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Reykjavík, 30. apríl 2019

Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvinnuveganefndar 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík 
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um 766. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir 
gegn þeim, lögum um matvæli og lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (innflutningur 
búfjárafurða).

Hinn 30. mars sl. lagði sjávarútvegs- og landbúnaðar fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum um matvæli og lögum um eftirlit með fóðri, áburði 
og sáðvöru. Frumvarpinu var vísað til atvinnuveganefndar að fyrstu umræðu lokinni hinn 2. apríl sl. 
Með tölvupósti, dags. 4. apríl sl., óskaði atvinnuveganefnd eftir því að SVÞ -  samtök verslunar og 
þjónustu veittu umsögn um frumvarpið. Frestur til að skila umsögn er til og með 30. apríl 2019.

Í upphafi er rétt að benda á að SVÞ veittu umsögn um drög að frumvarpinu þegar þau voru birt á 
samráðsgátt stjórnvalda, Ísland.is.1 Umfjöllunarefni þeirrar umsagnar eiga í meginatriðum við um 
frumvarpið eins og það var lagt fram á Alþingi.

Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins, sbr. lög um evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, ber íslenskum 
stjórnvöldum að innleiða í íslenskan rétt þær gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við 
samninginn eða í ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar. Með setningu laga nr. 2/1993 fullgilti 
Ísland samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (SAD-samningurinn), 
sbr. 2. tölul. 1. gr. laganna. Samkvæmt 31. gr. SAD-samningsins skal ESA, eftirlitsstofnun EFTA, leggja 
fram rökstutt álit sitt um málið eftir að hafa gefið viðkomandi ríki tækifæri til að gera grein fyrir máli 
sínu ef hún telur að EFTA-ríki hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. 
E f viðkomandi ríki breytir ekki í samræmi við álit ESA innan þess frests sem stofnunin setur getur hún 
vísað málinu til EFTA-dómstólsins. Að dómi EFTA-dómstólsins föllnum ber hlutaðeigandi EFTA-ríki 
að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að framfylgja dómnum, sbr. 33. gr. SAD-samningsins. Bregðist 
EES-ríki skyldu sinni til að framfylgja dómum getur til þess komið að ESA krefjist sérstaks dóms um 
það samningsbrot.

Með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132-138/2007 var matvælalöggjöf ESB tekin upp 
í EES-samninginn að samningaviðræðum við ESB undangengnum. Þar með höfðu íslensk stjórnvöld 
tekist á hendur skuldbindingar og bar að innleiða löggjöfina í íslenskan rétt. Ljóst er að innleiðingin 
tókst ekki sem skyldi en því hafa ESA og EFTA-dómstólinn slegið föstu eins og ítarlega er gerð grein 
fyrir í fyrsta kafla greinargerðar frumvarpsins. Íslenskum stjórnvöldum ber að ráðast í nauðsynlegar 
ráðstafanir til að framfylgja dómi EFTA-dómstólsins frá 14. nóvember 2017. Verði frumvarpið ekki að 
lögum er næsta skref ESA að krefjast dóms fyrir EFTA-dómstólnum þess efnis að íslensk stjórnvöld 
hafi brotið gegn 33. gr. SAD-samningsins. E f matvælalöggjöf ESB verður ekki innleidd með réttum

1 Sjá á vefslóðinni https ://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1309
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hætti verður unnt að virkja önnur úrræði EES-samningsins en málsmeðferð fyrir ESA og EFTA- 
dómstólnum. Rétt er að taka fram að í gervallri sögu EES-samningsins hefur sú staða aldrei komið upp 
að nauðsynlegt væri að grípa til úrræðanna. Samkvæmt 111. gr. EES-samningsins geta samningsaðilar 
lagt deilumál er varða túlkun og beitingu samningsins fyrir sameiginlegu EES-nefndina sem heimilt er 
að leysa úr málinu að rannsókn lokinni. Við úrlausnina ber nefndinni að leitast eftir því að tryggja virkni 
EES-samningsins. Því verður að ætla að það sé útilokað að íslensk stjórnvöld geti náð fram niðurstöðu 
sem færi í bága við fyrirliggjandi niðurstöður ESA, EFTA-dómstólsins og innlendra dómstóla. Sú staða 
væri því eftir sem áður uppi að matvælalöggjöf ESB teldist ekki hafa verið innleidd með réttum hætti 
og íslensk stjórnvöld hafi því vanefnt skuldbindingar sínar. Þegar svo háttar til virkjast heimildir aðila 
EES-samningsins til að beita vanefndaúrræðum að tilteknum tíma liðnum. Þannig geta ESB og EFTA- 
ríkin gripið til öryggisráðstafana, að undangenginni tiltekinni málsmeðferð, sem t.d. felast í því að 
takmarka innflutning matvæla með beinum eða óbeinum hætti. Slíkum úrræðum hefur ESB t.d. beitt 
gagnvart Bandaríkjunum vegna tolla á stál. Þá kemur hins vegar til greina að aðili að EES-samningnum 
vísi matvælalöggjöf ESB aftur í innleiðingarferil fyrir sameiginlegu EES-nefndinni. Við svo búið gengi 
það réttarástand aftur sem var uppi fyrir setningu matvælalöggjafar ESB. Undir slíkum kringumstæðum 
yrði markaðssetning matvæla frá EFTA-ríkjunum í ESB- og EFTA-ríkjunum háð landamæraeftirliti við 
innflutning til ESB.

Evrópugerðir sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn binda aðildarríki samningsins að þjóðarétti. 
Gerðir sem eru nægilega skýrar, nákvæmar og óskilyrtar til að einkaaðilar geti byggt réttindi sín á þeim 
fyrir dómstólum í aðildarríkjunum eru taldar hafa bein réttaráhrif. A f því leiðir að röng innleiðing gerðar 
getur að tilteknum skilyrðum uppfylltum orðið grundvöllur skaðabótaskyldu af hálfu íslenska ríkisins. 
Þessu hafa íslenskir dómstólar slegið föstu, m.a. í dómi Hæstaréttar Íslands frá 11. október 2018 þar sem 
íslenska ríkið var dæmt til greiðslu skaðabóta vegna synjunar íslenskra stjórnvalda á beiðni um heimild 
til innflutnings á fersku kjöti. Dæmdar bætur námu innkaupsverði kjötsins auk flutningskostnaðar og 
vöxtum. Þá bar ríkið allan kostnað af dómsmálinu á tveimur dómsstigum. Niðurstaða dómstólsins er 
skýr og ekkert tilefni er til að draga fordæmisgildi hennar í efa.

Efni frumvarpsins í góðu samræmi við þær ályktanir sem dregnar verða af niðurstöðum ESA og EFTA- 
dómstólsins sem innlendir dómstólar hafa byggt úrlausnir sínar á. Skorið hefur verið úr um efni 
samningsskuldbindinga Íslands og allar viðræður um efni þeirra eru fyrir löngu afstaðnar. Með 
samþykkt frumvarpsins verða gerðar úrbætur á innlendri löggjöf sem eru nauðsynlegar vegna 
alþjóðlegra skuldbindinga. Verði frumvarpið hins vegar ekki samþykkt verður vanefndastöðu Íslands 
viðhaldið. Ákvarðanataka um afgreiðslu frumvarpsins snýst því í grundvallaratriðum um hvort efna eigi 
skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum eða ekki.

Varpað er ljósi á afleiðingar réttra efnda EES-samningsins í almennum hluta greinargerðar 
frumvarpsins. Þær verða jákvæðar fyrir innlenda neytendur en neikvæðar fyrir innlenda framleiðendur 
landbúnaðarafurða á meðan aðlögun að nýju markaðsjafnvægi stendur yfir. Á þeim tíma verður 
neytendaábatinn þó 50-80% meiri en sem nemur tekjusamdrætti framleiðenda og heildaráhrifin jákvæð 
um sem nemur 300-400 millj. kr. Afleiðingar vanefnda verða á hinn bóginn mun alvarlegri. 
Tekjusamdráttur innlendra framleiðenda landbúnaðarvara sem næmi 500-600 millj. kr. kæmi að vísu 
ekki fram en neytendur yrðu af 900 millj. kr. ábata, aukinn stjórnsýslukostnaður næmi 12 millj. kr. og 
útflytjendur sjávarafurða yrðu fyrir 4.200 millj. kr. kostnaðarauka hið minnsta vegna aukins eftirlits, 
lengri afhendingartíma og skerts geymsluþols útfluttra afurða. Á heildina litið mundu vanefndir a.m.k. 
leiða til 4,5 milljarða kr. lakari stöðu íslensks efnahagslífs. Eru þá ótalin önnur óbein áhrif vanefndanna 
sem tíminn yrði að leiða í ljós hveiju næmu. Þó er nokkuð ljóst að þau áhrif yrðu alvarleg. Því til viðbótar
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yrði íslenska ríkið sjálfkrafa skylt til greiðslu skaðabóta vegna takmarkana á innflutningi fersks kjöts, 
ferskra eggja, ógerilsneyddrar mjólkur og mjólkurafurða frá EES-ríkjum en óljóst er hveiju þær mundu 
nema. Sú meginregla gildir í samskiptum ríkja að samninga skal halda og því verða stjórnvöld að virða 
niðurstöður alþjóðlegra dómstóla sem skera úr um efni skuldbindinga samkvæmt alþjóðlegum 
samningum. Traust Íslands á alþjóðavettvangi er afar dýrmætt enda er tilvist þess forsenda skilvirkra 
alþjóðaviðskipta. Verði vanefndum viðhaldið munu innlend fyrirtæki þurfa að undirbúa aðgerðir til að 
bregðast við viðbrögðum okkar helstu viðskiptaríkja og stöðugleika viðskiptaumhverfisins verður því 
ógnað. Samandregið yrðu heildaráhrif vanefndanna afar neikvæð og í raun ófyrirsjáanleg að umfangi.

Þeir valkostir sem standa þingheimi til boða við afgreiðslu frumvarpsins eru því eftirfarandi:

1) Að standa við alþjóðlegar skuldbindingar samkvæmt EES-samningum og treysta með því stöðu 
innlends efnahagslífs, eða

2) að viðhalda vanefnd skuldbindinga samkvæmt EES-samningum með mjög neikvæðum og í raun 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.

Í ljósi framangreinds mælast SVÞ eindregið til þess að frumvarpið verði samþykkt.

F.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Andrés Magnússon 
framkvœmdastjóri

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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