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Efni: Umsögn um tillögu ti/þingsályktunartillögu um að draga tH baka umsókn ís/ands um aðild að 
Evrópusambandinu og um efíingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuriki,sbr. þingskjal 635 
-340. mál.
Undirritaður gerir engar athugasemdir við ofangreinda tillögu til þingsályktunar.
Hún er í góðu samræmi við þann raunveruleika í Evrópumálum sem við blasir. Bæði er það vegna 
þess að engar raunhæfar vísbendingar hafa komið fram um viðurkenningu á sérstöðu íslands í 
veigamiklum málum ,svo að um muni ,svo sem í landbúnaði og sjávarútvegi. Þótt hugsanlega fáist 
minni háttar undanþágur í fáeinum tilvikum er Ijóst að þær yrðu tímabundnar því að Evrópusambandið 
leggur vaxandi áherslu á sem jafnasta samkeppnisstöðu á hinum innri markaði og þar af leiðandi eru 
öll frávik sambandinu þyrnir í augum. Frá sjónarhóli sambandsins er þetta skiljanlegt og sama gildir 
um gjaldmiðilinn. Æskilegt er talið að aðildarlöndin noti evruna,helst öll,enda er Evrópusambandi 
orðið býsna viðamikið ríkjasamband sem virðist stefna í átt til raunverulegs sambandsríkis. Sem mest 
stjórnvald þarf því að vera á einni hendi.í Brussel.og aðildarríkin munu eiga mest sitt undir þeirri stjórn 
í framtíðinni. Þáttaka í kosningum til Evrópuþingsins er lítil og lýðræðishallinn er orðinn mikill. 
Undirritaðurer "Lýðveldisbarn",fæddur mánuði áður en Lýðveldið ísland var stofnað vorið 1944. Mér 
er því sönn ánægja að þurfa ekki að gera neinar athugasemdir við ofangreinda tillögu til 
þingsályktunar því að ég tel það algera tímaskekkju á 70.aldursári mínu og Lýðveldis íslands að leggja 
þeim lið sem vilja skerða fullveldi þjóðarinnar með ófyrirséðum afleiðingum. Við heimtum valdið frá 
Kaupmannahöfn á sínum tíma og ég tel fráleitt að færa það nú til Brussel. Á þeim málum tel ég mig 
hafa nokkra þekkingu og reynslu sem m.a. hefur orðið til þess að ég geri engar athugasemdir við 
þingsályktunartillöguna. Að því skal vikið fáeinum orðum.

Á annan áratug.þ.e. allt frá 2003, hef ég unnið, og vinn enn, að ýmsum þáttum Evrópumála,bæði í 
hefðbundnum og lífrænum landbúnaði,m.a. í Evrópusambandshópi lífrænna landbúnaðarhreyfinga 
(IFOAM EU Group) sem fulltrúi íslands.og sem fulltrúi Bændasamtaka íslands í margvislegu 
nefndastarfi ,bæði vegna Evrópska efnahagssvæðisins og Evrópusambandsins. Þá vann ég töluvert á 
vegum Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins að rýningu reglugerða í sambandi við 
umsóknarferlið og er enn virkur í opinberum afgerðum til að fá undanþágur í nokkrum atriðum er varða 
innleiðingu reglugerða um lífrænum landbúnaði sem falla undir þáttöku íslands í Evrópska 
efnahagssvæðinu. Reynslan staðfestir að öll frávik eru illa séð,lítið sem ekkert tillit er tekið til sérstöðu 
íslands.svo sem til loftslags og skilyrða í landbúnaði.hvað þá fæðu-og matvælaöryggis þjóðarinnar.
Mín niðurstaða er því sú að úr því að okkur tekst ekki enn að fá viðurkenndar varanlegar undanþágur í 
þessum reglugerðum, í mikilvægum en þó tiltölulega litlum atriðum ,samanborið við mun viðameiri 
hagsmuni,svo sem varðandi tollamál og stjórn fiskveiða, sé tilgangslaust að íslensk stjórnvöld haldi 
umsóknarferlinu áfram.sem í raun er aðlögunarferli þar sem annar aðilinn, Evrópusambandið, setur 
skilyrðin en íslandi er gert að semja sig að þeim.

Mál er að linni og því mæli ég eindregið með samþykkt ofangreindrar þingsályktunar um að draga til 
baka umsókn íslands að Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og 
Evrópuríki.sbr. þingskjal 635 -- 340.mál. íslenska þjóðin á að sjálfsögðu hafa sem mest og best 
samstarf við Evrópuríki en að mínum dómi verður það að vera á ásættanlegum forsendum líkt og gildir 
um öll milliríkjasamskipti.
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