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Hugmyndir um aðferð við upptöku gerðar 
 
 
I 

Forsendur 
 
Fyrir liggur að taka afstöðu til nokkurra álitaefna í tilefni af fyrirhugaðri upptöku í EES-
samninginn á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um 
vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin um 
vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga). Samkvæmt skjölum málsins er eitt meginálitaefnið að finna leiðir til þess að 
aðlaga valdheimildir evrópska persónuverndarráðsins að tveggja stoða kerfi EES-samningsins 
og í því sambandi hvernig ákvarðanir persónuverndarráðsins og valdheimildir þess skuli 
beinast að og binda EFTA-ríkin innan EES. Einnig er álitaefni hvernig endurskoðun dómstóla 
skuli háttað á ákvörðunum sem beinast að eftirlitsyfirvöldum í EFTA-ríkjunum innan EES.  
 

Upplýst er að EFTA-skrifstofan lagði hinn 21. apríl 2017 fram fjórar tillögur varðandi val á 
leiðum fyrir aðlögun. Ennfremur lagði EFTA-skrifstofan fram endurbætt drög hinn 23. maí 
2017, og minnisblað um endurskoðunarvald dómstóla varðandi hverja tillögu fyrir sig, hinn 
11. maí 2017.  
 

Samkvæmt 68. gr. fyrrgreindrar reglugerðar frá 2016 er evrópska persónuverndarráðinu (hér 
nefnt persónuverndarráðið) komið á fót sem stofnun á vegum Sambandsins og skal það hafa 
réttarstöðu lögaðila. Í því skulu eiga sæti yfirmenn eins eftirlitsyfirvalds hvers aðildarríkis og 
Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar eða fulltrúar þeirra hvers um sig. Fjallað er um 
verkefni persónuverndarráðsins í 70. gr. reglugerðarinnar.1  
   
Í skjölunum kemur fram að samræmingarkerfi reglugerðarinnar veki helstu spurningarnar 
varðandi aðlögun fyrir EES-samninginn, sbr. einkum 63. gr. – 67. gr. 
reglugerðarinnar. Kerfinu er komið á fót til að stuðla að samræmdri beitingu reglugerðarinnar 
í öllu Sambandinu. Við upptöku í EES-samninginn er gengið út frá því að kerfið hafi 
óhjákvæmilega í för með sér aukna samvinnu á milli eftirlitsyfirvalda innan Evrópska 
efnahagssvæðisins. Í 64. gr. er mælt fyrir um í hvaða tilvikum persónuverndarráðið skuli gefa 
út álit. Það á við ef lögbært eftirlitsyfirvald hyggst samþykkja einhverja af þeim ráðstöfunum 
sem fjallað er um í 1. mgr. greinarinnar.2  
 
Til þess hins vegar að tryggja rétta og samræmda beitingu þessarar reglugerðar í hverju 
einstöku tilviki skal persónuverndarráðið samkvæmt 65. gr. samþykkja bindandi ákvörðun í 
eftirfarandi tilvikum:  
 

                                                 
1 Sbr. 1. mgr. stafliðir a til y. 
2 Það á t.d. við ef lögbært eftirlitsvald hyggst samþykkja viðmiðanir um faggildingu aðila samkvæmt 3. mgr. 41. 
gr. eða vottunaraðila samkvæmt 3. mgr. 43. gr., sjá c) lið 1. mgr. 64. gr.  
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a) ef hlutaðeigandi eftirlitsyfirvald hefur, í því tilviki sem um getur í 4. mgr. 60. gr., haft uppi 
viðeigandi og rökstudd andmæli gegn drögum að ákvörðun forystuyfirvaldsins3 eða 
forystuyfirvaldið hefur hafnað slíkum andmælum þar sem þau séu ekki viðeigandi eða 
rökstudd,  
b) ef ágreiningur er uppi um hvert af hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöldum telst vera lögbært að 
því er varðar höfuðstöðvarnar,  
c) ef lögbært eftirlitsyfirvald óskar ekki eftir áliti persónuverndarráðsins í tilvikum sem um 
getur í 1. mgr. 64. gr. eða fylgir ekki áliti sem persónuverndarráðið hefur gefið út skv. 64. gr. 
Í því tilviki getur hlutaðeigandi eftirlitsyfirvald eða framkvæmdastjórnin vísað málinu til 
persónuverndarráðsins.  
 
Þær ákvarðanir sem hér er fjallað um beinast ekki að einstaklingum og lögaðilum, heldur að 
eftirlitsyfirvöldum hvers ríkis, sem hér á landi er Persónuvernd. Landsbundið eftirlitsyfirvald 
er hins vegar bundið af niðurstöðu Persónuverndarráðs. Sú ákvörðun sem landsbundna 
eftirlitsvaldið tekur í framhaldinu kann þá að hafa áhrif fyrir þá einstaklinga eða lögpersónur 
sem ákvörðunin varðar. Með þessum hætti virðast bindandi ákvarðanir Persónuverndarráðs 
geta snert einstaklinga og fyrirtæki í aðildarríkjunum a.m.k. með óbeinum hætti. Því til 
viðbótar myndu slíkar ákvarðanir evrópska persónuverndarráðsins ekki sæta endurskoðun 
landsdómstóla, sbr. nánar 143. gr. aðfaraorða reglugerðarinnar, þar sem fram kemur að 
innlendir dómstólar hafi ekki vald til að lýsa slíka ákvörðun ógilda heldur verður hinn 
innlendi dómstóll að vísa álitaefninu um gildi til dómstóls Evrópusambandsins. Er það raunar 
almenna reglan um meðferð ákvarðana sem stofnanir ESB taka.  
 
 

II 
Sjónarmið um gildissvið stjórnarskrárinnar og heimildir til framsals ríkisvalds. 

 
Þau meginsjónarmið sem sett eru fram í þessum kafla og kafla III eru að verulegu leyti byggð 
álitsgerð Bjargar Thorarensen prófessors og undirritaðs frá 25. apríl 2012.4 
 
Gildissvið stjórnarskrárinnar tekur í aðalatriðum til yfirráðasvæðis íslensks ríkisvalds eins og 
það er ákveðið í íslenskri stjórnskipan. Það tekur ennfremur til þeirra einstaklinga og lögaðila 
sem tilheyra íslenska ríkinu og njóta þar réttinda og bera skyldur. Einkum er um að ræða 
aðila sem hafa íslenskan ríkisborgararétt eða eiga heimili hér á landi.  
 
Þegar vald alþjóðastofnana gagnvart íslenskum einstaklingum, lögaðilum og jafnvel ríkinu 
sjálfu er skoðað með hliðsjón af ákvæðum stjórnarskrárinnar eru nokkur atriði öðrum fremur 
sem máli skipta. Fyrst ber að hafa hugfast að íslenska stjórnarskráin er með öllu þögul um 
heimildir til framsals á ríkisvaldi til alþjóðastofnana. Að þessu leyti greinir hún sig frá 

                                                 
3 Svo segir í 124. gr. aðfaraorða reglugerðarinnar um forystuyfirvald: Þegar vinnsla persónuupplýsinga fer fram 
innan ramma starfsemi starfsstöðvar ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila í Sambandinu og ábyrgðaraðilinn eða 
vinnsluaðilinn hefur staðfestu í fleiru en einu aðildarríki, eða þegar vinnsla, sem fram fer innan ramma starfsemi 
stakrar starfsstöðvar ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila í Sambandinu, hefur veruleg áhrif eða búast má við að hún 
hafi veruleg áhrif á skráða einstaklinga í fleiri en einu aðildarríki ætti eftirlitsyfirvald yfir höfuðstöðvum 
ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila eða þessari einu starfsstöð ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila að gegna hlutverki 
forystuyfirvalds. 
4 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með 
fjármálamörkuðum í EES-samningi. Unnið að beiðni forsætisráðuneytisins, efnahags- og viðskiptaráðuneytis og 
utanríkisráðuneytis.  
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stjórnarskrám annarra flestra annarra Evrópuríkja. Einkum skal hér bent á stjórnskipun og 
aðild Noregs að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem samþykkt var á grundvelli 
sérstaks stjórnarskrárákvæðis, sem nú stendur í 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar. Þar kemur 
fram að til að tryggja alþjóðafrið og öryggi o.fl. geti norska Stórþingið samþykkt með ¾ hluta 
atkvæða að alþjóðastofnun sem Noregur er aðili að eða vill gerast aðili að geti á efnislega 
afmörkuðu sviði farið með þær valdheimildir sem ella heyra undir valdhafa ríkisins, en þó 
ekki heimildir sem breyta stjórnarskránni. Ákvörðun um aðild að EES-samningnum var tekin 
á grundvelli 93. gr. og einkum af þeirri ástæðu að talið var að á sviði samkeppnisreglna fæli 
samningurinn í sér víðtækt framsal ríkisvalds. Aðild Noregs að EES-samstarfinu hvílir því á 
þeim grunni, ólíkt Íslandi, að valdheimildir hafi verið framseldar til alþjóðastofnunar umfram 
það sem leiða mætti af almennum og óskráðum viðmiðum þjóðaréttar og alþjóðlegs 
einkamálaréttar og því sem telja mætti minniháttar framsal í því sambandi.5 Af því leiðir að í 
Noregi þarf ekki nauðsynlega að skoða síðari viðbætur við EES-samninginn með hliðsjón af 
öllum samningnum þegar mikilvægi þeirra er metið. Meira svigrúm virðist því til að skoða 
þær sem einangrað fyrirbæri þar í landi. 
 
Engar slíkar skýrar heimildir er að finna í íslenskum stjórnskipunarreglum sem áður segir. 
Þegar metið er hvort eða að hvaða marki framsal ríkisvalds geti átt sér stað verður því einkum 
byggt á viðmiðunum sem notaðar eru í þjóðarétti og alþjóðlegum einkamálarétti 
(lagaskilarétti) til að afmarka vald ríkisins gagnvart valdi annarra ríkja eða alþjóðastofnana. 
 
Þessar viðmiðanir eru einkum: 
 
1. Er framsalið víðtækt? Hér skal þess getið að því eru takmörk sett hversu víðtækar og 
umfangsmiklar þær skyldur geta verið sem íslenska ríkið gæti tekið á sig gagnvart erlendum 
aðilum að óbreyttri stjórnarskrá og getur það einnig gilt þótt um svonefnda hefðbundna 
þjóðréttarsamninga sé að ræða, þ.e. þá þjóðréttarsamninga sem ekki hafa bein réttaráhrif fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki viðkomandi ríkis. Skyldur samkvæmt þjóðréttarsamningi geta bæði 
verið víðtækar og umfangsmiklar t.d. vegna þess að þær nái til mikils hluta löggjafar eða 
dómsvalds aðildarríkis. Almennt má segja að því víðtækara sem framsal er því fyrr nálgist 
það leyfileg mörk stjórnarskrárinnar um framsal ríkisvalds. Ýmsir fyrirvarar eru þó á þessu.  
 
2. Er framsalið vel skilgreint? Ef skyldurnar eru ekki vel skilgreindar gæti niðurstaðan 
hæglega orðið sú að mörk leyfilegs framsals ríkisvalds nálguðust. Segja má að skyldur ríkis 
geti þá orðið bæði ófyrirsjáanlegar og ólýðræðislegar. Slíka ályktun má m.a. byggja á 
lögmætisreglunni sem mælir fyrir um að heimildir til framsals stjórnskipulegs valds til 
alþjóðlegra stofnana þurfi að vera skýrar og ótvíræðar. 
 
3. Er framsalið einhliða eða gagnkvæmt? Skyldur samkvæmt þjóðréttarsamningi gætu verið 
mjög einhliða, t.d. ef ekki væri til staðar eðlilegt jafnvægi í viðkomandi samningi heldur réði 
annar samningsaðilinn ferðinni að miklu leyti þegar teknar væru ákvarðanir samkvæmt 
honum. Ákveðin gagnkvæmni er því mikilvægur þáttur þegar metin eru mörk leyfilegs 
framsals ríkisvalds samkvæmt stjórnarskránni. Svipuð sjónarmið koma til álita ef afleiðingar 
þess að ekki er fylgt ákveðnum reglum væru mjög íþyngjandi fyrir annan aðilann. Því má 
eflaust almennt segja að eftir því meira skortir á gagnkvæmni í viðkomandi 
þjóðréttarsamningi því fyrr nálgast leyfileg mörk stjórnarskrárinnar um framsal ríkisvalds. 
 

                                                 
5 Þessi skoðun er þó fjarri því að vera óumdeild, sbr. t.d. Erik Holmöyvik: Sikker konstitusjonell praksis í Nytt 
Nordisk tidsskrift, nr. 2/ 2013 Universitetsforlaget, bls. 117 og áfram.  
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4. Að hvaða aðilum beinast ákvarðanir yfirþjóðlegs valds? Ýmsar skerðingar 
grundvallarmannréttinda eða aðrar íþyngjandi ákvarðanir gagnvart íslenskum borgurum og 
fyrirtækjum eru verndaðar með ákvæðum stjórnarskrárinnar. Hafi alþjóðastofnun fengið vald 
til að taka ákvörðun, t.d. sektarákvörðun, gagnvart einstaklingum eða fyrirtækjum hér á landi 
koma þessi sjónarmið um stjórnarskrárvernd sérstaklega til álita. Íslenska stjórnarskráin 
áskilur borgurum sínum og fyrirtækjum rétt til þess að bera ágreining um embættistakmörk 
yfirvalda undir dómstóla, sbr. 60. gr. stjórnarskrárinnar auk þess sem þessir aðilar eiga 
tvímælalausan rétt á dómstólavernd hér á landi. Hafið er yfir allan vafa að íslenska 
stjórnarskráin áskilur borgurum sínum og lögaðilum ríka og sambærilega vernd gagnvart 
slíkum ákvörðunum erlendra aðila. Beinist ákvarðanir af þessu tagi hins vegar eingöngu gegn 
íslenska ríkinu eða stofnunum þess eru mörk stjórnarskrárinnar til framsals ríkisvalds rýmri.  
 
5. Forsendur EES-samningsins. Í EES-samstarfinu vakna stöðugt fleiri álitaefni um hvort 
farið sé út fyrir mörk stjórnarskrárinnar með þróun EES-samningsins og innleiðingu nýrra 
gerða sem stefna að auknu valdframsali til alþjóðastofnana. Á sínum tíma var samningurinn 
um EES talinn fela í sér framsal valdheimilda í þeim mæli að hann taldist á mörkum þess sem 
stjórnarskráin heimilaði. Þannig hafa forsendur breyst í ýmsu tilliti frá því að samningurinn 
tók gildi en á þeim tíma kom einkum til álita sektarvald Eftirlitsstofnunar EFTA í 
samkeppnismálum sem atriði sem gengi of langt. Síðar hafa önnur óskyld svið bæst við.6 Þótt 
hver þessara breytinga standist skoðun ef litið er á þær einangrað og ekki í heildarmynd, kann 
að fara svo að mun meira vald verði framselt til erlendra stofnana en heimilt hefði verið ef 
allar breytingar hefðu legið fyrir ljósar í upphafi. Samningurinn gerir að vísu ráð fyrir að hann 
muni breytast í framtíðinni til samræmis við þróun innan ESB. Að því leyti er þróun hans 
fyrirsjáanleg. Það á hins vegar fyrst og fremst við um efnisreglur en um ekki aukna tilfærslu 
valdheimilda enda er tekið skýrt fram í álitsgerð nefndar utanríkisráðherra um EES-
samninginn frá 1992 að gera ætti eða mætti stjórnarskrárbreytingu ef forsendur nefndarinnar 
(fyrir því að EES-samningurinn stæðist íslenska stjórnarskrá) stæðust ekki.  
 
6. Tveggja stoða kerfi. EES-samningurinn byggir á tveggja stoða kerfi. Ef tekið er upp 
eftirlitskerfi innan EES sem fellur ekki að tveggja stoða kerfinu en væri reist á því að einhver 
stofnun ESB færi með það hlutverk gagnvart, t.d. gagnvart Íslandi, gæti slíkt valdið því að 
vafi léki á því hvort slíkt fyrirkomulag fengi samrýmst ákvæðum stjórnarskrárinnar. Ástæðan 
er einkum sú að samningur með þessum hætti gæti þessu orðið mjög einhliða og 
ófyrirsjáanlegur miðað við forsendur EES-samningsins, sbr. töluliði 2 og 3 hér að framan. Þó 
skiptir hér máli hvort ákvarðanir slíkrar stofnunar bindi einkaaðila eða aðeins ríkið og 
stofnanir þess. 
 
7. Þýðing fullveldissjónarmiða. Við túlkun ákvæða stjórnarskrárinnar sem varða fullveldi 
íslenska ríkisins verður að hafa í huga síaukna alþjóðlega samvinnu á öllum sviðum. Þau 
ákvæði stjórnarskrárinnar sem hér eru til skoðunar eru gömul að stofni til. Alþjóðlegt 
samstarf hefur fært þjóðir heims saman og Ísland er þar þátttakandi. Þessa þróun er eðlilegt 
að hafa í huga þegar ákvæði stjórnarskrárinnar eru túlkuð. Því er eðlilegt að líta svo á að 
ákveðið svigrúm sé fyrir hendi til að túlka þessi ákvæði þannig að ekki þrengi um of að 
möguleikum Íslands sem fullvalda þjóðréttaraðila til að tryggja hagsmuni sína sem best í 
samstarfi og samningum við aðrar þjóðir.  
 

                                                 
6 T.d. Schengen-gerðirnar, ákvæði 27. gr. samkeppnislaga, sem binda hendur íslenskra dómstóla m.a. við 
ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA, sektarvald Eftirlitsstofnunar EFTA í flugmálum og margvíslegar heimildir í 
tengslum við innleiðingu reglugerða um eftirlit með fjármálamörkuðum sem fela í sér ákvörðunarvald gagnvart 
einkaaðilum.  
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8. Svigrúm löggjafans til að túlka stjórnarskrána. Ekkert eitt af þeim atriðum sem um ræðir í 
töluliðum 1–7 hér að framan ræður að jafnaði úrslitum um að hvaða marki íslensk 
stjórnarskrá heimilar framsal einstakra þátta ríkisvaldsins til alþjóðlegra stofnana eða annars 
ríkis. Segja má öllu fremur að það séu heildaráhrif þeirra sem máli skipta. Eðlilegt er að gera 
ráð fyrir því að ákvæði stjórnarskrárinnar séu túlkuð með hliðsjón af gildandi þjóðarétti á 
hverjum tíma að því marki sem unnt er að samrýma slíka túlkun fullveldisrétti ríkisins og 
réttaröryggi borgaranna. Við þessar aðstæður er ekki óeðlilegt að löggjafinn sjálfur, hinn 
lýðræðislega kjörinn meirihluti Alþingis, hafi visst svigrúm til að túlka stjórnarskrána með 
hliðsjón af tilteknum þjóðréttarsamningum eins og að framan greinir, í eins konar umboði 
stjórnarskrárgjafans. Þetta á því fremur við þar sem hér á landi eru ekki til sérstakir 
stjórnskipunardómstólar eða aðrar stofnanir sem hafa það hlutverk að túlka stjórnarskrána 
með bindandi hætti. Það svigrúm er þó ekki takmarkalaust. 
   
 

III  
Hvaða ríkisvald er framselt? 

 
Það ríkisvald sem framselt er felst að jafnaði í því að hluti framkvæmdarvalds, dómsvalds eða 
löggjafarvalds er með einhverjum hætti afhentur alþjóðlegri stofnun. Framsalið telst að 
jafnaði meira ef það snertir fleiri en einn þátt ríkisvaldsins. Þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem 
helst koma til álita í tengslum við það eru: 1. gr., 2. gr., 21. gr. og 60. gr. Verður nú stuttlega 
vikið að þessu: 
 
Að því er framkvæmdarvald varðar skiptir öllu máli að kanna hvers eðlis framsalið er. Það 
getur t.d. falið í sér að erlendar stofnanir myndu taka bindandi ákvarðanir (t.d. banna eða 
takmarka tiltekna starfsemi við sérstakar aðstæður) bæði gagnvart íslenskum 
eftirlitsstofnunum og fyrirtækjum. Máli skiptir einnig hvort viðkomandi erlendar stofnanir 
geti framkvæmt ákvarðanirnar hér á landi en slíkt myndi alla jafna fela í sér talsvert inngrip í 
fullveldisrétt. Tilmæli og álit sem stofnanirnar geta beint til íslenskra stjórnvalda samkvæmt 
ákvæðum reglugerðarinnar teljast hins vegar til óbindandi gerða og myndu að jafnaði ekki 
fela í sér framsal framkvæmdarvalds. Framkvæmdarvald sem felst í heimild til að krefja 
innlendar stofnanir um upplýsingar vekja heldur ekki upp stjórnskipuleg álitaefni. 
Niðurstaðan er því að öllu framsali sem felur í sér heimildir erlendra stofnana til að taka 
bindandi ákvarðanir gegn einstaklingum og fyrirtækjum hér á landi eru settar tiltölulega 
þröngar stjórnarskrárlegar skorður en mun minni ef slíkar ákvarðanir beinast að ríkinu sjálfu 
eða stofnunum þess. Að öðru leyti ber að hafa þau sjónarmið í huga sem um ræðir í 1–8 í 
kafla II hér að framan.  
 
Að því er dómsvald varðar er viðurkennt að fela megi alþjóðlegum dómstóli úrlausnarvald til 
að túlka þjóðréttarlegar skyldur sem leiðir af þjóðréttarsamningi og hvíla á ríkinu eða 
stofnunum þess, án þess að viðurkenning slíks dómsvalds feli í sér óleyfilegt framsal 
dómsvalds. Þó hefur verið viðurkennt að öllu slíku framsali á dómsvaldi sé þröngur stakkur 
skorinn. Hér skiptir þó miklu máli að kanna hvort úrlausnir slíks dómstóls séu bindandi fyrir 
einkaaðila og hvort um sé að ræða dómstól sem Ísland á enga aðild að. Að öðru leyti ber að 
hafa þau sjónarmið í huga sem um ræðir í 1–9 í kafla II hér að framan.  
 
Um löggjafarvaldið er álitaefnið hvort setning nýrra laga eða fyrirmæla gæti hugsanlega falið 
í sér brot á 2. gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um að Alþingi og forseti Íslands fari saman 
með löggjafarvaldið. Sé löggjafinn ekki bundinn við lagasetningu sem fram fer innan 
viðkomandi samstarfs heldur hefur fullt vald til að ákveða hvað reglur skuli teknar í lög um 
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það efni hér á landi felur slíkt ekki í sér framsal löggjafarvalds. Við það er og miðað við 
upptöku nýrra gerða í EES-samninginn. Sé um að ræða heimildir til handa alþjóðlegum 
stofnunum til að setja framkvæmdarreglugerðir, tæknilegs eðlis, til að tryggja samræmda 
framkvæmd allra ríkja má líta svo á að ekki sé um að ræða framsal löggjafarvalds að því 
tilskildu að þær feli ekki í sér stefnumarkandi reglur eða fyrirmæli. Gera verður þó ráð fyrir 
því að til þess að þær verði bindandi hér á landi þurfi þær engu að síður að fylgja því ferli 
sem mælt er fyrir um í EES-samningnum, þ.e. að þær verði teknar upp í EES-samninginn 
með formlegu samþykki hvers og eins EFTA-ríkis á vettvangi sameiginlegu EES-
nefndarinnar.  
 

 
IV 

Mat á fjórum tillögum EFTA-skrifstofunnar 
 
1. Varðandi fyrstu tillöguna ("Full EDPB")  
 
Samkvæmt fyrsta möguleikanum, sem EFTA- skrifstofan nefnir ,,fulla aðkomu evrópska 
persónuverndarráðsins“ mundi persónuverndarráðið taka bindandi ákvarðanir gagnvart 
eftirlitsyfirvaldi EFTA-ríkis innan EES. Í raun er ekki gert ráð fyrir neinni aðlögun 
gerðarinnar fyrir EFTA-ríkin vegna þessarar útfærslu. Gera má ráð fyrir að fulltrúar EFTA-
ríkjanna innan EES muni sitja í evrópska persónuverndarráðinu, án atkvæðisréttar, en með 
fullan tillögu- og málfrelsisrétt, með vísan til fyrri fordæma varðandi þátttöku fulltrúa EFTA-
ríkjanna innan EES í stjórnum stofnana ESB af þessu tagi.7 Í þessari útfærslu mundi því 
stofnun ESB taka bindandi ákvarðanir gagnvart eftirlitsyfirvöldum EFTA-ríkjanna, án þess 
að EFTA-ríkin sjálf hefðu aðkomu að þeirri ákvörðun, nema taka e.t.v. þátt í umræðum um 
hana á vettvangi ráðsins.  
  
Til að tryggja endurskoðun dómstóla á ákvörðun evrópska persónuverndarráðsins gerir 
tillagan ráð fyrir að EFTA-ríkin innan EES virki bókun 34 við EES-samninginn um að 
dómstólar í EFTA-ríkjunum geti farið fram á það að dómstóll Evrópusambandsins taki 
ákvörðun um túlkun EES-reglna sem samsvara ESB-reglum.8 
 
Í frummati sínu hefur utanríkisráðuneytið komist að þeirri niðurstöðu að hér sé í raun ekki um 
að ræða aðlögun að tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Stofnun innan ESB-stoðarinnar 
hefði vald til að segja EFTA-stoðinni fyrir verkum, án þess að það vald sé innan EFTA-
stoðarinnar sjálfrar. Þá var talið ólíklegt að fulltrúar frá EFTA-ríkjunum innan EES hefðu 
atkvæðisrétt á fundum EDPB þar sem ákvörðun er tekin, en fullan tillögurétt og 
málfrelsisrétt. Þá væri endurskoðun ákvörðunar EDPB í höndum dómstóls 
Evrópusambandsins. Var einnig bent á að engin fyrri fordæmi væru fyrir notkun bókunar 34 
við EES-samninginn. Með tillögunni yrði framkvæmdarvald og dómsvald framselt til 
stofnana ESB. Ráðuneytið taldi mikilvægt að halda fast í það tveggja stoða kerfi sem EES-
samningurinn er reistur á. 

                                                 
7 Sbr. t.d. fjármálaeftirlitsstofnanir ESB, Evrópska vinnuverndarstofnunin og Lyfjastofnun Evrópu. Sama gildir 
um samstarfið innan Schengen. Samstarfssamningurinn við Ísland og Noreg leiðir þó til þess að Ísland er ekki 
bundið við framtíðargerðir (löggjöf) innan samstarfsins sem samþykktar eru innan ESB (sbr. álitsgerð 3. 
desember 1997) nema þær séu samþykktar sérstaklega.  
8 Bókun 34 með EES-samningnum fjallar um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstólar 
Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum. EFTA-ríki getur 
hagnýtt sér þessa bókun með því að tilkynna vörsluaðila og dómstóli EB að hve miklu leyti og með hvaða hætti 
bókunin muni gilda fyrir dómstóla. EFTA-ríkin hafa ekki nýtt sér þessa heimild enn sem komið er.  
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Fallast má á þetta frummat utanríkisráðuneytisins að flestu leyti. Þegar heimild til að ganga til 
samninga á þessum grundvelli er metin verður að hafa hugfast að ákvarðanir beinast að 
stofnunum viðkomandi ríkis (eftirlitsaðila) en ekki að einstaklingum eða lögaðilum. Er 
eðlilegt í því sambandi að miðað sé við formið, þ.e. hver sé viðtakandi ákvörðunarinnar enda 
þótt viðkomandi ákvörðun kunni að hafa óbein áhrif á réttarstöðu annarra (einkaaðila).9 Mörk 
íslenskrar stjórnarskrár til að framselja framkvæmdarvald verður víðara af þeim sökum. Á 
móti koma einkum þau sjónarmið sem reifuð voru undir töluliðum 3, 5 og 6 í kafla II hér að 
framan. Í stuttu máli eru ákvarðanir af þessu tagi afar einhliða, í andstöðu við það tveggja 
stoða kerfi sem EES-samningurinn byggir á og á svig við þann fyrirsjáanleika sem gera mátti 
ráð fyrir við undirritun EES-samningsins. Ég tel með öðrum orðum að ekki ætti að vinna 
áfram með umrædda hugmynd enda myndi hún skapa afleitt fordæmi.  
 
Varðandi framsal dómsvalds má segja að í bókun 34 með EES-samningnum hafi verið gert 
ráð fyrir, ef EFTA-ríki óskaði þess sérstaklega, að dómstóll ESB gæti farið með ákveðið 
dómsvald sem væri bindandi fyrir EFTA-ríkin. Að því leyti til hefði aðkoma hans verið 
„fyrirsjáanleg“. Þessi heimild hefur þó ekki verið nýtt og hún eykur á þau vandamál við þessa 
leið sem fyrr eru rakin.  
 
Í heild verður þó ekki fullyrt að þessi tillaga ("full EDPB") stangist á við stjórnarskrána nái 
hún fram að ganga. Er þá auk fyrri tilvitnaðra sjónarmiða (annarra en þeirra sem reifuð voru 
undir töluliðum 3, 5 og 6 í kafla II) einkum að líta til þess að framsalið er aðeins bindandi 
fyrir ríkið (og stofnanir þess) og virðist vera á vel skilgreindu sviði.  
 
2. Varðandi aðra tillöguna ("EDPB-light")  
 
Samkvæmt öðrum möguleikanum, sem EFTA-skrifstofan nefnir ,,takmarkaða aðkomu 
evrópska persónuverndarráðsins“, myndi persónuverndarráðið hafa vald til að gefa út álit 
og/eða taka ákvarðanir um mál sem eftirlitsyfirvald EFTA-ríkis hefur til skoðunar. Álit eða 
ákvörðun evrópska persónuverndarráðsins yrði þó ekki bindandi fyrir eftirlitsyfirvaldið í 
EFTA-ríkinu innan EES við úrlausn málsins. Eftirlitsyfirvaldið sjálft myndi taka 
lokaákvörðun í viðkomandi máli að teknu tilliti til ákvörðunar EDPB. Endurskoðun 
ákvörðunarinnar yrði því í höndum dómstóla EFTA-ríkjanna.  
 

Ég tel að umrædd tillaga fái staðist stjórnarskrárlegar kröfur. Tillagan fullnægir að verulegu 
leyti þeim viðmiðunum sem settar eru fram í töluliðum 1–8 í kafla II hér að framan.  
 
3. Varðandi þriðju tillöguna ("EFTA Board")  
 
Samkvæmt þriðju tillögunni, sem EFTA-skrifstofan nefnir ,,EFTA-persónuverndarráð“, yrði 
komið á fót EFTA Persónuverndarráði til að taka bindandi ákvarðanir í málum sem 
eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna hafa til skoðunar. EFTA-ráðið yrði að vinna náið með 
evrópska persónuverndarráðinu til þess að tryggja samræmda túlkun beggja aðila á 
reglugerðinni, sem er markmið samræmingarkerfisins, sbr. 63. gr. reglugerðarinnar. Í 
tilteknum málum sem varða bæði eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríkjunum innan EES og 
aðildarríkjum ESB, yrðu EFTA-ráðið og evrópska persónuverndarráðið að taka samhljóða 
ákvörðun í málinu. Ákvarðanir EFTA-ráðsins myndu sæta endurskoðun EFTA-dómstólsins.  
 

                                                 
9 Það á t.d. við um reglurnar um ríkisaðstoð.  
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Hér skal í fyrsta lagi áréttað að álitamál er hvort ákvæði EES-samningsins eða fylgisamningar 
leyfi breytingar á stofnanakerfi hans eins og hér er gert ráð fyrir án þess að viðkomandi 
samningum sé breytt. Stofnanir EES-samningsins eru skilgreindar með tilteknum hætti sem 
gerð er nánari grein fyrir í honum sjálfum og fylgisamningum hans. Það er ekki sjálfgefið að 
heimilt sé að setja upp aðrar og óskyldar stofnanir inn vébanda hans sem hafi heimild til þess 
að taka bindandi ákvarðanir gegn ríkjum, stofnunum þess eða einkaaðilum. Af þessum sökum 
er heldur ekki alveg sjálfsagt að breyta núgildandi samningum um endurskoðunarvald EFTA-
dómstólsins. Hér er því gerður fyrirvari varðandi þetta atriði. Það þarfnast frekari rannsóknar 
ef á það reynir.  
 
Að öðru leyti verður að benda á að flókið getur verið að þvinga umræddar stofnanir til að 
taka samhljóða ákvörðun. Hvernig á að tryggja það og hvernig er dómsvaldi ESB- og EFTA-
dómstólanna háttað við slíkar aðstæður, þ.e. þegar sameiginleg ákvörðun hefur verið tekin? 
Sé hins vegar byggt á því að EFTA-persónuverndarráðið skuli með bindandi hætti fara eftir 
fyrirmælum ESB-persónuverndarráðsins við ákveðnar aðstæður vandast málið því að þá 
verður ákvarðanatakan óhjákvæmilega einhliða fyrir EFTA-ríkin.10 Engu að síður mun 
EFTA-persónuverndarráðið taka ákvörðunina og að því leyti er um formlega sjálfstæða 
ákvöðun að ræða.  
 
Að mínu mati er íslenska stjórnarskráin þessari lausn ekki til fyrirstöðu. Tillagan fullnægir að 
verulegu leyti þeim viðmiðunum sem settar eru fram í töluliðum 1–2 og 4–8 í kafla II hér að 
framan. Hafa ber hér sérstaklega í huga að framsalið er aðeins bindandi fyrir ríkið (og 
stofnanir þess).  
 
Hins vegar er ekki víst að hún standist EES-samninginn eins og hann stendur eða ákvæði 
fylgisamninga hans, a.m.k. ef gert ráð fyrir að að komið verði á fót sérstakri stofnun innan 
EES með sérstöku valdsviði sem ekki er gert ráð fyrir í þessum samningnum.11  
 
 4. Varðandi fjórðu tillöguna ("EFTA Surveillance Authority")  
 
Samkvæmt fjórðu tillögunni, sem EFTA-skrifstofan nefnir ,,Eftirlitsstofnun EFTA,“ mundi 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) taka bindandi ákvarðanir gagnvart eftirlitsyfirvaldi í EFTA-ríki, 
í stað evrópska persónuverndarráðsins sem tekur ákvarðanir gagnvart eftirlitsyfirvöldum í 
aðildarríkjum ESB.12 Í málum sem varða eftirlitsyfirvöld bæði í EFTA-ríkjum og 
aðildarríkjum ESB myndu ESA og evrópska persónuverndarráðið taka samhljóða13 ákvörðun 

                                                 
10 Það gildir þótt EFTA-ríkin kunni að hafa verið með í ráðum að einhverju marki ef þau taka ekki þátt í 
endanlegri ákvörðun. 
11 Þess skal getið að sambærileg leið og hér ræðir um var reynd við upptöku evrópsks eftirlitskerfis á 
fjármálamarkaði. Tillaga sem að þessu laut var þó ekki formlega lögð fram enda náðist ekki samkomulag um 
hana.  
12 Við aðlögun evrópska eftirlitskerfisins á fjármálamarkaði var byggt á tveggja stoða kerfinu. Til þess að 
tryggja einsleitni á innri markaðnum verða þó ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA að vera teknar á grundvelli 
uppkasts frá Evrópsku eftirlitsstofnununum en eftirlitsstofnanir EFTA-ríkjanna innan EES og Eftirlitsstofnun 
EFTA hafa þó fullan aðgang að starfi þeirra. Þessi tilhögun er þó ekki talin breyta því að bindandi ákvarðanir 
eru teknar af Eftirlitsstofnun EFTA. Í þeim tilfellum þar sem ágreiningur rís milli eftirlitsstofnunar EFTA og 
evrópsku eftirlitsstofnananna skal nýta þá sáttameðferð sem EES-samningurinn kveður á um með aðkomu 
sameiginlegu EES-nefndarinnar. 
13 Augljós vandkvæði eru á því að taka þannig sameiginlega ákvörðun. Samkvæmt þessu virðist ekki gert ráð 
fyrir að þessar eftirlitsstofnanir taki ákvarðanir hvor á sínu sviði, sbr. t.d. 62. gr. EES-samningsins. Ef EFTA-
stoðin er hins vegar bundin við niðurstöður ESB-stoðarinnar í þessum tilvikum kemur upp álitamál um 
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í málinu. EFTA-dómstóllinn færi með endurskoðunarvald á ákvörðunum Eftirlitsstofnunar 
EFTA í samræmi við gildandi samning EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 
dómstóls, sem ekki þyrfti að breyta.  
  
Í frummati utanríkisráðuneytisins kemur fram að með þessari tillögu væri gerðin aðlöguð að 
tveggja stoða kerfi EES-samningsins og ákvörðunar- og endurskoðunarvaldi yrði haldið 
innan EFTA-stoðarinnar. Því væri ekki um víðtækt framsal að ræða. Aðlögunin er í 
frummatinu talin minna um margt á aðlögun EFTA-ríkjanna vegna upptöku 
fjármálaeftirlitspakkans í EES-samninginn árið 2016, þar sem ESA hefur vald til að taka 
ákvarðanir gagnvart EFTA-ríkjunum. Á þessum tveimur aðlögunum væri þó sá 
grundvallarmunur að ákvarðanir evrópska persónuverndarráðsins beindust ekki að 
einkaaðilum á markaði, líkt og möguleiki er á í undantekningartilvikum í 
fjármálaeftirlitspakkanum, heldur beindust þær eingöngu að eftirlitsyfirvöldum EFTA-
ríkjanna, sem séu hluti ríkisvaldsins.  
 
Undirritaður er sammála þessu í aðalatriðum. Af því leiðir einnig að stjórnarskrárleg 
vandamál eru tæpast fyrir hendi varðandi þessa lausn enda fullnægir tillagan að verulegu leyti 
þeim viðmiðunum sem settar eru fram í töluliðum 1–8 í kafla II hér að framan. 
 
Í frummatinu eru einnig settar fram vissar efasemdir um þessa lausn þar sem valdsvið 
dómstóla ESB og EFTA sé að nokkru leyti ólíkt og að samræming náist því ekki að fullu 
einkum að því er varðar forúrskurði. Um þetta er nánar rætt í 143. gr. aðfaraorða umræddrar 
reglugerðar. Til skýringar er hér fyrst vikið að 1. mgr. og síðan að 2. mgr. 143. gr. 
aðfaraorðanna.  
 
Um 1. mgr.  
Hér er fjallað um ógildingarmál, sbr. 263. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins.14 Kjarni málsins er að eftirlitsyfirvald sem ákvörðun hefur verið beint að 
en vill vefengja ákvörðun stofnunar ESB getur höfðað ógildingarmál þar um að fullnægðum 
þeim skilyrðum sem fram koma í greininni. Einstaklingar og lögpersónur hafa almennt ekki 
sömu heimild (enda ákvörðun ekki beint að þeim). Þessir aðilar hafa þó málssóknarrétt ef 
ákvörðun telst varða þá beint og sérstaklega. Hér nægir að nefna að slík tilvik eru ekki 
algeng. Tekið skal fram að réttarstaðan er í öllum aðalatriðum lík þessu EFTA megin.15  
 
Í umræddri málsgrein er einnig rætt um að einstaklingar og fyrirtæki skuli hafa virkt 
réttarúrræði fyrir dómstólum viðkomandi ríkis ef hann telst hafa lögvarða hagsmuni af slíkri 
málsókn. Það eigi einkum við varðandi beitingu eftirlitsyfirvalds á rannsóknarheimildum, 
valdheimildum til að gera ráðstafanir til úrbóta og leyfisveitingarheimildum auk frávísunar 
eða höfnunar á kvörtunum. Þessa réttarvernd hafa einstaklingar og lögaðilar samkvæmt 
íslenskum réttarfarslögum þannig að sú réttarvend telst vera fyrir hendi. 
 
Samkvæmt þessu ættu engin vandkvæði að vera fyrir hendi sem snerta 1. mgr. 143. gr. 
aðfaraorða umræddrar reglugerðar.  
 

                                                 
gagnkvæmni með svipuðum hætti og reifuð voru í fyrri kafla. Ágreining milli stoðanna tveggja mætti þó ávallt 
leysa með sama hætti og greinir í fótnótu 12.  
14 Sambærilegt ákvæði er að finna í 36. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 
dómstóls.  
15 Slík aðild var t.d. talin vera fyrir hendi í Húsbankamálinu (mál dómstóls EFTA, E-4/97). 
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Um 2. mgr.  
Hér er tekið fram að hafi eftirlitsvald hafnað kröfu eða vísað frá geti sá sem lagði fram 
kvörtun höfðað mál fyrir dómstólum í aðildarríki. Viðkomandi dómstóli sé þá heimilt og 
stundum skylt að óska eftir forúrskurði dómstóls ESB um túlkun laga sambandsins. 
Forúrskurður dómstóls ESB felur í sér bindandi niðurstöðu fyrir viðkomandi dómstól 
aðildarríkis og aðila málsins. Sé sama regla heimfærð upp á EFTA-ríkin (34. gr. samnings 
EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls) kemur fram sá munur að 
dómstólum EFTA-ríkjanna er heimilt en aldrei skylt að leita álits EFTA-dómstólsins sem auk 
þess gefur aðeins ráðgefandi álit sem telst ekki bindandi fyrir viðkomandi landsdómstóla.  
 
Í 2. mgr. aðfaraorðanna segir ennfremur: „Þegar ákvörðun eftirlitsyfirvalds til framkvæmdar 
ákvörðun persónuverndarráðsins er vefengd fyrir innlendum dómstól og deilt er um gildi 
ákvörðunar persónuverndarráðsins hefur innlendi dómstóllinn ekki vald til að lýsa ákvörðun 
þess ógilda heldur verður hann að vísa álitaefninu um gildi til Dómstólsins (þ.e. dómstóll 
ESB, innskot hér) í samræmi við 267. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, eins 
og Dómstóllinn túlkar hana, ef hann telur ákvörðunina ógilda.“  
 
Hér kemur fram munur á ESB- og EES-rétti sem hefur þýðingu að því leyti að dómstóll ESB 
hefur heimild í forúrskurði til að ógilda ákvörðun stofnunar ESB. EFTA-dómstóllinn hefur 
ekki sambærilega heimild. Það bætist við eins og fyrr segir að dómstólum EFTA-ríkjanna er 
heimilt en aldrei skylt að leita álits EFTA-dómstólsins sem auk þess gefur eðeins ráðgefandi 
álit.  
 
Þá er ennfremur alveg ljóst að verði reglugerðin tekin upp í íslenskan rétt geta íslenskir aðilar 
látið á það reyna fyrir íslenskum dómstólum hvort tiltekin ákvörðun innlendra eftirlitsaðila 
standist íslensk lög, þar á meðal stjórnarskrá, t.d. með kröfu um ógildingu. Skiptir í því 
sambandi engu máli þótt ákvörðun hins innlenda eftirlitsaðila kunni að vera byggð á (eða 
bundin við) ákvörðun alþjóðlegrar eftirlitsstofnunar. Íslenskir dómstólar hefðu hins vegar 
ekki vald til að dæma um hvort hin erlenda ákvörðun (sem kann að vera undirliggjandi 
íslenskri ákvörðun) sé lögmæt samkvæmt ESB- eða EES-rétti. 
 
Í lokasetningu 2. mgr. segir: Hins vegar má innlendur dómstóll ekki vísa áfram16 álitamáli um 
gildi ákvörðunar persónuverndarráðsins að beiðni einstaklings eða lögaðila sem hafði haft 
tækifæri til að höfða mál til ógildingar þeirri ákvörðun, einkum ef ákvörðunin varðaði beint 
sérstaka hagsmuni hans, en gerði það ekki innan frestsins sem mælt er fyrir um í 263. gr. 
sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Hér er með öðrum orðum reynt að koma í veg 
fyrir að þessir aðilar komist inn bakdyramegin ef svo má segja. Það gæti átt við ef þessir 
aðilar höfðu næga lögvarða hagsmuni til að höfða ógildingarmál beint fyrir ESB-dómstólnum 
en höfðu ekki hafið slíkt mál innan þess frests (2 mánuðir) sem um getur í 263. gr. sáttmálans 
um starfshætti Evrópusambandsins. Þessir aðilar ættu þá ekki að geta höfðað mál fyrir 
innlendum dómstólum eftir að fresturinn var liðinn, gert ógildingarkröfu þar og fengið eftir 
atvikum forúrskurð í því máli um ógildinguna. Sambærilegt kerfi er ekki til í EES-rétti og því 
kemur þetta atriði ekki til skoðunar hér.  
 
Af framanritaðri umræðu um 143. gr. aðfaraorða umræddrar reglugerðar sést að nokkur 
munur kemur hér fram á valdsviði dómstóla ESB og EFTA. Breyting á valdsviði EFTA-
dómstólsins til samræmis við valdsvið ESB-dómstólsins er ekki fær leið enda myndi hún hafa 
alvarlegan stjórnarskrárvanda í för með sér hér á landi vegna þess framsals á dómsvaldi sem í 

                                                 
16 Þ.e. til forúrskurðar. 
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því fælist. Má í því sambandi rifja upp að þau frávik sem aðilar EES-samningsins urðu að 
lokum ásáttir um varðandi valdsvið EFTA-dómstólsins (miðað við valdsvið dómstóls ESB) 
komu ekki síst til vegna þeirra stjórnarskrárlegu fyrirvara sem Ísland gerði í 
samningaviðræðunum. 
 
Undirritaður telur að unnt og raunar rökrétt sé að miða lausn á þessu við það kerfi sem EES-
samningurinn áskilur í 62.–64. gr. í kaflanum um ríkisaðstoð. Reglurnar um ríkisaðstoð 
beinast að ríki og stofnunum þess en ekki að einkaaðilum, rétt eins og umrædd reglugerð. 
Ríkisstyrkir geta einnig varðað einkaaðila óbeint með svipuðum hætti og ákvæði 
reglugerðarinnar. Samningsaðilar upphaflegs EES-samnings sættu sig við þá lausn sem þar 
getur um þrátt fyrir þann mun sem er á valdsviði umræddra dómstóla ESB og EFTA.  
 
Eftir atvikum væri lausn fólgin í því að ESA tæki ákvarðanir sínar á grundvelli uppkasts frá 
Persónuverndinni. Sú lausn hefði vissa stoð í fordæmum í reglugerðum um eftirlit með 
fjármálamörkuðum. Hún myndi að vissu leyti tryggja samræmda beitingu reglna á þessu sviði 
og ekki raska því hlutverki sem dómstólar ESB og EES hafa á grundvelli EES-samningsins. 
Á hinn bóginn er þessi leið auðvitað talsvert einhliða til hagsbóta fyrir ESB.  
 
 
Reykjavík 14. desember 2017 
 
Stefán Már Stefánsson,  
prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.  
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