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Frumvarpið barst Bændasamtökum íslands með tölvubréfi frá nefndasviði Alþingis, dags. 30. 
nóvember 2012.

A vettvangi Bændasamtakanna hefur ekki farið fram markviss umræða um þau ákvæði er 
atvinnuveganefnd beinir til okkar að gefa umsögn um. Ekki hafa verið gerðar nauðsynlegar 
rannsóknir á afleiðingum breytinga og þá hvemig breytist staða landbúnaðar og bænda. 
Bændasamtökin leggjast gegn því að frumvarpið nái fram að ganga.

Bændasamtök Islands telja að frumvarpið hafi ekki fengið nægjanlega mikla umræðu og að 
ekki hafi verið gerðar viðhlítandi rannsóknir á afleiðingum þeirra umfangsmiklu breytinga 
sem það felur i sér. Frumvarpið þarf að fá meiri og betri umræðu, bæði innan félagskerfis 
bænda, sem og í fræðasamfélaginu. Sú málsmeðferð sem hin nýja stjómarskrá hefur fengið er 
ekki til eftirbreytni og stuttir tímafrestir eru ámælisverðir. Fmmvarpið þarf að fá talsvert meiri 
og dýpri umræðu en raun ber vitni um.

Hvað einstök ákvæði frumvarpsins varðar þá telja Bændasamtökin of stuttan tíma hafa verið 
gefinn til þess að rannsaka afleiðingar þeirra til hlítar. Þau gera hins vegar eftirtaldar 
athugasemdir.

1. 13. gr. Eignarréttur
Ekki er um að ræða neinar efnisbreytingar á réttarvemd eignarréttar samkvæmt núgildandi 
stjómarskrár. Bændasamtökin leggja áherslu á að réttarvemd eignarréttar verði ekki rýrð frá 
því sem nú er. Hins vegar er fyrirhugað að fella 2. mgr. 72. gr. núgildandi stjómarskrár á 
brott. Hún ijallar um heimild til að takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi 
eða hlut í atvinnufyrirtækjum hér á landi. í staðinn er lögð til almenn skerðingarheimild á 
mannréttindum í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Hins vegar er það svo að þessi regla fellur að 
líkindum ekki undir hið almenna ákvæði, þar sem réttur til fjárfestinga er ekki þáttur í 
eignarréttindum heldur þáttur í athafnafrelsi manna. Þessi breyting sem er lögð til virðist vera 
byggð á bæði vankunnáttu og misskilningi. Bændasamtökin telja varhugavert að gera svo 
veigamikla breytingu á núgildandi stjórnarskrá án þess að atleiðingar hennar séu rannsakaðar.
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2. 25. gr. Atvinnufrelsi
Bændasamtökin telja ákvæðið of mikið háð matskenndum þáttum og gera athugasemdir við 
það. Þá sjá Bændasamtökin ástæðu til þess í þessu samhengi að gera athugasemd við að 
inntaki ákvæðis um atvinnufrelsi sem bundið var í gmndvallarlög með breytingum á 
stjómarskrá árið 1995 er breytt vemlega. Þannig er afnumin heimild löggjafans til þess að 
setja skorður við atvinnufrelsi á gmndvelli almannahagsmuna og í staðinn kemur, eins og 
áður hefur komið fram, almenn skerðingarheimild á mannréttindum. Ákvæðið er óskýrt og 
athugasemdir í greinargerð með frumvarpinu em ekki til þess fallnar að skýra það.

3. 34. gr. Náttúruauðlindir
Inntak og markmið þessa nýja ákvæðis um náttúruauðlindir er afar óskýrt. Áhrif þessa nýja 
ákvæðis eru ófyrirsjáanleg og það þarfnast frekari rannsókna. Bændasamtökin telja alls ekki 
ljóst hvort með ákvæðinu er um að ræða raunverulegar breytingar á núverandi réttarástandi. 
Skýringar í greinargerð með frumvarpinu eru svo ekki til þess fallnar að varpa ljósi á það.

4. 39. gr. Jafnt atkvæðavægi
I frumvarpinu er lagt til að atkvæði kjósenda alls staðar á landinu skuli vega jafnt. Hér er um 
grundvallarbreytingu á núgildandi fyrirkomulagi að ræða án þess þó að skýrt sé sérstaklega 
hvers vegna þessi breyting er lögð til og hvaða markmiðum á að ná með henni. Það er ekki 
sjálfstætt markmið, eins og reyndar stjómlagaráð telur, að jaíha vægi atkvæða heldur er það 
aðgerð til þess að ná tilteknu markmiði. í skýringum í greinargerð með frumvarpinu er ekki 
minnst einu orði á hvaða markmiðum á að ná með breytingunni. Það má ekki gleyma því hver 
er ástæða þess að atkvæði vega ekki jafht í ákveðnum skilningi. Samhliða þessari umræðu um 
að jafna atkvæðavægi hlýtur þá að vera eðlilegt að taka upp umræðu um jöfn búsetuskilyrði.

Þegar öllu er á botninn hvolft telja Bændasamtök íslands að fyrirliggjandi frumvarp beri þess 
skýrlega merki að málsmeðferðin hafi verið jafnt óvönduð og of hröð. Breytingar á 
grundvallarlögum þurfa meiri og dýpri umræðu sem og rannsóknir á afleiðingum þeirra. 
Bændasamtökin leggjast þess vegna gegn samþykkt frumvarpsins í núverandi mynd og minna 
jafiiframt á að mikilvægt er að breytingar á stjómarskrá eiga eðli máls samkvæmt að vera 
vandaðar, vel ígmndaðar og í sátt við megin þorra þjóðarinnar.

Virðingarfyllst 
'.h. Bændasamtaka íslands


