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Efn i: Frumvarp til laga nm útlendinga og tvær tilskipanir ESB

í frumvarpi til nýrra útlendingalaga, þskj. 541, eru tvær mikilvægar tilskipanir ESB 
innleiddar, annars vegar tilskipun 38/2004/EB um frjálsa för fólks innan EES og hins vegar 
tilskipun 115/2008/EB um brottvísanir utan EES ríkisborgara í ólögmætri dvöl.

Tilskipun 38/2004/EB um frjálsaförfóiks á EES

Tilskipunin var innleidd að hluta til í núgildandi lög um útiendinga með lögum nr. 86/2008, 
um breytingar á lögum um útlendinga, nr. 96/2002, og með lögum nr. 83/2012, um  breytingu 
á lögum um útlendinga, nr. 96/2002, en frumvarp þetta miðar að því að innleiða tilskipunina 
að áillu  og kom a til móts við athugasemdir frá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) um að Island 
hafi ekki innleitt tilskipunina með fúllnægjandi hætti. Að undangengnum samskiptum við 
ESA barst innanríkisráðuneytinu þann 19. desember 2012 rökstutt álit (reasoned opinion) fi-á 
ESA, þar sem því er lýst að hvaða leyti stofhunin telji innleiðingu tilskipunarinnar vera 
ófullnægjandi. Veittur er tveggja mánaða frestur frá móttöku bréfsins til að ljúka 
innleiðingunni. Náist það ekki er ESA heimilt að stefna íslenskum stjórnvöldum fyrir EFTA 
dómstólinn og m á búast við að svo verði gert.

THskipuit 115/2008/EB um brottvísanir

Tilskipunin öðlaðist gildi 24. desember 2010 og var ísland bundið a f  henni frá þeim tíma. 
ísland er hins vegar eina ríkið sem ekki hefur enn innleitt tilskipunina. Ekki hefúr áður reynt á 
afleiðingar slíkra tafa við innleiðingu hvað ísland varðar, en samkvæmt 4. mgr. 8. gr. 
samnings um þátttöku íslands í Schengen samtarfmu geta þau tilvik sem þar eru nefnd leitt til 
sambandsslita.

Staðan

Afar brýnt er að þau ákvæði útlendingalagafrumvarpsins, sem eru til innleiðingar á 
ofannefndum tilskipunum, nái fram að ganga í þinginu og verði að lögum,


