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sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017

Með innleiðingu þriðja orkupakkans felst varanleg skuldbinding um að tengjast innri orkumarkaði 
Evrópusambandsins. Svo virðist sem ekki hafi komið nein haldbær rök fyrir innleiðingu önnur en þau að 
hún hafi verið samþykkt af sameiginlegu EES-nefndinni, en þó hafi ekki komið fram skýringar á því hvers 
vegna eingöngu var sóst eftir undanþágu vegna gerða er varðar jarðgas en ekki raforku. Rökin fyrir því að 
fá undanþágu frá jarðgasi var sú að innleiðing á því sviði hefði augljóslega enga þýðingu fyrir Ísland. Það 
hljómar mótsagnakennt að sömu rök eru hins vegar notuð fyrir ástæðu þess að innleiða gerðir er varðar 
raforkuna, þ.e. að þær hafi hvort eð er enga þýðingu fyrir Ísland. En sú einfalda ástæða að enn er ekki til 
staðar sæstrengur á milli Íslands og annarra EES ríkja gefur fullt tilefni til þess að Ísland fái jafnframt 
undanþágu frá því að tengjast raforkumarkaði EES.

Röksemdir fyrir stuðningi við innleiðingu þriðja orkupakkans:
Allur rökstuðningur fyrir innleiðingu þriðja orkupakkans af hálfu stjórnvalda og annarra talsmanna þriðja 
orkupakkans fellur í skuggann af þeirri meginröksemd sem sömu aðilar halda fram, að innleiðingin hafi 
enga þýðingu fyrir Ísland. Það hlýtur að fela í sér að öll önnur hugsanleg rök hafi mjög litla þýðingu og 
ættu þ.a.l. ekki að koma til álita. Hugsanleg undantekning er þó sú ástæða að sameiginilega EES-nefndin 
hafi þegar tekið ákvörðun og mikill ótti sé um afleiðingar þess að Alþingi hafni henni, þótt 102. gr. EES- 
samningsins geri einmitt ráð fyrir að sú staða geti komið upp. Eftir standa þá að rökin fyrir innleiðingu í 
formi ótta við pólítískar afleiðingar höfnunar. Þessi afstaða þýðir í raun að Alþingi afsali sér þeim rétti að 
geta hafnað ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nema þá hugsanlega í einhverskonar 
neyðartilvikum þó ekkert í 102. greininni gefi til kynna að slík höfnun sé þess eðlis. En jafnvel þótt það 
væri réttur skilningur, myndu margir álíta að í núverandi stöðu þá sé alveg ástæða til þess að nýta þetta 
meinta neyðarúrræði til þess að hafna þriðja orkupakkanum. Í álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst 
og Stefáns Más Stefánssonar um stjórnskipuleg álitamál tengd framsali ríkisvalds til stofnana ESB/EFTA 
vegna þriðja orkupakka ESB kemur fram (í 5. kafla) að þessi leið sé fyllilega fær og framkvæmanleg og 
engin haldbær rök hafa verið sett fram gegn þeirri leið.

Afleiðingar þess að hafna ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar:
Í ljósi mikils ótta og óvissu um afleiðingar þess að hafna ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar er rétt 
að vísa til umfjöllunar Ara Hólm Ketilssonar í lögfræðiritgerð sinni (Magister Legis) er ber heitið 'Aðkoma 
Íslands að lagasetningarferli ESB og upptaka gerða í EES-samninginn'. Þar lýsir hann í kafla 5.3.5 hvað 
gerist ef EFTA-ríki samþykkir ekki upptöku gerðar ESB í EES-samninginn:



,,Tvisvar hefur það gerst að framkvæmdastjórn ESB hefur beitt 4. mgr. 102. gr. þegar EFTA-ríkin höfðu ekki tekið upp 
gerðir í samninginn, annars vegar vegna tilskipunar 2001/98/EB um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað 
til peningaþvættis og hins vegar vegna tilskipunar 2004/38/EB um rétt borgara Sambandsins og aðstandenda þeirra 
til frjálsar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. Í 4-6. mgr. 102. gr. er ferlinu lýst. 4. mgr. 102. gr. segir að 
ef ekki er unnt að komast að samkomulagi um breytingar á viðaukum samningsins skal sameiginlega EES-nefndin 
kanna alla þá möguleika sem í boði eru til að tryggja áframhaldandi góða framkvæmd samningsins og taka 
nauðsynlegar ákvarðanir þar að lútandi. Taka verður slíka ákvörðun eigi síðar en við lok sex mánaða tímabils. Hafi 
nefndin hins vegar ekki komist að niðurstöðu innan frestsins sem lýst er í 4. mgr. notast samningsaðilar við reglu 5. 
mgr. 102. gr. Þá skal litið svo á að framkvæmd viðkomandi viðauka samningsins sé frestað tímabundið, nema að 
sameiginlega EES-nefndin ákveði annað. Slíkur frestur tekur gildi sex mánuðum eftir að tímafrestinum í 4. mgr. er 
lokið, þó ekki áður en viðkomandi gerð kemur til framkvæmda innan ESB. Vinna skal áfram að lausn málsins til þess 
að aflétta frestuninni við fyrsta tækifæri. Aðilum er þrátt fyrir þetta skylt samkvæmt 6. mgr. 102. gr. að ræða saman 
um þær afleiðingar sem slík frestun hefur í för með sér innan sameiginlegu EES-nefndarinnar og koma sér saman um 
hvaða breytingar sé nauðsynlegt að ráðast í vegna frestunarinnar. Er það í höndum sameiginlegu EES-nefndarinnar 
að meta það til hvaða viðauka samningsins hin nýja löggjöf tekur til, sbr. 2. mgr. 102. gr. Ef 2. og 5. mgr. eru lesnar 
samhliða má sjá að ekki er frestað framkvæmd alls viðaukans sem gerðin á við. Heldur aðeins þeim hluta hans sem 
hin nýja löggjöf tekur beint til. Sameiginlega EES-nefndin leggur yfirleitt ekki mat á gildissvið gerðarinnar fyrr en eftir 
að viðkomandi gerð hefur verið samþykkt innan ESB. Alls óvíst er að samningsaðilar muni geta sammælst um að 
fresta framkvæmd ákveðins hluta samningsins. Komi til frestunar á hluta samningsins er það ekki þannig að það sé 
látið kyrrt liggja. 5. mgr. 102. gr. segir að aðilar skulu leitast við að koma á samkomulagi um lausn sem allir geta sætt 
sig við. Hvað felur slík frestun þá í sér? Í 6. mgr. 102. gr. kemur fram að réttindi og skyldur sem einstaklingar og 
aðilar í atvinnurekstri hafa áunnið sér haldast þrátt fyrir frestun samningsins. Er það til þess að tryggja að ekki verði 
til ný réttindi byggð á þeim hluta samningsins sem hefur verið frestað. Ljóst er að með frestun á framkvæmd EES- 
samningsins að hluta til verða í gildi mismunandi reglur innan EES-svæðisins, þær reglur sem myndu gilda innan ESB 
væru ekki gildar innan EFTA-ríkjanna og öfugt. Myndi sú staða brjóta gegn 1. gr. EES-samningsins og er því ljóst að 
aðilar samningsins munu gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að ekki komi til frestunar á framkvæmd 
samningsins. Ljóst er að hagsmunir samningsaðila eru þeir að ekki komi til frestunar á framkvæmd samningsins. 
Ólíklegt er því að til þess komi, má benda á áðurnefnd dæmi þar sem framkvæmdastjórn ESB hóf ferlið til frestunar 
á framkvæmd samningsins en fylgdi því ekki eftir svo að ekki kom til þess að fresta þyrfti framkvæmd EES- 
samningsins. ESB beitti EFTA-ríkin þannig þrýstingi til þess að taka viðkomandi gerðir upp í EES-samninginn með því 
að hóta að fresta framkvæmd hans. Hagsmunir ESB voru þó þeir að ekki kæmi til frestunar þó svo að uppgefnir 
tímafrestir hefðu verið liðnir. Sýnir þetta því að aðilar samningsins eru tilbúnir að ganga ansi langt áður en til þess 
kemur að fresta framkvæmd samningsins þar sem það tryggir ekki hagsmuni þeirra. Hins vegar má velta upp þeirri 
spurningu hvort þessar reglur séu heppilegar í núverandi mynd. Ef tilgangur þeirra er sá að halda aðilum við 
samningaborðið þá hafa þær náð því þegar þeim hefur verið beitt. Hins vegar má spyrja sig hvort heppilegt sé að 
vera með reglu um frestun á framkvæmd samningsins. Er hún til þess eins að fæla samningsaðila frá því að neita 
upptöku gerðar í samninginn."

Óvissa um full yfirráð yfir auðlindum:
Sú ályktun stjórnvalda og annarra talsmanna innleiðingar þriðja orkupakkans að innleiðingin hafi engin 
áhrif á yfirráð Íslands yfir eigin auðlindum virðist aðallega byggja á því sem fram kemur í greinargerð 
Birgis Tjörva Péturssonar um ýmis álitaefni sem tengjast þriðja orkupakka ESB og innleiðingu hans í 
íslenskan rétt. Þar vísar hann í 2. mgr. 194. gr. Lissabon-sáttmálans sem segir að ráðstafanir 
Evrópuþingsins og ráðsins séu ,,með fyrirvara um rétt aðildarríkis til að ákvarða með hvaða skilyrðum 
orkulindir þess eru nýttar, hvaða orkugjafa það velur og almenna tilhögun orkuafhendingar". Hér er um 
að ræða afar undarlega og glannalega vanhugsaða ályktun. Vissulega má hér álykta að ríki geti ákveðið 
hvort þau nýti auðlindir sínar og setji upp rammaætlanir og þvíumlíkt, en um leið og auðlind er nýtt og 
afurð sett á markað, þá augljóslega virkjast almenn ákvæði EES-samningsins og þá þarf að gæta 
jafnræðis m.t.t. allra aðila samningsins án mismununar. M.ö.o. geta aðildaríki augljóslega ekki stýrt 
nýtingu auðlinda sinna fram hjá EES regluverkinu. Það má því segja að eina færa leiðin til þess að hafa



full yfirráð yfir auðlindinni sé að friða hana eða nýta með svo takmörkuðum hætti að afurðum hennar sé 
haldið frá innri markaðnum. Það hlýtur að teljast afar takmörkuð leið til auðlindanýtingar.

Óvissa um undanþágur í innleiddum gerðum:
Fullyrt hefur verið að Ísland njóti góðs af undanþágum frá núgildandi regluverki um innri 
raforkumarkaðinn sem m.a. tryggi opinbert eignarhald á orkufyrirtækjum og hindri frekari uppskiptingu 
þeirra. Þessar undanþágur miðast við 'lítil einangruð kerfi'. Í tilskipunum 2003/54/EB (orkupakka 2) og 
2009/72/EB (orkupakka 3) er 'lítið einangrað kerfi skilgreint (í báðum tilvikum) í 26. tölul. 2. gr. sem 
,,kerfi þar sem notkun er innan við 3000 GWh á árinu 1996, og þar sem innan við 5% ársnotkunar eru 
fengin með samtengingu við önnur kerfi". Sömu skilgreiningu var einnig að finna í orkupakka 1, þ.e. 
tilskipun 96/92/EB (23. tölul. 2. gr.), fyrir utan að það að þar var notkunarviðmiðið 2500 GWh. Í öllum 
tilvikum var viðmiðunarárið 1996 og hér ber að hafa í huga að raforkuframleiðsla á Íslandi var yfir 5000 
GWh það ár, þ.e. langt yfir viðmiðunarmörkum. Íslenskum stjórnvöldum var vel kunnugt um þetta, enda 
var mikið fyrir því haft að fá sameiginlegu EES-nefndina til þess að fallast á að þrátt fyrir að Ísland væri 
vel yfir þessum mörkum yrði Ísland engu að síður skilgreint sem 'lítið einangrað kerfi'. Nefndin samþykkti 
það og kom það sérstaklega fram í ákvörðunum hennar um orkupakka 1 og 2 að Ísland skyldi teljast 'lítið 
einangrað kerfi'. Ísland fékk því í raun undanþágu frá undanþágunni, hugsanlega vegna sjónarmiða um 
að stór hluti raforkuframleiðslunnar þjónaði stórnotendum, þ.e. stóriðjunni. Það má því búast við að í 
náinni framtíð verði þessar undanþágur ekki lengur í boði, sérstaklega með tilkomu sæstrengs sem gerir 
það að verkum að íslenska raforkukerfið verður ekki lengur einangrað. Í minnisblaði atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins til utanríkismálanefndar 9. Janúar 2015 kemur þó fram að þessar undanþágur 
hafi ekki verið nýttar:

,,Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var kveðið á um að undanþága 1. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar gilti fyrir 
Ísland og að Ísland teldist lítið og einangrað kerfi. samkvæmt 2. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar. Undanþágan var víðtæk 
og bauð upp á möguleika á að sækja um undanþágur frá köflum rv, V, VI og VII. Undanþágan var þó skilyrt að því 
leyti að ríki sem uppfylltu skilyrði um lítið einangrað kerfi, þurftu að sýna fram á að það væru umtalsverð vandkvæði 
við rekstur raforkukerfisins. Þessu til viðbótar var ákvæði um að Ísland teldist lítið einangrað kerfi skv. 26. mgr. 2. gr. 
og afþessum sökum gilti undanþágan sem getið er til um i 15. gr. tilskipunarinnar (uppskipting dreififyrirtækja). 15. 
gr. hafði einnig að geyma það almenna ákvæði um að ekki þyrfti að skipta upp dreififyrirtækjum ef notendur 
dreififyrirtækis væru færri en 100.000. Þannig hafði Ísland þrjá möguleika á undanþágu frá uppskiptingu 
dreififyrirtækja, þ.e. skv. 1. og 2. mgr. 26. gr. tilskipunar og 15. gr. um notendafjölda. Ísland virkjaði ekki þessar 
undanþágur heldur innleiddi 2. raforkutilskipun að fullu hér á landi og gekk auk þess lengra, með lagabreytingu árið 
2008, með því að fara fram á uppskiptingu dreififyrirtækja með fleiri en 10 þúsund notendur. Markmið löggjafans 
var með þessu að leitast við að koma á samkeppnismarkaði fyrir raforku hér á landi."

Það er með ólíkindum að þrátt fyrir þær undanþáguheimildir sem Ísland hefur sérstaklega sóst eftir þá 
séu þær ekki nýttar! Þvert á móti hafa íslensk stjórnvöld að eigin frumkvæði gengið lengra og þrengt 
almennar undanþágur með því að lækka 100.000 notendaviðmiðið niður í 10.000. Þetta hafði þær 
afleiðingar að tvö orkufyrirtæki: Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja voru algjörlega að óþörfu 
þvinguð til uppskiptingar án þess að EES-tilskipanir hafi sett slíkar kröfur. Uppskipting þessara fyrirtækja 
er því alfarið ákvörðun íslenskra stjórnvalda sem þar með stuðlaði að mögulegri einkavæðingu þeirra. Í 
kjölfarið var Hitaveitu Suðurnesja skipt upp í HS-Orku og HS-veitur sem leiddi svo til þess að HS-Orka var 
seld til Magma Energy. Hið meinta markmið stjórnvalda um aukna samkeppni hlýtur að mega teljast 
yfirskyn.



Óvissa um fyrirvara íslenskra stjórnvalda:
Meginmarkmiðið með þriðja orkupakkanum er að auka viðskipti með orku á milli landamæra EES- 
aðildarríkja. Íslensk stjórnvöld reyna þó í raun að komast hjá því með því að lýsa því yfir að það sé 
algjörlega háð samþykki íslenska stjórnvalda hvort og þá hvenær þau heimili öðrum aðildarríkjum 
aðgang að sínu raforkukerfi, þ.e. með sæstreng. Í þessu sambandi er sérstaklega vert að benda á 5. lið 
aðfararorða reglugerðar 713/2009 (um að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði):

,,Aðildarríkin skulu vinna náið saman og fjarlægja hindranir í vegi viðskipta með raforku og jarðgas yfir landamæri í 
því skyni að ná fram markmiðum Bandalagsins á sviði orku."

Sem sagt, í stað þess að fjarlægja hindranir í vegi fyrir viðskiptum með raforku yfir landamæri, þá ætla 
íslensk stjórnvöld beinlínis að hindra viðskipti með orku yfir landamæri, þvert á megintilgang þriðja 
orkupakkans. Þetta er nánast eins og að samþykkja samning með þeim fyrirvara að hann taki ekki gildi 
fyrr en samningsaðila þóknast svo.

Það er nokkur óvissa um hvort Alþingi geti haft geðþóttavald gagnvart því hvort og þá hverjir geti lagt 
sæstreng að landinu eftir innleiðingu þriðja orkupakkans. Lagasetning sem felur í sér þess háttar 
hindranir hljóta að teljast vafasamar og gerræðislegar viðskiptahindranir í ljósi EES-samningsins. Það er 
hæpið að treysta á að úrskurðir ESA og/eða EFTA dómstólsins verði hliðhollir Íslandi ef upp koma 
kærumál þessu tengt.

Það er þó vafamál hvort íslensk stjórnvöld hafi í raun áform um að beita þessum fyrirvara miðað við 
fréttir og yfirlýsingar ráðamanna þar sem fram kemur stuðningur við áform um lagningu sæstrengs 
undanfarin ár. Tvöfeldni stjórnvalda er reyndar vandræðilega áberandi.

Niðurstaða:
Innleiðing þriðja orkupakkans skapar mikla óvissu og setur óþarfar kvaðir á nýtingu íslenskra 
orkuauðlinda. Það er þó áhættulaust að hafna innleiðingunni, enda er það eina rétta leiðin. Atkvæði 
greidd innleiðingu felur í raun í sér að viðkomandi vilji tryggja að íslenska raforkukerfið tengist 
raforkukerfi Evrópusambandsins strax svo ekki verði aftur snúið og varla hægt að skýra þá afstöðu með 
öðrum hætti en viðkomandi þjóni einhverjum duldum sérhagsmunum eða láti undan einhvers konar 
pólítískum þrýstingi. Slík afstaða er ábyrgðarlaus með öllu, þó afleiðingarnar kunni ekki að koma í ljós 
fyrr en að nokkrum árum liðnum. Þetta mál er allt of mikilvægt til þess að afgreiða án frekari aðkomu 
íslensku þjóðarinnar. Hér er um að ræða grundvallarstefnu í orkumálum Íslands og mikilvægt að þjóðin 
ákvarði framhaldið, annað hvort með beinni þjóðaratkvæðigreiðslu eða a.m.k. með endurnýjuðu umboði 
Alþingis.
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