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1. Inngangur

Síminn hf. (hér eftir „Síminn") þakkar fyrir tækifærið til þess að koma á framfæri 
athugasemdum við frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti, lögum um 
Fjarskiptastofu og lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri (áfallaþol 
fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta).

Að mati Símans eru umræddar tillögur óþarfar og ótímabærar að svo stöddu máli þar sem 
fram kemur að það sé fyrirhugað að leggja fram nýja heildarlöggjöf um fjarskipti sem verður 
lagt fram eftir áramót. Þá kemur einnig fram í greinargerðinni að það verði lagt fram frumvarp 
um rýni á fjárfestingum í þýðingarmiklum samfélagsinnviðum. Íslenska ríkið hefur þegar lokið 
athugun sinni á kaupum Ardian France SA á Mílu ehf. og komist að þeirri niðurstöðu að kaupin 
feli ekki í sér ógn við þjóðaröryggi. Skoðun á viðskiptum m.t.t. þess er þar af leiðandi lokið. 
Heimildir ráðherra sem koma fram í frumvarpinu til þess að framlengja fresti til þess að skoða 
umrædd viðskipti er þýðingarlaus. Þar að auki telur Síminn að ekki sé hægt að breyta þeim 
reglum sem gilda um mat á fjárfestingum erlendra aðila eftir að búið er að tilkynna um 
viðskiptin. Felur það í sér afturvirka reglu sem er íþyngjandi.

Þá telur Síminn mikilvægt að það komi fram að á vegum ESB er verið að vinna í uppfærslu á 
NIS tilskipuninni (innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 78/2019) þar sem fyrirhugað er að 
útvíkka gildissvið tilskipunarinnar og hún nái til fjarskiptafyrirtækja í heild sinni.1 Umrædd 
tilskipun tekur að miklu leyti á þeim öryggismálum sem eru til umfjöllunar, þar með talið 
birgjasamböndum.

1 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/03/strengthening-eu-wide-cybersecurity- 
and-resilience-council-agrees-its-position/
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Það er mikilvægt að vandað sé til verka í stað þess að setja ófullkomnar lagareglur sem hafa 
víðtækar og neikvæðar afleiðingar ekki aðeins fyrir fjarskiptastarfsemi heldur einnig íslenskt 
atvinnulíf.

2. Núverandi fjarskiptalög og afleiddar reglur eru fullnægjandi kröfur

Í frumvarpinu kemur ekki fram hvers vegna það sé þörf á því að innleiða þær breytingar sem 
fjallað er um. Það liggur fyrir að nýtt fjarskiptafrumvarp verður lagt fyrir Alþingi. Þær tillögur 
sem eru lagðar fram eru frekar til þess að rugla og flækja það rekstrarumhverfi sem 
fjarskiptafyrirtækja starfa í.

Að mati Símans virðist vera ákveðin þversögn í frumvarpinu þar sem iðulega er vísað til 
almannahagsmuna en það virðist í reynd vera tilgangur frumvarpsins að færa rekstur 
fjarskiptakerfa til Ísland, til þess að Fjarskiptastofa geti haft eftirlit með kerfunum. Þetta 
virðist byggt á misskilningi á eðli þeirra reglna sem eru fyrir hendi í dag og byggja á evrópsku 
regluverki að miklu leyti.

Kjarninn í fjarskiptaregluverkinu sem Ísland hefur skuldbundið sig til þess að fylgja á 
grundvelli EES samningsins er að heimila evrópskum fjarskiptafyrirtækjum að bjóða og veita 
þjónustu á Íslandi. Núna 20 árum eftir að umrædd löggjöf var sett í lög og það reynir á 
innkomu evrópskra aðila á markaðinn, þá eru fyrstu áhyggjur innlendra stjórnvalda að þau 
geti ekki skoðað búnaðinn á Íslandi.

Framangreindar áhyggjur eru óþarfar þar sem staðfesta fjarskiptafyrirtækja, svo fremi hún er 
innan EES, breytir ekki heimild Fjarskiptastofu til þess að sinna eftirliti gagnvart viðkomandi 
fyrirtækjum.

Fjarskiptafyrirtæki er skilgreint í fjarskiptalögum nr. 81/2003 sem einstaklingur eða lögaðili 
sem hefur tilkynnt Fjarskiptastofu um fyrirhugaðan rekstur fjarskiptaþjónustu eða 
fjarskiptanets. Í 4. gr. laganna kemur afdráttarlaust fram að fjarskiptafyrirtæki hafa almenna 
heimild til reksturs fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu. Heimild þessi nær til einstaklinga og 
lögaðila sem staðfestu hafa innan Evrópska efnahagssvæðisins og enn fremur í 
aðildarríkjum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, eftir því sem ráðherra ákveður með 
reglugerð. Öllum fjarskiptafyrirtækjum sem eru með staðfestu innan EES er heimilt að bjóða 
fjarskiptaþjónustu á Íslandi eða reka fjarskiptanet.

Lögin eru frá árinu 2003 og hefur ekki þótt ástæða til þess að hafa áhyggjur af þessu ákvæði. 
Markmið laganna er að tryggja hagkvæm og örugg fjarskipti hér á landi og efla virka 
samkeppni á fjarskiptamarkaði. Ekki hefur þótt ástæða til þess að draga í efa getu 
Fjarskiptastofu til þess að sinna eftirliti með fjarskiptafyrirtækjum þótt það séu nær 20 ár frá 
því að lögin voru sett og það hefur legið fyrir frá upphafi að fyrirtæki frá EES ríkjum mættu 
bjóða fjarskiptaþjónustu á Íslandi. Þá hafa erlend fjarskiptafyrirtæki starfað á Íslandi án þess 
að það hafi þótt ástæða til þess að óttast að Fjarskiptastofa gæti ekki sinnt eftirliti með 
fyrirtækjunum.
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Síminn'*
Þá er það rangt að það séu meiri líkur á að erlent eignarhald, 20 árum eftir að lögin voru sett, 
feli í sér aukna áhættu á útvistun til annarra EES ríkja og það þurfi að leiða til viðbragða af 
hálfu Alþingis. Markmið fjarskiptalaga og samkeppnislaga eru að auka hagkvæmni í rekstri og 
óháð ríkisborgararétt eiganda, þá er það skylda hvers stjórnarmanns að tryggja að fyrirtæki 
sem hann situr í stjórn í, sé rekið á eins hagkvæman hátt og kostur er. Ef útvistun rekstrar til 
annarra ríkja innan EES skilar auknu hagkvæmi þá verður slík ákvörðun tekin í samræmi við 
markmið fjarskiptalaga og markmið samkeppnislaga. En markmið fjarskiptalaga er ekki 
aðeins hagkvæmni heldur einnig öryggi og er þegar tekið á þeim þáttum í núgildandi 
regluverki, sem virðist vera ástæða þess frumvarps sem hér er fjallað um.

Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. fjarskiptalaga getur Fjarskiptastofa gert að skilyrði að 
fjarskiptafyrirtæki sem reka talsíma- eða gagnaflutningssambönd til útlanda noti til þess fleiri 
en eina leið og að fyrirtækin geri ráðstafanir til þess að flytja talsíma- og 
gagnaflutningsþjónustu við útlönd af bilaðri eða rofinni leið yfir á aðra nothæfa leið innan 
tímamarka sem stofnunin setur.

Samkvæmt 2. mgr. 41. gr. fjarskiptalaga skal fjarskiptafyrirtæki viðhafa ráðstafanir sem 
stuðla að bættri vernd og virkni og gæðum IP fjarskiptaþjónustu.

Samkvæmt 2. mgr. 47. gr. skal fjarskiptafyrirtæki skjalfesta skipulag upplýsingaöryggis með 
því að setja sér öryggisstefnu, gera áhættumat og ákveða öryggisráðstafanir á grundvelli 
þess.

Í 3. mgr. 47. gr. segir síðan að fjarskiptafyrirtæki skulu gera sérstakar ráðstafanir til að 
tryggja samfelldan og órofinn rekstur almennra fjarskiptaneta. Að mati Símans verður 
ekki betur séð en að framangreint ákvæði taki á þeim áhyggjum sem fyrirliggjandi frumvarpi 
er ætlað að mæta. Á grundvelli þessa ákvæðis hefur Fjarskiptastofa síðan sett reglur þar sem 
ítarlega er farið yfir hin ýmsu atriði sem þarf að hafa í huga. Kemur fram í lögunum að reglur 
Fjarskiptastofu skulu hafa að geyma ákvæði um: a) gerð skriflegrar neyðaráætlunar, b) 
hlítingu við tiltekna staðla, c) raunlæga vernd almennra fjarskiptaneta, d) afkastagetu og 
flæði umferðar um almenn fjarskiptanet, e) stjórn almennra fjarskiptaneta, f) virkni 
tölvupóstkerfa, g) tilkynningar vegna þjónusturofs, h) eftirlitsúrræði Fjarskiptastofu.

Samkvæmt 47. gr. a er fjallað ítarlega um samskipti fjarskiptafyrirtækja og skyldur þeirra 
gagnvart Netöryggissveit. Í 5. mgr. ákvæðisins segir: „Fjarskiptafyrirtækjum er skylt að 
bregðast án tafar við tilmælum Fjarskiptastofu um aðgerðir gegn bráðri aðsteðjandi netógn, 
hvort sem sú ógn steðjar að net- og upplýsingakerfum eins eða fleiri fjarskiptafyrirtækja. Hið 
sama á við í  tilviki mjög alvarlegrar hættu sem steðjar að net- og upplýsingakerfum 
mikilvægra innviða eða opinberra stofnana, almannahagsmunum eða þjóðaröryggi, enda 
yfirgnæfandi líkur á að fjarskiptafyrirtæki geti átt hlutdeild í  að sporna við ógn, áhættu eða 
atviki eða lágmarka mögulegt tjón a f völdum þess'"

Er þannig ljóst að það eru víðtækar kvaðir í fjarskiptalögum á fjarskiptafyrirtæki, hvort sem 
þau eru erlend eða íslensk, um að tryggja rekstrarsamfellu. Í lögum um Fjarskiptastofu er 
stofnuninni síðan heimilað að kalla eftir gögnum með möguleika á dagsektum, sem ekki 
verður séð að sé bundið við íslensk fjarskiptafélög eða hvers eðlis eignarhald þess er.
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Síminiv'
Þá eru víðtækar reglur sem Fjarskiptastofa hefur sett fram. Þar er má t.d. nefna reglur um 
virkni fjarskiptakerfa, nr. 1222/2007.

Þar segir í 1. gr. reglnanna: „Markmið þessara reglna er að auka neytendavernd og treysta 
stoðir upplýsingasamfélagsins. Með reglum þessum er kveðið á um þær ráðstafanir sem 
Póst- og fjarskiptastofnun telur nauðsynlegt að fjarskiptafyrirtækin geri til að 
tryggja samfelldan rekstur almennra fjarskiptaneta. Samkvæmt þeim skal viðhafa 
ráðstafanir sem lúta að burðargetu þeirra, aukaleiðum, stjórn þeirra og ytra umhverfi. 
Ennfremur tilvist neyðaráætlunar til að bregðast við óvæntum atvikum, draga úr áhrifum 
þeirra og auðvelda endurreisn búnaðar eða þjónustu á hraðvirkan og hagkvæman hátt'" 
(leturbr. hér). Reglurnar fela með öðrum orðum í sér þær aðgerðir sem Fjarskiptastofa telur 
nauðsynlegar til að tryggja samfelldan rekstur almennra fjarskiptaneta. Þar af leiðandi er hið 
sérfróða stjórnvald þegar búið að leggja fram þær reglur sem stofnunin telur nauðsynlegar.

Síðan segir í reglunum um skilgreiningar í grein 3: „Mikilvægir innviðir: Þeir innviðir 
fjarskiptaneta sem eru máttarstólpar fjarskiptanetanna í  heild og fjarskiptaþjónustunnar, t.d. 
innsti kjarni fjarskiptanetanna og aðalflutningsleiðir fjarskiptaneta, þ.m.t. til útlanda. Ótrygg 
virkni þeirra getur ógnað tiltrú almennings á þjónustu fjarskiptafyrirtækisins og fjarskiptum 
almennt'" Ekki hefur Fjarskiptastofa skilgreint þessa innviði en til þess að það sé gert þarf 
ekki lagabreytingu, heldur einfaldlega samtal milli aðila markaðarins og viðeigandi stofnana 
sem sinna þjóðaröryggismálum.

Í 8. gr. reglnanna segir m.a. „Gerðar skulu ráðstafanir til að tryggja samfelldan og órofinn 
rekstur almennra fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu. Í  þv í skyni skulu fjarskiptafyrirtæki 
setja sér skriflega neyðaráætlun, sem byggir á niðurstöðum áhættumats. Í  samræmi við það 
skal lýsa áætlun um ráðstafanir til að endurræsa óvirk fjarskiptanet og mögulega endurheimta 
upplýsingar sem kunna að hafa misfarist eða skemmst'"

Í IV. kafla reglnanna er fjallað um raunlæga vernd og í V kafla er fjallað um virkni, s.s. 
afkastageta og rekstraröryggi. Sérstaklega segir í 20. gr.: „Eftir því sem við á skulu 
fjarskiptafyrirtæki hafa nægan varabúnað og önnur úrræði til að viðhalda samfelldum rekstri'"

Í 22. gr. segir: „Til að reisa fjarskiptanetin við á sem skemmstum tíma, skulu skýrar 
leiðbeiningar vera til staðar í  neyðaráætlun og ábyrgðarsvið hvers og eins vera ljóst, þar með 
talið nauðsynlegar upplýsingar til að ná í  viðgerðarmenn, upplýsingar um varabúnað, skipulag 
tilkynninga og leiðbeiningar til að vernda neyðarumferð með tímabundnum ráðstöfunum. Í  
þessum tilgangi skulu þjónustu- og rekstrarborð vera með leiðbeiningar um samvinnu við 
önnur þjónustu- og rekstrarborð'"

Í 24. gr. segir: „Gögn um ósamfellda virkni og önnur öryggisatvik í  mikilvægum innviðum 
fjarskiptaneta er varða þjóðaröryggi sérstaklega, skal senda til þeirra aðila sem hafa þar 
hlutverki að gegna. Póst- og fjarskiptastofnun skilgreinir nánar hvaða innviðir koma við sögu, 
hvaða aðilar þetta eru og hvaða gögnum skal skila til þeirra'" Það skal tekið fram að 
Fjarskiptastofa hefur ekki skilgreint hvaða innviðir eru mikilvægir og hvaða stofnanir eigi að 
fá upplýsingar um það. Að mati Símans væri einfaldlega æskilegt að haldið væri opið samráð
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með fjarskiptafyrirtækjum og eftir atvikum viðeigandi fyrirtækjum og stofnunum þar sem 
þetta væri skilgreint.

Fjarskiptastofu er síðan heimilað á grundvelli 29. gr. að gera prófanir eða úttektir.

Með öðrum orðum þá er það mat Símans að það sé engin þörf fyrir það frumvarp sem núna 
hefur verið lagt fram þar sem kröfum um rekstrarsamfellu og eftirlit Fjarskiptastofu er mætt 
með núgildandi reglum.

Þá tekur Síminn fram að í reglum um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum er 
heimilað að útvista rekstri fjarskiptaneta en ákvæðið í frumvarpinu fjallar um takmarkanir á 
útvistun fjarskiptafyrirtækja á hverju sem er, ekki aðeins rekstri fjarskiptaneta. Er frumvarpið 
þar af leiðandi of víðtækt og takmarkandi hvað þetta varðar, enda verða fjarskiptafyrirtæki 
eins og öll önnur fyrirtæki landsins að geta nýtt þær skýjalausnir sem eru í boði á markaðnum 
og engin ástæða hefur þótt að gera athugasemdir við.

Núgildandi reglur fela í sér að fjarskiptafyrirtæki þarf að vera tilbúið að tryggja samfelldan 
rekstur ef sambönd við útlönd rofna. Það skal þó tekið fram að íslenska ríkið, sem eigandi 
Farice, ber ábyrgð á umræddu sambandi við útlönd en ekki fjarskiptafyrirtæki sem starfa á 
Íslandi.

3. NIS 2 Tilskipunin

Í minnisblaði ráðuneytisins er vísað til þess að frumvarpið feli að hluta í sér innleiðingu á 40. 
og 41. gr. tilskipunar nr. 2018/1972 um evrópska fjarskiptakóðann.

Síminn bendir á að það liggur fyrir tillaga hjá ESB um svokallaða NIS 2 tilskipun sem er langt 
komin og í þeirri tilskipun er lagt til að umrædd ákvæði verði felld burt í tilskipun nr. 
2018/1972. Í stað þeirra taka við reglur um fjarskiptafyrirtæki byggt á NIS 2 tilskipuninni.

Með NIS 2 tilskipuninni er verið að færa starfsemi fjarskiptafyrirtækja undir NIS regluverkið 
sem var áður ekki gert. Talsvert af öryggiskröfum og reglum sem lutu að fjarskiptafyrirtækjum 
var og er í eldra fjarskiptaregluverki sem hafa eins og áður segir þegar verið innleiddar á 
Íslandi. Að mati Símans er frekar tilefni til þess að ríkið fylgist grannt með þeim reglum sem 
koma með NIS 2 tilskipunni og innleiði þær með réttum hætti í stað þess að hrófla við 
regluverkinu eins og það er í dag.

4. Upplýsingar um eigendur fjarskiptafyrirtækja

Að mati Símans er ekkert tilefni til þess að innleiða 4. gr. frumvarpsins og engin útskýring 
gefin á því hvers vegna Fjarskiptastofa þurfi að kalla eftir „upplýsingum" um tiltekna aðila, né 
heldur hvað ætti að valda því að Fjarskiptastofa kalli eftir upplýsingum um suma en ekki alla 
aðila sem koma að fjarskiptarekstri á Íslandi. Það er með engu útskýrt hvaða upplýsingar 
Fjarskiptastofa getur kallað eftir um viðkomandi aðila. Fjarskiptastofu er einfaldlega falið 
ótakmarkaða vald í að kalla eftir perónulegum upplýsingum um einstaklinga sem hafa enga 
þýðingu. Ef upplýsingarnar eru ekki veittar þá getur stofnunin lagt sektir á fjarskiptafyrirtækið
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Síminn'*
upp á 4% af veltu jafnvel þótt fyrirtækið eigi engan rétt til þess að fá „upplýsingar" um 
viðkomandi þætti t.d. frá eigin starfsmönnum. Þá er það alfarið handahófskennt hvaða 
fyrirtæki geta fengið upplýsingabeiðni frá Fjarskiptastofu og hvers vegna. Ákvæðið og 
tilgangur þess er með öllu óskiljanlegur.

Síminn telur að ákvæðið ber þess merki að vera illa undirbúið. Það eru sérstök lög um 
skráningu á raunverulegu eignarhaldi sem gera íslenska ríkinu kleift að fylgjast með 
eignarhaldi fjarskiptafyrirtækja.

Upplýsingar um stjórnarmenn eru skráðar þegar þeir taka við stjórn félags hjá fyrirtækjaskrá. 
Þá er með öllu óljóst hvaða þýðingu það hefur að elta uppi upplýsingar um þá aðila sem 
nefndir eru í ákvæðinu, sérstaklega í ljósi þessi að upplýsingar um raunverulegt eignarhald 
liggja hjá íslenska ríkinu á grundvelli laga um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019. 
Upplýsingaöflunin hefur enga þýðingu og ber þar af leiðandi að hætta við lagaákvæðið. Það 
eru engin skilyrði í lögum um þekkingu, ríkisborgararétt eða starfsreynslu og þar af leiðandi 
hefur það enga þýðingu heldur að kalla eftir gögnunum. Fjarskiptastofa getur t.d. ekki skipað 
fjarskiptafyrirtæki að skipta út stjórnarmönnum. Fjarskiptastofu er ekki falið neitt hlutverk 
með gögnunum og því er upplýsingaöflunin og sektarheimildir vegna þeirra sé sýnilega 
þýðingarlaus.

Þá bendir Síminn á að það er þegar sektarheimild í lögum um Fjarskiptastofu sem hlýtur að
teljast nægilegur hvati fyrir viðkomandi aðila að skila þeim gögnum sem þarf raunverulega á
að halda, við að hafa eftirlit með rekstri fjarskiptaþjónustu. Engin þörf er á sektarheimild upp 
á 4% af heildarveltu fyrirtækis fyrir að skila ekki inn t.d. starfsferilskrá starfsmanns. Bendir 
Síminn aftur á að það eru þegar ákvæði í gildi um skráningu á raunverulegum eigendum og 
gögn sem ríkið þarf þannig aðgengileg ríkinu m.t.t. þjóðaröryggis en færa má auðveld rök 
fyrir því að aðgerðir gegn hryðjuverkum og fjármögnum þeirra séu þjóðaröryggismál.

5. Breyting á lögum um erlendar fjárfestingar

Í 5. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á lögum um fjárfestingu erlendra aðila í 
atvinnurekstri, nr. 34/1991.

„Ráðherra getur bundið erlenda fjárfestingu skilyrðum í  því skyni að koma í  veg 
fyrir að hún geti ógnað öryggi landsins, gengið gegn allsherjarreglu, 
almannaöryggi o.s.frv., sbr. 2. mgr. Áður skal ráðherra veita hlutaðeigandi 
fjárfesti tækifæri til að tjá sig um möguleg skilyrði og framlengist þá tímafrestur
skv. 1. málsl. 2. mgr. sem nemur þeim fresti sem hlutaðeigandi fjárfesti er
veittur til að koma að sjónarmiðum sínum ."

Þarna er gengið verulega langt í því að fela ráðherra mikið og opið vald um það hvenær hann 
geti bundið erlenda fjárfestingu skilyrðum. Ráðherra getur lagt hvaða skilyrði sem er. 
Kröfurnar virðast vera til þess að koma í veg fyrir að fjárfesting ógni „öryggi landsins, gengið 
gegn allsherjarreglu, almannaöryggi o.s.frv." Það er óljóst hvaða tilefni geti fallið í flokkinn 
„o.s.frv."

Þá er einnig lögð til eftirfarandi heimild:
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„E f brotið er gegn skilyrðum sem ráðherra hefur sett á grundvelli 5. mgr. er 
ráðherra heimilt að taka ákvörðun um að hlutaðeigandi erlend fjárfesting skuli 
ganga til baka að viðlögðum dagsektum, eftir að hafa skorað á hlutaðeigandi 
að bæta úr broti. Dagsektum skal fylgja lögveð í  réttindum hlutaðeigandi 
fjárfestis í  þv í atvinnufyrirtæki sem fjárfestingin varðar. Ráðherra getur enn 
fremur a f þessum sökum lýst atkvæðisrétt fjárfestis í  viðkomandi 
atvinnufyrirtæki óvirkan. Þá getur ráðherra a f sömu ástæðum krafist 
innlausnar á eignum og réttindum fjárfestis í  viðkomandi atvinnufyrirtæki, en 
náist ekki samkomulag um innlausnarverð skal fara um mat og greiðslu bóta 
eftir lögum um framkvæmd eignarnáms. Ráðherra getur neytt fleiri en eins 
framangreindra úrræða hvort heldur samtímis eða hvert á fætur öðru."

Fyrir það fyrsta eru engin takmörk fyrir því hvaða skilyrði ráðherra getur lagt á fjárfestingar 
eins og áður segir og þannig er ráðherrra falið óheft vald til þess að leggja skilyrðin á 
fjárfestingar erlendra aðila. Í annan stað þá hefur ráðherra fullt vald til þess að svipta 
viðkomandi aðila eignarréttindi út í hið óendanlega og raunverlega án tillits til þess hvort 
meint brot gegn óskilgreindum skilyrðum hafi einhverja þýðingu. Þannig koma engar bætur 
fyrir það ef atkvæðaréttur hluthafa er lýstur óvirkur, sem er verulegt inngrip í eignarétt 
viðkomandi aðila. Ráðherra gæti þannig lýst atkvæðisrétt óvirkan en ekki tekið fyrirtækið yfir. 
Þá er vart hægt að ímynda sér meira inngrip inn í eignarréttinn en að svipta aðila eign sinni. 
Hér telur Síminn að verið sé að ganga gegn stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og vísar til dóms 
Hæstaréttar í máli nr. 15/2000 (Stjörnugrís):2

„Í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er kveðið á um 
friðhelgi eignarréttar og í 75. gr. hennar um atvinnufrelsi, sbr. 10. gr. og 13. 
gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995. Má hvorugt skerða nema með lagaboði 
að því tilskildu, að almenningsþörf krefji. Þessi fyrirmæli stjórnarskrárinnar 
verða ekki túlkuð öðruvísi en svo, að hinum almenna löggjafa sé óheimilt að 
fela framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. Löggjöfin 
verður að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram komi takmörk og umfang 
þeirrar réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg. Á þetta einnig við um 
ráðstafanir til að laga íslenskan rétt að skuldbindingum Íslands samkvæmt 
EES-samningnum. Í samræmi við stjórnskipun landsins er það á valdi 
löggjafans en ekki framkvæmdarvaldsins að ákveða, hvernig heimild íslenska 
ríkisins í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar nr. 85/337/EBE verði nýtt.

Í 6. gr. laga nr. 63/1993 er umhverfisráðherra fengið vald til þess að ákveða, 
að fengnu áliti skipulagsstjóra, að tilteknar framkvæmdir verði háðar mati 
samkvæmt lögunum, ef hann telur þær kunna að hafa í för með sér 
umtalsverð áhrif á umhverfi, náttúruauðlindir og samfélag. Engar efnisreglur 
koma fram í þessu ákvæði, eins og raunin er í 5. gr. laganna og fylgiskjali með 
þeim. Þessi heimild er því ótakmörkuð af öðru en almennri markmiðslýsingu 
1. gr. og háð mati ráðherra, eins og stefndi viðurkennir og telur nauðsynlegt

Síminrv'

2 Ákvæðið sem deilt var um, þ.e. 6. gr. laga nr. 63/1993, var svohljóðandi: „Umhverfisráðherra er 
heimilt, að fengnu áliti skipulagsstjóra, að ákveða að tiltekin framkvæmd eða framkvæmdir, sem kunna 
að hafa í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfi, náttúruauðlindir og samfélag, en ekki er getið í 5. 
gr., verði háðar mati samkvæmt lögum þessum."
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til að ná tilgangi laganna og tilskipunar nr. 85/337/EBE, sbr. lög nr. 2/1993 
um Evrópska efnahagssvæðið. Umhverfisráðherra hefur því í raun fullt 
ákvörðunarvald um það, hvort tiltekin framkvæmd, sem ekki fellur undir 5. 
gr. laga nr. 63/1993, skuli sæta mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 6. gr., 
en slík ákvörðun getur haft í för með sér umtalsverða röskun á eignarráðum 
og atvinnufrelsi þess, er í hlut á. Svo víðtækt og óheft framsal löggjafans á 
valdi sínu til framkvæmdarvaldsins stríðir gegn framangreindum 
mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og er ólögmætt."

Að mati Símans er það inngrip sem hér er um rætt mun alvarlegra en það eitt að fela ráðherra 
ákvörðunarvald um það hvort framkvæmd skuli sæta mati á umhverfisáhrifum. Hér er verið 
að fela ráðherra að setja skilyrði um kaup á eign og veita ráðherra vald til þess afnema 
atkvæðisrétt og svipta aðila eign sinni. Væri því eðlilegt að gera enn ríkari kröfur til 
lagasetningar en gerð var í framangreindum dómi.

Síminn gerir einnig sérstaka athugasemd við að breytingar á lögum um fjárfestingar erlendra 
aðila í atvinnurekstri sé „laumað inn" í breytingar á fjarskiptalögum. Síminn vekur athygli á 
því að þeim aðilum í atvinnulífinu sem var upphaflega boðið að gera athugasemd við 
frumvarpið eru eingöngu fyrirtæki sem starfa á sviði fjarskipta. Þá bendir Síminn einnig á að 
af þeim 12 aðilum sem var boðið að gera athugasemdir við frumvarpið þá eru tvær 
ríkisstofnanir, Ríkislögreglustjóri og Samkeppniseftirlitið. Þá eru 7 fyrirtæki (Sýn var tvisvar á 
listanum) en 4 fyrirtæki eru annað hvort 100% í opinberri eigu eða að hluta til í opinni eigu 
(Gagnaveita Reykjavíkur, Orkufjarskipti, Neyðarlínan og Tengir). Þá var ekki heldur send 
umsagnarbeiðni til allra helstu fjarskiptafyrirtækja landsins. Athygli vekur einnig að Farice, 
sem rekur fjarskipti milli Íslands og annarra landa, og er í ríkiseigu, virðist ekki hafa fengið 
senda umsagnarbeiðni.

Þær breytingar sem eru lagðar til snerta öll fyrirtæki í landinu og veita ráðherra einhliða vald 
til þess að setja hvaða skilyrði sem er og svipta eiganda viðkomandi fyrirtæki eign sinni, ef 
ekki er farið að þessum óskilgreindu skilyrðum. Þá segir meira að segja að hann geti látið 
kaup ganga til baka, sem ráðherra hefur þegar samþykkt, og gildir sú heimild óendanlega 
eftir að viðskiptin hafa átt sér stað.

Síminn bendir á að það er fjarstæðukennt að vera með heimild til þess að láta kaup ganga til 
baka, enda gæti heimildinni verði beitt mörgum árum eftir viðskiptin voru framkvæmd og 
viðkomandi fyrirtæki sem var selt, gæti verið allt annars eðlis, sem upprunalegur seljandi 
hefur engin áhuga á því að kaupa, hvaða þá að greiða fyrir aftur. Slík ráðstöfun gæti gert 
seljanda gjaldþrota þar sem hann hefur ekki getu til þess að endurgreiða kaupverðið, vegna 
atvika sem hann ber enga ábyrgð á.

Þá er ekki síður ásýnd Íslands gagnvart erlendum fjárfestum varasöm þar sem valdheimildir 
virðast sem opin tékki til þess að taka yfir fyrirtæki ef þau eru ekki þóknanleg ríkjandi 
valdhöfum. Það er ósjaldan sem ríkjandi valdhafar nýta sér óljósar heimildir, byggðar á 
þjóðaröryggi og almannahagsmunum, til þess að koma óþægilegum aðilum frá.

Síminrv'
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6. Niðurlag

Síminn áréttar að félagið telur að það sé brýnt að hætta við fyrirhugaða lagasetningu enda 
engin brýn þörf á henni og það er áríðandi að vinna þau efnisatriði sem eru í frumvarpinu af 
meiri yfirvegun og með málefnalegum hætti.

Það er meira áríðandi að það sé skilgreint með vönduðum og málefnalegum hvar sé þörf fyrir 
breytingar á lögum og að skilyrði fyrir inngripum ríkisins í stjórnarskrárvarin réttindi séu skýrð 
með afdráttarlausum hætti. Annars er hætt við að Alþingi sé að fela framkvæmdarvaldinu 
vald sem löggjafanum er ekki heimilt að framselja.

Síminn'5

Virðingarfyllst, 
f.h. Símans hf.

Eiríkur Hauksson, yfirlögfræðingur.
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