtíðarþróun Evrópu til jafns við 

aðrar aðildarþjóðir Evrópusambandsins, er full ástæða til að vænta þess að þessi áfangi í 

sögu bæði Íslands og Evrópu verði farsæll. Íslendingar standa frammi fyrir því að velja 

hvort  þeir vilja vera inni eða úti í samstarfi sjálfstæðra lýðræðisþjóða Evrópu, því það 

fer fram innan Evrópusambandsins hvort sem mönnum líkar það betur eða verr.
170

 

-FIN- 

  

                                                 
169 Guðmundur Hálfdanarson, 2007, bls. 249. 
170 Auðun Arnórsson, 2009, 127. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:EN:PDF
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Fylgiskjal I - Stækkunarferli ESB. 

 

 Aðildarríki: Frá árinu: Fjöldi nýrra ríkja: Heildarfjöldi: 

1. Belgía, Holland, Lúxemborg, 1952 6 6 

Frakkland, Þýskaland og Ítalía. 

 

2. Danmörk, Írland og Bretland. 1973 3 9 

 

3. Grikkland. 1981 1 10 

 

4. Spánn og Portúgal. 1986 2 12 

 

5. Austuríki, Finnland og Svíþjóð. 1995 3 15 

 

6. Tékkland, Eistland, Kýpur, 2004 10 25 

Lettland, Litháen, Ungverjaland, 

Malta, Pólland, Slóvenía og Slóvakía. 

 

7. Búlgería og Rúmenía. 2007 2 27 

 

 8?  Makedónía, Tyrkland, Króatía, og Ísland.
171

 

*  Noregur samdi fyrst um aðild með Danmörku, Írlandi og Bretlandi og aftur með Austurríki, 

Finnlandi og Svíþjóð, en aðildarsamningurinn var í bæði skiptin felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu og 

tók því ekki gildi.   

* Makedónía, Tyrkland, Króatía og Ísland hafa öll sótt um aðild að Evrópusambandinu. Tyrkland sótti 

fyrst um árið 1987,  því næst Króatía árið 2003, Makedónía árið 2004 og Ísland árið 2009. 

Framkvæmdastjórninn hefur gefið út að Tyrkland uppfylli skilyrði til umsóknar, 

Kaupmannahafnarskilyrðin, en vegna vandamála þar í landi bætti hún jafnframt við hvernig skyldi 

samið við Tyrkland. Þá gaf hún út að samningaviðræðurnar skyldu ekki klárast fyrir árið 2014, til 

að tryggja áframhaldandi umbætur þar í landi. Framkvæmdarstjórnin virðist aðallega hafa áhyggjur 

af afskiptaleysi ríkisins við pyntingum (e. torture) og illri meðferð fanga (e. ill treatment). Tyrkland 

hefur því í dag stöðu umsækjendaríkis (e. canditate country) ásamt Króatíu og Makedóníu. Ísland 

hefur einnig náð stöðu umsækjendaríkis en nokkur önnur Evrópuríki hafa stöðu hugsanlegs 

umsækjendaríkis (e. potential candidate country) líkt og: Albanía, Bosnía og Hersegóvína, Serbía, 

Svartfjallaland (e. montenegro) og Kósóvó. Ríkin eru nú í samstarfi við Evrópusambandið til að 

uppfylla skilyrði umsækjendaríkis.  

  

                                                 
171. Framkvæmdarstjórn ESB. 2010.  Potential candidates. 9. mars 2010. (Sótt 4. maí 2010)  

http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/index_en.htm. Steiner og Woods, 2006, bls. 5. Skýrsla 

utanríkisráðherra, 2009.  

http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/index_en.htm
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Fylgiskjal II - Tímalína ESB. 

1. Benelúx löndin þrjú: Belgía, Holland og Lúxemborg skrifa undir Sáttmálann um Kola- 

og stálbandalagið. Ásamt Ítalíu, Frakklandi og vesturhluta Þýskalands, sem þá var 

klofið í tvennt með Berlínarmúrnum. 

Sáttmálinn er oft nefndur Parísarsáttmálinn og var undirritaður árið 1951 en tók gildi 

1952. 

 

2. Upphafsríkin sex skrifa undir sáttmálann um Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) og 

sáttmálann um Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE). 

Sá fyrri er oft nefndur Rómarsáttmálinn meðan sá seinni er oftast nefndur 

Rómarsamningurinn. Þeir voru undirritaðir árið 1957 og tóku gildi árið 1958. 

 

3. Skrifað er undir Samrunasamninginn (Merger Treaty) árið 1965, en hann tekur gildi 

1967. Við hann voru framkvæmdastjórn og ráðherraráð bandalaganna þriggja 

sameinuð og látin tilheyra Efnahagsbandalaginu. 

Eftir gildistöku samningsins voru bandalögin þrjú oft nefnd einu nafni, 

Evrópubandalagið. 

 

4. Sex ríki bætast í hóp aðildarríkja á árunum 1973, 1981 og 1986. 

 

5. Skrifað er undir Einingarlög Evrópu (Single European Act) árið 1986, en hann tekur 

gildi 1987. 

 

6. Berlínarmúrinn fellur árið 1990 og austurhluti Þýskalands sameinast vesturhlutanum. 

Samningar um Evrópska Efnahagssvæðið hefjast. 

 

7. Evrópusambandið verður til með gildistöku Maastrich-sáttmálans árið 1992, en hann 

var undirritaður 1991. 

Evrópubandalagið verður hluti af stoðakerfi Evrópusambandsins. Ásamt nýju 

samstarfi annars vegar á sviði sameiginlegrar utanríkis- og öryggismálastefnu og hins 

vegar á sviði innanríkis- og dómsmálasamstarfs. 

 

8. EES-samningurinn tekur gildi árið árið 1994.  

 

9. Þrjú ríki til viðbótar bætast í hóp aðildarríkja árið 1995. 

 

10. Stofnsamningar Evrópusambandsins eru betrumbættir með tveimur sáttmálum 

Amsterdam-sáttmálann og Nice-sáttmálann. Skrifað var undir  Amsterdam-sáttmálann 

árið 1997 og tók hann gildi 1999, en skrifað var undir Nice-sáttmálann árið 2001 og 

tók hann síðan gildi árið 2003. Nice-sáttmálanum var ætlað að undirbúa 

austurstækkunina. 
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11. Evran verður að sameiginlegum gjaldmiðli aðildarríkjanna í ársbyrjun 2002. Af þeim 

aðildarríkjum sem voru fyrir hafa Bretland, Danmörk og Svíþjóð kosið að taka ekki 

upp evruna og halda eigin gjaldmiðli. Af þeim aðildarríkjum sem fengu aðild eftir að 

Evran var tekin upp hafa aðeins Kýpur, Malta, Slóvenía og Slóvakía tekið upp Evruna. 

Fyrir upptöku evrunnar eru nokkur skilyrði og almenna reglan er að aðildarríki eru 

skyldug til að taka hana upp að þeim uppfylltum. 

 

12. Tíu fyrrum austantjaldsríki fá stöðu aðildarríkja árið 2004. Síðan bættust tvö til 

viðbótar í hópinn árið 2007. Þar með voru aðildarríkin orðin 27. 

 

13. Stofnsamningar Evrópusambandsins eru betrumbættir á nýjan leik með gildistöku 

Lissabon-sáttmálans árið 2009, en hann var undirritaður árið 2007. Eftir að ljóst var að 

stjórnarskrársáttmálinn gengi ekki í gildi þar sem hann var felldur í 

þjóðaratkvæðagreiðslu bæði í Frakklandi og í Hollandi árið 2005. 
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Fylgiskjal III - Úthlutun þingsæta og atkvæðavægi eftir löndum.172 

Úthlutun þingsæta í Evrópuþinginu eftir löndum.  

 1999-2004  2004-2007  2007-2009 

Austurríki  21  18  18 

Belgía  25  24  24 

Búlgaría  -  - 18 

Danmörk  16  14 14 

Eistland  -  6  6 

Finnland  16  14  14 

Frakkland  87  78  78 

Grikkland  25  24 24 

Holland  31  27  27 

Írland  15  13 13 

Ítalía  87  78  78 

Kýpur  -  6  6 

Lettland  - 9 9 

Litháen - 13 13 

Lúxemborg  6  6 6 

Malta  - 5 5 

Portúgal  25 24 24 

Pólland  - 54 54 

Rúmenía  - - 35 

Slóvakía  - 14 14 

Slóvenía  - 7 7 

Spánn  64 54 54 

Stóra-Bretland  87 78 78 

Svíþjóð  22 19 19 

Tékkland  - 24 24 

Ungverjaland  - 24 24 

Þýskaland  99 99 99 

Samtals  626  732  785 

  

                                                 
172 Upplýsingar úr bæklingi frá fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi. Einnig má nálgast þær á 

heimasíðu nefndarinnar: http://www.esb.is   

http://www.esb.is/
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Atkvæðavægi aðildaríkja í ráðherraráðinu. 

 

Aðildarríki  Fjöldi atkvæða. 

Þýskaland, Frakkland, Ítalía og Stóra-Bretland ...................................... 29 hvert. 

Spánn og Pólland  ................................................................................... 27 hvort. 

Rúmenía  ................................................................................................ 14 stk. 

Holland  .................................................................................................. 13 stk. 

Belgía, Tékkland, Grikkland,Ungverjaland og Portúgal ........................ 12 hvert. 

Austurríki, Búlgaría og Svíþjóð ............................................................. 10 hvert. 

Danmörk, Írland, Litháen, Slóvakía og Finnland ................................... 7 hvert. 

Kýpur, Eistland, Lettland, Lúxemborg og Slóvenía ............................... 4 hvert. 

Malta ...................................................................................................... 3 stk. 

 Alls 345 atkvæði. 

 

* Á Möltu búa um 400.000 manns og á Íslandi búa um 300.000 manns. Því má gera ráð fyrir að ef 

Ísland gengi í Evrópusambandið yrði úthlutun þingsæta og atkvæðavægi í ráðherraráðinu svipað og 

hjá Möltu. 

 

 


