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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir 
gegn þeim, 644. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til erindis atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 6. maí 
sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, nr. 25/1993, með síðari breytingum (leyfisveiting færð til 
Matvælastofnunar, innleiðing reglugerða), 644. mál.

Í umræddu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um dýrasjúkdóma á þá vegu að einstök 
stjórnsýsluverkefni verði færð frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti til Matvælastofnunar. 
Þá er einnig lagt til að veita ráðherra heimild til að innleiða tilteknar reglugerðir 
Evrópusambandsins er varða heilbrigðisreglur. SVÞ hafa kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp og 
vilja samtökin koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum.

SVÞ gera ekki sérstakar athugasemdir varðandi þær tillögur sem lagðar eru til í frumvarpinu. 
Eftir sem áður telja SVÞ mikilvægt að koma á framfæri við atvinnuveganefnd Alþingis 
athugasemdum varðandi 10. gr. laga um dýrasjúkdóma almennt sem og þeim athugasemdum 
sem Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur gert við það ákvæði og sér í lagi a-lið 1. mgr. 10. gr. 
laganna og varðar bann við innflutningi á fersku kjöti. Þess ber að geta að 2. mgr. 10. gr. 
laganna, sem er til umfjöllunar í fyrirliggjandi frumvarpi, varðar leyfisveitingu vegna 1. mgr. 
sama ákvæðis.

SVÞ hafa talið umrætt ákvæði stangast á við skuldbindingar Íslands vegna aðildar að EES- 
samningnum og því sendu samtökin í desember 2010 kvörtun til ESA vegna innleiðingar 
íslenskra stjórnvalda á reglugerð ESB um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum 
um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis 
matvæla. Benda SVÞ á að í október 2007 var tekin ákvörðun um innleiðingu umræddrar 
reglugerðar í EES-samninginn og á árunum 2008-2009 voru lögð fram lagafrumvörp vegna 
innleiðingar á umræddri reglugerð.

Til upplýsingar um framangreind frumvörp þá lagði þáverandi sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra hinn 1. apríl 2008 fram frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum 
vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og innleiðingar 
á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra 
gerða (135. löggjafarþing -  524. mál). Meðal þeirra breytinga á þágildandi löggjöf sem lagðar 
voru til í umræddu frumvarpi til laga var sú breyting að aflétt yrði innflutningsbanni á fersku 
kjöti til landsins.

Samkvæmt tilvísuðu frumvarpi stóð til að aflétta svokölluðu landamæraeftirliti varðandi 
innflutning á kjöt- og mjólkurvörum líkt og gert hafði verið varðandi fiskvörur og opnað yrði 
fyrir innflutning á fersku kjöti til landsins. Frumvarp þetta náði hins vegar ekki fram að ganga
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á umræddu löggjafarþingi og því lagði ráðherra fram nýtt frumvarp á Alþingi þann 19. 
desember 2008 (136. löggjafarþing -  258. mál) en það náði heldur ekki fram að ganga.

Árið 2009 lagði þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fram nýtt frumvarp sama efnis 
þar sem sú breyting var þó gerð að framangreindu innflutningsbanni var ekki aflétt. Samkvæmt 
núgildandi lögum er því viðhaldið innflutningsbanni á fersku kjöti og skal allt kjöt sem flutt er 
til landsins því vera frosið. Frysting í sjálfu sér getur ekki talist viðurlög í lagalegum skilningi 
en hún rýrir verðgildi kjötsins hjá rekstraraðilum og því ígildi efnahagslegra viðurlaga. Þá 
gengur bann þetta gegn ákvæðum EES-samningsins varðandi frjálsa vöruflutninga. Þessu til 
viðbótar felur eftirlitskerfi hér á landi með innflutningi á kjöti í sér landamæraeftirlit sem SVÞ 
hafa ekki talið vera í samræmi við löggjöf EES-samningsins enda á umrætt eftirlit að fara fram 
hjá útflutningsríki. Töldu SVÞ að framkvæmd þessi væri ótvírætt brot gegn ákvæðum EES- 
samningsins og væri viðhaldið viðskiptahindunum sem ekki á nokkurn hátt eru í samræmi við 
skuldbindingar íslenska ríkisins gagnvart EES-samningnum.

Eftir rannsókn á málinu hefur ESA nú komist að sömu niðurstöðu og SVÞ að núgildandi löggjöf 
á Íslandi varðandi innflutning á fersku kjöti frá öðrum EES-ríkjum, sbr. áðurnefndur a-liður 1. 
mgr. 10. gr. laga um dýravernd, er andstæð EES-samningnum. ESA telur íslensk stjórnvöld 
ekki hafa sýnt fram á að núverandi fyrirkomulag megi réttlæta með þeim rökum að það sé 
nauðsynlegt til að vernda líf og heilsu manna og dýra. Þau vísindalegu gögn sem íslensk 
stjórnvöld hafa framvísað renna ekki stoðum undir gildandi reglur heldur sýna þvert á móti að 
áhætta á sýkingu búfjár gegnum innflutning á fersku kjöti sé hverfandi. Tekur ESA því að fullu 
undir sjónarmið SVÞ í þessu máli um að núverandi kerfi feli í sér óréttlætanlegar og 
ónauðsynlegar viðskiptahindranir. Með vísan til niðurstöðu sinnar hefur ESA því tilkynnt 
íslenskum stjórnvöldum um samningsbrot þess gagnvart EES skuldbindingum ríkisins. Verði 
ekki gripið til viðeigandi ráðstafana til þess að bregðast við hinu rökstudda áliti ESA innan 
ákveðins frests getur stofnunin vísað málinu til EFTA-dómstólsins, sbr. fréttatilkynning á 
heimasíðu ESA dags. 8. október 2014.

Að mati SVÞ liggur fyrir að umrætt bann a-liðar 1. mgr. 10. laga um dýravernd er skýrt brot 
gegn samningsskuldbindingum íslenska ríkisins á grundvelli EES-samningsins og mikilvægt 
að brugðist verði við áðurnefndu áliti ESA og innlend löggjöf samræmd EES-skuldbindingum 
íslenska ríkisins á þessu sviði. Í því skyni telja SVÞ að taka verði tillit til þeirra frumvarpa sem 
lögð voru fram 135. og 136. löggjafarþingi og vísað er til að framan. Stjórnvöld sem og Alþingi 
bera þá skyldu að grípa tafarlaust til viðeigandi ráðstafanna til að bregðast við umræddum 
samningsbrotum íslenska ríkisins.

Er framangreindum athugasemdum SVÞ hér með komið á framfæri við atvinnuveganefnd 
Alþingis og gera samtökin að öðru leyti ekki frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. 
SVÞ áskilja sér þó rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðari stigum og lýsa sig 
um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Lárus M. K. Ólafsson, hdl.
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