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Athugasemdir vegna þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera.

Í upphafi árs 2011 var lögð fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar um útiræktun á erfðabreyttum lífverum 
(þskj. 737 -  450. mál) þar sem gert var ráð fyrir að skipaður yrði starfshópur til að vinna að breytingum á 
lögum og reglugerðum með það að markmiði að banna útiræktun á erfðabreyttum lífverum. Í kjölfarið 
bárust Alþingi mótmæli 37 sérfræðinga í erfðafræði og skyldum greinum. Tillagan náði ekki fram að ganga 
það árið en var lögð fram í breyttri mynd í upphafi árs 2012 (þskj. 1073 - 667. mál). Greinargerðin var í það 
skiptið nokkuð styttri en í fyrstu útgáfu. Þannig höfðu tilvísanir í greinar í dagblöðum vikið fyrir mun styttri 
greinargerð um ástæðu þess að banna ætti útiræktun erfðabreyttra lífvera. Enn á ný sendu vísindamenn 
Alþingi mótmæli og bentu á að ekkert hefði í raun breyst frá því að tillagan var fyrst lögð fram í upphafi árs 
2011 og aftur dagaði tillagan uppi.

Þessi sama tillaga hefur nú birst í þriðja sinn (þskj. 196 - 193. mál). Röksemdir flutningsmanna fyrir mikil- 
vægi þess að tillagan nái fram að ganga eru þær sömu nú og í upphafi árs 2012. Í greinargerð með tillögunni 
segir: „Að mati flutningsmanna er nauðsynlegt að leggja af útiræktun á erfðabreyttum plöntum til þess að 
vernda hreinleika íslenskrar náttúru og með tilliti til siðferðislegrar skyldu núlifandi kynslóðar til að koma í  
veg fyrir að einkenni hennar glatist". Þessu til stuðnings vísa flutningsmenn tillögunnar til varúðarreglunnar 
og alþjóðlegra samninga á borð við Cartagena-bókunina um líföryggi, Codex Alimentarius og Árósa- 
samninginn.

Í ljósi þess að á Íslandi eru engar villtar tegundir, sem skyldar eru þeim nytjaplöntum sem ræktaðar eru 
hérlendis, verður að telja það langsótt í meira lagi að áhrif útiræktunar á erfðabreyttum lífverum komi fram 
á „hreinleika íslenskrar náttúru". Þannig er ekki ljóst af greinargerð þeirri sem fylgir þingsályktunartillögunni 
hvernig útiræktun á erfðabreyttum lífverum getur skaðað hreinleika íslenskrar náttúru eða valdið því að 
„einkenni hennar glatist" umfram áhrifin af hefðbundnum landbúnaði. Í greinargerðinni er til stuðnings 
fyrirhuguðu banni vísað í alþjóðasamninga og -bókanir. Ekki verður séð í fljótu bragði hvernig þessir 
samningar styðja bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera. Til dæmis má nefna að í Cartagena-bókuninni 
um líföryggi (Cartagena Protocol on Biosafety), sem er viðbót við Samninginn um líffræðilega fjölbreytni 
(Convention on Biological Diversity), segir, í lauslegri þýðingu, að aðilar að bókuninni "[v]iðurkenni að 
nútíma líftækni hefur mikla möguleika fyrir velferð mannkyns ef þróuð og notuð meðfullnægjandi varúðar- 
ráðstöfunum fyrir umhverfi og heilsu" (modern biotechnology has great potential fo r human well-being if  
developed and used with adequate safety measures fo r the environment and human health). Hvergi í 
bókuninni er hvatt til banns við útiræktun erfðabreyttra lífvera. Ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur, 
sem m.a. gegnir hlutverki umsagnaraðila um umsóknir til útiræktunar á erfðabreyttum lífverum, hefur 
tryggt faglega umfjöllun um hverja og eina umsókn. Í bréfi til nefndasviðs Alþingis 10. febrúar 2011 frá 37 
sérfræðingum í erfðafræði og skyldum greinum vegna þingsályktunartillögu sama efnis komu m.a. fram 
eftirfarandi athugasemdir: „Við teljum að tillaga þessi sé með öllu óþörf enda gilda þegarströng lög og 
reglur um erfðabreyttar lífverur á Íslandi. Meðal annars starfar sérstök nefnd sem fer yfir hverja erfða- 
breytingu fyrir sig og metur hana og áhættuna af henni íhverju  tilviki á vísindalegum forsendum ."

Síðan tillaga þess efnis að leggja bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum kom fyrst fram í upphafi árs 
2011 hefur ekkert breyst sem gefur tilefni til þess að taka málið fyrir að nýju. Við undirrituð andmælum því 
tillögunni.
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