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um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 96/2009, um heimild til handa íjármálaráðherra, fyrir hönd 
ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og 
hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka 
íslands hf.

Frá utanríkismálanefhd.

Fjárlaganefnd hefur nú til meðferðar 76. mál, ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og Qárfesta (Icesave-reikningar). Með bréfi dags. 10. desember sl. óskaði 
fjárlaganefnd eftir því við utanríkismálanefnd að upplýst yrði nánar um hvaða forsendur 
bjuggu að baki Brussel-viðmiðunum frá nóvember 2008 og að í því sambandi yrði óskað eftir 
minnisblaði frá utanríkisráðuneyti og fjármálaráðuneyti, auk þess sem aflað yrði upplýsinga 
frá þáverandi forsætis- og utanríkisráðherrum um forsendumar. Þá óskaði fjárlaganefnd eftir 
því að farið yrði yfir misræmi í túlkun forsætisráðherra íslands og forsætisráðherra Bretlands 
á samningunum, m.a. með því að aflað yrði minnisblaðs frá forsætisráðherra um málið.

Utanríkismálanefnd kom saman 12. desember sl. og tók erindið fyrir ásamt embættis- 
mönnum frá forsætis- og utanríkisráðuneytum. Á fundinum voru lögð fram tvö minnisblöð, 
annars vegar um Brussel-viðmiðin og hins vegar um misræmi í túlkun forsætisráðherra ís- 
lands og Bretlands á samningunum. Minnisblöðin fylgja áliti þessu sem fylgiskjöl I og II.

í sameiginleguminnisblaði utanríkisráðuneytis og fjármálaráðuneytis er fariðyfir forsögu 
málsins, hvað viðmiðin feli í sér og tengsl við efnahagsáætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Gerð er grein fyrir því að af íslands hálfu hafi verið litið svo á að með hinum sameiginlegu 
viðmiðum væri komin upp ný staða í samningaviðræðunum við Breta og Hollendinga og að 
meira tillit yrði tekið til hinna fordæmalausu aðstæðna á íslandi en gert hafði verið fram að 
því. Því fælist nokkurs konar núllstilling í Brussel-viðmiðunum. Hins vegar hefði strax kom- 
ið í ljós að meira þyrfti til að ná afgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og nauðsynlegt hefði 
verið að herða á orðalagi í 9. lið viljayfirlýsingar íslenskra stjómvalda til framkvæmda- 
stjómar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, en það hefði verið gert á þeirri forsendu að í viðbótinni 
fælust engin ný réttaráhrif.

í minnisblaði forsætisráðuneytisins er því lýst að ekki felist misræmi í bréfum ráðherranna 
heldur sé lögð áhersla á mismunandi atriði í samningum ríkjanna sem stangist engan veginn 
á.

Utanríkismálanefnd óskaði einnig eftir minnisblöðum frá fyrrverandi forsætisráðherra og 
fyrrverandi utanríkisráðherra í framhaldi af ósk fjárlaganefndar. Minnisblöðin fylgja áliti 
þessu sem fylgiskjöl III og IV.

í minnisblaði fyrrverandi forsætisráðherra kemur fram að með Brussel-viðmiðunum hafi 
verið lagður nýr grunnur að viðræðum við Breta og Hollendinga um hið vandasama Icesave 
mál óháð því sem aðilum hafði áður farið í milli og mætti segja að „málið hafi þá verið núll- 
stillt“ . Sérstaklega mikilvægt hafl verið að tekið var fram að í samningaviðræðum skyldi 
tekið tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísland var í á þeim tíma og knýj- 
andi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gerðu íslandi kleift að endurreisa fjármála- 
og efnahagskerfi sitt.
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í minnisblaði fyrrverandi utanríkisráðherra er farið yfir forsendur Brussel-viðmiðanna. 
Þar kemur m.a. fram að með hinum sameiginlegu viðmiðum hafi verið reynt að tryggja að 
í viðræðum ríkjanna yrði gætt jafnvægis milli þeirra skuldbindinga sem íslendingar tækju á 
sig og þeirra „erfiðu og fordæma!ausu“ aðstæðna sem rfktu á íslandi en það orðalag vísaði 
til skuldaþols ríkissjóðs og greiningar AGS-skýrslu til sjóðsstjómar á fordæmalausum 
aðstæðum hér þar sem bæði ríkti fjármálakreppa og gjaldeyriskreppa. Að mati fyrrverandi 
utanríkisráðherra var þar með „samkomulagið við Hollendinga frá 11. okt. úr sögunni“.

Alþingi, 19. des. 2009.

Ámi Þór Sigurðsson, form.,
Valgerður Bjamadóttir,

Bjami Benediktsson,
Helgi Hjörvar,

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
Þórunn Sveinbjamardóttir,

Birgitta Jónsdóttir,
Ragnheiður E. Ámadóttir,

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.

Fylgiskjöl með álitinu:
I. Minnisblað frá utanríkisráðuneyti og fjármálaráðuneyti um Brussel-viðmiðin, dags. 14. 

desember 2009.
II. Minnisblað um meint misræmi frá forsætisráðuneyti, dags. 14. desember 2009.

III. Minnisblað frá Geir H. Haarde, dags. 19. desember 2009.
IV. Minnisblað frá Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, dags. 18. desember 2009.



M innisblað

TII: Utanríkismálanefiidar
Frá: Utanríkisráðuneyti, fjármálaráðuneyti.
Dags: 12.14.09

Efiil: Brussel-viðmiðin

Inngangur
Vísað er til beiðni utanríkismálanefndar, dags. 12. desember s.l., til utanríkisráðuneytisins og 
Qármálaráðuneytisins þar sem farið er fram á upplýsingar um hvaða forsendur bjuggu að baki 
Brussel-viðmiðunum.

Forsaga
Hinn 11. október í fyrra gerðu íslensk stjómvöld samkomulag við Hollendinga um tíu ára 
lánsuppgjör á Icesave-skuldbindingum með 6,7% vöxtum og þriggja ára 
afborgunarleysistímabili. Ami Mathiesen, þáverandi fjármálaráðherra og Wouter J. Bos, 
fjármálaráðherra Hollands tilkynntu um samkomulagið sama dag. Báðir ráðherramir fognuðu 
því að lausn hefði fundist á málinu. Við það tækifæri sagði Ámi að aðalatriðið væri að málið 
væri leyst og Bos kvaðst einkum ánægður með að staða hollenskra innstæðueigenda væri 
skýr.

A sama tíma og í kjölfarið áttu íslensk stjómvöld í viðræðum við Breta um lausn Icesave- 
deilunnar. Þær viðræður voru flóknari og erfiðari, m.a. vegna beitingar breskra stjómvalda á 
svokölluðum hryðjuverkalögum. í byijun nóvember var enn ósamið við Breta og á fundi í 
ráðherraráði ESB skipuðu Qármálaráðherrum og ráðherrum efnahagsmála (ECOFIN) 4. 
nóvember 2008 var gerð tilraun til að ná samkomulagi um að leggja málið í gerðardóm. Á 
fundinum var ákveðið að skipa gerðardóm með fulltrúum tilnefiidum af ráðherraráði ESB, 
framkvæmdastjóm ESB, Eftirlitsstofiiun EFTA og EFTA (sem væri tilnefhdur af íslandi), en 
Seðlabanki Evrópu skipaði oddamanninn. Þegar í ljós kom að umboð dómsins til að skilgreina 
skuldbindingar íslands væri mjög víðtækt, dóminum væri ætlaður mjög skammur tími til að 
komast að niðurstöðu, og að niðurstaðan væri bindandi, var það mat ríkisstjómarinnar að 
Island gæti ekki fallist á þessa málsmeðferð. Hinir fulltrúamir komu engu að síður saman og 
gáfu samdóma álit eftir rúmlega sólarhringsskoðun um að íslenska ríkinu bæri að ábyrgjast 
greiðslu lágmarkstrygginga samkvæmt tilskipuninni dygðu eignir Tryggingarsjóðsins ekki til. 
Island hefúr ekki viðurkennt þessa niðurstöðu sökum framangreindra annmarka á 
málsmeðferð en hún talar sínu máli.

Islensk stjómvöld voru því í afar þröngri stöðu en rétt er að rifja upp að dregist hafði að koma 
efnahagsáætlun íslands á dagskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS). Á þessum tíma var mikill 
þrýstingur innlands að ganga frá málinu þar sem gjaldeyrisþurrð hefði að óbreyttu skapast í 
landinu innan örfárra vikna.

íslensk stjómvöld áttu fundi við nokkur ríki ESB (Holland, Bretland, Þýskaland, Austurríki 
auk Norðurlandanna) undir stjóm frönsku formennskunnar til að þreifa á því hvemig hægt 
væri að höggva á hnútinn. Var lögð á það áhersla af íslands hálfu að fá formennskuríkið að 
borðinu og beina því úr þeim harða tvíhliða farvegi sem málið hafði verið í milli íslands og 
Bretlands annars vegar og íslands og Hollands hins vegar.
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Um miðjan nóvember leiddu þessar viðræður til samkomulags um grundvallarþætti og 
framhald málsins, svokallaðra Brussel-viðmiða en þau eru svohljóðandi:

UMSAMIN VIÐMIÐ

1. Ríkisstjóm Islands hefur átt viðræðuflindi með stofnunum Evrópusambandsins og 
hlutaðeigandi aðildarríkjum þess um skuldbindingar íslands samkvæmt 
samningnum um Evrópska efhahagssvæðið að því er tekur til tilskipunar um 
innstæðutryggingar 94/19/ EBE. Aðilar komu sér saman um að tilskipunin um 
innstæðutryggingar haf! verið felld inn í löggjöfina um Evrópska efhahagssvæðið í 
samræmi við samninginn um Evrópska efhahagssvæðið og gildi því á Islandi með 
sama hætti og hún gildir í aðildarríkjum Evrópusambandsins.

2. Viðurkenning allra aðila á þessari lagalegu stöðu greiðir fyrir skjótri niðurstöðu 
samningaviðræðna þeirra sem nú standa yfír um fjárhagsaðstoð við ísland, þ.m.t. 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þessar samningaviðræður skulu fara fram með 
samhæfðum og samræmdum hætti og skal þar tekið tillit til hinna erfiðu og 
fordæmislausu aðstæðna sem Island er í og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða 
ráðstafanir sem gera íslandi kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfí sitt.

3. Stofnanir Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins munu taka 
áframhaldandi þátt í þessu ferli sem fer fram í samráði við þær.

Hvað fela viðmiðin í sér?
Viðmiðin fela í fyrsta lagi í sér að íslensk stjómvöld fallast á að tilskipun 94/19/EB gildi á 
Islandi með sama hætti og í aðildarríkjum ESB en jafhframt og í öðru lagi er lögð áhersla á að 
samningsaðilar muni taka tillit til „hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísland er í og 
knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera íslandi kleift að endurreisa íjármála- 
og efiiahagskerfi sitt“. í þriðja lagi er lögð sérstök áhersla á að stofiianir ESB og EES taki 
áframhaldandi þátt í samningaferlinu sem fari fram í samráði við þær.

I samkomulaginu er ekki mælt fyrir um greiðsluskyldu íslenska ríkisins en tekið er fram að 
tilskipunin um innstæðutryggingar gildi á íslandi með sama hætti og í aðildarríkjum ESB. 
Þrátt fyrir að íslensk stjómvöld hafi haldið því fram, og haldi raunar enn fram, að 
lögfræðilegur vafi ríki um ábyrgð aðildarríkja EES á innstæðutryggingakerfum við kerfishrun 
eins og varð á íslandi, var ljóst að á þessum tíma voru öll aðildarríki ESB, og eru enn, þeirrar 
skoðunar að heimaríki beri ábyrgð á starfsemi útibúa banka, skráðum í heimaríki, í öðrum 
aðildarríkjum EES og þar af leiðandi skuli innstæðutryggingakerfi heimaríkis ábyrgjast innlán 
upp að lögbundnu lágmarki.

A f  hálfu íslands var litið svo á að með hinum sameiginlegu viðmiðum væri komin upp ný 
staða í samningaviðræðummi við Breta og Hollendinga og að meira tillit yrði tekið til hinna 
fordæmalausu aðstæðna á Islandi en gert hafði verið fram að því, svo sem í samkomulaginu 
frá 11. október. I Brussel-viðmiðunum fælist n.k. núllstilling og var megintilgangur þeirra 
þríþættur. I fyrsta lagi að losa um þá stíflu sem myndast hafði við afgreiðslu 
efiiahagsáætlunar Islands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, í öðru lagi að komast imdan 
niðurstöðu gerðardómsins sem felldur var í kjölfar ECOFIN fundarins og í þriðja lagi að 
skapa grundvöll fyrir nýjum samningaviðræðum þar sem tekið yrði tillit til sérstaldega 
erfiðrar stöðu Islands m.a. í formi hagstæðari lánakjara en þeirra sem fallist hafði verið á við 
Hollendinga mánuði fyrr.
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Tengsl vlð efnahagsáætlun AGS
Daginn eftir samþykkt viðmiðanna kom hins vegar í ljós að meira þurfti til að ná afgreiðslu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Sjóðsstjómin vildi hafa tryggingu fyrir því að áætlunin væri 
fullfjármögnuð og það var hún þá og því aðeins að fjármunir kæmu frá Norðurlöndunum sem 
aíltur á móti vildu hafa tryggingu fyrir því að Icesave deilan væri í viðunandi farvegi. Til að ná 
samstöðu um að svo væri reyndist því nauðsynlegt að herða á orðalagi í 9. lið viljayfirlýsingar 
íslenskra stjómvalda til ftamkvæmdastjómar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og var það gert á 
þeirri forsendu að í viðbótinni fælust engin ný réttaráhrif. Upprunaleg viljayfirlýsing var frá 
nóvemberbyijun 2008. Níundi liður viljayfirlýsingarinnar fylgir hér með og er sá hluti 
undirstrikaður til áherslu sem bætt var við 15. nóvember til að tryggja afgreiðslu málsins hjá 
sjóðnum:

„Við höfum einsett okkur að koma á traustu og gagnsæju ferli í samskiptum við 
innlánshafa og lánveitendur hinna yfirteknu banka. Unnið er skipulega að 
sambærilegu samkomulagi við alla þá erlendu aðila sem hagsmuna eiga að gæta 
gagnvart Tryggingasjóði innstæðueigenda og fjárfesta hér á landi í samræmi við 
lagaramma EES. ísland hefur heitið bví að virða skuldbindinear á grundvelli 
innstæðutrvggingakerfísins eaenvart ðllum trvggðum innlánshðfum. Þetta bvegist 
á beim skilninei að unnt verði að forfiármaena bessar kröfiir fvrir tilstvrk 
viðkomandi erlendra ríkia og að iafht ísland sem bessi riki séu staðráðin í að efha 
til viðræðna á næstu döeum með bað að markmiði að ná samkomulagi um nánari 
skilmála veena bessarar forfiármögnunar. Enn fremur viðurkennum við að það sé 
lykilatriði í réttlátri meðferð gagnvart innstæðueigendum og kröfuhöfum á hendur 
yfirteknu bönkunum að nýju bankamir greiði sannvirði fyrir þær eignir sem fluttar 
voru frá gömlu bönkunum. Við höfum komið upp gagnsæju ferli þar sem tvö 
teymi sjálfstæðra endurskoðenda sjá um að meta sannvirði eigna. Almennt munum 
við tryggja að meðferð á innstæðueigendum og lánardrottnum sé sanngjöm, jöfh 
og án mismununar og í samræmi við gildandi lög."

Bæði upprunalega viljayfirlýsingin og breytingin voru undirritaðar af Áma M. Mathiesen, 
þáverandi fjármálaráðherra, og Davíð Oddssyni, þáverandi formanni bankastjómar 
Seðlabankans.

í kjölfarið var umsókn íslands hjá AGS samþykkt hinn 19. nóvember 2009, en samkvæmt 
áætluninni fær ísland 2,1 milljarða Bandaríkjadala frá sjóðnum og viðbótarlán, allt að þremur 
milljörðum dala frá öðrum ríkjum. Fljótlega eftir samþykkt AGS fóru að berast vísbendingar 
um hagstæðari samningskjör og á samningafundi í byijun júní sl. töldu hollensk stjómvöld 
skuldbindingu sína samkvæmt Brussel-viðmiðunum vera helstu ástæðu fyrir því að þau væru 
reiðubúin til þess að fallast á hagfelldari lánakjör en í fyrra samkomulagi.
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Forsœtisráðuneytið

M i n n i s b l a ð

Viðtakandi: Utanríkismálanefnd Alþingis
Sendandi: Forsætisráðuneytið
Dagsetning: 14.12.2009
Málsnúmer: FOR09120041
Bréfalykill: 20.0

Efni: Minnisblað um meint misræmi.

Forsætisráðuneytinu barst þann 11. desember sl. tölvubréf frá rítara utanríkismálanefndar þar sem 
fram fram kemur að fjárlaganefVid hafi óskað eftir því að utanríkismálanefnd færi yfir "misræmi f 
túJkun forsætisráðherra íslands og forsætisráðherra Bretlands á Icesave-samningunum" og að 
utanríkismálanefnd óski eftir minnisblaði firá forsætisráðherra um málið. Forsætisráðuneytið hefiir 
fjallað um málið og gerð er grein fyrir þvi í minnisblaði þessu.

Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra íslands, og Gordon Brown, forsætisriðherra Bretlands, hafa 
átt í bréfaskiptum vegna Icesave-málsins sbr. meðfylgjandi afrit af bréfum ráðherranna. í bréfum 
ráðherranna felst ekki misracmi eins og reifað er í minnisblaði þessu.
í kjölfar samþykktar Alþingis á lögum um rfldsábyrgð á láni Breta og HoIIendinga til Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta sendi Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, starfsbræðrum sfnum í 
Bretlandi og Hollandi bréf þar sem óskað er atbeina þeirra til að ná fram farsælli lausn að þvf er 
varðar Icesave-málið.
í svarbréfum Gordons Brown og Jan Peter Balkenende við bréfi forsætisráðherra er lýst yfir ánægju 
með að lyktir þessa erfiða máls séu nú loks í augsýn og fram kemur að fulltrúar ríkjanna hafi átt mikil 
samskipti undanfamar vikur og mánuði.

í bréfi forsætisráðherra Bretlands, Gordons Brown, er lýst yfir ánsgju með þann árangur sem nóðst 
hafi. Frumvarpið sem nú sé til umfjöliunar á Alþingi muni tryggja að lánasamningamir gangi upp frá 
lögfræðilegum sjónarhóli. t>á fagnar hann þvf að ríkisstjóm Islands hafí heitið því að tryggja að 
ríkisábyrgðin verði lagalega bindandi.

í bréfi forsætisráðherra Hollands, Jan Peter Balkenende, er vfsað í fundi fulltrúa rfkjanna f Haag, 
London og Reykjavík. Þá hafi utanríkisráðherrar og fjármálaráðherrar landanna einnig hist. Það sé 
fagnaðarefhi að þessi viðleitni hafi boríð árangur og lánasamningunum veríð breytt. Þessar breytingar 
ættu að nægja til að Ijúka málum varðandi tryggingar innstæðuhafa f Landsbankanum.

Forsastisráðherra sendi í kjölfar firamangreindra svarbréfa breska forsætisráðherranum bréf. 
Meginefhi bréfsins er að minna á að þótt frumvarpið sem nú er til umfjöllunar á Alþingi gerí ráð fyrir 
því að ríkisábyrgðin sé lagalega skuldbindandi þá gangi íslendingar út frá því, komi síðar f Ijós að 
ekki hafí veríð skylt að veita ríkisábyrgð, að allir aðilar muni hittast á ný og ræða saman í góðrí trú og 
af sanngimi.

Ekkert misræmi er því á milli bréfa breska og íslenska forsætisráðherrans heldur er lögð áhersla á 
mismunandi atriði {samningum ríkjanna en þau atríði stangast engan veginn á.



From Tke Ambassador
British Embassy 

Reykjavik

24 November 2009

Mr Sturla Sigxnjónsson 
Fopetgn Policy Advisar 
Prime Ministry 
Stj&narráðshúsinu 
150Reykjavík
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1 öave pleasure eaaclosisg tbe original of the 13 November letter fiom the UK Prime Minister, 
Mr Gordon Brown to Jóhanna Sigurðardóttir, Prime Ministex of Iceland.
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lO  D O W N IN G  S T R E E T
LONDON SWIA 2AA

THE PRIME MINISTER 13 November 2009

Dear Prime Minister

Thank you for your letter of 28 August. It raised a number of 
issues that I have been considering carefully.

As you will be aware following your letter govemment 
representatives from lceland, the Netheriands and the UK continued 
their discussions around the Icesave loan arrangements.

I am encouraged by the progress that has been made. The Bill 
currently being considered by the Althingi will ensure that the loan 
arrangements are legally sound. This is an important step for all of us, 
and I welcome your Govemment’s commitment to ensuring that the 
guarantee is legally binding.

I hope that this issue can now be resolved swiftly, enabling us to 
move forward and develop still further our strong bilateral relationship.

Yours sincerely

Prime Minister Johanna Sigurdardottir



Ambosnule wm hct
Koninkrijk der Nederlanden

No. 264/09
Forsætisráðuneytið

Mábnr. FOH ^ 0 2 .0 0 0 ^  ’Ábm. ^ / / /

Mótt. i w./z.m [Svarfr.

Aths- \ft>ŒQ7DZÐö?-3 |lvm

Tlic Embassy of tíie Kiiigdom of the Netheriands {xesents its complimaiís to the Ministry fi>r 
Foteiga Aífiíirs of tfae Republic oflceland and has the hocour to present hœwith the origmal 
teaer from the Prime hfimster offlie Kingdom of the Netberiands, Mr. Jan Peter Ðalkenende, to 
the Prime Mmiater oflcdaod, Nfrs Jóhanna Sigurðaidóttir, ccmcamng theIcesave Ioan 
agreements. The electronic versicm was send to Ms. Ragnhildur Amljotsdóttir on 13 November.

The Emhassy of the Kingdcan of the Nethcrlands avails itself of this opportunity to renew to Ifae 
Mmistry fijrFonágn Affeirs oftfaeRqwblic oflcelandthe assuraoces of its highest

Os&o, 2 Dccanbcr 2009

UTNCrtofú V M -  :
i

7 DES. 2009 !
The Ministry of ForeigD Afi&irs 
oftfae Republic oflceland
REYKJAVIK



MINISTER-PRESIDENT

Mrs Jóhanna Sigurðardóttir 
Prime Minister of Iceiand

No.: 3084904 The Hague, 12 November 2009

I would iike to thank you for your ietter of the 28* of August in which you point 
out important matters on the Icesave loan agreements.

Within days after your ietter, representatives from Iceland, the United KJngdom 
and the Nethertands met in The Hague. Later on meetings followed in London and 
Reykjavik. Our colieagues from Foreign affalrs and' Finance met and discussed the 
issues as well.
I am very pleased to note that these efforts have been successful 
and that representatives from Iœland, the Unlted Klngdom and the Netheriands 
have agreed upon amendments to the loan agreement. These amendments 
should adequately resolve the issues surroundlng the guarantee of deposit 
holders of Landsbankl. This Is an important step towards a final solutlon between 
our countrfes. I sincerely hope that the agreement can be finalised directly after 
approval of the State Guarantee Act by your parilament, the Althingi.

A deflnitive resolutíon of this Issue will enable us to ieave this difficult period 
behind us and further strengthen the excellent relations between our two 
countries.

Sincerely,

Dr 3an Peter Balkenende
Prlme Minister of the Kingdom of The Netherlands

Ptwtbní 20001 - 2500 EA ‘i-Gravenhage - Kantooradru: Binnenhof 20 - TeL 070-3564100 - Faz 070-3564683



m e o ^ o g o o fj

P R IM E  M IN IS T E R
IC E L A N D

Reykjavík, 28. August 2009

Dear Primc Minister,

Historically, our nations have always enjoyed a strong relalionship and shared the same 
fundamental values. I believe that we have a responsibility to reinforce the cordiality and 
cooperation which has always characterised the relations between Iceland and the Netherlands. 
DifFerences amongst fiiends, neighbours, partners in the EEA and Allies in NATO should not be 
left unresolved. Ih this contex, there are important strategic interests at stake in closing the so- 
called Icesave-issue in a mutually satisfactory manner.

I would like to inform you that the Aithing has approved the provision of a stateguarantee of the 
loan granted by the Govemment of the Netherlands to the Depositors and Investors Guarantee 
Fund o f Iceland enabling it to cover payments to the depositors of Landsbanki íslands, in 
accordance with the loan agreement from 5 June 2009.

The guarantee ensures a repayment of Öie loan with interest, while taking into account the 
unprecedented difficult situation of Iceland and, therefore, the necessity o f jSnding arrangements 
that allow Iceland to restore its fínancial system and economy. The guarantee is based on certain 
economic criteria which may affect the repayment profile but the loan will be fuily serviced 
under normal and projected circumstances.

Given the enormity of the task and the political sensitivity of the issue, the debate in the Althing 
on the Icesave-issue was prolonged and heated. The guarantee of the combined loans fixan the the 
Netherlands and the United Kingdom constitutes the largest financial commitment hitherto 
undertaken by the Govemment of Iceland, with possibly extensive and long-term economic 
ccHisequences due to the numerous xmcertainties resulting fium it

Still, the Althing approved the guarantee but took the necessary precautions to maintaih dd>t 
sustainability and safeguard the viability of Iceland's economy, particularly by linking anmifll 
disbursements with economic growth. The Rqjublic of Iceland has never reneged on its financial 
commitments in the past and the Althing's decision aiíns at making sure that the implementation 
of the agreement is sustainable. It is in the common interest of the three countries concemed that 
Iceland be able to hönour its intemational obligations.

His Excellency
Jan Pieter Balkenende, Prime Minister
Ministry ofGeneral Affairs
Binnenhof20
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
NETHERLANDS



I trust that you will understand Icdand's need for reassurance on an issue of such magnitude and 
that your govemment will, therefore, show faimess when considering the conclusion reached by 
the Althing.

Allow me to suggest that we, as heads of govemment, take the matter in hand andjointly signal a 
new beginning in bilateral relations. If it wece considered to be helpful, I would be prepared to 
come to the Hague for a meeting with you at the earliest convenience.

Sincerely,

Jóhanna Sigurðardömr 
Prime Minister of Iceland



PRIME MINISTER
ICELAND

Dear Prime Minister,

Further to your letter of 13 November 2009,1 have to respond to your emphasis on the legally 
binding nature of the Icelandic state guarantee. The Icesave loan arrangements are so unique 
and involve such significant financial obligations for Iceland, that it is important that all 
parties share the same understanding of the context and the basic elements of the agreements.

With the amended agreements from 19 October 2009, the essence of the Althingi's concems 
were incorporated into the June loan agreements, making them more balanced and in line with 
the so-called Brussels guidelines from Novembar 2008. In partícolar, it is safeguarded that the 
economic burden will not halt the recovery and future development of the Icelandic economy.

However, one major issue remained to be addressed, namely recognition of the fact that 
Iceland undertakes to guarantee reimbursements to depositors in the United Kingdom and the 
Netherlands without there being an unequivocal legal obligation to do so.

Accordingly, the parties agreed on a solution to this matter which does not dinnnish the 
legally binding nature of the Icelandic state guarantee but nonetheless acknowledges Iceland 
assumes this obligation irrespective of whether it ís legally obliged to do so.

First, the Althingi will in the proposed new authorizing act declare that the guarantee is 
granted wi&out the acknowiedgement on Iceland's behalf of &ere being a pre-existing legal 
obligation to do so. If it later became apparent that no such obligation existed, the Minister of 
Finance of Iceland would consult with the other parties to the loan agreements and, if 
necessary, with the European Union and the institutions of the European Economic Area, to 
assess the implications for the loan agreements and the state guarantee.

Second, in a joint trilateral declaratíon of the Ministers of Finance of Britain, Iceland and the 
Netherlands, issued on 19 Octobor 2009, the parties declare a willingness to work together in 
the coming months and years, “including at the request of any of the parties to discuss and 
possibly react to issues Öiat may arise”.

Hence, if Iceland's position were, at a later date in time, to be vindicated by a competent 
adjudicator, we would certainly expect flie other parties to revisit tiie matter in a spirit of 
fairness and good faith.

Reykjavík 17 November, 2009

The Rt. Hon. Gordon Brown, MP 
10 Downing Street 
GB-London SWIA 2AA 
United Kingdom



PRIME MINISTÉR
ICELAND

Reykjavík, 28 August 2009

Dear Prime Minister,

Histörically, our nations have always enjoyed a strong relationship and shared thesame 
fundaraental values. The eveatits of last Autinjm have pot thieto a test, I believe that we have a 
responsibility tofind a way K> return to the cordiality and cooperation which characterised the 
relations between Iceland and the United Kíngdom p«iör to |a$t Octobert Diíferences amongst 
friends, neighbours, partöers in the EEA andAUíes in NATO should notbeleft unresolvéd- In 
this context, there are itdiporUuit stfategio interests at stakö iú closing the so-qalled Icesavé-isáue 
in a mutually satisfactorymanner.

I woujd Uke to hifotitl yOU that tíie Althittg ha$ ápprovíed thé þroviisiofl of a state guárantee of the 
Ioan granted by the Govemment :of the United Kiugdom to the Deþositors and lövéstors 
Guarantée Fötid of Iceland eöabling itto cóver p&ýittéDÉð to íhe depositors of Landsbanki Islands, 
in accordance with the loacn agreemeíit fhMi 5 Júrté 2009.

The guaraatee éastttesa réjwiytnent oftheloan with intereát, while ták&ig into accöunt the 
unprecedented difficuJt sitoation of Icdand 4nd, thérefore, the necessity of íhuling arrHngements 
thai allow Icelaöd to reátoTé its fínðtKÍal systemáíid ecóíiomyr Thé guarantee ia báðed cai certaín 
economlc criteria whichmay affect therepaymoit pröfilé but the lóan wfll be fully serviced 
under noimal and projécted circumstanceg.

Oiven the enormity of the task andthe political seínsitivíty of the issue, tbe debate in the Althing 
on the Icesavé-issue was pjnolonged andheated. The guarantee ofthe coínbined loans fröm the 
United Kifcgdoöi aöd the Nefhédands coöfitítutes the largest finaöcial commitirtent bitherto 
untfeftake&by the Gov«nm«at ofFéelaöd* wifh possibly exténsíve and tong-term econoönc 
cönseqiieftóes due to the ötöaérous UnCertaintíes resöltíng frótö it.

Still, the Althiög approved the gúáranteé but took the necessary þrecaötions to maintain debt 
sustainability and safeguard thé viability oflcelénd's écoöomy, pardcularty by linking annual 
disbursements with ecönomic growth. The Repiájlic of Iceland has never reneged on its fínancial 
commitments in the past and the Althing's decision aims at making sure that the ímplementation 
of theagrettnefit issostainahle. It is in the common interest of the three countries concemed that 
Iepíaöd be ableto honour its intematíonal oblígationa.

His ExCellebcy
Thé Rt.Hon. Qordon Brown, MP 
Prime Miöistéa- 
löDowtóngStreet 
Jjpndfyt
UNITED KINGÐÓM



I trust that you will understand Iceland's need for reassurance on an issue of such magnitude and 
that your goverament will, tíierefixe, show faimess when considermg the conclusion reached by 
the Althing.

Last week, I met with NATO's Secretary General, Mr. Anders Fogh Rasmussen, and he 
conveyed your eaicourgaging message of wanting to move forward ín our bilateral relations.

Allow me to snggest that we, as heads of govemment, take the matter in hand andjointly signal a 
new beginning in bilateral rdatíons. If it were considered to be helpfal, I would be prepared to 
c<xne to London for a meeting with you at the earliest convenience.

Sincerely,

Príme Mmister of Iceland



Geir H. Haarde

19. desember 2009

Utanríkismálanefiul Alþingis 
c/o Ámi Þór Sigurðsson formaður

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

Þeir sem sátu fundinn ( Brössel um þessi viðmið af íslands hálfu höfðu að sjálísögðu ákveðið 
veganesti með sér, sem ráðherrar höfðu ferið yfir, til að styðjast við í viðræðunum. Geri ég ráð 
fyrir að nefiidin hafi kynnt sér þau atriði hjá saihningamönnunum.

Mat mitt á viðmiðunum má segja að komi fram í athugasemdum með þingsályktunartillögu 
þeini sem utanríkisráðherra flutti á Alþingi f.h. þáv. ríkisstjómar í nóv. 2008. Sambærilegt mat 
kemur fram f álití meiri hluta utanríkismáJanefhdar um tillöguna, dags. 5. des. 2008, en þar segir 
m.a. að það sé álit meiri hlutans að leita þurfí póh'tískrar lausnar á vandamálinu.

Ennfremur segir í áliti meiri hlutans: “Frumforsenda þess að leitað væri pólitískrar lausnar á 
málinu var að tryggt yrði að tekið yrði tillit 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 fallið frá þeim lagarökum sem ísland hefur sett fram, en 
fallist á að Ieita samninga á grundvelli sameiginlegra viðmiða.”

Síðar í álitinu segir: “Leiði 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 stjómvöld afsali sér með einhvequm hætti lagalegri stöðu að þjóðaréttí 
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 þvf sem aðilum hafði áður farið f milli. Segja 
má að málið hafi bá verið “nállstillf*. Sérstaklega mikilvægt var að tekið var fram að f 
samningaviðræðum skyldi tekið tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísland var í 
á þeim tíma og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gerðu íslandi kleift að 
endurreisa gármála- og efnahagskerfi sitt. Jafhframt var ljóst að endanleg niðurstaða með nánari 
útfærslum á einstökum atriðum myndi bíða formlegra samningaviðræðna.

í síðasta viðmiðinu var tekið fram að stofrianir Evrópusambandsins og Evrópska efnahags- 
svæðisins myndu taka áframhaldandi þátt f ferlinu sem færi fram í samráði við þær. Þetta atriði 
var að mínum dómi afar mikilvægt því með því var undirstrikað að niðurstaðan yrði að vera 
pólitísks eðlis og ekki um að ræða hefðbundið skuldauppgjör. Til að undirstrika þetta var fiilltrúi 
Frakklands, þáverandi formennskuríkis ESB, mættur á viðræðufundí í Haag f byrjun desember 
2008. Mér er ekki kunnugt um hvort svo hefur verið síðan.

Vísa ég að öðru leytí til áðumefiidra gagna. ,

Virðingarfyllst,

ÁAr



Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
Desember 2009.

FORSENDUR BRUSSEL-VIÐMIÐA 
Minnisblað til utanríkismálanefndar Alþingis.

Inngangur
1. Mögulegar fjárskuldbindingar ríkisins vegna innistæðutrygginga á Icesave 

reikningum og samningar við önnur ríki vegna þess, hafa verið á forræði 
fjármálaráðherra innan ríkisstjóma frá því að neyðarlög voru sett 6.október 
2008 en með aðkomu utanríkisráðherra og annarra ráðherra eftir atvikum.

2. Rétt er að geta þess að undirrituð var talsvert fjarverandi á því tímabili sem um 
ræðir vegna þríggja skurðaðgerða og gegndi iðnaðarráðherra störfum 
utanríkisráðherra í forföllum mímnn. Þannig var ég Qarverandi í 
Bandaríkjunum 22. sept. til 18. okt, á íslandi vikuna 31. okt. til 7. nóv. og loks 
í Svíþjóð 10. til 23. jan. 2009.

Bankahrun og óttinn á fjánnálamörkuðum
3. Eftir setningu neyðarlaganna urðu Qöldamótmæli við sendiráð íslands og 

banka í Hollandi, Lúxemborg, Þýskalandi og víðar þar sem þúsundir 
einstaklinga misstu aðganginn að sparífé sínu. Bankahrunið á íslandi varð m.a. 
af þessum ástæðum að helsta fréttamáli Evrópu í byrjun október og tugir 
fjölmiðlamanna þyrptust til landsins sem og fulltrúar breskra og hollenskra 
stjómvalda sem kröfðust þess að þegar í stað yrði samið um ábyrgðir íslenskra 
stjómvalda á innistæðum í útibúum íslenskra banka. Það var við þessar 
aðstæður sem þáverandi Qármálaráðherra undirrítaði viljayfirlýsingu (MoU) 
við Hollendinga 11. okt sem aldrei varð þó að veruleika vegna þess að 
efnisatriði voru algerlega óviðunandi. Viðræður við Breta fylgdu í kjölfarið en 
engin slík yfirlýsing var gerð gagnvart þeim.

4. Rikisstjóm íslands lýsti eindregið þeirri afstöðu að ísland vildi standa við 
alþjóðlegar skuldbindingar en yfirlýsingar voru engu að síður nokkuð 
misvísandi. Fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra höfðu báðir sagt við bresk 
stjómvöld að ísland myndi reyna að ábyrgjast lágmarksgreiðslur á 
innistæðureikningum. Seðlabankastjóri sagði aftur á móti í Kastljósi þann 7. 
okt. að ísland myndi hundsa með öllu erlendar skuldir bankanna. í kjölfarið 
gaf forsætisráðherra út yfirlýsingu þann 8. okt. þar sem hann ítrekaði að 
ríkisstjómin myndi styða Tryggingasjóð innistæðueigenda við öflun nægilegs 
§ár. Yfirlýsingar seðlabankastjóra birtust hins vegar orðréttar í víðlesnum 
blöðum s.s. Wall Street Joumal og víðar og höfðu víðtæk neikvæð áhrif og 
sköpuðu vantraust á að hjá íslenskum stjómvöldum væri raunverulegur vilji til 
að leysa mál innistæðueigenda í erlendum útibúum bankanna.
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5. Á þessum tíma greip um sig mikil hræðsla á fjármálamörkuðum Evrópu og 
sparifjáreigendur óttuðust um innistæður sínar. Til að bjarga eigin bankakerfí 
greip hver ríkisstjómin á fætur annarri til einhliða aðgerða. írska rikisstjómin 
ákvað þann 30. sept. að tryggja allar innistæður í stærstu bönkunum og um 
leið hófst hljóðlátt áhlaup á breska banka þegar innistæðueigendur tóku að 
flytja Qármuni sína yfir til írlands. Þann 4. okt. ákváðu Þýskaland, Frakkland, 
Ítalía og Bretland að sameinast um aðgerðir gegn Qármálakrqppunni. Sú 
ákvörðun entist í einn dag og þann 5. okt. ákvað þýska ríkisstjómin einhliða að 
tryggja innistæður í þýskum bönkum. Þann 6. okt. íylgdi sú danska í kjölfarið 
og eftir mikinn vandræðagang breskra stjómvalda tilkynntu Gordon Brown og 
Alistair Darling þann 8. okt. um björgunaraðgerðir breskra stjómvalda.

Harðar aðgerðir breskra stjórnvalda
6. Þennan sama dag, eða þann 8. okt., greip breska ríkisstjómin til mjög harðra 

aðgerða gegn íslandi,

a. með beitingu hryðjuverkalaga sem fram til þessa hefur ekki enn verið rökstudd 
gagnvart íslenskum stjómvöldum þó að eftir því hafi verið gengið,

b. með opinberum yfirlýsingum sem birtust í alþjóðlegum sjónvarpsfréttum um 
meintar íyrirætlanir íslenskra stjómvalda sem voru einfaldlega óréttmætar, áttu 
sér ekki sanngjama stoð og leiddu til ómælds tjóns.

Fastafulltrúi íslands hjá NATO setti þegar í stað fram hörð mótmæli á fundi 
NATO- ráðsins í Brussel. Þar mótmælti lsland pólitískri árás á innviði íslensks 
samfélags, án viðvarana og við verstu aðstæður sem landið hafði lengi staðið 
andspænis. í apríl 2009 átaldi bresk þingne&d aðgerðir ríkisstjómar Bretlands 
í skýrslu en í henni segir m.a. um orð breska Qármálaráðherrans: „ We note that 
his comments regarding the intentions o f the Icelandic authorities had a 
serious impact on the confidence held in the remaining solvent Icelandic bank, 
Kaupthing, and it has been suggested that this may have contributed to its 
collapse. "

7. í viðræðum við bresk og hollensk stjómvöld vegna Icesave lögðu íslensk 
stjómvöld áherslu á vilja sinn til að standa við alþjóðlegar skuldbindingar sínar 
en bentu jafhframt á að það væri mat íslenskra fræðimanna á sviði EES-réttar 
að lagaleg ábyrgð íslenska ríkisins á innistæðum við kerfishrun væri of óskýr 
til að hægt væri að fallast skilyrðislaust á hana. ósanngjamt væri að ísland sem 
EES-ríki hefði mun lakari stöðu að þessu leyti en ESB-rikin sem sjálfkrafa 
gætu farið með slíkt mál fyrir Evrópudómstólinn án þess að vera talin 
óheiðarleg í alþjóðasamskiptum. Eðlilegt væri að útkljá ábyrgðina fyrir 
alþjóðlegum viðurkenndum dómstól og enn frekar þar eð skuldabyrðin væri 
sérlega þungbær fyrir ríkissjóð íslands. Vandinn er og hefur alltaf verið að 
önnur ríki hafa samkvæmt þjóðarétti val um hvort þau samþykkja lögsögu 
alþjóðlegs dómstóls þ.m.t. um ábyrgð á innistæðutryggingum eða ekki. EES 
hefur ekki yfirþjóðlegan dómstól eins og ESB og Bretland, Holiand og
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Þýskaland aftóku sameiginlegu EES nefiidina eða nokkra aðra alþjóðlega 
dómstólaleið.

8. Nær allan nóvembermánuð 2008 háði ísland eina hörðustu millríkjadeilu í sögu 
sinni. Markmið ríkisstjómarinnar var að afla nauðsynlegra lána en halda þó 
skuldabyrði innan viðráðanlegra marka, bjarga trúverðugleika hagkerfisins og 
halda viðskiptum við útlönd opnum. Á sama tíma var neikvæð alþjóðleg 
fjölmiðlaumfjöllun útbreidd og síaukin hræðsla við dýpkandi heimskreppu 
fældi ríki frá aðstoð við ísland. Ekki bætti úr skák að fréttir voru mjög 
neikvæðar af lánlausum erindum Seðlabanka íslands til bandaríska 
seðlabankans og rússneskra stjómvalda en í Rússlandi kom það m.a. fram hjá 
fulltrúum Seðlabankans að lán frá Rússum gæti komið í stað aðstoðar AGS.

Undirbúnlngur aðstoðar AGS
9. Fljótlega eflir yfirtöku Glitnis hófust umræður um það hvort leita ætti aðstoðar 

Alþjóða gjaldeyrissjóðsins og voru skoðanir mjög skiptar. Var ég mjög 
ákveðið þeirra skoðunar að aðkoma sjóðsins værí nauðsynleg við þessar 
aðstæður og til þess fallin að skapa tiltrú erlendis á aðgerðum íslenskra 
stjómvalda (sbr. grein í Mbl dags. 13. okt. 2008). Meðan unnið var að 
áætluninni skipulagði utanríkisráðuneytið markvissa kynningu í gegnum net 
sendiherra og annarra fulltrúa gagnvart aðildarríkjum AGS, sérstaklega þeim 
sem eiga sæti í stjóm sjóðsins. Strax eftir heimkomu frá Bandaríkjunum ræddi 
ég við starfssystkin þ.á m. utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Frakklands og 
Þýskalands um stöðuna á íslandi og átökin við Breta. Þá sagði ég frá því að við 
værum að undirbúa umsókn um aðstoð sjóðsins og gætum þurfl á liðsinni 
þeirra að halda ef Bretar reyndu að leggja stein í götu okkar. Ræddi ég 
jafiifiamt við forsætis- og utanríkisráðherra Noregs um þá aðstoð sem þeir 
gætu veitt. Á þessu stigi málsins urðum við einskis vör nema jákvæðni og 
stuðnings, og greinilegt var hversu nákvæmlega var fylgst með íslandi.

10. Þann 24. október 2008 var tilbúin undirrítuð viljayfirlýsing ríkisstjómar íslands 
um efriahagsáætlun með AGS og hana kynntum við forsætisráðherra á 
blaðamannafundi með fslenskum og erlendum Qölmiðlum. í stað þess að sú 
áætlun fengi eðlilega afgreiðslu í Ijósi neyðaraðstæðna innan væntra 
tímamarka, var ferlið teppt án viðvarana eða hreinskiptni í tvíhliða 
samskiptum við ísland.

ECOFIN fundur í Brussel
11. Á fundi Qármála- og efiiahagsmálaráðherra ESB og EFTA í Brussel þann 4. 

nóvember var lagt hart að fv. Qármálaráðherra að samþykkja bindandi 
gerðardóm sem myndi skera úr um ábyrgð á innistæðutryggingum. Gert var 
ráð fyrir að gerðardómurinn væri skipaður 2 fltr. lögfræðideildar og 
framkvæmdastjómar ESB, 1 fltr. ESA, 1. fltr. EFTA (tilnefndur af íslandi) og 
oddamaður væri tílnefiidur af seðlabankastjóra ESB. Dómurinn hefði 24 tíma 
til að kveða upp úrskurð. Þetta var með öllu óásættanlegt þar sem ESB var
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með meirihluta í dómnum og umboð gerðardómsins var alltof víðtaekt en það 
tók til allra skuldbindinga íslands eða eins og það er orðað „the scope oflegal 
obligation o f the Government o f Iceland”. Fulltrúi íslands (EFTA) mætti ekki 
til gerðardómsins og ísland lýsti því strax yfir að það viðurkenndi ekki 
niðurstöðuna sem var skýr og íslandi í óhag. Þar kemur fram að ísland verður 
að tryggja öllum innstæðueigendum 20 þúsund evrur eða eins og segir í 
álitinu: ,Jceland has to make sure that its deposit-guarantee scheme has 
adequate mearts and is in a position to indemnify depositors.” Af hálfu allra 
fulltrúa ESB og EFTA ríkjanna var þvertekið fyrir að fara með málið fyrir 
dómstól þar sem allur réttarágreiningur og óvissa um innlánstryggingar myndi 
grafa undan trausti almennings á bönkum og gæti valdið fjármálakerfi Evrópu 
ómældum skaða.

12. Á þessum tíma lá ljóst fyrir að dómstólaleiðin var lokuð og við íslendingar 
vorum að einangrast á alþjóðavettvangi. Skilaboðin sem við fengum úr öllum 
áttum voru þau sömu: Semjið um lágmarkstrygginguna og það mun greiða 
fyrir aðstoð frá ESB, AGS sem og tvíhliða aðstoð. Við höfðum lagt mikið 
traust á lánafyrirgreiðslu frá hinum Norðurlandaþjóðunum en nú var hún 
bundin því skilyrði að okkur tækist að koma Icesavedeilunni í einhvem farveg. 
Sú lánveiting var aftur óijúfanlega tengd aðstoð Alþjóða gjaldeyrissjóðsins 
sem ekki vildi afgreiða umsókn okkar nema heildarfjármögnun væri tryggð. 
Við bættist svo að við höfðum áreiðanlegar heimildir fyrir því að Bretar beittu 
sér gegn okkur hjá sjóðnum.

Umsamin viðmið
13. í kjölfar Ecofin fundarins héldu fulltrúar utanríkisráðuneytisins nokkra fundi 

með fulltrúum ESB ríkja og framkvæmdastjómarinnar til að freista þess að 
finna leiðir til að leysa þá erfiðu deilu sem upp var komin. Á þeim fundum 
kom m.a. fram að ef strax væri hægt að finna pólitíska lausn á málinu sem 
allir gætu við unað myndu ESB og aðildarríki þess finna leið til að aðstoða 
ísland til að takast á við aðsteðjandi Qárhagsvanda. Frakkar, sem 
formennskuríki í ESB á þessum tíma, voru tilbúnir til að hafa milligöngu og 
var ákveðið að freista þess að marka stefiiu fyrir áframhaldandi viðræður aðila. 
Þann 14. nóv. náðu viðræðunefhd íslands, Hollands, Bretlands og (Þýskalands) 
undir forystu Frakklands samkomulagi um stuttan texta AGREED 
GUIDELINES sem þýtt var umsamin viðmið. Þetta er diplómatískt 
samkomulag sem leiddi til þess að ríkin létu af tafaaðgerðum innan AGS, féllu 
frá niðurstöðu gerðardóms sem bindandi og hófu formlegar samningaviðræður 
á grundvelli EES-réttar, með aðkomu stofhana ESB og með hliðsjón af 
sérstaklega erfiðri stöðu íslands. Þar með var samkomulagið við Hollendinga 
frá 11. okt. úr sögunni.

14. Var það mat okkar, sem að þessum málum komum, að við þær aðstæður sem 
þá voru uppi væri það í raun allra hagur að vinna tíma og leita pólitískra 
lausna á málinu. Með hinum sameiginlegu viðmiðum sem gengið var frá í 
Brussel þann 14. nóvember var reynt að tryggja að í viðræðum ríkjanna yrði
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gætt jafhvægis milli þeirra skuldbindinga sem íslendingar tækju á sig og 
þeirra „erfiðu og fordaemalausu” aðstæðna sem ríktu á íslandi en það orðalag 
vísaði til skuldaþols ríkissjóðs og greiningar AGS skýrslu til sjóðsstjómar á 
fordæmislausum aðstæðun hér þar sem bæði ríkti fármálakreppa og 
gjaldeyriskreppa. A f íslands hálfu var lögð á það mikil áhersla að framhald 
yrði á aðkomu ESB enda höfðu verið gefin skýr fyrirheit í þá veru, og þess 
vegna segir í þriðja lið viðmiðanna: „Stofiianir Evrópusambandsins og 
Evrópska efiiahagssvæðisins munu taka áfiramhaldandi þátt í þessu ferli sem 
fer fram í samráði við þær.” Ástæðan fyrir þessu var fyrst og fremst sú að við 
litum ekki einvörðungu á þetta sem tvíhliða deilu við Hollendinga og Breta 
heldur væri sú deila afleiðing af því gallaða regluverki sem gilti um evrópska 
Qánnálamarkaðinn. Mikilvægt værí að ESB skynjaði ábyrgð sína gagnvart 
íslandi sem þátttakanda í hinum innri markaði með fijálsu flæði fjármagns þó 
það væri ekki aðildarríki að bandalaginu.

15. Á þessu stigi var ákveðið skv. ósk AGS en að kröfu Breta, sem greinilega 
beittu sér mjög innan sjóðsins, að bæta inn í 9.1ið viljayfirlýsingar íslenskra 
stjómvalda til framkvæmdastjómar AGS tilvísun til samkomulagsins í Brussel 
og þess að viðræður væru að hefjast milli deiluaðila. Töldum við að með 
þessu væru Bretar að misbeita stöðu sinni innan AGS og freista þess að rétta 
sinn hlut eftir niðurstöðuna í Brussel. Engu að síður var á þetta fallist af 
íslenskum stjómvöldum þar sem í þessu fólust engin réttaráhrif eða 
viðurkenning á ábyrgð íslands umfram það að EES réttur gilti á íslandi. Rétt 
er að ítreka að þar segir ekkert um að ísland afsaii sér rétti til málsóknar.

16. Ég leit svo á að í hinum sameiginlegu viðmiðum fælust tækifæri sem 
mikilvægt væri að fylgja vel eftir og átti ég m.a. samtöl við starfsfélaga mína 
í áhrífamestu ríkjum Evrópusambandsins þ.m.t. Þýskalands og Frakklands í 
byijun desember til að tryggja skilning á erfiðum og fordæmalausum 
aðstæðum íslands og kanna með hvaða hætti ESB gæti lagt íslandi lið 
Qárhagslega. Fann ég fyrír góðum skilningi á stöðu íslands hjá flestum þeirra 
og lagði spænski utanríkisráðherrann, Miguel Moratinos, m.a. talsvert mikið á 
sig til að tala máli íslands. Fundurinn með David Miliband, utanríkisráðherra 
Breta, var hins vegar erfiður og svo virtist sem hugmyndin um breska 
heimsveldið væri enn í fullu gildi. Fundurinn með Verhagen, utanríkisráðherra 
Hollands, var hins vegar jákvæðarí og var þar rætt um mun hagstæðari 
vaxtakjör en áður höfðu verið í boði og var því fylgt eftír formlega.

Lokaorð
17. Mikilvægt er að hafa í huga að hin sameiginlegu Brussel-viðmið voru 

stefiiumörkun í viðræðum deiluaðila með pólitískri aðkomu þríðja aðila, 
formennskuríkisins í ESB. Eins og réttilega kom fram í álitsgerð 
lögfræðistofunnar Mischon de Reya frá 29. mars sl. voru þau þaðan í frá 
“kjami málsins” fyrir íslendinga því þau færðu inn í forsendur 
samningaviðræðna tillit til „erfiðra og fordæmalausra” aðstæðna okkar, ekki 
bara af hálfú Breta og Hollendinga heldur ekki síður af hálfu ESB. Að auki
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fólst í viðmíðunum að Alþingi hefði lögfest innistæðutryggingar á grundvelli 
EES-gerðar 1999 en engin réttarleg viðurkenning ábyrgðar umfram efiii 
laganna. Þannig mörkuðu þau nýtt upphaf auk þess sem tíminn hefur unnið 
með okkur því í okt/nóv voru öll stjómvöld í Evrópu eins og þaninn strengur 
af ótta við óróann á fjármálamörkuðum og áhlaup á banka hver hjá sér. Sú 
staða hefur róast. Rétt er hins vegar að taka íram ,að þó að hin sameiginlegu 
viðmið feli í sér pólitíska skuldbindingu þá skuldbinda þau ísland ekki með 
neinum hætti að þjóðarrétti ef ný stjómvöld vilja hafa þau að engu.

18. Ég hef hér að framan rakið meginþættina í þeirri atburðarás sem átti sér stað 
allt frá því neyðarlögin voru sett þann 6. okt. 2008 og þar til Brussel-viðmiðin 
voru samþykkt af íslenskum stjómvöldum þann 14. nóv. í Öllu ferlinu taldi ég 
mikilvægt að ísland sýndi ábyrgð en ekki sérhlífiii á alþjóðavettvangi, legði 
áherslu á að ná árangri við samningaborðið en sætti sig ekki við að neytt vaeri 
aflsmunar og síðast en ekki síst væri æfinlega haldið til haga mikilvægi þess að 
smáríki njóti vemdar af alþjóðalögum og dómstólum. Meðan á öllu þessu ferli 
stóð kom undirrituð og/eða fulltrúar utanríkisráðuneytisins margsinnis á fundi 
utanríkismálanefhdar og kynntu henni stöðu mála. Margt af því sem hér hefur 
verið sagt kom m.a. firam í minnisblaðinu „ísland er einangrað” frá 
utanríkisráðuneytinu til nefhdarinnar í nóv. 2008. Ef utanríkismálanefiid telur 
að ennþá sé eitthvað óljóst í þeim þætti málsins sem ég hafði aðkomu að eða 
vitneskju um, er ég fús til að koma á fund nefiidarinnar ef það mætti verða til 
að skýra málið frekar.

Virðingarfyllst,
Reykjavík 18. desember 2009
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Ingjbjöré" Sólrún Gísladóttir 
fyrrverandi utanríkisráðherra.
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