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Efni: Umsögn - Tillaga til þingsályktunar um bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum, 193. 
mál.
Þann 5. febrúar sendi umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis tillögu til þingsályktunar um 
bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum, 193. mál til umsagnar Umhverfisstofnunar.

Með tillögunni er lagt til að starfshópur sérfræðinga á vegum umhverfis- og auðlindaráðherra 
undirbúi breytingar á lögum og reglugerðum sem varða ræktun á erfðabreyttum plöntum, þ.e. 
um afmarkaða notkun erfðabreyttra lífvera og sleppingu eða dreifingu út í umhverfið miðað 
við íslenskar aðstæður. Í tillögunni felst að slík ræktun fari í kjölfarið einungis fram inni í 
lokuðum gróðurhúsum eða tilraunastofum þar sem hægt verði að hafa stöðugt eftirlit með 
henni og tryggt sé að erfðabreytt efni sleppi ekki út í nærumhverfi ræktunarsvæðis. 
Umhverfisstofnun vill að svo stöddu aðeins nefna örfá atriði sem vert er að hafa í huga í 
tengslum við tillöguna.

Umhverfisstofnun telur að vegna Samnings um Evrópska efnahagssvæðið sé þörf á Evrópskri 
samvinnu um allar verulegar breytingar á regluverki um notkun erfðabreyttra lífvera og 
bendir á að teknar hafa verið upp í samninginn tilskipanir og fleiri reglur ESB er varða 
sleppingu og dreifingu erfðabreyttra lífvera m.a. tilskipun 2001/18/EB. Reynt hefur á svigrúm 
aðildarríkja til að banna ræktun erfðabreyttra lífvera í dómum Evrópudómstólsins eins og 
kunnugt er. Í viðmiðum ESB frá 2010 um aukið svigrúm aðildarríkja til að banna ræktun 
erfðabreyttra lífvera segir m.a.: "The Member States can extensively ban cultivation o f GM- 
plants i f  other methods o f protection o f conventional or ecological agriculture are not 
suitable."

Gefin hafa verið út leyfi á Íslandi þrisvar sinnum fyrir útiræktun erfðabreytts byggs, fyrst 
2003 og síðast núgildandi leyfi árið 2009. Ekki hafa borist umsóknir um útiræktun frá árinu 
2009. Hins vegar hafa borist umsóknir um afmarkaða notkun þ.e. ræktun í gróðurhúsum og 
þrjú leyfi verið gefin út. Það virðist því frekar vera um aukningu að ræða síðustu ár varðandi 
ræktun í gróðurhúsum.

Í tillögunni segir að lög og reglugerðir sem málið varðar þarfnist a.m.k. sum hver 
endurskoðunar og er m.a. vísað til reglugerðar nr. 493/1997 um sleppingu eða dreifingu og 
markaðssetningu erfðabreyttra lífvera.

Umhverfisstofnun bendir á að framangreind reglugerð hefur þegar verið felld brott með 
reglugerð um sama efni nr. 728/2011. Einnig má benda á að árið 2010 voru síðast gerðar 
efnislegar breytingar á lögum um erfðabreyttar lífverur.
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