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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 93/2017 
um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES samninginn, 777. mál lagt fram á 149. löggjafarþingi.

I. Inngangur

Sterkara Ísland eru samtök félaga sem aðhyllast Evrópusamvinnu, bæði aðild Íslands að Samningnum 
um Evrópska efnahagssvæðið (EES Samningnum) sem og þess að stíga skrefið til fulls með aðild að 
Evrópusambandinu náist um það sátt meðal þjóðarinnar. Samtökin hafa orðið þess áskynja að 
Utanríkismálanefnd Alþingis hafa leitað eftir umsögn Heimssýnar, hreyfingu sjálfstæðissinna í 
Evrópumálum, um framangreint þingmál. Samtökin telja sér því rétt og skylt að koma á framfæri við 
Utanríkismálanefnd sjónarmiðum Evrópusinna að því er varðar upptöku þeirra gerða sem nefndar hafa 
verið Þriðji orkupakkinn í EES samninginn með afléttingu stjórnskipulegs fyrirvara Íslands við ákvörðun 
sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 93/2017. Rétt er að árétta að Sterkara Ísland telur mál þetta 
eingöngu varða aðild Íslands að EES samningnum. Takmarkast umsögn þessi því að að reifa þau 
álitaefni er varða EES samninginn í meðferð málsins.

II. Almennt um efni Þriðja orkupakkans

Orka eða orkumál hafa frá upphafi verið hluti EES samningsins sbr. 24. gr. samningsins er kveður á um 
að sérstök ákvæði og fyrirkomulag varðandi orkumál sé að finna í IV. viðauka samningsins. Við 
undirritun EES samningsins voru þannig gerðir er vörðuðu ráðstafanir til að auka gagnsæi og samkeppni 
að því er varðar framleiðslu og sölu á orku hluti samningsins.1 Þannig hafa gerðir ESB er varða orkumál 
að meginstefnu til verið taldar varða EES samninginn (e. EEA relevant) og eins og kunnugt er voru gerðir 
er töldust til Fyrsta og Annars orkupakka ESB því teknar upp í EES samninginn þó að gerðir er tengdust 
orkuöryggi (e. Security of supply) hafi verið undanskildar í hinum síðari.

Frá upphafi hefur Ísland verið undanþegið gerðum er varða viðskipti með jarðgas. Við upptöku gerða 
er teljast til Annars orkupakkans fól ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar í sér heimild fyrir Ísland 
til að sækja undanþágu frá ákveðnum greinum annarrar raforkutilskipunarinnar þar sem landið var 
skilgreint sem „lítið einangrað raforkukerfi". 2

1 Sjá umfjöllun í skýringarriti Sven Norberg o.fl., EEA Law -  A Commentary on the EEA Agreement, útgefið 1993, 
á bls. 387 og áfram.
2 Ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 146/2005.



Líkt og glöggt má lesa í ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 93/2017 er gert ráð fyrir að Ísland 
haldi sambærilegum undanþágum við upptöku Þriðja orkupakkans. Verður því ekki séð að upptaka 
Þriðja orkupakkans breyti stöðu Íslands frá því sem nú er.

Þá er ekki hægt að finna því neinn stað, hvorki í texta ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar né 
þeirra gerða sem taka á upp í EES samninginn með ákvörðuninni, að mælt sé fyrir um breytingar á 
eignarhaldi eða yfirráðum auðlinda, breytingar á fyrirkomulagi grunnvirkja á Íslandi eða framsal 
ákvörðunarvalds að því er þar að lýtur.

Sú gerð sem einkum hefur verið til umfjöllunar í umræðu um Þriðja orkupakkann er hins vegar 
Reglugerð (EB) nr. 713/2009 um stofnun Samstarfsstofnunar eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER). 
Gerðin felur í sér að ACER eru faldar ákveðnar valdheimildir gagnvart eftirlitsstofnunum aðildarríkja 
ESB, þ.e. að skera úr um lausn deilumála ef eftirlitsstofnanir aðildarríkja koma sér ekki saman um 
tæknilega skilmála vegna samtengingar grunnvirkja yfir landamæri.

Líkt og nafnið ber með sér er ACER samstarfsstofnun eftirlitsaðila aðildarríkja ESB á orkumarkaði. 
Stofnunin er sérstakur lögaðili og nýtur sjálfstæðis í störfum sínum, þ.e. hún tekur ekki við fyrirmælum 
frá öðrum stofnunum ESB. Stjórn stofnunarinnar sem tekur allar veigameiri ákvarðanir samanstendur 
af fulltrúum frá öllum eftirlitsaðilum aðildarríkjanna sem eru því virkir þáttakendur í starfi 
stofnunarinnar. Með því að koma á fót slíkri sjálfstæðri stofnun með aðkomu innlendra eftirlitsaðila 
er þannig leitast við að efla sjálfstæði orkueftirlits og auka samræmi í beitingu viðkomandi reglna um 
orkumál innan ESB.

Ljóst er að þróun innan ESB hins síðari ár hefur verið í þá átt að koma á fót sjálfstæðum 
eftirlitsstofnunum með aðkomu innlendra eftirlitsaðila aðildarríkja ESB í því skyni að efla sjálfstæði 
eftirlits og stuðla að samræmdri framkvæmd innan ESB. Má hér sem dæmi nefna hin Evrópsku 
fjármálaeftirlit, þ.e. EBA, ESMA og EIOPA sem komið var á fót á sama tíma og ACER. Að sama skapi er 
ljóst að umræddar stofnanir féllu ekki án aðlagana að tveggja stoða kerfi EES samningsins sem byggir í 
grunninn á því að Framkvæmdastjórn ESB annist eftirlit innan ESB stoðarinnar en Eftirlitsstofnun EFTA 
(ESA) innan EFTA stoðarinnar.

Í tilviki ACER er því farin sambærileg leið og á við um hin Evrópsku fjármálaeftirlit. ESA fer með 
formlegar valdheimildir að því er varðar EFTA ríkin, í samráði við ACER og á grundvelli réttar til þátttöku 
í starfi þeirrar stofnunar. Það er þó rétt að halda því til haga að valdheimildir ESA að því er varðar eftirlit 
með orkumarkaði eru mun takmarkaðari en þegar kemur að eftirliti með fjármálamörkuðum þar sem 
ESA hefur einnig heimildir til að taka ákvarðanir er beinast að einstaka lögaðilum, ekki eingöngu 
innlendum eftirlitsaðilum.

Þá er rétt að hafa í huga að EES samningurinn byggir á því markmiði að koma á fót einsleitu 
efnahagssvæði eins og áréttað er í 1. gr. samningsins. Er því kveðið á um í 109. gr. samningsins að ESA 
og Framkvæmdastjórn ESB skuli eiga með sér samstarf, skiptast á upplýsingum og ráðgast hvor við aðra 
um stefnu í eftirlitsmálum og einstök mál enda verður einsleitnismarkmiði ekki náð nema með 
samræmdu eftirliti innan EES.

Einnig er rétt að minna á að ESA hefur frá því að EES samningurinn tók gildi farið með valdheimilldir 
gagnvart EFTA ríkjunum t.d. að því er varðar ákvæði samningsins um ríkisaðstoð en einnig gagnvart 
lögaðilum t.d. í samkeppnismálum. EES samningurinn hefur því frá upphafi vega byggt á því að EFTA 
ríkin framseldu tilteknar valdheimildir til ESA.



III. Álitaefni tengd framkvæmd EES samnings

Í umræðu um Þriðja orkupakkann og hugsanlegar afleiðingar þess að Alþingi hafnaði því að aflétta 
stjórnskipulegum fyrirvörum við ákvörðun nr. 93/2017 hefur gætt nokkurs misskilnings um bæði 
ákvæði EES samningsins, eðli og starfsemi sameiginlegu EES nefndarinnar og fyrri framkvæmd.

Fyrst ber að geta þess að til þess að ná fram framangreindu einsleitnismarkmiði EES samningsins mælir 
hann fyrir um að ESB gerðir sem falla undir gildissvið samningsins skuli teknar upp í samninginn með 
ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar, sbr. 102. gr. Þáttaka EFTA ríkjanna í innri markaði ESB er 
þannig byggð á þeirri forsendu að viðkomandi gerðir séu teknar upp í EES samninginn til að sömu reglur 
og sömu samkeppnisskilyrði gildi innan EES.

Að sama skapi er rétt að minna á að skv. 3. gr. EES samningsins eru samningsaðilar skuldbundir til þess 
að gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær 
skuldbindingar sem af samninginum leiða og skulu varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að 
markmiðum samningsins verði náð.

Þá ber að hafa í huga að ákvarðanir sameiginlegu EES nefndarinnar eiga sér almennt nokkurn 
aðdraganda og koma þar að málum stjórnvöld EFTA ríkjanna, sérfræðinganefndir á vettvangi EFTA, 
Framkvæmdastjórn ESB og Ráðherraráð ESB. Fyrsta skrefið er að EFTA ríkin þurfa að ná samkomulagi 
um upptöku gerðar og eftir atvikum aðlögunartexta enda tala EFTA ríkin einni röddu í sameiginlegu EES 
nefndinni sbr. 93. gr. EES samningsins. Ef um aðlögunartexta er að ræða þurfa EFTA ríkin að ná 
samkomulagi við Framkvæmdastjórn ESB um þann texta. Þegar slíkt samkomulag er fyrir hendi þarf 
Utanríkisþjónusta ESB, sem fer með málefni sambandsins í sameiginlegu EES nefndinni í flestum 
tilvikum að afla sér umboðs frá Ráðherraráði ESB til að samþykkja ákvörðunina.3 Í öllu falli verða 
ákvarðanir ekki teknar á vettvangi sameiginlegu EES nefndarinnar nema með samþykki ESB annars 
vegar og EFTA ríkjanna þriggja sameiginlega hins vegar, sbr. 93. gr.

Það felst í 103. gr. EES samningsins að samningsaðili getur sett stjórnskipulegan fyrirvara við gildistöku 
ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar. Samkvæmt 2. mgr. 103. gr. koma ákvæði 5. mgr. 102. gr. 
samningsins til framkvæmda tilkynni samningsaðili um að hann hyggist ekki aflétta stjórnskipulegum 
fyrirvara. Í síðarnefnda ákvæðinu felst að sá viðauki sem viðkomandi gerð fellur undir, skuli falla 
tímabundið úr gildi (e. suspended) í heild eða að hluta, nema sameiginlega EES nefndin taki ákvörðun 
um annað. Sameiginlega EES nefndin skuli þá freista þess að ná samkomulagi um lausn til að viðaukinn 
taki gildi að nýju.

Í tuttugu og fimm ára sögu EES samningsins hefur aldrei komið til þess að EFTA ríki hafi hafnað því að 
aflétta stjórnskipulegum fyrirvara. Tvívegis hafa komið upp mál á grundvelli 4. mgr. 102. gr. EES 
samningsins sem fjallar um málsmeðferð ef ekki næst samkomulag um ákvörðun sameiginlegu EES 
nefndarinnar um upptöku gerðar. Fyrra tilfellið varðaði upptöku annarrar 
peningaþvættistilskipunarinnar en Liechenstein hafnaði upphaflega upptöku þeirrar gerðar í EES 
samninginn á þeim grundvelli að efni hennar félli utan við gildissvið samningsins. Síðara tilvikið varðaði 
upptöku tilskipunar um ESB ríkisborgararétt sem EFTA ríkin þrjú töldu vafa leika á um hvort félli undir 
gildissvið samningins. Báðum málum lauk þó án þess að viðkomandi hlutar EES samningsins féllu úr 
gildi tímabundið enda náðu aðilar saman um upptöku gerðanna.

Þar sem ekki hefur áður reynt á málsmeðferð þá sem EES samningurinn mælir fyrir um skv. 
framansögðu er erfitt að fullyrða um lyktir slíks máls eða áhrif þess að hafna afléttingu stjórnskipulegs

3 Benda má til fróðleiks á ágæta samantekt EFTA skrifstofunnar um hvernig ESB gerðir eru teknar upp í EES 
samninginn á heimasíðu EFTA http://eealaw.efta.int/is/

http://eealaw.efta.int/is/


fyrirvara. Hér ber að hafa í huga að ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 93/2017 á sér langan 
aðdraganda, íslensk stjórnvöld fylgdu í hvívetna reglum um samráð við þingnefndir Alþingis og 
ákvörðunin er af hálfu ESB staðfest skv. umboði Ráðherraráðsins í samræmi við löggjöf ESB.

Það er ljóst breyting á samþykktri ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar myndi í öllu falli krefjast 
þess að Ísland næði samkomulagi við hin EFTA ríkin tvö um breytingarnar, að EFTA ríkin næðu 
samkomulagi við Framkvæmdastjórn ESB um breytingarnar og að Utanríkisþjónusta ESB aflaði sér nýs 
umboðs frá Ráðherraráði ESB. Síðan má velta því fyrir sér hversu auðsótt væri að ná fram nýju 
samkomulagi. Hér ber að hafa í huga að Alþingi hefur þegar samþykkt bæði upptöku og innleiðingu 
gerða er varða Evrópsk fjármálaeftirlit sem fela í sér mun víðtækari valdheimildir ESA en gert er ráð 
fyrir að því er varðar eftirlit með orkumálum. Var sú upptaka og innleiðing því ekki talin brjóta í bága 
við stjórnarskrá. Að sama skapi hefur Ísland fengið allar þær undanþágur sem sóst var eftir þegar samið 
var um aðlögunartexta ákvörðunar nr. 93/2017.

IV. Lokaorð

EES samningurinn er mikilvægasti alþjóðasamningur sem Ísland hefur staðfest og varðar íslenska 
borgara miklu. Eftir að samningurinn tók gildi hafa verið tekin gríðarlega stór framfaraskref á flestum 
sviðum samfélagsins hvort heldur er horft til samkeppni og réttinda neytenda, vinnuvernd og réttinda 
launþega, möguleika fyrirtækja til að sækja á erlenda markaði, nýsköpun og samstarf um rannsóknir, 
mennta- og menningarmála eða umhverfismála svo eitthvað sé nefnt.

Samstarf það sem felst í EES samningnum krefst þess að samningsaðilar komi fram af heilindum og 
ábyrgð gagnvart þeim skyldum sem felast í samningnum. Það verður því að gera þá kröfu að ákvörðun 
um að setja samstarfið í uppnám, hvort heldur er horft til þess samstarfs sem EFTA ríkin þurfa að eiga 
með sér samkvæmt samningnum eða samskipti við hinn viðsemjandann, ESB, byggi á vel ígrunduðu 
máli þar sem hagsmunir eru svo ríkir að óhjákvæmilegt sé. Engin efnisatriði Þriðja orkupakkans skjóta 
stoðum undir slíka ályktun.

F.h. Sterkara Íslands
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