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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um heimild til staðfestingar sameiginlegu EES- 
nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka (umhverfismál) við EES-samninginn, 611. mál og 
frumvarp til laga um loftslagsmál, 751. mál.

Umsögn þessi er sameiginleg frá Samtökum atvinnulífsins, Samtökum iðnaðarins, Samtökum 
álframleiðenda, Samorku og Félagi íslenskra fiskimjölsframleiðenda. Málin tvö eru nátengd. 
Þingsályktunartillagan heimilar ríkisstjórninni að staðfesta ótekna ákvörðun sameiginlegu EES- 
nefndarinnar um að fella inn í EES-samninginn breytingar á kerfi ESB um viðskipti með heimildir til 
losunar gróðurhúsalofttegunda og aflétta þannig fyrirfram stjórnskipulegum fyrirvara. Lagafrumvarpið 
fjallar einkum um innleiðingu réttarreglna sem tengjast kerfi ESB.

A f hálfu samtakanna hefur verið lögð áhersla á að málinu sé hraðað eins og kostur er. Afar mikilvægt er 
að skýra lagaumhverfi íslenskra fyrirtækja um innleiðingu ETS hér á landi. Samtökin hafa stutt 
innleiðingu þess og áttu þátt í undirbúningi að lagafrumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 64/2011 sem 
bæði skyldaði fyrirtæki á landi sem undir kerfið falla til að sækja um s.k. losunarleyfi og innleiddi þann 
hluta viðskiptakerfisins sem fjallar um flugstarfsemi.

Samtökin eru sett í afar erfiða stöðu þar sem það eru miklir hagsmunir í húfi að það gildi sambærilegar 
reglur hér á landi og í Evrópu um úthlutun losunarheimilda og viðskipti með þær, að það sé tekið tillit 
til ákveðinnar sérstöðu hér á landi en hins vegar hefur nánast ekkert samráð verið haft við samtökin 
ólíkt því sem áður var og að lokum hefur umhverfisráðuneytið sett mjög mikla tímapressu á málið án 
þess að færa fyrir því sannfærandi rök. Mikil tortryggni ríkir því í garð þeirra vinnubragða sem viðhöfð 
hafa verið.

Um þingsályktunartillöguna
Þær tilskipanir, reglugerðir og reglur ESB sem ætlunin er að innleiða eru enn ekki hluti EES- 
samningsins. Þingsályktunin gerir ráð fyrir að löggjafinn framselji það vald og þær ákvarðanir sem eftir 
á að taka til sameiginlegu EES-nefndarinnar og framkvæmdavaldsins.

Meginrökin og kannski þau einu getið er í inngangi athugasemda með þingsályktunartillögunni eru að 
fresturinn til innleiðingar sé skammur. Tilskipunin, 2009/29/EB, er hins vegar frá því í apríl 2009 og 
engin grein gerð fyrir því hvers vegna búið er að taka allan þennan tíma til að fella þessa gerð inn í 
EES-samninginn. Ekki er heldur gerð grein fyrir því hvort fyrir liggi drög að aðlögunartexta, hvað í 
honum felist og hvort þess hafi verið freistað að tekið verði tilliti til sérstöðu raforkukerfisins á Íslandi 
og umfangsmikillar tímabundinnar og sveiflukenndrar starfsemi. Síðar í þessari umsögn verður bent á 
að útfærsla viðskiptakerfisins komi sérstaklega illa við steinullarframleiðslu og fiskimjölsframleiðslu án 
þess að unnt sé að lesa slík áform að nokkru út úr tilskipuninni sjálfri.
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Mikilvægt er að gerð verði grein fyrir þeim gerðum og ákvörðunum ESB sem fylgja tilskipuninni en 
alveg er látið hjá líða að gera það. Hér er t.d. átt við ákvörðun 2010/2/EB um lista um atvinnugreinar 
sem eru í hættu vegna kolefnisleka, ákvörðun 2010/345/EB um breytingar á reglum á mælingum og 
skýrslugerð, ákvörðun 2010/670/EB um sjóð losunarheimilda til að hvetja til föngunar koldíoxíðs og 
nýsköpunar, reglugerð 1031/2010/EB um uppboð losunarheimilda og ákvörðun 2011/278/EB um 
úthlutun losunarheimilda án endurgjalds. Þessi listi er ekki tæmandi.

Einnig er rétt að benda á að losunarheimildir hafa fjárhagslegt ígildi og ganga kaupum og sölum á 
markaði. Til þess að íslensk fyrirtæki verði jafnsett samkeppnisaðilum í Evrópu verður að tryggja að 
ákvæði laga um gjaldeyrishöft gildi ekki um þessar heimildir. Viðskipti með losunarheimildir falla ekki 
undir reglur ESB um fjármálagerninga en hins vegar falla viðskipti með afleiður sem tengjast 
losunarheimildum undir þær reglur og einnig undir reglur um markaðsmisnotkun. Langstærstur hluti 
viðskipta eru ýmis konar afleiður s.s. framvirkir samningar. Nú liggja fyrir tillögur framkvæmdastjórnar 
ESB um að viðskipti með losunarheimildirnar sjálfar falli undir þessar reglur. Tilgangurinn er sá að 
tryggja það að viðskiptin verði örugg og komið verði í veg fyrir markaðsmisnotkun. Engin grein er gerð 
fyrir því hvaða áhrif þetta hafi eða muni hafa á lagasetninguna, stöðu íslenskra fyrirtækja og viðskipti 
með heimildir undir núverandi gjaldeyrishöftum.

Til þess að unnt sé að sjá fyrir afleiðingar þess að þingsályktunin verði samþykkt leggja samtökin 
áherslu á að eftirfarandi spurningum verði svarað og er þess eindregið óskað að svörin komi fram í 
nefndaráliti: Hvað veldur því að innleiðing umræddra gerða hefur dregist svo sem raun ber vitni? 
Hvenær má búast við að aðlögunartexti verði endanlega staðfestur af ESB? Hvað felur aðlögunartextinn 
í sér? Hvaða gerðir falla undir væntanlega ákvörðun sameiginlegur EES-nefndarinnar? Kemur það skýrt 
fram í aðlögunartextanum að fyrirtæki í EFTA-ríkjunum eigi jafnan aðgang og fyrirtæki í ESB að 
varasjóði losunarheimilda fyrir nýja starfsemi? Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja hag 
annars vegar steinullarframleiðslu og fiskimjölsverksmiðja hér á landi sem vitað er að munu fara illa út 
úr kerfinu vegna sérstakra aðstæðna hér á landi?

Skattheimta og breyting á öðrum lögum
Annar meginþráður viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir er skattheimta og tekjuöflun fyrir 
ríkissjóði EES-ríkjanna. Í athugasemdum fjármálaráðuneytisins sem fylgja frumvarpi um loftslagsmál 
er talið að tekjur ríkissjóðs af uppboðum loftslagsheimilda geti orðið 600 m.kr. á árinu 2013 og fari 
síðan vaxandi.

Í athugasemdum með frumvarpi til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (aðgerðir í skattamálum, 
verðlagsbreytingar o.fl.) á 140. þingi (mál 195, þingskjal 200) kom meðal annars fram eftirfarandi:
„Ljóst er að taka þ a rf álagningu kolefnisgjalds til frekari skoðunar á næsta ári með hliðsjón a f þeim 
breytingum sem framundan eru á viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir 
gróðurhúsalofttegunda, en þær eru meðal annars fólgnar í því að losun frá  álverum og járnblendi mun 
að öllum líkindum verða háð losunarheimildum frá  og með 1. janúar 2013.” Í minnisblaði 
fjármálaráðuneytisins frá 28. nóvember sl. m.a. í tengslum við ofangreint frumvarp sagði: „Ekki hefur 
staðið til a f  hálfu stjórnvalda að leggja skatt í (sic) hvoru tveggja, aðföng í formi kolefnis a f  
jarðefnauppruna og útblástur gróðurhúsalofttegunda”. Í minnisblaðinu er einnig vísað til 
sameiginlegrar yfirlýsingar fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra og SA og stórnotenda á raforku þar 
sem m.a. kemur fram „að skattheimta að teknu tilliti til fyrirkomulags og kostnaðar vegna viðskipta 
með gróðurhúsalofttegundir (sic), feli almennt ekki í sér lakari starfsskilyrði fyrir fyrirtæki sem reka 
starfsemi sína hér á landi samanborið við önnur Evrópuríki og erlenda samkeppnisaðila á sama

Þannig hefur það legið fyrir um nokkra hríð að fyrirkomulag orku- og auðlindaskatta yrði tekið til 
endurskoðunar þegar fyrir lægi útfærsla á viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir hér á landi. Við það 
yrði miðað að ekki væri á sama tíma verið að skattleggja aðföng og losun gróðurhúsalofttegunda.

markaði.
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Svo vill til að fyrir Alþingi liggur frumvarp til breytinga á lögum nr. 129/2009 um umhverfis- og 
auðlindaskatta á þingskjali 1047 (653. mál) en þar er gert ráð fyrir að lögin verði gerð varanleg. Til þess 
að stefnumörkun sú sem lýst er að ofan og samkomulag við atvinnulífið geti gengið eftir er nauðsynlegt 
að gera eftirfarandi breytingar á lögum nr. 129/2009 og er lagt til að það verði gert með því að bæta 
eftirfarandi ákvæðum við lagafrumvarp umhverfisráðherra á þingskjali 1189:

a) Við 2. gr. laga nr. 129/2009 bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Undanþegin lögum þessum er flugstarfsemi sem felur í sér flugtak eða lendingu á flugvöllum 
á yfirráðasvæði ríkja Evrópska efnahagssvæðisins að því gefnu að viðkomandi flugrekandi 
lúti umsjón íslenska ríkisins samkvæmt lögum um loftslagsmál. Einnig er undanþegin 
staðbundin starfsemi sem fellur undir I. viðauka laga um loftslagsmál.

b) Við 7. gr. laga nr. 129/2009 bætist nýr töluliður svohljóðandi:

3. Raforka sem afhent er til staðbundinnar starfsemi sem fellur undir I. viðauka laga um 
loftslagsmál.

Með þeim breytingum sem hér eru lagðar til yrði tryggt að flugstarfsemi greiði ekki á sama tíma 
kolefnisgjald og verði fyrir kostnaði vegna viðskiptakerfisins. Reyndar er það svo að þrátt fyrir ákvæði 
laganna er kolefnisgjald einungis greitt af innanlandsflugsamgöngum. Allt kolefnisgjald vegna 
millilandaflugs er endurgreitt og felur það fyrirkomulag einungis í sér skriffinnsku og kostnað fyrir þá 
sem innheimta gjaldið, þá sem greiða það og einnig fyrir ríkissjóð.

Einnig yrði tryggt að samkeppnisstaða staðbundinnar starfsemi sem undir viðskiptakerfið fellur myndi 
ekki raskast vegna orkuskatta.

Reyndar er að finna sérstök ákvæði í tilskipunum sem heimila ríkjum að ívilna sérstaklega viðkvæmum 
fyrirtækjum vegna hækkandi orkuverðs sem stafar beinlínis af kostnaði orkufyrirtækja sem undir 
tilskipunina falla. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu þá verða stöðvar sem nýta 
jarðefnaeldsneyti til orkuframleiðslu að kaupa allar sínar losunarheimildir á markaði. Þessi kostnaður 
fer að sjálfsögðu beint út í verðlagið og á meðal annars þátt í hækkandi orkuverði í Evrópu. Til þess að 
þessi kostnaður verði ekki til að fyrirtæki í viðkvæmri samkeppnisstöðu flytjist annað (s.k. kolefnisleki) 
er ríkjunum beinlínis heimilt að niðurgreiða orkuverð til þessara fyrirtækja. Engin ákvæði er að finna 
um þetta í frumvarpi umhverfisráðherra enda varla ástæða til en hins vegar verður að afnema sérstaka 
skattheimtu eins og felst í orkuskattinum á fyrirtæki sem undir viðskiptakerfið falla.

Það er svo annar handleggur að hækkandi orkuverð í Evrópu hefur þau áhrif að orkuverð hér á landi 
mun hækka í svipuðum takti.

Að lokum er rétt að benda Alþingi á að í frumvarpi umhverfisráðherra er enga umfjöllun að finna um 
eðli skattheimtunnar sem felst í frumvarpinu og hvernig hún samræmist 40. gr. stjórnarskrárinnar um að 
engan skatt megi leggja á né breyta né af taka nema með lögum. Slík umfjöllun hefði verið eðlileg.

Almennt um frumvarpið
Viðskiptakerfið leggur verulegar kvaðir á fyrirtækin sem undir það falla. Ekki er einungis um að ræða 
kostnað sem fylgir því að kaupa losunarheimildir heldur er skýrslugerð mjög umfangsmikil og krafist er 
þess að utanaðkomandi faggiltur aðili staðfesti gögn fyrirtækjanna. Eftirlit og kostnaður við það er 
einnig mjög mikill. Ekki er að finna neina umfjöllun um þetta í frumvarpinu.

Þau fyrirtæki sem undir viðskiptakerfið munu falla hér á landi frá næstu áramótum eru álfyrirtækin, 
járnblendiframleiðsla, kísilmálmiðnaður, fiskimjölsverksmiðjur og steinullarframleiðsla.

Steinullarverksmiðjunni á Sauðarkróki, sem nýtir hlutfallslega meiri raforku til framleiðslunnar en 
flestir aðrir framleiðendur, verður reiknuð losun vegna raforkuframleiðslunnar þar sem svipaðar 
verksmiðjur í Evrópu nota raforku sem að hluta er framleidd úr jarðefnaeldsneyti. Slík ákvæði geta
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ekki orðið til annars en að draga úr trúverðugleika kerfisins og sýna fram á furðulegheit 
einstrengingslegrar túlkunar reglna og útfærslu þeirra. Sú niðurstaða gengur gegn eiginlegum tilgangi 
viðskiptakerfis með losunarheimildir að teknu tilliti til aðstæðna á íslenskum orkumarkaði.

Járnblendiframleiðsla fær einungis hluta losunarheimilda án endurgjalds vegna þess að fyrirtækjum í 
Evrópu er gert að nýta afgangsvarma og selja til hitunar eða raforkuframleiðslu. Hér á landi eru engir 
slíkir möguleikar og nýting afgangsvarma frá járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga getur ekki orðið 
samkeppnisfær miðað við núverandi aðstæður.

Fiskimjölsframleiðsla fellur undir ETS-kerfið og ljóst er að úthlutun til verksmiðjanna verður mjög 
óhagstæð vegna þess hve sveiflukennd framleiðslan er og ekki eru til sérstök árangursviðmið fyrir 
framleiðslu fiskimjöls og lýsis. Eina leiðin til að tryggja samkeppnisstöðu fyrirtækjanna er að skilgreint 
verði árangursviðmið (t.d. losun fyrir hvert tonn framleiðslu). Þá er rétt að benda á að miðað við 
áætlaðar úthlutunarreglur muni þeim verksmiðjum sem hafa rafvæðst fyrir viðmiðunartímabil eða 
meðan á því stóð verða hegnt fyrir það þar sem þær munu eiga erfiðara með að draga úr losun þegar 
framleiðsla þeirra eykst með auknu framboði hráefnis.

Eðlilegt væri að tekið væri á þessum sérstöku málum í væntanlegri ákvörðun sameiginlegu EES- 
nefndarinnar. Þótt gerðar yrðu sérstakar ráðstafanir vegna þeirra myndi það í engu rýra gildi 
viðskiptakerfisins og þessi sérstaða á Íslandi er alls ekki meiri en tekið hefur verið tillit til í ríkjum ESB.

Samtökin vilja ekki standa í vegi þess að lagafrumvarpið nái fram að ganga en telja eðlilegt að um 
viðskiptakerfið gildi sérstök lög. Bæði er kerfið mjög flókið og nánast útilokað fyrir allan almenning að 
setja sig inn í reglurnar um kerfið og með því að loftslagsmál munu verða mjög fyrirferðarmikil á 
komandi árum og áratugum er eðlilegt að viðskiptakerfið og breytingar á því fái að þróast eftir 
samevrópskum reglum en að almenn ákvæði verði að finna í sérstakri löggjöf. Það að tengja 
viðskiptakerfið almennri loftslagslöggjöf skapar hættu á misskilningi og tortryggni sem ástæðulaust er 
að bjóða heim. Til dæmis skapar kolefnisbinding engar losunarheimildir í viðskiptakerfinu en mjög 
margir virðast telja að svo sé og með því að tengja þessi mál saman í lagabálk er enn ýtt undir þá hættu.

Samtökin leggja því til eftirfarandi:

c) Að markmið, gildissvið og skilgreiningar í 1. -  3. gr. verði einungis látin ná til 
viðskiptakerfisins sjálfs.

d) Að II. og III. kafli frumvarpsins falli brott.

e) Að heiti frumvarpsins verði „Lög um viðskiptakerfi með losunarheimildir 
gróðurhúsalofttegunda”.

Loftslagssjóður
Samtökin leggjast alfarið gegn stofnun svokallaðs loftslagssjóðs enda hefur lengi verið kallað eftir því, 
t.d. á vegum Vísinda- og tækniráðs, að sjóðum sem úthluta til tækniþróunar verði fækkað. Bent er á að 
unnt er að marka tekjum sem stafa frá uppboði losunarheimilda farveg um Tækniþróunarsjóð þar sem 
tryggt er að verkefni uppfylla faglegt mat og uppfylli sömu almenn skilyrði og önnur styrkhæf verkefni. 
Þá yrði skilgreint að ákveðið hlutfall framlags til sjóðsins myndi nýtast í samræmi við markmið um að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Jafnvel er unnt að setja upp sérstakt fagráð þar sem verkefnum er 
forgangsraðað á grundvelli jafningjamats. Mörg fyrirtæki sem starfa á þessu sviði og bjóða s.k. hreinar 
lausnir eru þegar viðskiptavinir sjóðsins og það getur ekki skapað annað en tvíverknað og kostnað að 
setja upp sérstakan sjóð í þessu skyni. Samtökin hafa lengi hvatt og hvetja enn stjórnvöld til að auka 
framlög í Tækniþróunarsjóð en það er einhver besta leið stjórnvalda til að styðja við atvinnusköpun og 
uppbyggingu fyrirtækja sem byggja á rannsóknum og nýsköpun.

Einnig er bent á að þegar er umtalsverðum fjármunum nú varið af fjárlögum til landgræðslu, skógræktar 
og ýmis konar verkefna sem uppfylla skilyrði frumvarpskaflans.
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Samtökin leggja því til eftirfarandi:
f) Að IX. kafli frumvarpsins falli brott.

Samráð
Það kom fram hér að ofan að ekki hafi verið haft samráð við samtökin um samningu frumvarpsins, þrátt 
fyrir ítrekaðar óskir þar um. Samtökin telja mjög mikilvægt að inn í frumvarpið verði bætt ákvæðum um 
samráðsvettvang þar sem komi til umfjöllunar a) fyrirhugaðar breytingar á lögum, b) fyrirhugaðar 
reglugerðir, c) fyrirhugaðar gjaldskrár og breytingar á þeim, d) áhrif breytinga á gerðum 
Evrópusambandsins sem tengjast viðskiptakerfinu og e) álitamál sem upp koma við útfærslu. 
Samráðshópurinn ætti að geta aukið traust milli aðila, tryggt að mismunandi viðhorf komi fram og að 
framkvæmd kerfisins verði skilvirk og að þeir sem þurfa fái nauðsynlegar upplýsingar.

Samtökin leggja því til að við frumvarpið bætist eftirfarandi grein sem gæti verið milli núverandi 4. og 
5. gr. og hljóðað þannig:

g) Ráðherra skal skipa samráðshóp um framkvæmd laga þessara sem í eiga sæti sex 
fulltrúar. Þeir ráðherrar er fara með eftirlit með fjármálastarfsemi og málefni iðnaðar 
tilnefna hvor einn fulltrúa, Umhverfisstofnun tilnefnir einn og Samtök atvinnulífsins tvo. 
Ráðherra skipar einn fulltrúa án tilnefningar og skal hann vera formaður hópsins.

Í samráðshópnum skal taka fyrir drög að fyrirhuguðum breytingum á lögum, drög að 
fyrirhuguðum reglugerðum, drög að gjaldskrám Umhverfisstofnunar, áhrif breytinga á 
gerðum Evrópusambandsins sem tengjast viðskiptakerfinu og álitamál sem upp koma við 
útfærslu laga og reglugerða.

Fundi skal halda í hópnum þegar einhver fulltrúa óskar þess.

Ætlun samtakanna er að fulltrúar annars vegar með þekkingu á flugstarfsemi og hins vegar staðbundinni 
starfsemi taki sæti í samráðshópnum.

Gjaldeyrishöft
Aðilar sem falla undir frumvarpið verða að eiga nokkurs konar reikninga þar lagðar eru inn 
losunarheimildir eftir ákveðnum reglum. Fyrirtækjunum er síðan heimilt að eiga viðskipti með heimildir 
og einnig eru í boði alls kyns fjármálagerningar sem heimildum tengjast t.d. framvirkir samningar og 
aðrar afleiður. Á hveiju ári ber fyrirtækjunum síðan að skila til Umhverfisstofnunar losunarheimildum 
sem svara til losunar frá starfseminni árið áður. Til skamms tíma hafa reikningarnir verið skráðir í 
einstökum ríkjum. Hins vegar vinnur framkvæmdastjórn ESB að því að allir reikningar einstakra 
fyrirtækja verði í sameiginlegu og miðlægu skráningarkerfi framkvæmdastjórnarinnar. Einnig er unnið 
að því eins og áður er sagt að reglur fjármálamarkaða gildi ekki einungis um afleiðuviðskipti tengd 
losunarheimildum heldur einnig um losunarheimildirnar sjálfar. Ekki er nein von til að markaðsverð 
myndist á heimildum þessum í íslenskum krónum. Fyrirtækin verða að hafa heimildir til að kaupa 
heimildir og stunda viðskipti á sama hátt og samkeppnisaðilar þeirra í Evrópu.

Samtökin leggja því til eftirfarandi:

h) Að í nefndaráliti verði fjallað um með skýrum hætti hvort viðskipti með losunarheimildir 
falli undir bannákvæði laga um gjaldeyrismál nr. 87/1992 og þá hvort nægjanlegar 
undanþáguheimildir séu til staðar í þeim lögum til að samkeppnisstaða fyrirtækja sem 
undir lög um loftslagsmál falla raskist ekki. Leiki vafi á því er eindregið lagt til að sett 
verði bráðabirgðaákvæði við lögin eða lög 87/1992 þannig að allri óvissu að þessu leyti 
verði eytt.

Stjórnsýsla, hlutverk Umhverfisstofnunar og kærur
Frumvarpið er lagt fram af umhverfisráðherra en efni þess fjallar að stórum hluta um viðskipti sem 
engan veginn er unnt að segja að séu sterka hlið umhverfisráðuneytisins né Umhverfisstofnunar. Þvert á 
móti kvarta fyrirtæki undan seinum svörum, þau séu óljós og tímafrestir knappir. Samtökin telja eðlilegt 
að þessi löggjöf heyri undir iðnaðarráðherra miðað við núverandi skipan í stjórnarráðinu eða
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atvinnuvegaráðherra gangi áform um breytingar stjórnarráðsins eftir. Um leið og þau mál skýrast leggja 
samtökin til að löggjöfin verði flutt frá umhverfisráðherra.

Valin er athygli á sérstaklega viðamiklum afskiptum Umhverfisstofnunar á öllum stigum mála en á bls. 
43 í þingskjalinu eru talin upp 23 verkefni sem stofnuninni er ætlað að sinna. Stofnunin situr því allan 
hringinn í kringum borðið og úthlutar leyfum, losunarheimildum, fellir þær niður, sektar fyrirtækin og 
beitir refsiákvæðum. Þetta bætist við allt annað sem Umhverfisstofnun hefur um rekstur fyrirtækjanna 
að segja. Það er umhugsunarefni hvort þetta sé í samræmi við góða stjórnsýsluhætti.

Því er lýst í umfjöllun um hlutverk stofnunarinnar að oft þurfi að bregðast skjótt við. Þess vegna sé 
kærufrestur vegna ákvarðana hennar hafður skemmri en venja er samkvæmt almennum 
stjórnsýslureglum eða tvær vikur. Þeir sem lúta ákvörðunum stofnunarinnar hafa því einungis skamman 
tíma til að bregðast við en kærur ganga til ráðherra. Samtökin óttast það mjög að í raun séu engin 
réttarúrræði til að bregðast við ákvörðunum sem teknar eru. Ástæðan er sú að í langflestum tilvikum 
sem tilgreind eru í lögunum er ekki tiltekinn neinn tímafrestur ráðherra til að kveða upp úrskurði. Þegar 
úrskurður síðan að lokum er kveðinn upp eru áhrif hinnar kæru ákvörðunar oftast að fullu komin fram 
og þótt úrskurður kunni að falla kæranda í vil þá hafi það í raun engin áhrif.

Í einu tilviki (losunarleyfi skv. 8. gr.) er ákvörðun Umhverfisstofnunar kæranleg til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindanefndar. Það er reynsla til margra ára að mjög langan tíma taki að fá úrskurði frá 
opinberum úrskurðarnefndum og nægir að benda á umfjöllun Umboðsmanns Alþingis um það. Það er til 
lítils að kæra mál ef þau hverfa ofan í botnlausa tunnu úrskurðarnefndar sem ekki virðir fresti til að
úrskurða um mál. Einnig er minnt á athugun sem samtökin gerðu á starfsemi úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála þar sem fram kom að á árinu 2010 kvað nefndin upp 72 úrskurði þar sem 
það tók meira en 2 ár að fá úrskurði í þriðjungi mála, 1 -  2 ár tók að fá úrskurði í fjórðungi mála, en 
einungis í rúmum þriðjungi mála var kveðinn upp úrskurður innan 6 mánaða.

Hættan er sú að réttaröryggi verði ógnað, fyrirtæki meti það þannig að það borgi sig ekki að kæra, 
úrskurðir komi of seint til að hafa áhrif og að það geti bara kallað fram óþægindi í samskiptum við 
stofnunina síðar. Þessi hætta er til staðar og er raunveruleg og nauðsynlegt að til staðar sé einhvers 
konar trygging fyrir því að úrskurðir séu kveðnir upp innan tiltekins tíma.

Athugasemdir við einstakar greinar
Athugasemdirnar skýra sig sjálfar nema þar sem annað er tekið fram.

i) Lagt er til að í 13. tl. 3. gr verði skýrt að reikningar og losunarheimildir á þeim séu eign 
reikningseiganda en „tilheyri” ekki ríkinu.

j) Lagt er til að í 5. mgr. 8. gr. falli brott „eftir þvísem  mögulegt er leitast við”.

k) Lagt er til að 1. ml. 6. mgr. 8. gr. falli brott.

l) 5. mgr. 10. gr. orðist svo: „Úthlutun skv. 1. mgr. skal margfölduð með leiðréttingarstuðli 
sem skal vera 0,8 árið 2013 og minnka jöfnum skrefum niður í  0,3 árið 2020.
Leiðréttingarstuðull skal þó vera 1 allt viðskiptatímabilið fyrir starfsemi sem hætt er við
kolefnisleka.”

m) Í 7. mgr. 10. gr. og í 4. mgr. 11. gr. falli brott orðið „kolefnisleka”.

n) Í 4. mgr. 14. gr. verður að ákvarða dagsetningar með tilliti til þess hvenær frumvarpið 
verður að lögum og tekur gildi.

o) Lagt er til að síðasti málsliður 1. mgr. 25. gr. falli niður og að í 1. ml. 2. mgr. 25. gr falli
brott orðin „á ensku eða norðurlandamáli, öðru en finnsku,”.

p) Lagt er til að 36. gr. falli brott. Kolefnisbinding skapar engar losunarheimildir í 
viðskiptakerfinu.

6



samáL S A IH O R K A
SAMTÓK ATVINNU UfSIN S

q) Mismunandi fjárhæðir er að finna í 1. mgr. og 3. mgr. 40. gr. um dagsektir. Lagt er til að 
fjárhæðin í 1. mgr. gildi.

r) Lagt er til að 3. og 4. mgr. 43. gr. falli brott. Hér er um að ræða aðila sem ekki falla undir 
viðskiptakerfið heldur greiða losunargjald til ríkisins. Það er reiknað út af 
Umhverfisstofnun og lagt á og innheimt af innheimtumanni ríkissjóðs. Þannig er 
viðkomandi að greiða skatt og eðlilegt að almennar reglur um slíkar innheimtur gildi en 
ekki þau ákvæði sem varða vanskil á losunarheimildum þeirra sem undir viðskiptakerfið 
falla. Auk þess er vandséð hvernig túlka ber orðið „vanræksla” í þessu samhengi.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka atvinnulífsins f.h. Samtaka iðnaðarins

f.h. Samtaka álframleiðenda f.h. Samorku

f.h. Félags íslenskra fiskimjölsframleiðenda
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