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Efni: Umsögn Umhverfisstofnunar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á 
sviði fiskeldis, matvæla og landbúnaðar (einföldun regluverks), sbr. þingskjal 916 -  549. 
mál

Athugasemdir Umhverfisstofnunar lutu að eftirfarandi:

Með 18. gr. frumvarpsins eru lagðar til eftirfarandi breytingar á 63. gr. laga nr. 60/2013 
um náttúruvernd:

Samkvæmt a-lið 18. gr. frv. á 2. málsl. 1. mgr. 63. gr. nvl. að breytast.

1.málsl.1. mgr. 63. gr. nvl. helst óbreyttur og er svohljóðandi: Óheimilt er að flytja 
inn og dreifa lifandi framandi lífverum nema með leyfi Umhverfisstofnunar.

2. málsl. 1. mgr. 63. gr. nvl. breytist og orðast svo: Til innflutnings lifandi dýra 
eða plantna skal jafnframt afla leyfis Matvælastofnunar í samræmi við lög um innflutning 
dýra, lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim eða lög um varnir gegn sjúkdómum og 
meindýrum á plöntum.

Hvað þetta varðar benti Umhverfisstofnun á að ekki er tekið fram í frumvarpinu hvort að 
núgildandi 2. málsl. 1. mgr. 63. gr. nvl. falli út eða hvort hann verði að 3. málslið 
ákvæðisins. E f núgildandi 2. málsl. fellur út, þ.e. verður ekki 3. málsl., þá fer út heimild 
til að banna tiltekinn innflutning en núverandi 2. málsl. er svohljóðandi:

Óheimilt er að flytja inn og dreifa lifandi framandi lífverum nema með 
leyf Umhverfisstofnunar. Þetta gildir þó ekki um búfé eða framandi 
plöntutegundir sem hafa verið notaðar til garðyrkju, túnræktar, 
jarðræktar, landgræðslu og skógræktar nema innflutningur sé bannaður 
samkvæmt reglugerð, sbr. 5. mgr.

Stofnunin hefur unnið að gerð reglugerðar sem tekur til innflutnings framandi lífvera sbr. 
5. mgr. 63. gr. laga um náttúruvernd. Tilgangur reglugerðarinnar er að setja fyrirmæli um 
innflutning og dreifingu framandi lífvera, þar á meðal um áhættumat og þau sjónarmið 
sem leggja skal til grundvallar við mat á því hvort innflutningsleyfi skuli veitt samkvæmt 
1. mgr. 63. gr. Markmið reglugerðarinnar er að koma í veg fyrir, lágmarka og draga úr
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skaðlegum áhrifum framandi lífvera sem berast til landsins, vísvitandi eða óvitandi, á 
líffræðilega fjölbreytni.

Í reglugerðinni verður að finna viðauka þar sem hægt er að sjá hvaða tegundir er heimilt 
að flytja inn til landsins með og án leyfis, en einnig tegundir sem óheimilt er með öllu að 
flytja inn til landsins. Eftir faglega umfjöllun sérfræðinganefndarinnar um hvort veita 
skuli heimildir til innflutnings á ákveðnum tegundum raðast þær niður á viðaukana eftir 
því sem við á.

E f núgildandi önnur málsgrein fellur á brott er hætta á því að það opnist leiðir fyrir 
innflutning á ágengum framandi lífverum sem geta haft alvarlegar afleiðingar í för með 
sér fyrir líffræðilegan fjölbreytileika og þannig unnið gegn markmiði sjálfra laganna.

Í b-lið 18. gr. frumvarpsins segir: „Á eftir 1. mgr. kemur ný málsgrein“ :

Í c-lið 18. gr. frumvarpsins segir þó: „2. mgr. orðast svo“

Bent er á að hér er um misritun að ræða og að í c-lið 18. gr. ætti að standa :3. mgr. 
orðast svo“.

Í ljósi framangreindrar tvítekningar þarf að gæta þess að tilvísanir til málsgreina í d-g. 
liðum 18. gr. frumvarpsins séu réttar.

Virðingarfyllst,

Bjarni Jónasson Eva B. Sólan Hannesdóttir
sérfræðingur lögfræðingur
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