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Ágætu þingmenn.

Ég þakka fyrir boð á þennan fund. Ástæðan fyrir að mér er boðið er sennilega að ég átti sæti í hóp 
sem ráðherra ætlaði að fela hlutverk í málinu, en það varð aldrei formlega neitt úr því. Um hópinn er 
samt sem áður getið í frumvarpinu.

Ég ætia ekki að eyða miklum tíma í það, en verð að segja að ég var mjög ósáttur við að fá hvorki 
formlega skipun á hópinn eða umbeðnar upplýsingar frá ráðuneytinu um málið.

Ég vil líka segja að það hvernig aðdragandinn að þessu máli er rakinn í frumvarpinu er að sumu leiti 
gagnrýniverður texti. Það þarf að fara betur yfir hvernig Alþingi felur sameiginlegu EES nefndinni völd 
og taka á málum áður en þau verða að vandræðum eins og gerist í þessu máli -  og fleirum.

Ég tala fyrst og fremst máli umsagnar BÍ.

Frystiskyldan er geysilega mikilvæg og vandséð hvernig búgreinar aðlagast ef hún er afnumin. Það 
má þó ráða af því sem frést hefur síðustu daga að það er þungt fyrir fæti að fá að halda í 
frystiskylduna.

Mig langar þá að fara yfir með ykkur hugmynd að breytingu á frumvarpinu sem kynni að virðast 
smávægileg og sjálfsögð, en ég tel að gæti skipt miklu máli til framtíðar fyrir alia aðila.

Þó margt megi deila á í greinargerðinni með frumvarpinu er þar líka margt ágætt. í kafla 5.1.9 sem 
hjá mér er á bls. 24 er umfjöllun um kampýlóbakter, þar kemur t.d. fram:

Með vísan til þess er talið að fyrir hendi sé svigrúm til þess að setja sérreglur hér á landi að 
tilteknum skilyrðum uppfylltum. Fram kemur í ákvæði 9. mgr. 14. gr. hinnar almennu 
matvælareglugerðar ESB (EB) nr. 178/2002 að sérákvæði í landslögum aðildarríkis verði að 
samrýmast meginmáli EES-samningsins og meginreglum matvælalöggjafar EES. í því felst m.a. 
að fylgja verði ákvæðum 6. gr. almennu matvælareglugerðarinnar um áhættugreiningu og 
varúðarreglunni sem mælt er fyrir um í 7. gr. hennar. Af þessu leiðir m.a. að setning slíkra 
reglna af íslands hálfu yrði að taka mið af þeirri vísindalegu vinnu um kampýlóbakter sem 
hefur átt sér stað á vegum Evrópsku matvælaöryggisstofnunarinnar. Einnig yrði að taka tillit 
til meginmarkmiða matvælalöggjafar EES sem er að tryggja lýðheilsu og frjálsa för heilnæmra 
matvæla.

Ég legg til að þessari röksemdafærslu verði líka beitt til varna gegn sýklalyfjaónæmi.

Þannig verði bætt við 3. grein lagafrumvarpsins sem fjallar um breytingar á lögum um matvæli 
93/1995



„Á eftir 5. mgr. 8. g r . a laganna kemur svohljóðandi. Óheimilt er að dreifa fóðri, áburði, 
jarðvegi, dýraafurðum og plöntuafurðum sem bera með sér sýklalyfjaónæmar bakteríur. í 
reglugerð verða ákvörðuð greiningarmörk, að fenginni tillögu Matvælastofnunar."

Ástæðan fyrir að ég tel að þetta skipti miklu máli er að það þarf að gæta að góðri stöðu mála varðandi 
sýklalyfjaónæmi hér á landi. Staðan hér er einstök. Notkun sýklalyfja er mjög lítil í samanburði við 
önnur svæði. Það er samt þörf á starfi til þess að draga úr tíðni þessara baktería í landbúnaði 
hérlendis.

Það er líka þannig að sýklalyfjaónæmi tengist að talsverðu leiti mikilli notkun sýklalyfja, sem er hvað 
algengust við þauleldi eða lakari aðbúnað dýra.

Ofangreind tillaga er því í fullu samræmi við matvælalöggjöf ESB og kemur til móts við sjónarmið í 
mörgum umsögnum um frumvarpið.
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