
TIL HINS HÁA ALÞINGIS

Kristin stjórnmálasamtök lýsa yfir fullri andstöðu sinni við þingsályktunartillögu um þriðja orkupakka 
ESB og tvö tengd lagafrumvörp. Við skorum á Alþingi að fella þetta, en ella á forseta Íslands að setja 
hnefann í borðið gagnvart þessum tillögum öllum og að skrifa ekki undir þingsályktunartillöguna, sbr. 
16. gr. stjórnarskrárinnar: "Lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skal bera upp fyrir forseta í 
ríkisráði," og 17. gr.: "Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg stjórnarmálefni," 
og 19. greinina: "Undirskrift forseta lýðveldisins undir löggjafarmál eða stjórnarerindi veitir þeim 
gildi, er ráðherra ritar undir þau með honum." Augljóslega væri þingsályktun um svo stórt mál sem 
þriðja orkupakkann "mikilvæg stjórnarráðstöfun" og "mikilvægt stjórnarmálefni / stjórnarerindi" skv. 
þessum þremur stjórnarskrárgreinum og mætti því EKKI fara fram hjá aðkomu forseta Íslands. Hann 
ætti þá að gera það heyrinkunnugt, að hann vilji ekki staðfesta þá þingsályktunartillögu, sem svo stór 
hluti þjóðarinnar (um eða yfir 80%) er andvígur og að hann synji þessu því samþykkis og vilji að 
þjóðin fái að greiða atkvæði um það. Alþingi getur einnig ákveðið sjálft að leggja þetta mál í 
þjóðaratkvæði.

Við höfnum því, að nokkur nauðsyn sé til að samþykkja þennan orkupakka Evrópusambandsins, 
teljum fánýt þau rök að hann breyti litlu eða engu (enda mætti þá vel salta það mál að eilífu niður í 
tunnu), við trúum ekki orðum ráðherra um að fyrirvari hans með orkumála-kommissar ESB hafi 
eitthvert varanlegt gildi, tökum frekar mark á sérfróðum en ráðherranum, m.a. á orðum Bjarna 
Jónssonar rafmagnsverkfræðings, sem hefur þaulkannað allt lagaverk ESB í kringum þessi mál, og á 
Tómasi Inga Olrich, fv. sendiherra Íslands í París, sem ritar m.a. í Mbl. 27. þ.m.: "Það er mikill 
barnaskapur að ímynda sér að íslensk stjórnvöld hafi fullt forræði á tengingu landsins við 
orkumarkað ESB/EES ef þess er hvergi getið í formlegum undanþágum og einungis vitnað í pólitískar 
yfirlýsingar utanríkisráðherra Íslands og framkvæmdastjóra orkumála innan framkvæmdastjórnar 
ESB.
Yfirlýsingar þessara embættismanna eru ekki á nokkurn hátt lagalega skuldbindandi."

Fari svo, að sæstrengur verði lagður, einn eða fleiri, er hætt við að margir bændur láti reisa á jörðum 
sínum vindmyllu-aflver, sem valda myndu mikilli sjónmengun í náttúru landsins. Þá vita nú flestir af 
áhættunni á dýrtíð í orkuverði, með slæmum áhrifum fyrir heimilin og fyrir atvinnuástand hér, þegar 
farið væri að selja mikið af raforkunni sem hráefni úr landi.

Það eru mörg önnur rök sem mæla gegn þriðja orkupakkanum fyrir Ísland, áhættan er í raun 
gríðarleg, sem ráðherrar geta ekki einu sinni ábyrgzt að taka ábyrgð á, og þar að auki eru augljós 
hagsmunatengsl bæði utanríkisráðherrans og konu hans í orkumálunum* og náfrænda Bjarna 
fjármálaráðherra, sem á þriðjung í einu orkufyrirtækinu, sem nú getur stefnt að stórum ávinningi, ef 
sæstrengur verður lagður og raforkuverð hækkar mjög verulega (og það er EKKI hægt að útiloka með 
neinum óstaðfestum "fyrirvörum"), og einn helzti talsmaður orkupakkans er Björn Bjarnson, fv. 
ráðherra, sem á sjálfur tengdason sem er á kafi í fjárfestingaráformum vegna sæstrengs.

Það er vel skiljanlegt, að yfirgnæfandi meirihluti þeirra, sem hafa tjáð sig um þriðja orkupakkann í 
skoðanakönnunum, er andvígur þessari þingsályktunartillögu. Að flokkarnir tveir, Samfylking og 
Viðreisn, sem helzt vilja ESB-lög yfir land okkar, eru eindregið fylgjandi 3. orkupakkanum, mælir sízt 
með þessum pakka fyrir íslenzka þjóð.

* Sbr. samantekt hér: 'Hagsmunatengsl Valhallarforystunnar í orkupakkamáli? Já, svo sannarlega!' = 
https://ionvalurjensson.blog.is/blog/ionvalurjensson/entry/2234052/

https://jonvalurjensson.blog.is/blog/jonvalurjensson/entry/2234052/
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Kristin stjórnmálasamtök, stofnuð 2007, eru nú 24 manna málfundafélag sem heldur uppi vefnum 
Krist.blog.is.


