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Efni: Umsögn um frumvarp til iaga um breytingu á ýmsum Idgum vegna fuligiidingar
Árósarsamningsins, 708, mál og um frumvarp tii laga um úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðiindamáia, 709. má!.

Samtök ísíenskra ííftæknlfyrirtækja viija koma á framfæri athugasemdum við stjórnarfrumvörp sem 
iögð eru fram vegna fuiigiidingar Árósasamningsins. Samtökin gera ekki athugasemdir við að isiensk 
stjórnvöld innleiði ákvæði i lög sem fullgilda samninginn. Hins vegar er því mótmælt að í 
frumvörpunum er gengið mun lengra en samningurinn gerir kröfu um og að gerð eru veruleg frávik 
frá hefðum sem skapast hafa i dómaframkvæmd hérlendis.

Samtök ísienskra líftæknifyrirtækja komu á framfæri athugasemdum við frumvarpsdrögin í opnu 
kynningarferli umhverfisráðuneytis sem fram fór í janúar og febrúar á þessu ári. í endanlegu 
framvarpi sem nú er lagt fram er að engu leyti tekið tiliit til þeirra athugasemda sem gerðar voru og 
ekki er minnst á þessi ágreiningsmál í greinargerð með frumvarpinu. í opinni og lýðræðislegri 
stjórnsýslu væri eðlilegt að gera grein fyrir ágreiningsmálum sem fram koma í umsagnarferii og þeim 
rökstuðníngí sem fVígir, tií að tryggja að Öli sjónarmið komi frarh.

Nefndinni, sem vann frumvörpin, var ætiað að gera tillögur að lagabreytingum til að innleiða 
svokallaða þriðju stoð Árósarsamningsins sem fetur I sér að þeir aðilar sem eiga lögvarða hagsmuni 
géti hafið kærumál um ákvárðanir sem snúa að umhverfismálum ög að umhverfisverndarsamtök 
skuii ávallt teljast hafa nægjanlega hagsmuni tii að leggja fram kærur. í frumvörpunum er hins vegar 
gert ráð fyrir þvíað opna hverjum sem er aðild að kærumálum til úrskurðarnefndar varðandi nokkra 
málaflokka. Þetta á sér ekki fordæmi í íslenskri stjórnsýslu og því má segja að hér sé verið að gera 
tiiraun með stjórnsýslu.

Á kynningarfundi með hluta nefndarmanna sem unnu drög að frumvörpunum, sem haldinn var 
fimmtudaginn 27. janúar hjá Samtökum atvinnuíífsins, kom skýrt fram að íslensk stjórnvöld hyggjast 
ganga lengra én nokkuð annað aðildarríki Árósarsamningsins í útfærslu innleiðingar í íslenskt 
stjórnkerfi. Hollendingar reyndu þessa ieið en hurfu frá henni, þar sem reynsian var ekki góð, eins og 
fram kom hjá nefndarmönnum á fyrrnefndum kynningarfundi. Ekkert hinna Norðurlandanna hefur 
ákveðið að fara þessa leið við innléiðingu samningsins. Fram kom áð nefndin kannaði ekki nánar 
reynslu annarra landa né heldur var gerð tilraun tii að meta þörfina eða afleiðingar þessarar leiðar á 
umhverfi, aimenning, atvinnulff eða stjórnvöld. Á fundinum kom fram að innleiðíngin muní feia í sér
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veruleg frávik frá íslenskum stjórnsýsturétti og þeim hefðum sem skapast hafa í dómaframkvæmd. 
Þau felast í opnun aðildar aiira að kærum um málefni sem varða umhverfíð. Þetta er langt umfram 
það sem felst í innieiðingu Árósarsamningsins hjá þeim 44 þjóðum sem hafa fulfgiít hann nú þegar.

tvær nefndir unnu skýrslur um mállð á undan þeírrl sem gerði drög að þeim frumvörpum sem nú 
Hggja fyrlr. Önnur skilaði greinargerð 2006 oghin 2009. Þau frumvörp sem hér líggjá fyrir ganga mun 
lengra en þær nefndir telja nauðsynlegt til að fullgiida samninglnn, Hvorug þeirra leggur til opna 
stjórnsýslulelð eins og nú er gert. Sú fýrri fjallaði um erfðabreyttar lífverur og taldi að innleiðing 
tiltekinna Evróputilskipana myndi fuHnægja því sem á vantaði á því sviði. Tilskipanírnar voru 
innleiddar hérlendis á síðasta ári.

f frumvarpi um úrskurðarnefnd umhverfis> og auðlindamála eru sérstaklega teknar fyrir ákvarðanir er 
snerta sleppingu og dreifingu erfðabreyttra lífvera og markaðssetningu erfðabreyttra lífvera eða vara 
sem innihalda erfðabreyttar llfverur. teyfisveitingar um þau mál eru meðal þeirra sem opna 
stjórnsýsluleiðin skal gilda um. í greinargerð með frumvarpinu skortir allan rökstuðning fyrir þeirri 
fyrlrætlan að opna öllum aðild að kæruferli varðandi leyfisveitingar á þessu sviði. Eðlilegt væri að við 
innleiðingu Árósarsamningsins séu þær látnar lúta hefðbundlnnl íslenskri stjórnsýslu um rétt þeirra 
er eiga lögvarða hagsmuni og að slíkur réttur nái til umhverfisverndar* og hagsmunasamtaka, eins og 
hjá öðrum þeim þjóðum sem hafá valið stjórnsýsluíeiðina umfram dómstólaleiðina.

Samtökin gera athugasemd við tillögu um skipan úrskurðanefndar umhverfis- og auðlindamála sem á 
að úrskurða um kærumál. Við skipan nefndarinnar er ekki gert ráð fyrir neinni sérþekkingu á 
erfðafræði, erfðatækni, erfðabreyttum lífverum, líftækni eða líffræði. Samt er starfsemi með 
erfðabreyttar lífverúr sérstaklega tekin fyrir í sama frumvarpi. Samkvæmt þeirri skipan sem lögð er 
tií, verður nefndin ófær um að leggja mat á þær kærur sem henni berast um erfðabreyttar lífverur. 
Almennt má Ííka setja spurningamerki við að þessi nefnd úrskurði um málefni sem tengjast 
erfðabreyttum lífverum þar sem nú þegar er til staðar ráðgjafanefnd um erfðabreyttar llfverur sem 
gert er ráð fyrlr að í sitji sérfræðingar á þessu sviði. Auk embættismanna stjórnsýslunnar fjaJlar hún 
um leyfisveitingar skv. gildandi lögum um erfðabreyttar lífverur. Þau lög hafa einnig fjölda ákvæða 
um upplýsingaskyldu til almennings, opna kynnlngarfundi, aðgengi að upplýsingum og 
kæruheimildir. í gegnum þessi úrræði hefur almenningur góð tækifæri til að koma sínum 
sjónarmlðum að og leyfisveitingar fá umfjöllun óháðra aðila, í Ijósi þessa er illskiljanlegt að þessí 
málaflokkur sé tekínn sérstaklega fyrir í frumvarpinu.

Alger opnun á mögulelkum til kæruaðildar getur leitt tii fjölda kæra frá háværum hópi andstæðinga 
erfðatækni, sem án raunverulegra vísindalegra raka útmálar alla erfðatækni sem stórhættulega fólki 
og umhverfi. Fyrir vikið er hætta á að úrskurðarnefndin „drukkní" í kærum er snerta sleppingu eða 
markaðssetningu á erfðabreyttum lífverum. Slíkt myndí óneitanlega hægja á málsmeðferð annarra 
mála sem lægju fyrir og draga meðferð mála á langinn með tilheyrandi kostnaði. Samsetning 
úrskurðarnefndar gerir flýtíúrræði ónothæf í málum er varða erfðatækni, einsogþau að nefndin geti 
falið formanni nefndarinnar að úrskurða f einstökum málum. Sérþekkingu skortlr tíl að leggja mat á 
hvort um smávægilegt mál eða stórvægllegt mál sé að ræða. Þvf er raunveruleg hætta á að 
framkvæmdir verði stöðvaðar að ósekju sökum kunnáttuleysis á meðan leltað er álits 
utanaðkomandi sérfræðinga. í slíkrí stöðu stæði úrskurðarnefndin, sem ekki er gert ráð fyrir að hafi 
sérþekklngu á málum er varða erfðabreyttar lífverur, frammi fyrír því að taka afstöðu til úrskurðar 
ráðgjafanefndar um erfðabreyttar lífverur, sem m.a. er skipuð sérfræðingum á svíði líffræði,



erfðatækni, náttúruverndar og síðfræði. Það er því fyrlrsjáanlegt að máismeðferð muni dragast á 
fanginn og leiða tll aúkins kostnaðar fyrir rfkissjóð vegna aðkeyptrar sérfræðiþjónustu og iangrar 
málsmeðferðar. Verði órskurðarnefndin álitin stöðva starfsemi af ástæðuiausu sökum 
þekkingarleysis á málefni sem nefndin á að úrskurða um, hlýst af því skaði og kostnaður sem kann að 
leiða til skaðabótakröfu á hendur ríkinu.

Með því að taka sérstaklega fyrir í frumvarpinu ákvarðanir er snerta síeppingu og dreifingu 
erfðabreyttra iífvera og markaðssetningu erfðabreyttra lífvera eða vara sem innihalda erfðabreyttar 
lífverur, er gefíð í skyn að um sé að ræða sérlega hættulega starfsemi sem réttlæti sérstök ákvæði 
um sérmeðferð starfseminnar. Þetta er ekki stutt neinum rökum enda hníga engin vísindaleg rök að 
þessari nálgun. Evrópuráðið gaf nýlega út samantekt allra óháðra rannsókna á erfðabreyttum 
lífverum sem EB hefur kostað síðustu 10 ár. Þessar rannsóknir hafa kostað um 200 milljónir Evra og 
niðurstaðan er sláandi; Það er ekkert sem bendir til þess að erfðabreyttar Kfverur séu hættulegri 
umhverfinu eða heiisu manna en hefðbundnar nytjajurtir og lífverur.

"According to the projects' results, there is, as of today, no scientífic evidence associating
GMOs with higher risks for the environment orfor food and feed safety than conventionai
piants and organisms." 1

Skýrslan er framhald af annarri samantekt rannsókna sem EB styrkti á árunum 1985-2000, um öryggi 
erfðabreyttra lífvera fyrir heilsu og umhverfi, þar sem niðurstaðan var sú sama.2

Eftir aldarfjórðungsrannsóknir sem kostað hafa um 600 milijónír evra, framkvæmdar af yfir 500 
óháðum rannsóknaraðilum innan EB, hefur ekkert neikvætt komið i Ijós sem réttlætir það að við 
innleiðingu gamalla fjölþjóðaskuldbindinga (Árósarsamningurinn var skrifaður 1998} skuli íslensk 
stjórnvöld leggja sig fram um að gera rannsóknum og atvinnulífi sem byggir á erfðabreyttum lífverum 
og markaðssetningu þeirra erfltt fyrir með (þyhgjandi sérákvæðum.

Þetta vekur ekki sfst furðu þegar litið ér tií markmiða Árósarsamningsins um umhverfi sem sé 
fullnægjandi fyrir velferð, heilsu og full mannréttindi, og þess að alþjóðastofnanir m.a. 
Matvælastofnun SÞ (FAO), Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO), International Food Policy Research 
Institute (IFPRI), hafa hvatt tii þróunar og notkunar erfðatækni í landbúnaði, sem felur í sér sleppingu 
og dreifingu og markaðssetningu erfðabreyttra lifvera, í baráttunni við fátækt og til að auka 
fæðuörýggi í héiminum, en aðgangur að fæðu og tækifæri til að brjótast úr örbirgð teljast almennt 
grundvallar mannréttindi. Til viðbötar bætast þeir möguleikar sem felast í erfðatækninni til að 
bregðast við breyttum aðstæðum vegna mögulegra loftslagsbreytinga sem hafa áhrif á bæði 
umhverfi og lífsskilyrði.

Að teknu tilliti tíl þessara atriða er það óskiljanlegt að íslensk stjórnvöld skuli ætla að íþyngja 
sérstakiega þessari starfsemi með því að gangá harðar fram gegn henni en nokkrar aðrar 
aðildarþjóðir Árósarsamkomulagsins hafa gert, verði þetta frumvarp að iögum óbreytt. Slík 
tilhneiging tíl að íþyngja erfðatækni og starfsemi með erfðabreyttar lífverur að ástæðulausu hefur 
neikvæð áhrif á framtíðarmöguleika til rannsókna- og þróunarstarfseml og atvinnuuppbyggingar á

1 Sjá: http ://ec.eu ropa .eu/research/bíosociety/library/brochures_reports„en .htm
2 Sjá: http://ec.europa.eu/research/quality-of-llfe/gmo/
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þessu sviði og skerðir framtíðarmöguleika þjóðarinnar til sjálfbærrar þróunar.3 Nefna má rannsóknlr 
og möguleíka til innlendra piöntukynbóta til varna við t.d. fyrirsjáaniega auknu sjúkdómsálagi { 
jarðrækt með hlýnandi loftsiagí. Því verði í framtíðinnl að reiða sig alfarið á innflutning erlendra 
sjúkdómsþolinna yrkja, erfðabreyttra eða óerfðabreyttra, eða vaxandi elturefnanotkunar ( 
landbúnaði. Nær væri að efla piöntukynbætur, atvinnulíf og þekkingu á þessu sviði.

Sérkennileg, órökstudd og fordæmalaus meðhöndiun stjórnsýsluleiðar sem frumvörp þessi leggja til 
varðandi starfsemi með erfðabreyttar Iffverur, sleppingu þeirra eða markaðssetningu, er ástæðulaus 
samkvæmt nlðurstöðum viðurkenndra rannsókna síðustu 25 ára og yfírlýstra markmiða 
Árósarsamníngsins. Verði þessi frumvörp að lögum mun það fyrírsjáanlega leíða til mikils álags og 
tafa í stjórnsýslunni sem yrði íþyngjandi fyrir allar rannsóknir og atvinnuþróun á þessu sviði. Þessi 
óheillablanda mun ganga þvert á markmið þeirra stjórnsýsluleiðar sem frumvarpið leggur til, auka 
kostnað ríkisins, lengja málsmeðferð og hamla nýsköpun í atvinnulífinu.

Samtökin leggja til að horfið verði frá opinni stjórnsýsluleið og farin verðj hefðbundin stjórnsýsluleið 
sem felur I sér að þeir aðilar sem eiga lögvarða hagsmuni geti hafið kærumál. Að öðrum kosti verði 
skoðað aö fara svokallaða dómstólaleið sem gerð er grein fyrir m,a. í skýrslu starfshóps til 
undlrbúnings Árósarsamningsins, frá 18. desember 2009. Fordæmi eru fyrir báðum þessum leiðum ( 
nágrannalöndunum.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka íslenskra líftæknifyrirtækja

3 Sjá nánar skýrsju OECD um þróun hagkerfa: "The Sioeconomy to 2030" 
www.oecd.ore/futures/bioeconomv/2030
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