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Umsögn varðandi mál nr. 766, dýrasjúkdómar ofl. Innflutningur búfjárafurða.

Undirritaður, leyfir sér hér með að senda háttvirtri Atvinnuveganefnd Alþingis eftirfarandi athugasemdir 
og ábendingar. Málið snýst um lögmæti innleiðingar matvælalöggjafar ESB og rétt okkar til að taka eigin 
ákvarðanir í málum sem lúta að lýðheilsu, öryggi og hollustu innlendra matavæla og vernd viðkvæmra 
búfjárstofna gagnvart hættulegum smitsjúkdómum. Og ennfremur snýst hún um sjálfstæði Alþingis til að 
setja lög og innleiða tilskipanir frá EES/ESB á eigin forsendum enda kveðið á um fyrirvara um samþykkt 
Alþingis í öllum slíkum gerðum framkvæmdavaldsins.

Hér verður rakinn stuttlega ferill málsins hjá framkvæmdavaldinu og Alþingi. Undirritaður var 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra frá vorinu 2009 til ársloka 2011.

Matvælafrumvarp EES/ ESB hefur veltst um í stjórnsýslunni frá því að fulltrúar þáverandi ríkisstjórnar árið 
2002 féllust á reglugerð nr. 178 frá ESB um frjálsan innflutning á kjötvörum. Sú samþykkt var að sjálfsögðu 
gerð með fyrirvara um samþykki Alþingis. Vissulega var það óheillaspor en þá bjuggust menn alls ekki við 
því að nokkurntíma yrði flutt inn hrátt ófrosið kjöt eða ógerilsneidd mjólk til Íslands vegna fjarlægðar og 
flutningskostnaðar. Eyríkið Ísland var talið hafa þá sérstöðu að slíkt kæmi ekki til. Sótt var síðan hart að 
Alþingi um að samþykkja og innleiða þessa Matvælalöggjöf ESB hér á landi. Fulltrúar sameiginlegu EES 
nefndarinnar höfðu uppi óbeinar hótanir á fundum við ráðherra ef hann beitti sér ekki fyrir 
innleiðingunni.

Ferill málsins á Alþingi

Við innleiðingu á „matvælapakka" ESB þurfti að breyta ýmsum lögum sem var óaðskiljanlegur hluti 
innleiðingar alls „pakkans" svo kallaðir „bandormar". Hér má nefna lög um matvæli, nr. 93/1995, lög um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, nr. 25/1993, lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, nr. 
66/1998, lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á 
sláturafurðum, nr. 96/1997, lög um framleiðslu, vinnslu og dreifingu sjávarafurða, nr. 55/1998 og lög um 
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, nr. 22/1994.

Um var að ræða fjölbreytilegar breytingar er varða aðferðafræði til að tryggja matvælaöryggi, 
leyfisveitingar, eftirlit o.fl. og svo það sem mest hefur verið tekist á um (hráakjötsmálið), breyting á þeim 
undanþágum sem Ísland hafði haft frá I. kafla í viðauka I við EES samninginn, þ.e. undanþága frá frjálsu 
flæði á lifandi dýrum, hráum sláturafurðum o.fl.

"Hráakjötið"
Mest var tekist á um "hráakjötið", breyting á þeim undanþágum sem Ísland hafði haft frá I. kafla í viðauka 
I við EES samninginn, þ.e. undanþága frá frjálsu flæði á lifandi dýrum, hráum sláturafurðum o.fl. Lögð voru 
fram fjögur frumvörp fyrir jafnmörg þing sk. bandormar til breytinga á ofangreindum lögum, sem öll fylgja 
hér með, merkt frv.1-4.



1. Fyrst var lagt fram frumvarp á vorþingi 2008 (135. löggjafarþ. þskj. 825-524. mál, merkt hér frv. 1). 
Í því var gert ráð fyrir að leyfisveitingakerfi fyrir hrátt kjöt o.fl. yrði fellt niður. Það frumvarp mætti 
mikilli andstöðu í þingnefnd og var ekki afgreitt.

2. Næsta frumvarp (frv. 2) sama efnis var lagt fram í janúar 2009 (136. löggjafarþ. þskj. 418-258. mál). 
Það mætti áfram mikilli andstöðu og var heldur ekki afgreitt úr þingnefnd.

3. Frumvarp nr. 3 var lagt fram á sumarþingi 2009 (137. löggjafarþ. þskj. 241-147. mál). Þar var gerð 
sú meginbreyting að innflutningur á hráum sláturafurðum o.fl. var áfram gerður leyfisskyldur m.a 
með frystikvöðum. Þetta frumvarp varð heldur ekki að lögum.

4. Fjórða frumvarpið var lagt fram haustið 2009 (138. löggjafarþ. þskj. 17-17. mál). Í því frumvarpi 
var ein efnisleg breyting frá því þriðja, þ.e. að bætt var við hráum eggjum, ósótthreinsuðum hráum 
skinnum og húðum við bannvörur í 10. gr. laga um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim (32. gr. frv.) 
.Þetta frumvarp varð að lögum nr. 143/2009.

Það var ófrávíkjanlegt skilyrði Alþingis fyrir samþykkt s.k. matvælalöggjafar Evrópusambandsins 2009 að 
áfram væri bann við innflutningi á hráu ófrosnu kjöti, hráum eggjum, ógerilsneyddum mjólkurvörum og 
hráum ósútuðum skinnum. Matvælalöggjöf ESB hafði fjórum sinnum verið lögð fyrir Alþingi Íslendinga sem 
hafnaði því afdráttarlaust að leiða „matvælapakkann" í heild sinni sinni í íslensk lög þrátt fyrir yfirlýsingu 
sameiginlegu EES nefndarinnar á sínum tíma um að það yrði gert .

Það þótti fullreynt vorið 2009 að lög sem heimiluðu innflutning á hráu ófrosnu kjöti yrði ekki afgreidd á 
Alþingi. Þrýstingur var mikill frá stjórnsýslukerfinu um að matvælalöggjöfin væri innleidd refjalaust. 
Ákveðið var sumarið 2009 að leita leiða við innleiðinguna sem gæti fullnægt kröfum bæði Alþingis og EES 
nefndarinnar. Því var ákveðið í frumvarpinu sem flutt var sumarið 2009 að halda innflutningsbanninu, en 
tekið fram í greinargerð að það væri ekki í samræmi við samþykkt sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þannig 
var málið einnig kynnt í ríkisstjórn og fyrir þingflokkum stjórnarflokkanna:

Frumvarp nr. 3 var lagt fram á sumarþingi 2009 (137. löggjafarþ. þskj. 241-147. mál). Þar var gerð sú 
meginbreyting að innflutningur á hráum sláturafurðum o.fl. var áfram gerður leyfisskyldur, sjá 32. gr. frv. 
Fyrir þessu er gerð grein í VII kafla athugasemda við frumvarpið (bls. 37-39) og kemur þar skýrt fram að 
þetta ákvæði sé ekki í samræmi við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar (sjá bls. 39). Enn fremur var 
þetta skýrt í minnisblöðum til ríkisstjórnar og þingflokka stjórnarflokkanna. Þetta frumvarp varð samt ekki 
afgreitt sem lög frá Alþingi.

Fjórða frumvarpið var lagt fram haustið 2009 (138. löggjafarþ. þskj. 17-17. mál). Í því frumvarpi var ein 
efnisleg breyting frá því þriðja, þ.e. að bætt var við hráum eggjum, ósótthreinsuðum hráum skinnum og 
húðum við bannvörur í 10. gr. laga um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim (32. gr. frv.). Þetta frumvarp varð 
að lögum nr. 143/2009 og samþykkt samhljóða á Alþingi og án mótatkvæða.

Eftir ítarlega meðferð Alþingis komst Sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd að þeirri niðurstöðu 2009 að 
bannið við innflutningi á hráu ófrosnu kjöti, hráum eggjum og ógerilsneiddri mjólk væri í samræmi við það 
sem Ísland hafði samið um við EES og vísaði þar til 13. gr. EES-samningsins. Á þeim forsendum var 
frumvarpið og innleiðingin samþykkt samhljóða og mótatkvæðalaust á Alþingi sumarið 2009.

Lýðheilsa og heilbrigði búfjár er ekki verslunarvara

Það var mat Alþingis 2009 að það væri réttur Íslendinga að ákveða sjálfir sem fullvalda ríki öryggiskröfur 
sínar varðandi vernd heilsu manna og dýra og á þeim forsendum m.a. var "matvælapakkinn" samþykktur



á Alþingi með skýrt skilgreindum frávikum og lagasetningu. Væri það í samræmi við ákvæði 13. gr EES 
samningsins. Hægt er að sjá þann rökstuðning í málaskjölum alþingis Heilbrigði íslenskra búfjárkynja og 
lýðheilsa þjóðarinnar er á pólitískri ábyrgð íslenskra stjórnvalda en ekki verslunarvara í almennri 
samkeppni sem lýtur lögmálum frjálsra viðskipta. Á þeim forsendum m.a. var "matvælakaflinn" 
samþykktur á Alþingi, annars hefði hann aldrei verið afgreiddur. Og væri sjálfssagt óafgreiddur enn ef þessi 
leið hefði ekki verið farin og talin lögmæt.

Nú hefur Hæstiréttur dæmt þessa ákvörðun og einn mikilvægasta tiltekinn hluta innleiðingarinnar 
matvælalöggjafarinnar ólögmætan. Þetta ákvæði var að mati Alþingis algjört skilyrði fyrir innleiðingu 
matvælalöggjafar ESB. Mín skoðun sem ráðherra á þeim tíma og er enn sú að "Matvælakafli" ESB og 
innleiðing hans sé allur fallinn úr gildi eftir dóm Hæstaréttar í málinu. Í meðferð þingsins voru öll þessi 
ákvæði samningsins og lög sem tengdust honum algjörlega ein heild. Alþingi var því fullkomlega ljós á 
þeim tíma alvara málsins og afgreiddi Matvælalöggjöfina sem heild en ekki í bútum. Ef "hráakjötið" hefði 
ekki verið undanskilið væri matvælalöggjöf ESB sennilega enn óafgreidd hjá Alþingi.

Ætli alþingi enn að breyta lögum og reyna að halda einhverjum fyrirvörum sem hver og einn hagsmunaðaili 
getur kært sem viðskiftahindrun er málið áfram á sama reit og sjálfsblekking. Orð einhverrra 
embættismanna eða jafnvel ráðherra í Brussel eða í íslenskum ráðuneytum breyta þar engu um. Allt slíkt 
verður að vera skriflegt og staðfest af EES nefndinni. Annars er það marklaust. Það eru dómstólar sem 
virðast ráða eftir að stjórnskipulegum fyrirvörum hefur verið aflétt og og tilskipunin innleitt.

Að mínu mati er nauðsyn að hafna öllum „matvæla pakkanum" og fá hann tekinn upp að nýju hjá 
sameiginlegu EES nefndinni og semja um breytingar. Þessu ætlaði ég að fylgja eftir sem ráðherra á sínum 
tíma á pólitísku plani og var búið að ákveða fundartíma og vinnuhóp af minni hálfu, en því miður gafst ekki 
ráðrúm til þess. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hafði það sem aðal markmið að ganga í ESB að 
frátöldum þeim einum ráðherra sem hér ritar. En nú ættu að vera breyttir tímar í þessun efnum í þeirri 
ríkisstjórn sem nú situr.

Það ætti nú öllum að vera ljóst að ekki er hægt að innleiða "matvælapakka " ESB eða aðrar tilskipanir ESB 
í bútum eins og dómar nú sanna . Né heldur innleiða þá með rökstuddum samþykktum undanþágum og 
sérlögum sem lögggjafarsamakoma Íslands hafði gert. Þess vegna tel ég að háttvirt atvinnuvega nefnd eigi 
að láta kanna réttaráhrif hæstaréttardómsins á alla inleiðingu matvælalöggjafarinnar á Alþingi. Af hálfu 
Alþingis var hún innleidd sem heild og ef umdeildasti þáttur innleiðingarinnar er dæmdur ólögmætur þá 
hlýtur hún öll að vera ólögmæt og eiga að fara aftur fyrir sameiginlegu EES nefndina.

Eins og áður segir ætti Alþingi að óska eftir því með formlegum hætti við EES nefndina að 
"Matvælapakkinn" verði tekinn upp og endurskoðaður með nýjum texta og undanþágum í samræmi við 
óskir Íslendinga. Enda hefur margt breyst síðan framkvæmdavaldið féllst á innleiðingu hans 2002 ekki hvað 
síst í lýðheilsu, matvæla og dýraheilbrigðismálum.

Það er sorglegt að fylgjast nú með umræðunni um s. k. Orkupakka 3 þar sem ráðherrar og þingmenn halda 
því enn fram að hægt sé að innleiða hann með undanþágum , fyrirvörum og sérlögum- "íslensku" leiðina. 
Vilji menn sjá á honum breytingar verður hann að fara til baka til sameiginilegu EES nefndarinnar og fá 
þar fram breytingar, enda gerir EES samningurinn ráð fyrir þeirri leið. Annars væru menn ekki að skrifa 
undir með fyrirvara um samþykki Alþingis, ef það hefði ekkert að segja. Hitt er afar dapurt ef Alþingi er að 
blekkja sjálft sig með að setja sérlög og fyrirvara í samskiptum við aðrar þjóðir sem hægt er síðan að kæra 
til baka þegar einhverjum sýnist svo.



Með vinsemd og virðingu 

Jón Bjarnason

Fyrrverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarmála


