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í bréfí formanns utanríkismálanefndar dags. 15. des. sí. er ég beðinn um að gera stutta grein 
fyrir mati mínu á forsendum hinna svokölluðu BrUssei-viðmiða.

Þeir sem sátu fundinn í BrÖssel um þessi viðmið af íslands hálfu höföu að sjáífsögðu ákveðið 
veganesti með sér, sem ráðherrar höfóu farið yfír, ti! að styðjast við í viðræðunum. Geri ég ráð 
fyrir að neftidin hafí kynnt sér þau atriði hjá samningamörmunum.

Mat mitt á viðmiðunum má segja að komi fram í athugasemdum með þingsályktunartillögu 
þeirri sem utanríkisráðherra flutti á Alþingi f.h. þáv. ríkisstjómar í nóv. 2008. Sambærilegt mat 
kemur fram í áliti meiri hluta utanríkismájanefndar um tillöguna, dags. 5. des. 2008, en þar segir 
m.a. að það sé álit meiri hlutans að íeita þurfí pólitískrar lausnar á vandamálinu.

Ennfremur segir í áliti meirí hlutans: “Frumforsenda þess að leitað væri pólitískrar lausnar á 
málinu var að tryggt yrði að tekið yrði tíllit til hinna erfíðu aðstæðna sem nú eru uppi á íslandi. 
Þau umsömdu viðmið sem þingályktunartillagan fjallar um fela í sér viðunandi forsendur fyrir 
lausn að áliti meiri hlutans. Ekki er faílið frá þeim lagarökum sem ísland hefur sett fram, en 
fallist á að leita samninga á grundvelli sameiginlegra viðmiða.”

Síðar í álitinu segir: “LeiðÍ samningar ekki til ásættanlegrar niðurstöðu fyrir ísland er það 
sjálfstætt úrlausnarefni hvemig stjórvöld og Alþingi vinna úr þeirri stöðu* en hin umsömdu 
viðmið fela ekki í sér að stjómvöíd afsali sér með einhverjum hætti lagalegri stöðu að þjóðarétti 
sem ríkið hefur í dag.”

Með hinum umsömdu viðmiðum var lagður nýr grunnur að viðræðum við Breta og 
Hollendinga um hið vandasama Icesave mál óháð því sem aðilum hafði áður farið í milli. Segja 
má að málið hafi þá verið “núllstillt”. Sérstaklega mikilvægt var að tekið var fram að í 
samningaviðræðum skyldi tekið tillit til hinna erfíðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísiand var í 
á þeim tíma og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gerðu íslandi kleift að 
endurreisa fjármála- og efnahagskerfí sitt. Jafnframt var ljóst að endanleg niðurstaða með nánari 
útfærslum á einstökum atriðum myndi bíða formlegra samningaviðræðna.

í síðasta viðmiðinu var tekið fram að stofnanir Evrópusambandsins og Evrópska efhahags- 
svæðisins myndu taka áframhaldandi þátt í feríinu sem færi fram í samráðí við þær. Þetta atriði 
var að mínum dómi afar mikilvægt því með þvi var undirstrikað að niðurstaðan yrði að vera 
pölitísks eðlis og ekki um að ræða hefðbundið skuldauppgjor. Til að undirstrika þetta var fulltrúi 
Frakklands, þáverandi formennskuríkis ESB? mættur á viðræðufiindi í Haag í byrjun desember 
2008. Mér er ekki kunnugt um hvort svo hefur verið síðan.

Vísa ég að öðru leyti til áðurnefndra gagna.

Virðingarfyllst,


