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Samandregin umsögn BI.

1) BÍ leggjast alfarið gegn því að heimilaður verði innflutoingur á hráu ófrosnu kjöti

2) BÍ krefjast þess að felldar verði niður allar ónauðsynlegar gjaldtökuheimildir og 

leggja til að sett verði í lagatexta ákvæði um að gjaldskrár skuli miðast við að nýta 

allar heimildir til lækkunar sbr. ákvæði 27. gr. reglugerðar 882/2004 (ESB) sbr. 

einnig álit Lagastofnunar HÍ um þetta atriði.

3) BÍ telja mikilvægt að þróað verði gæðakerfi fyrir einstakar búgreinar sem verði 

viðurkenndur grunnur að innra eftirliti í framleiðslunni sbr. gæðastýrð 

sauðfjárrækt. Núverandi fyrirkomulag leyfisveitinga verði að öðru leyti staðfest.

4) Ákvæði um heilbrigðisþjónustu við dýr verði löguð að ályktunum Búnaðarþings 

2007. (ályktunin fylgir) BÍ leggur áherslu á að það er samfélagslegt verkefiii að 

skipuleggja og greiða fyrir bakvaktir dýralækna um land allt þannig að bændur og 

aðrir dýraeigendur njóti jafnræðis hvað varðar þá þjónustu

5) BÍ krefjast þess að beitt verði til hins ýtrasta þeim möguleikum sem EES 

samningurinn og ESB réttur gefa til þess að veija okkar landbúnað og lýðheilsu. 

Sérstaklega er bent á nauðsyn þess að fjalla um vilja stjómvalda til að beita 13. gr. 

EES samningsins í greinargerð.

6) BI telja nauðsynlegt að ákvæði um áhættumat og áhættugreiningu verði í lögunum 

og leggur því til að stofiiað verði sérstakt “Matvælaráð”. Slíkt ráð hefði með 

höndum að vinna áhættugreiningu sem er forsenda þess að vísindalegt áhættumat 

verði forsenda allrar ákvarðanatöku. Ráðið þarf að hafa ríkt sjálfstæði, en því beri 

að skoða mál með hliðsjón af þeim heimildum sem 13. gr. EES samningsins og 

aðrir milliríkjasamningar gefa. BÍ telja nauðsynlegt að um verkefni ráðsins og þátt 

áhættumats í framkvæmd laganna verði kveðið á í lögunum.

sjá að öðru leyti tillögur í álitsgerð Lagastofmmar Háskóla íslands.

7) BI leggja áherslu á að þegar verði sótt um viðbótartryggingar fyrir afurðir alifugla, 

svína og nautgripa til að vemda sjúkdómastöðu okkar og að hraðað verði vinnu við 

að styrkja þær umsóknir Áhersla verði lögð á að fá sérstöðu íslands viðurkennda í 

því samhengi..
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8) BÍ telja að endurskipuleggja þurfi heilbri gði seftir lit á faglegum grunni á landsvísu 

þannig að heildarsamræmi þess verði tryggt. BÍ taka undir það álit að ef 

frumvarpið verður að lögum þá beri að leggja niður heilbrigðsnefndir sveitarfélaga.

9) BÍ leggja áherslu á að hugtakið frumframleiðsla verði skilgreint með skýrum hætti 

og að gerður verði greinarmunur á frumframleiðslu og annarri starfsemi sem fellur 

undir lögin. Nýttar verði heimildir til að frumframleiðendur verði aðeins krafðir 

skráningar sbr. 4. gr./2.mgr. reglugerðar ESB 853/2004 og lið c við 4. gr. bls. 30 í 

álitsgerð Lagastofnunar.

10) BÍ telja að í lögunum þurfi að vera skýr heimild til þess að setja séríslenskar vörur 

sem uppfylla aðeins íslenska löggjöf markað hérlendis.

11) BÍ leggja áherslu á að ákvæði um upprunamerkingar verði skýrði í lögunum með 

heimild til nánari útfærslu í reglugerð.

12) BÍ leggja til að stjómvöld í samvinnu við BÍ auki sem kostur er samstarf við aðrar 

þjóðir og vinnuhópa, einkum innan ESB, til að hafa áhrif á eins og kostur er á laga- 

og reglusmíði sem áhrif kunna að hafa á íslenskan landbúnað.

13) Lagt er til að skipulagðar verði hagrænar mótvægisaðgerðir vegna þeirra breytinga 

á rekstrarumhverfi landbúnaðar sem frumvarpið felur í sér. Þær aðgerðir feli m.a. 

eftirtalin efnisatriði og verði ráðist í samráði við hagsmunaðila

'y' Lagt er til að frestað verði niðurfellingu útflutningsskyldu á dilkakjöti, eða 

framkvæmd hennar breytt frá núverandi fyrirkomulagi 

Lagt er til að ákvæði í búvörulögum um verðlagningu mjólkur og 

mjólkuriðnaðinn verði endurskoðuð. Heimilt verði að fella niður 

verðmiðlunargjald og iðnaðurinn fái skýra heimild til að verðleggja vörur með 

mismunandi framlegð. Verðlagning mjólkurvöru má ekki verða til að veikja 

samkeppnisstöðu hennar gangvart innflutningi.

Lagt er til að við gildistöku laganna verði tryggt að tollar á innfluttar 

landbúnaðarvörur veiti nægjanlega vemd fyrir búgreinamar 

-v* Skýra þarf stefnu stjómvalda sem kemvir fram í búvörulögum og samspil þeirra 

við samkeppnislöggjöfina. En í búvörulögum og samningum um starfsskilyrði 

mjólkurframleiðslu, sauðfjárræktar og hluta garðyrkju kemur fram 

landbúnaðar- og atvinnustefna stjómvalda.
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<>- Lagt er til að stjómvöld breyti samkeppnislögum þannig að þau taki mið af 

raunverulegu rekstrarumhverfi landbúnaðar. Þá er nauðsyn á skýrum 

ákvæðum laga um bann við langvarandi verðlagningu undir kostnaðarverði

14) BÍ leggjast ekki gegn samþykkt frumvarpsins verði tekið fullt tillit til ofangreindra 

athugasemda.

Inngangur með aðdraganda

Með bréfi dagsettu 9. apríl 2008 frá nefndasviði Alþingis barst Bændasamtökum íslands ósk 

um að gefa umsögn um ofangreint frumvarp. Umsagnarfrestur var gefinn til 21. apríl en síðar 

framlengdur til 6. maí. Þann 6. maí s.l. var svo sent til landbúnaðamefndar bréf þar sem skýrt 

var frá því að stjóm BÍ teldi ekki unnt að gefa umsögn við frumvarpið en óskað var eftir 

frestun á afgreiðslu þess.

Nokkuð viðamikil greinargerð fylgdi bréfinu, og var þar til viðbótar bent á m.a. að breytt 

viðhorf væru uppi varðandi matvælaframleiðslu í heiminum (Veðurfarsþættir, samkeppni um 

vatn og orku, þróun mála í Asíu o.f.l.) sem stuðlaði hækkandi matvælaverði og yfirvofandi 

skortur væri á ýmsum tegundum matvæla víða um heim. Fjallað var um að frumvarpið gæti 

raskað samkeppnisstöðu matvælaframleiðslu hérlendis og þar með matvælaöryggi. Bent var á 

sérstöðu búfjárstofna hérlendis og skyldu okkar til að vemda þá. Gagnrýnt var að lögin væru 

flókin og óskýr og virtust innihalda atriði sem leiddu ekki sjálfkrafa af endurskoðun á 

undanþágum frá Viðauka 1 við EES-samninginn frá 1992 eða öðrum milliríkjasamningum. 

Átalið var að greinargerð frumvarpsins fylgdu ekki þær skýrslur, bréf eða minnisblöð sem 

vörðuðu þá ákvörðun að semja um endurskoðun á undanþágum íslands frá viðauka I.

Bent var á að undanþága okkar í EES samningnum varðandi t.d. dýraafurðir var varanleg og 

ekki hefði þurft að breyta henni. Bent var á að ljóst væri að þessar lagabreytingar, að 

óbreyttum tollum á hráu ófrosnu alifuglakjöti, myndu hafa í för með sér umtalsverða röskun á 

kjötmarkaðnum og afkomu framleiðenda í öllum kjötgreinum. Þetta gerðist á sama tíma og 

fyrirhugað væri að leggja niður útflutningsskyldu á dilkakjöti og aðföng hækka verulega í 

verði. Gagnrýnt var að með frumvarpinu skorti tilfinnanlega áhrifagreiningu á 

samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar við það að innflutningur á hráu kjöti yrði heimill.
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Rakið var hvemig dæmin hafa sýnt að óvarkámi hefur leitt til útbreiðslu sjúkdóma í dýrum 

hérlendis. Lýst var þeirri skoðun BÍ að leita hefði átt álits sóttvamalæknis í upphafi þegar 

farið var í samningagerð um endurskoðun á undanþágum frá viðauka 1. Minnt var á 

mikilvægi landbúnaðar sem atvinnugreinar. Sett var fram sú krafa Bændasamtaka íslands að 

skýrt verði af hverju nauðsynlegt er að taka upp alla þá gjaldheimtu sem leiðir af öllu því 

eftirliti og öllum þeim leyfisveitingum sem frumvarpið kveður á um og lýst var þeirri skoðun 

að í frumvarpinu væru ónauðsynlega verulegar heimildir til íþyngjandi eftirlitsgjalda og 

leyfisgjalda og að fhimvarpið virtist hvetja til útþenslu eftirlitsgeirans. Spurt var hvort ekki 

væri þörf á mati varðandi þá fækkun sem gæti orðið á störfum í úrvinnslugeira og 

frumframleiðslu. BÍ töldu ennfremur að áhættumati stjómvalda vegna lagasetningar þessarar 

væri ábótavant. Staðhæfí var að beita mætti 13. grein EES samningsins til þess að vemda 

heilbrigði dýra og manna.

Innan BÍ var síðan myndaður sérstakur starfshópur til þess að fara yfir málið í sumar og auka 

þekkingargrunn samtakanna á málefninu. í starfshópnum eru: Eiríkur Blöndal, Ema 

Bjamadóttir, Jóhann Olafsson, Jóhanna Lind Elíasdóttir, Jón Baldur Lorange og Magnús B. 

Jónsson. Hópurinn hefur átt nokkra fundi í sumar og lagt á ráðin.

Ýmis atriði og sjónarmið hafa verið könnuð og áhersla lögð á að samtökin yrðu nú í haust í 

stakk búin til að leggja sjálfstætt og ábyrgt mat á frumvarpið. Hér á eftir verður í stuttu máli 

rakin atriði sem reyndust skipta sérstöku máli fyrir þessa vinnu.

Talið var nauðsynlegt að óska eftir því að Lagastofnun Háskóla íslands mæti ýmis atriði 
varðandi frumvarpið, í stuttu máli:

• Hvort EES samningurinn og aðrar alþjóðaskuldbindingar gefi svigrúm fyrir stjómvöld 

til að vemda dýra- og lýðheilsu

• Hvort lagafrumvarpið feli í sér hættu fyrir heilsu búfjárstofna og lýðs.

• Hvort nauðsynlegt sé vegna alþjóðaskuldbindinga að innleiða allar þær álögur sem 

gert er ráð fyrir í formi leyfis- og eftirlitsgjalda.

• Hvort frumvarpið geri ráð fyrir áhættumati t.d. fyrir búfjárheilbrigði með þeim hætti 

sem telst venjulegt í Evrópu.
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Lagastofhun skilaði þann 3. september álitsgerð og fylgir hún umsögn BÍ.

í umsögn Lagastofnunnar er varðandi spumingu 1. bent á leiðir til þess að vemda 

sjúkdómastöðu. Varðandi spumingu 2 er niðurstaða Lagastofnunar að þær varúðarráðstafanir 

sem ESB og EES samningurinn heimila geti dugað til að vemda heilsustöðu. Svar 

Lagastofnunar við spumingu 3 staðfestir að gjaldtökuheimildir frumvarpsins eru allt of rúmar. 

Lagastofhun telur ennfremur að áhættumat þurfi að vera með öðrum hætti en gert er ráð fyrir í 

frumvarpinu, sbr spumingu 4.

Álitsgerð Lagastofnunar er samin af Dr. Ólafi Oddgeirssyni dýralækni og Stefáni M. 

Stefánssyni prófessor. Þar er varðandi spumingu 1. bent á leiðir til þess að vemda 

sjúkdómastöðu og eru þær helstar að beita reglum um svokallaðar viðbótarábyrgðir sem hafa 

um langt skeið verið notaðar innan Evrópusambandsins og eiga sér stoð í WTO samningum. 

Með viðbótarábyrgðum er átt við að þeir sem senda vörur til landa sem fengið hafa slíkar 

ábyrgðir samþykktar þurfa að láta staðfesta á rannsóknarstofii að viðkomandi vara sé ekki 

sýkt áður en hún er send af stað. Hægt er að sækja um viðbótarábyrgðir á grundvelli þess að 

sjúkdómur sé ekki fyrir hendi, eða á grundvelli áætlunar um að útrýma sjúkdómnum. 

Skýrsluhöfundar segja um þetta m.a.

„í grundvallaratriðum byggjast þessar reglur um viðbótarábyrgðir á WTO -  

samningum sem kveða á um að ríki geti óskað eftir meiri vemd en fram kemur í 

alþjóðastöðlum. Eins og skýrt er kveðið á um í WTO -samningnum, verður að sýna 

fram á nauðsyn aukinnar vemdar á vísindalegan hátt og er þessu eins varið innan ESB, 

sjá 8. gr. reglugerðar 853/2004. Það er ekki nægilegt að halda því fram að viðkomandi 

sjúkdómur hafi aldrei greinst í landinu, það þarf að sanna að sjúkdómsvaldur, þar með 

talið mótefni hjá dýrum gegn slíkum sjúkdómsvaldi, ef um dýrasjúkdóma er að ræða, 

sé ekki til staðar.“

Einnig má beita 13. gr. EES samningsins þegar skilyrði til þess eru fyrir hendi en í 

álitsgerðinni segir m.a. orðrétt um þetta:

„Við beitingu 13. gr. EES- samningsins má segja að ríki hafi innan tiltekinna marka, 

heimild til þess að ákveða það heilsustig sem þau telja rétt að viðhafa fyrir borgara
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sína. Ef áhrif tiltekinnar vöru á vemd lífs og heilsu manna eða dýra eru óviss geta 

aðildarríkin í meginatriðum ákveðið hvaða vemdunarstigi á heilsu þau vilja ná. 

Vísindaleg óvissa um áhrifin verður þó að liggja fyrir. Dómstólar EB og EFTA skoða 

þó vandlega hvort tilteknar ráðstafanir og stefna stjómvalda falli að umræddu 

markmiði og fullnægi meðalhófsreglu.“

Svarið varðandi spumingu 2 verður að skilja í samhengi við 1. og 4. matsspuminguna en í 

samantekt höfunda skýrslunnar segir:

„Ekki er talin vera sérstök ástæða til að ætla að íslenskum búfjárstofnum stafi hætta af 

innflutningi á búfjárafurðum frá Evrópu ef viðhafðar eru varúðarráðstafanir eins og 

gert er ráð fyrir í viðskiptum með slíkar vörur innan EES og eftir atvikum gripið til 

þeirra úrræða sem EES samningurinn heimilar.

Innflutningur á hráu alifuglakjöti er talinn auka smitálag á Islandi vegna 

kamfylóbakter sýkla. Bent er á möguleika á verulegri aukningu á sýnatökum til að 

minnka líkur á að sýktar vörur berist til neytenda.

Bent er á nauðsyn þess að auka sem kostur er samstarf við aðrar þjóðir og vinnuhópa, 

einkum innan ESB sem miði að því að innan ESB verði gerðar þær lagabreytingar sem 

nauðsynlegar eru til að innleiða kerfi viðbótarábyrgða fyrir kamfýlóbakter.

Ekki er talin ástæða til að ætla að lýðheilsu íslendinga almennt sé stefnt í hættu vegna 

innflutnings búfjárafurða frá ESB ef fyllstu varúðar er gætt“

Um spumingu 3 segir í samantekt höfunda:
„1. Frumvarpið gerir ráð fyrir að mikill hluti af starfsemi Matvælastofnunar og 

heilbrigðisnefiida séu fjármagnaðar með innheimtu efitirlitsgjalda.

2. í álitsgerðinni er talið að þessu gjöld verði umtalsvert hærri en í mörgum öðrum 

aðildarríkjum EES.

3. Nýttar eru allar heimildir til gjaldtöku til hins ýtrasta, en ekki nýttar heimildir í 

Evrópureglugerð um mögulega lækkun á eftirlitsgjöldum samkvæmt 6. og 7. 

málsgrein 27. gr. reglugerðar 882/2004.

4. Gert er ráð fyrir að eftirlitsgjöld, sem Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir 

innheimti renni ekki beint til þessara aðila heldur séu greidd til ríkissjóðs eða
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sveitarfélaga. Hér er því gerð tillaga um að jjúfa tengslin milli Matvælastoínunar og 

heilbrigðisnefeda annars vegar og þeirra sem eftirlitið beinist að hins vegar.“

Lagastofiiun telur ennfremur að áhættumat þurfi að vera með öðrum hætti en gert er ráð fyrir 

í frumvarpinu, sbr spumingu 4. í samantekt höfunda segir:

„Það er skoðun höfunda að traust umgjörð og skynsamleg notkun áhættugreiningar séu eins 

konar forsenda þess að hægt sé að sýna fram á þá sérstöðu sem heilsufar íslenskra búfjárstofna 

og íslensk matvæli hafa. Við teljum niðurstöður áhættugreiningar sem þannig er úr garði gerð 

forsendu þess að ísland geti borið fyrir sig aukna vemd gegn dýrasjúkdómum, m.a. með 

vönduðu eftirliti með innflutningi búfjárafurða og verulegum takmörkunum og banni á 

innflutningi lifandi dýra.“

Höfundar komast þannig að þeirri niðurstöðu að hægt sé að nota ákvæði ESB-EES til þess að 

takmarka innflutning búfjárafurða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, leggja þeir m.a. til í 

því samhengi að stofnað verði Matvælaráð sem framkvæmi áhættumat og -kynningu.

Akveðið var að senda sérstaka beiðni til Margrétar Guðnadóttur sem er fyrrverandi prófessor í 

sýklafræði og hefur hlotið mikla viðurkenningu fyrir vísindastörf sín, um að meta frumvarpið 

út frá sinni þekkingu með tilliti til hugsanlegra áhrifa frumvarpsins á heilbrigði búfjár og 

manna hér á landi. Var hún sérstaklega spurð um hvorthugsanlegt væri að fijáls innflutningur 

(þ.e. innflutningur sem leiðir af matvælalöggjöf ESB) á kjöti og öðrum dýraafurðum (t.d. 

mjólkurdufti) frá ESB til Islands geti haft varanleg og óhagstæð langtímaáhrif annars vegar á 

heilbrigðisstöðu íslenskra búfjárstofiia og hins vegar á lýðheilsu manna hér á landi (sbr. 13. 

gr. EES samningsins um ástæður sem réttlætast af vemd lífs og heilsu manna eða dýra).

Hún var einnig beðin um að meta hvort uppruni vöru skipti máli (þ.e. frá hvaða svæði innan 

ESB hún kemur) og hvort vinnslustig við innflutning (t.d. frosið eða ófrosið kjöt) skipti máli.

Margrét Guðnadóttir skilaði sínu áliti þann 13. ágúst og er það viðamikil greining á stöðu 

mála.

Niðurstaða Margrétar er m.a. að Alþingi eigi að fella frumvarpið og taka þurfi upp nýjar 

samningaviðræður við ESB . Hún bendir á tilvist mæði-, riðu- og gamaveiki í löndum ESB 

og hvemig við ýmist hér á landi höfum útrýmt eða takmarkað mjög þessa sjúkdóma. Hún
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Ijallar um árangur hérlendis gegn salmonellusýkingum og tiltekur hún sérstaklega að frysting 

geti dregið úr hættu á salmonellu. Margrét varar við afsali á réttindum þjóðarinnar til þess að 

ráða sjálf sínum sóttvamarmálum og hún rekur sögu vandræðagangs innan ESB vegna 

kúariðunnar. Skýrt er tekið fram að innflutningur á ófrosnu hráu kjöti sé mjög varasamur. 

Bent er á að sjúkdómar eru famir að haga sér öðruvísi en áður vegna hlýnunar jarðar. Hún 

segir m.a. orðrétt:

„Nú er það nýjast, að hreinir hitabeltissjúkdómar eru famir að færa sig úr því belti 

norður og suður vegna hlýnimar jarðar og þeirra breytinga á dýralífi og umhverfi, sem 

hún veldur. Hvað verður næst? Hvemig á að gera áhættumat þar, sem lifandi náttúran 

ræður ein ferðinni? Verður það mat afgreitt með einu pennastriki -engin hætta!—eða 

er rétt og skylt að laga hættumatið eftir aðstæðum hveiju sinni?“

Bent er á nauðsynlegar aðgerðir hérlendis til þess að spoma gegn útbreiðslu sjúkdóma þ.m.t. 

að koma á fót „alvöru áhætturannsóknadeild fyrir illvíga nýja dýrasjúkdóma“. Að lokum, 

hvetur hún til þess að góðu heilbrigðisástandi sem ekki var fyrirhafriarlaust að koma upp verði 

ekki glutrað niður.

Rannsóknarvinna í Noregi.

Farin var ferð þriggja sérfræðinga til Noregs, skipulögð m.a. í samvinnu við sendiherra 

Noregs á Islandi til þess að kynna sér hvemig staðið var að innleiðingu löggjafarinnar þar, 

hvemig hún er praktíseruð og hvemig hún horfir við einstökum bændum. Skýrsla um ferðina 

fylgir umsögn BÍ. í ferðinni kom glöggt fram hversu mikla áherslu Norðmenn leggja á að 

verja sinn landbúnað og hversu mikil samstaða er þar um þá vinnu. Gerður var samanburður á 

frumvarpinu og matvælalöggjöfinni í Noregi og virðist hann gefa tilefni til þess að einfalda 

ýmislegt í frumvarpinu, breyta og glæða það jákvæðari anda gagnvart landbúnaðinum.

Samanburður á tollaumhverfi

Ema Bjamadóttir hagfræðingur BÍ hefur gert samantekt um tollamál í Noregi. Gerð var 

athugun á tollavemd á landbúnaðarafurðum bæði fyrir ísland og Noreg og sýnir sú athugun að 

tollar á kjöti eru almennt hærri þar en hér á landi. Takmarkaðar breytingar hafa verið gerðar á 

þessum tollum þar undanfarin ár og er skýr afstaða stjómvalda að breytingar á 

innflutningstakmörkunum í samningum við önnur lönd séu gerðar með því að samið er um
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tollfijálsa kvóta. Taka skal fram að ESB hefur þar leitað eftir sérsamningum um viðskipti 

með landbúnaðarvörur. Samantekt varðandi tollaumhverfið fylgir umsögn BÍ.
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Umsögn BÍ og rökstuðningur

Við aðstæður eins og nú eru uppi er ljóst að við verðum að stuðla að sjálfbærri þróun og 

varast að gera grundvallarbreytingar sem stefna framtíð íslensks landbúnaðar í tvísýnu. Full 

ástæða er til að veija sérstöðu okkar sem eylands. Þá er rétt að minna á skuldbindingar 

íslands, um líffræðilega fjölbreytni, samkvæmt Ríó-sáttmálanum frá 1992. Þann sáttmála hafa 

íslensk stjómvöld samþykkt og Alþingi staðfest. íslenskir búljárstofnar eru afar litlir, en hafa 

mikið vemdargildi og áföll af völdum smitsjúkdóma geta ógnað tilvist þeirra.

Lög þurfa að vera skýr. Með hliðsjón af grundvallarreglum réttarríkisins verða lög að vera 

reist á sjónarmiðum réttaröryggis. Lög verða að vera nægilega skýr og almenningi 

aðgengileg.1 Frumvarp sem felur í sér ótal tilvísanir í ósettar reglugerðir og reglugerðir ESB, 

settar og ósettar uppfyllir ekki þær kröfur og mjög erfitt er því að meta áhrif 

lagasetningarinnar á fyrirtæki og einstaklinga sem eiga að starfa eftir henni.

Frumvarpið leggur til lagabreytingar sem ekki leiða sjálfkrafa af endurskoðun á undanþágum 

frá Viðauka 1 við EES-samninginn frá 1993 án þess að það sé skýrt í greinargerð með 

frumvarpinu, s.s. varðandi dýralækna.

Með frumvarpinu skortir tilfinnanlega áhrifagreiningu á samkeppnisstöðu íslensks 

landbúnaðar við það að innflutningur á hráu kjöti verður heimill. Sú samlíking að ekki hafí 

orðið vart aukins innflutnings á kjöti til Noregs eftir að þeir tóku gerðir ESB upp árið 1999, 

segir vitaskuld ekkert um áhrifin hérlendis þar sem tollar á kjöti eru aðrir hérlendis og þar að 

auki lægri á kjöt og kjötvörur frá ESB en almennt gerist, sbr. tvíhliða samkomulag við ESB 

sem lögfest var 1. mars 2007. Við skoðun á norsku tollskránni má sjá að tollar eru þar í 

mörgum tilvikum hærri og sums staðar umtalsvert hærri en hér á landi. Má þar nefna beinlaust 

alifuglakjöt, hakkað nautakjöt og reykt og saltað svínakjöt. Innflutningur á hráu kjöti til 

Noregs var líka heimill2 að uppfylltum skilyrðum, áður en Noregur tók upp tilskipanir ESB á 

sviði matvæla. Nær væri því að spyrja hvort ástandið þar í landi hefði batnað eftir innleiðingu 

matvælalöggjafar ESB.

1 Sbr. mál 2151/1997, umboðsmaður Alþingis.
2 Samkvæmt upplýsingum frá norska sendiráðinu á íslandi
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Með tvíhliða samningi ESB og íslands voru tollar á kjöt og kjötvörur frá ESB lækkaðir um 

40% 1. mars 2007.3 Almennt eru sömu magntollar á frosið kjöt og hrátt ófrosið þegar sömu 

skrokkhlutar eiga í hlut, með einni mikilvægri undantekningu en magntollur á hráar ófrosnar 

kjúklingabringur er 299 kr/kg en 540 kr/kg á frosnum bringum. Þama hafa orðið mistök við 

upphaflega ákvörðun magntolla sem ekki fengust leiðrétt þegar breytingar voru gerðar á 

tollum við lögfestingu tvíhliða samkomulags við ESB 1. mars 2007.

Yfirleitt eru sömu tollar á frosna og hrá ófrosna skrokkhluta, eins og áður sagði. Við það að 

innflutningur á hráu ófrosnu kjöti hingað til lands yrði heimill yrðu hlutfallsleg áhrif 

magntolla á innfluttar vörur hins vegar minni en þegar um frosnar vörur er að ræða þar sem 

innkaupsverð hrárri ófrosinni er að jafnaði hærra. Það er skoðun Bændasamtaka íslands að 

með þessu drægi úr áhrifum tollvemdar á kjötvörur og innflutningur kjöts og kjötvara aukist 

til lengri tíma litið.

Hversu umfangsmikil framangreind áhrif yrðu er engin leið að meta en ljóst er að 

innflutningur á hráu ófrosnu kjúklingabringum á verulega lægra verði myndi hafa veruleg 

áhrif á innlenda alifuglakjötsframleiðslu, og einnig draga úr sölu á öðru kjöti. Þau áhrif gætu 

að lágmarki numið á bilinu 7-10% samkvæmt lauslegri skoðun BÍ. Þá eru ótalin þau 

skammtímaáhrif sem markaðurinn verður fyrir af því að offramboð myndist á kjötmarkaðnum 

með tilheyrandi verðþrýstingi. Er skemmst að minnast afleiðinga þess á árinu 2003 þegar allir 

kjötframleiðendur urðu fyrir miklu tekjutapi og mörg gjaldþrot urðu í svína og alifuglarækt. 

Ætla má að það myndi draga enn frekar úr markaðshlutdeild innlendrar kjötframleiðslu til 

lengri tíma litið.

Það er ljóst að þessar lagabreytingar, að óbreyttum tollum á hráu ófrosnu alifuglakjöti, munu 

hafa í för með sér umtalsverða röskun á kjötmarkaðnum og afkomu framleiðenda í öllum 

kjötgreinum.

Enn eru ótalin áhrif þess ef umsaminn tollkvóti á lágmarkstollum í kindakjöti vegna WTO- 

samninga verður auglýstur í kjölfar þess að opnað verður fyrir fijálst flæði á hráu ófrosnu 

kjöti frá Evrópu. Vandséð er að lengur yrði undan þeim innflutningi vikist á forsendum

3
Þetta á bæði við magntoll (kr/kg) og verðtoll sem nú er 18% á allt kjöt frá ESB. Magntollur er hins vegar 

mismunandi eftir tollnúmerum.
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dýraheilbrigðis eins og hægt hefur verið hingað til. Telja má víst að áhugi sé fyrir að flytja inn 

fryst lambakjöt á lægri aðflutningsgjöldum en mögulegt er í dag. Bændasamtök íslands leggja 

þunga áherslu á að þessi staða verði skýrð með fullnægjandi hætti áður en ráðist verður í þær 

lagabreytingar sem frumvarpið felur í sér.

Bændasamtök íslands minna enn fremur á að á sama tíma og gildistaka laga þessara hvað 

kjöt- og kjötvörur áhrærir, er áformað að leggja af útflutningsskyldu á kindakjöti. Samtökin 

minna því enn á samþykkt Búnaðarþings frá því í mars sl. þar sem skorað var á Alþingi að 

fresta gildistöku þessa ákvæðis í búvörulögum.4

Það er ljóst að saman fara í tíma fullgilding á frumvarpinu og niðurfelling útflutningsskyldu. 

Þessi staða var að sjálfsögðu ekki ljós á þeim tíma er skrifað var undir sauðfjársamninginn i 

janúar 2007. Þetta mun því auka enn á vandann á kjötmarkaðnum. í kjölfarið lækkar verð til 

framleiðanda. Engin trygging er fyrir því að sú lækkun skili sér að fullu til neytenda. Þá 

glíma mjólk og kjötgreinar landbúnaðarins nú við gríðar miklar hækkanir á aðföngum sem 

framleiðendum er nauðsynlegt að fá inn í afurðaverð. Því miður er ekkert sem bendir til að sú 

þróun sé að stöðvast.

Sjúkdómastaða búfjárstofna okkar er góð. Veruleg vinna og kostnaður liggur að baki til að 

tryggja þá stöðu.

í skýrslu Halldórs Runólfssonar og Sigurðar Amar Hanssonar „Yfirtaka gerða sem varða 

dýraafurðir -  Mat á áhrifum - “5 er að finna margar ábendingar um að upptaka tiltekinna gerða 

sem fela í sér fijáls flæði á hrávörum þýði aukna áhættu á að dýrasjúkdómar getir borist til 

landsins. I skýrslu sinni nefna þeir þann möguleika að kanna hvort til álita komi að tryggja 

Islandi rétt til að meta sjálft áhættuna af innflutningi matvæla frá landssvæðum í ESB þar sem 

kunnugt er um smitandi dýrasjúkdóma. Þetta þýðir að tryggja þarf að Island hafi áfram fullan 

rétt á að nýta sér ákvæði SPS samningsins í WTO um að ákveða hvað teljist hæfilegt 

vemdarstig varðandi sjúkdóma sem gætu borist í dýr eða menn þegar kemur að ákvörðun um 

innflutning á búfjárafurðum frá ESB og öðrum löndum.

4 Nr. 99/1993
5 Lokaskýrsla frá 10. október 2005.

12



í viðauka skýrshmnar er fjallað um mótvægisaðgerðir. Meðal annars er minnst á stofnun 

viðbragðssjóðs sem felur í sér að á fjárlögum hveiju sinni séu fjárheimildir til að takast á við 

útrýmingu skæðra búfjársjúkdóma ef svo illa vildi til að þeir bærust til landsins.

BÍ telja að áhættumati stjómvalda vegna lagasetningar þessarar sé ábótavant. í raun hefur 

ekki verið farið eftir megináliti starfshóps um áhrif á sjúkdómastöðu, er skilaði af sér skýrslu 

17. október 2005 og kynnt var fyrir stjóm BÍ þann 22. febrúar 2006. Meginniðurstaðan var 

sú að tryggja þyrfiti ijármuni til að greina betur stöðu búíjársjúkdóma hér á landi. Ekki er séð 

að nokkrum fjármunum hafi verið varið til þessa verks, líkt og starfshópurinn lagði til. Þá var 

einnig lögð áhersla á að efla embætti yfirdýralæknis með fjármunum. Ekki verður heldur séð 

að það hafi verið gert og í raun ekkert sem bent var á í skýrslunni. Því verður að ítreka 

afstöðu BI að ekki hafi farið fram áhættumat vegna lagasetningarinnar.

Umfjöllun um einstaka áherslupunkta.
BÍ leggjast alfarið gegn því að heimilaður verði innflutningur á hráu ófrosnu kjöti 

Þessi skýra afstaða BÍ er vegna bæði heilbrigðisástæðna og vegna stöðu landbúnaðar í 

samkeppnislegu tilliti. Miðað við fyrirliggjandi gögn er fiill ástæða til í lögunum að girða 

alveg fyrir innflutning af þessu tagi.

BI krefjast þess að felldar verði niður allar ónauðsynlegar gjaldtökuheimildir og leggja til 

að sett verði í lagatexta ákvæði um að gjaldskrár skuli miðast við að nýta allar heimildir til 

lækkunar sbr. ákvæði 27. gr. reglugerðar 882/2004 (ESB) sbr. einnig álit Lagastofnvmar 

HI um þetta atriði.

Oráð er að leggja á landbúnaðinn okkar meiri gjaldálögur en brýnasta nauðsyn kallar á, 

það væri til þess falið að veikja stöðu landbúnaðarins og myndi einnig veikja 

samningsstöðu okkar í milliríkjasamningum til lengri tíma litið.

Hér skal einnig vísað í álitsgerð Lagastofnunar um frumvarpið. En þar segir á síðu 27 

„Það má búast við því, efþetta frumvarp verður óbreytt að lögum, að íslenskur 

landbúnaður þurfi að búa við hœrri kostnað vegna eftirlits heldur en sambœrileg 

starfsemi í öðrum löndum EES ogþví verri samkeppnisstöðu. “
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BÍ telja mikilvægt að þróað verði gæðakerfi fyrir einstakar búgreinar sem verði 

viðurkenndur grunnur að innra eftirliti í framleiðslunni sbr. gæðastýrð sauðfjárrækt. 

Núverandi fyrirkomulag leyfisveitinga verði að öðru leyti staðfest.

Lagt er til að notast við núverandi starfsleyfafyrirkomulag. Bændasamtökin hafa hins 

vegar áhuga á þróa frekar eftirlitskerfi/ gæðakerfi innan búvöruframleiðslunar. I ljósi 

megin hugsunar matvælalöggjafar ESB er matvælaframleiðendum nauðsynlegt að tileinka 

sér slík gæðakerfi. Innan sauðfjárræktar hefur verið innleidd gæðastýring og nú er verið 

að þróa innan nautgriparæktar markvissari skráningu upplýsinga úr framleiðslunni.

Ákvæði um heilbrigðisþjónustu við dýr verði löguð að ályktunum Búnaðarþings 2007. 

(ályktunin fylgir) BÍ leggja áherslu á að það er samfélagslegt verkefni að skipuleggja og 

greiða fyrir bakvaktir dýralækna um land allt þannig að bændur og aðrir dýraeigendur 

njóti jafnræðis hvað varðar þá þjónustu

ítrekað hefur verið ályktað um þessi mál á vettvangi Búnaðarþings, þá hefur 

Dýralæknafélagið gert veigamiklar athugasemdir. BÍ hafa tekið eftir að það er nú þegar 

verið að skoða að þessi atriði verði löguð í nýju frumvarpi.

BÍ krefjast þess að beitt verði til hins ýtrasta þeim möguleikum sem EES samningurinn og 

ESB réttur gefa til þess að verja okkar landbúnað og lýðheilsu. Sérstaklega er bent á 

nauðsyn þess að fjalla um vilja stjómvalda til að beita 13. gr. EES samningsins í 

greinargerð.

Álit Lagastofnunar felur í sér veigamiklar leiðbeiningar um það hvemig við getum 

vemdað landið fyrir búfjársjúkdómum og þar með vemdað okkar landbúnað. Sjálfsagt er 

að notfæra sér umsamin ákvæði svo sem þetta ákvæði sem nýtist okkur ef vilji er til að 

beita því til þess að vemda góða sjúkdómastöðu hérlendis.

BI telur nauðsynlegt að ákvæði um áhættumat og áhættugreiningu verði í lögunum og 

leggur því til að stofnað verði sérstakt “Matvælaráð”. Slíkt ráð hefði með höndum að 

vinna áhættugreiningu sem er forsenda þess að vísindalegt áhættumat verði forsenda allrar
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ákvarðanatöku. Ráðið þarf að hafa ríkt sjálfstæði, en því beri að skoða mál með hliðsjón 

af þeim heimildum sem 13. gr. EES samningsins og aðrir milliríkjasamningar gefa. BÍ 

telja nauðsynlegt að um verkefni ráðsins og þátt áhættumats í framkvæmd laganna verði 

kveðið á í lögunum.

Lagastofnun Háskóla íslands gerir í álitsgerð tillögur að fyrirkomulagi áhættumats. BÍ 

taka undir þessar tillögur og telja þær til þess fallnar að tryggja þá hagsmuni sem hér er 

um rætt.

BÍ leggja áherslu á að þegar verði sótt um viðbótartryggingar fyrir afurðir alifugla, svína 

og nautgripa til að vemda sjúkdómastöðu okkar og að hraðað verði vinnu við að styrkja 

þær umsóknir. Áhersla verði lögð á að fá sérstöðu íslands viðurkennda í því samhengi.

BI telja að endurskipuleggja þurfi heilbrigðiseftirlit á faglegum grunni á landsvísu þannig 

að heildarsamræmi þess verði tryggt. BÍ taka undir það álit að ef frumvarpið verður að 

lögum þá beri að leggja niður heilbrigðisnefndir sveitarfélaga og verkefni þeirra færð til 
Matvælastofnunar.

Ástæðan fyrir þessari afstöðu er til viðbótar því sem fram kemur í álitsgerð Lagastofiiunar 

að það er líklegt til að draga úr þörf á gjaldheimtu.

BI leggja áherslu á að hugtakið frumframleiðsla verði skilgreint með skýrum hætti og að 

gerður verði greinarmunur á frumframleiðslu og annarri starfsemi sem fellur undir lögin. 

Nýttar verði heimildir til að frumframleiðendur verði aðeins krafðir skráningar sbr. 4. 

gr./2.mgr. reglugerðar ESB 853/2004 og lið c við 4. gr. bls. 30 í álitsgerð Lagastofnunar.

BÍ vekja athygli á því að matvælaframleiðsla í smáum og stærri stíl er óijúfanlegur hluti af 

menningu til sveita og óskynsamlegt m.a. m.t.t. þróunarmöguleika að leggja á þessa 

starfsemi meiri íþyngjandi kvaðir en nauðsyn ber til.

BI telja að í lögunum þurfi að vera skýr heimild til þess að setja séríslenskar vörur sem 

uppfylla aðeins íslenska löggjöf markað hérlendis.

Þessi athugasemd er mikilvæg með tilliti til verkefiia eins og menningartengdrar 

ferðaþjónustu og „Beint frá býli“. Alkunna er að væntingar eru til þess að þessi verkefni 

auki verðmætasköpun á landsbyggðinni.
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BÍ leggja áherslu á að ákvæði um upprunamerkingar verði skýr í lögunum með heimild til 

nánari útfærslu í reglugerð.

í umsögn Neytendasamtakana og fleiri um frumvarpið hefur komið fram áhugi á 

sérmerkingu á innlendri matvöru. BÍ hefur hafið undirbúning að því, samkvæmt ályktun 

búnaðarþings 2008. Matís hefur gert drög að reglum fyrir slíkar merkingar og eftirlit. 

Einnig hafa Bændasamtökin óskað eftir leyfi forsætisráðuneytisins um fá að nota íslenska 

fánann sem grunn að merkingunni

BÍ leggja til að stjómvöld í samvinnu við BÍ auki sem kostur er samstarf við aðrar þjóðir 

og vinnuhópa, einkum innan ESB, til að hafa áhrif á eins og kostur er laga- og reglusmíði 

sem áhrif kunna að hafa á íslenskan landbúnað.

Sérþekking á ýmsum þáttum er varða framleiðslu matvæla er mikil hérlendis. BÍ telja að 

það sé í krafti þessarar þekkingar vel raunhæfur möguleiki að hafa áhrif á laga- og 

reglusmíði sem kann að varða okkur sérstaklega.

Lagt er til að skipulagðar verði hagrænar mótvægisaðgerðir vegna þeirra breytinga á 

rekstrarumhverfi landbúnaðar sem frumvarpið felur í sér. Þær aðgerðir feli m.a. eftirtalin 

efnisatriði og verði ráðist í samráði við hagsmunaðila

Lagt er til að frestað verði niðurfellingu útflutningsskyldu á dilkakjöt, Eða breyta 

framkvæmd hennar frá núverandi fyrirkomulagi.

Lagt er til að ákvæði í búvörulögum um verðlagningu mjólkur og mjólkuriðnaðinn verði 

endurskoðuðu. Heimilt verði að fella niður verðmiðlunargjald og iðnaðurinn fái skýra 

heimild til að verðleggja vörur með mismunandi framlegð.. Verðlagning mjólkurvöru má 

ekki verða til að veikja samkeppnisstöðu hennar gangvart innflutningi.

Lagt er til að við gildistöku laganna verði tryggt að tollar á innfluttar landbúnaðarvörur 

veiti nægjanlega vemd fyrir búgreinamar.
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Afdráttalaus krafa er gerð um að mistök við tollabreytingar verði löguð þar sem tollar á 

kjúklingabringur eru mun lægri á ófrosnar en á frosnar.

Skýra þarf stefnu stjómvalda sem kemur fram í búvörulögum og samspil þeirra við 

samkeppnislöggjöfina. í búvörulögum og samningum um starfsskilyrði 

mjólkurframleiðslu, sauðfjárræktar og hluta garðyrkju kemur fram landbúnaðar- og 

atvinnustefiia stjómvalda.

íslensk búvara og starf bænda hefur ætíð miðað að því að framleiða heilnæma vöru. 

Bændur þurfa með verkum sínum hvem dag að huga að þeim þætti. í álitsgerð 

Lagastofiiunar er tekið undir þau sjónarmið. Þar er sérstaklega vakin athygli á einstæðu 

starfi við útrýmingu á kamfýlóbakter í alifuglakjöti. Þar hefur náðst einstæður árangur 

sem ekki má ógna. Þá eru og raktar í álitsgerð Dr. Margrétar Guðnadóttur þær hörmulegu 

afleiðingar sem innflutningur á búfjársjúkdómum hefur valdið.

Lagt er til að stjómvöld breyti samkeppnislögum þannig að þau taki mið af raunverulegu 

rekstrarumhverfi landbúnaðar. Þá er nauðsyn á skýrum ákvæðum laga um bann við 

langvarandi verðlagningu undir kostnaðarverði og viðeigandi úrræðum til að taka á því. 

Samkeppnislega staða innlendrar framleiðslu er mjög veik innan verslunarfyrirtækja er 

hafa markaðsráðandi stöðu. Innkaupafyrirtæki sem flytur inn kjötvöru er í beinni 

samkeppni við vinnslu sem er í viðskiptum við verslanir í sömu innkaupakeðju. Fjölmörg 

dæmi eru um mjög skerta samkeppni t.d. með verðlagningu á innfluttri vöru undir 

kostnaðarverði. Þá er framsetning innfluttu vörunnar oft á kostnað innlendrar. Enda ekki 

hægt að skila innfluttri vöru til birgja. Þetta er einnig sérstaða markaðar okkar sem 

eylands, þar sem verslunarhættir þurfa að taka mið að því að engin eftirmarkaður er fyrir 

vöru. Staða innlendra framleiðanda að standa í viðskiptum við og samkeppni við sama 

aðila skapar honum alltaf veikari stöðu.

BÍ leggjast ekki gegn samþykkt frumvarpsins verði tekið fullt tillit til ofangreindra 

athugasemda.
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Athugasemdir og ábendingar um breytingar einstakra greina

Athugasemdir BÍ við einstakar greinar frumvarpsins ber ekki að líta á sem tæmandi, en sem 

fyrstu tilraun til þess að finna nokkrum þeim athugasemdum sem gerðar eru stað í textanum. 

Þær miðast auðvitað við frumvarpið sem lagt var fram sl. vor þó að BÍ sé ljóst að stjómvöld 

hyggjast flytja endurbætt frumvarp eftir að Alþingi verður sett að nýju þann 1. október. Þar 

sem vísað er í álit Lagastofnunar er í sumum tilvikum um valkosti eða hugleiðingar að ræða 

og í þeim tilvikum gera BÍ ráð fyrir að haft verði samráð um nánari útfærslu. Rauðlitaður 

texti er frumvarpstextinn, svarti textinn okkar athugasemdir.

I. KAFLI
Breytingar á iögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum.

1.gr.
Síðasti málsliður 1. gr. laganna orðast svo: Þessu skal ná með eftirliti, rekjanleika afurða og 

vara, varúðaraðgerðum, fræðslu, upplýsingamiðlun, rannsóknum og neytendavemd.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofnunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

Iþessari grein er fjallað um tilgang laganna.

1 1. gr. reglugerðar 178/2002 er þess getið að lagður sé grunnur að því að 
tryggja heilbrigði manna og hagsmunum neytenda víðtæka vernd með tilliti til 
matvæla og einkum tekið með a f fjölbreyttu framboði, þ. m. t. “hefðbundin 
matvæli”. Þetta gæti skipt málifyrir íslenskar landbúnaðarafurðir, svo sem 
þorramat og hangikjöt, sem er verkað á sérstakan hátt. Þetta kemur aftur á 
móti ekki fram í frumvarpinu.

I  frumvarpinu er sagt að tilgangi laganna skuli náð með “eftirliti, rekjanleika 
afurða og vara, varúðaraðgerðum, fræðslu, upplýsingamiðlun, rannsóknum og 
neytendavernd” en í reglugerð 178/2002 er einnig talað um að lögin skuli 
byggð á vísindalegum grunni, skilvirku skipulagi og ákvarðanatöku, en hér er 
átt við að nota skuli aðferðir áhættugreiningar við ákvarðanir sem teknar eru á 
grundvelli reglugerðarinnar. Þessi atriði koma ekki fram ífrumvarpinu.

Það er skoðun okkar að við gerð þessarar greinar hafi hvorki verið tekið 
nœgjanlegt tillit til íslenskra aðstæðna og íslenskra hagsmuna, né notað 
tækifærið til að undirstrika að lög, reglugerðir og ákvarðanataka öll megi ekki 
byggjast á öðru en faglegum, fræðilegum og vísindalegum grunni.

Lagt er til að endurbæta greinina og bæta við ofangreindum atriðum.

2.gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
a. 1. mgr. orðast svo:
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Lög þessi taka til framleiðslu og dreifingar matvæla á öllum stigum. Þau taka ekki 
til frumframleiðslu til einkanota eða til vinnslu, meðferðar eða geymslu á matvælum til 
einkaneyslu. Lögin ná þó til allra efiia og hluta sem ætlað er að koma í snertingu við matvæli 
á einkaheimilum. Jafiiframt ná lögin til fæðubótarefha enda innihaldi þau ekki lyf samkvæmt 
lyljalögum.

b. Síðari málsliður 2. mgr. orðast svo: Það sama gildir um plöntur, fyrir uppskeru, sbr. 
lög um vamir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum, fóður, sbr. lög um eftirlit með 
fóðri, áburði og sáðvöru, og lifandi dýr nema þau séu alin til markaðssetningar til manneldis.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofiiunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.
I  greinimi er fjallað um gildissvið.

ígreininni erfjallað umþau "ejni” sem lögin ná til og er m.a. notaður texti úr
2. gr. rgl. 178/2002 en þar er bœði skilgreint hvaða efni séu talin til matvœla 
og aukþess talið upp hvaða efnifalli ekki undirþá skilgreiningu. Þar eru m.a. 
nefnd efni eins og lifandi dýr, plöntur fyrir uppskeru ogfóður.

Við teljum að hér sé um ónákvæmni að rœða því að það skiptir máli að geta um 
það sérstaklega hvaða efhi falli utan gildissviðs laganna.

Lagt er til að breyta þessum ákvœðum og kveða sérstaklega á um hvaða efhi og 
hlutir séu ekki talin til matvæla eins og kveðið er á um í reglugerð 178/2002.

3.gr.

Skilgreining á hugtakinu „matvæli“ í 4. gr. laganna fellur brott en jafhframt bætast við 
eftirfarandi skilgreiningar í viðeigandi stafrófsröð:

1. Eftirlitsaðilar eru Matvælastofnun eða heilbrigðisnefndir sveitarfélaga í samræmi við 
6. og 20. gr.

2. Frumframleiðsla er framleiðsla, eldi eða ræktun undirstöðuafurða ásamt uppskeru, 
mjöltum og eldi dýra fram að slátrun. Frumframleiðsla tekur einnig til dýra- og fiskveiða og 
nýtingar villigróðurs.

3. Fæðubótarefiii eru matvæli sem eru ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og eru með 
hátt hlutfall af vítamínum, steinefhum eða annars konar efnum sem hafa næringar- eða 
lífeðlisfræðileg áhrif. Fæðubótarefiii mega ekki innihalda lyf samkvæmt lyfjalögum.

4. Markaðssetning er að hafa umráð yfir matvælum með sölu fyrir augum, þ.m.t. að 
bjóða þau til sölu eða afhendingar í öðru formi, gegn gjaldi eða endurgjaldslaust, og sjálf 
salan, dreifingin eða önnur form afhendingar.

5. Matvæli eru hvers konar efni eða vörur, hvort sem þau eru fullunnin, unnin að hluta 
eða óunnin, sem fólki er ætlað að neyta eða sem eðlilegt er að vænta að fólk neyti. Hugtakið 
„matvæli“ tekur einnig til drykkja, tyggigúmmís og hvers kyns efna, þ.m.t. neysluvatns, sem 
bætt er af ásettu ráði í matvæli við framleiðslu þeirra, vinnslu eða meðferð, svo og 
fæðubótarefna.

6. Matvælafyrirtæki er fyrirtæki eða einstaklingur sem rekur starfsemi í tengslum við 
framleiðslu, vinnslu eða dreifingu matvæla á einhveiju stigi, hvort sem það starfar í 
ágóðaskyni eður ei, og hvort sem það er einkarekið eða opinbert fyrirtæki.

7. Neysluvatn er vatn í upphaflegu ástandi eða eftir meðhöndlun, án tillits til uppruna 
þess og hvort sem það kemur úr dreifikerfi, tönkum, flöskum eða öðrum ílátum og ætlað er til 
neyslu eða matargerðar, einnig allt vatn sem notað er í matvælafyrirtækjum, nema unnt sé að 
sýna fram á að gæði þess vatns sem notað er hafi ekki áhrif á heilnæmi framleiðslunnar.
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8. Neytandi er sá sem notar matvæli ekki sem lið í rekstri eða starfsemi 
matvælafyrirtækis.

9. Rekjanleiki er sá möguleiki að rekja uppruna og feril matvæla, dýra sem gefa af sér 
afurðir til manneldis og efiia sem nota á eða vænst er að verði notuð í eða í snertingu við 
matvæli í gegnum öll stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar.

10. Stjómandi matvælafyrirtækis er einstaklingur eða lögaðili sem er ábyrgur fyrir því 
að farið sé að kröfum samkvæmt lögum og stjómvaldsfyrirmælum um matvæli í 
matvælafyrirtækjum vindir hans stjóm.

11. Smásala er meðhöndlun og/eða vinnsla matvæla og geymsla þeirra á staðnum þar 
sem þau eru seld eða afhent neytanda, þ.m.t. dreifingarstöðvar, matsölufyrirtæki, mötuneyti 
starfsfólks, veitingahús og önnur samsvarandi matarþjónusta ásamt verslunum og 
dreifingarstöðvum stórmarkaða og heildsölumarkaðir.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofnunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

Þessi grein jjallar um skilgreiningar og hefur þvíþýöingu fyrir skilning og notkun 
laganna. Skilgreiningarnar stuðla að réttaröryggi og eyða óvissu.

a) Liðir 9-14 í 3. gr. reglugerðar 178/2002jjalla á einn eða annan hátt um 
skilgreiningar á áhœttu, áhœttugreiningu, áhœttumat, áhættustjórnun, 
áhœttukynningu og hœttu. Öll þessi atriði tengjast undirstöðuatriðum í 
lagasetningu og ákvörðunartöku ESB um matvœli. Þessar skilgreiningar 
vantar ífrumvarpið. Það er þvi erfltt að sjá hvernig hægt er að innleiða 
reglugerðir 178/2002 og 882/2004 án þess svo mikið sem skilgreina þessi 
hugtök. Lagt er til að bœta við greinina skilgreiningu á þessum hugtökum. Sjá 
nánari umfjöllun um þessi atriði síðar íþessari álitsgerð.

b) Liðir 15 og 16 í 3. gr. reglugerðar 178/2002 eiga saman og fjalla um 
rekjanleika matvælaferils ogfóðurs. Textinn í 9. lið 3. gr. frumvarpsins (sem 
er 15. liður reglugerðar 178/2002) er réttur svo langt sem hann nær, en er 
ófullkominn þar sem skilgreiningu á 16. lið 3. gr. reglugerðar 178/2002 
vantar. Þar er kveðið nánar á um hvað átt er við með “öll stigframleiðslu, 
vinnslu og dreifingar”. Þessi ónákvœmni er til þess fállinn að skapa óvissu. 
Lagt er til að bæta í greinina skilgreiningu á hugtakinu: “öll stigframleiðslu, 
vinnslu og dreifingar ”

c) 7 2. lið 3. gr. frumvarpsins er rætt um “frumframleiðslu ”, en þar segir að 
“Frumframleiðsla er framleiðsla, eldi eða ræktun undirstöðuafurða ásamt 
....”. Ekki er skilgreintfrekar hvað “undirstöðuafurð” er. Réttværiað 
skilgreina þetta hugtak til þess að forðast misskilning. Þetta er mikilvægt þar 
sem ákvæði um frumframleiðslu eru einfaldari og vægari ogþví verður að vera 
skýrt hvað fellur undir þetta hugtak.

d) Eftirtalin hugtök í reglugerð 178/2002 eru ekki skilgreind: “áhætta, 
áhættumat, áhættustjórnun, áhœttukynning, hætta, eftirlitsaðili, úttekt, skoðun, 
sannprófun, vöktun, eftirlit, “ekki fara að tilskyldum ákvæðum, opinber vottun 
(ekki sama ogfaggilding), kyrrsetning, jafngildi, innflutningur, aðflutningur, 
eftirlitsáætlun, hollustuhættir (matvœla ogfóðurs). Sumarþessar 
skilgreiningar varða atriði sem a f einhverjum orsökum hafa ekki verið sett í 
frumvarpið, svo sem “eftirlitsáætlun, úttekt og skoðun. Önnur varða atriði sem 
eru í frumvarpinu en eru ekki skilgreind, eins og “eftirlitsaðili ”.
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4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laganna:
a. A-liður orðast svo: frumframleiðslu.
b. Á eftir a-lið kemur nýr stafliður, svohljóðandi: innflutningi og útflutningi 

búfjárafurða.
c. Við bætist ný málsgrein, svohlj óðandi:

Matvælastofnun hefur yfirumsjón með matvælaeftirliti og skal sjá um að vöktun og 
rannsóknir vegna þessa eftirlits séu framkvæmdar. í yfirumsjón felst samræming 
matvælaeftirlits þannig að framkvæmdin sé með sama hætti á landinu öllu. í samræmi við 
þetta gefur stofounin út leiðbeiningar og viðmiðunarreglur um framkvæmdina sem 
heilbrigðisnefndum ber að fylgja.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofhunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

Ákvœðin er að finna í III. kafla laganna ogfjalla þau um stjórn og skipan 
matvælamála. í  5. gr. er kveðið á um að sjávar- og landbúnaðarráðherra fari 
með yfirstjórn mála samkvæmt lögunum en að Matvœlastofnun sé ráðherra til 
ráðgjafar. Um heilbrigðisnefndir er ekki fjallað í kaflanum þó þeim sé œtlað 
að sinna stórum hluta eftirlitsins heldur er um þœr fjallað í 22. gr. 122. gr. 
laganna segir m.a. að heilbrigðisnefnd hafi undir yfirumsjón Matvælastofhunar 
opinbert eftirlit með framleiðslu og dreifingu matvæla. Samkvæmt 6. gr. 
laganna annast Matvælastofnun opinbert eftirlit með:

a. frumframleiðslu, innflutningi og útflutningi búfjárafurða,
b. smitsjúkdómum búfjár,
c. meðferð, skoðun og mati á sláturafurðum,
d. heilbrigðisskoðun eldisfisks,
e. meðferð, flutningi, geymslu, vinnslu og dreifingu sjávarafurða, að 

undanskilinni smásölu,
f. innflutningi annarra matvæla en getið er í a-e-lið.

Ifrumvarpinu er gert ráð fyrir að þetta ákvæði breytist með eftirfarandi hætti:

a. A- liður orðast svo: frumframleiðslu.
b. A eftir a- lið kemur nýr stafliður, svohljóðandi: innflutningi og 
útflutningi búfjárafurða.
c. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Matvælastofnun hefur yfirumsjón með matvælaeftirliti og skal sjá um að 
vöktun og rannsóknir vegna þessa eftirlits séu framkvœmdar. Iyfirumsjón 
felst samræming matvælaeftirlits þannig að framkvæmdin sé með sama hætti 
á landinu öllu. I  samræmi við þetta gefur stofnunin út leiðbeiningar og 
viðmiðunarreglur um framkvæmdina sem heilbrigðisnejhdum ber að jylgja.

Lagt er til að kveða skýrar á um valdsvið Matvœlastofnunar og 
heilbrigðisnefnda. Einnig er lagt til að skýra vandlega tengsl þessara aðila og
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hvemig Matvœlastofiiun hefur eftirlit með heilbrigðisnefiidum og til hvaða 
úrrœða Matvœlastofnunin getur gripið efheilbrigðisnefndir fara ekki að lögum 
eða “leiðbeiningum og viðmiðunarreglum um fiamkvœmdina” sem getið er um 
í síðustu mgr. greinarinnar.

Til greina gœti komið að leggja heilbrigðisnefndir niður og að Matvœlastofnun 
sjái um allt matvœlaeftirlit. Slíktfyrirkomulag gœti skapað umtalsverða 
hagrœðingu og gert allar boðleiðir innan eftirlitsins einfáldari. Hér ber m. a. 
að hafa í huga þann galla á störfum heilbrigðisnefhda að þœr eru nœrri 
pólitísku valdi í héraði og starfa í miklu návígi við þaufyrirtœki og 
einstaklinga sem þau eiga að hafa eftirlit með. Hlutlaust eftirlit afþeirra hálfu 
er því vandkvæðum bundið.

Lagt er til að bœta við frumvarpið til frekari skýringar grein eða greinum um 
frumframleiðslu annars vegar og almenna fiamleiðslu hinsvegar, tíunda þar 
almennar kröfiir sem gerðar eru og helstu sérkröfur. Nánari útfœrsla gæti 
verið í innlendri reglugerð sem byggðist á reglugerð 852/2004.

Eins ogfyrr er greint frá er kveðið á um í 6. gr. að Matvœlastofinun skuli 
annast opinbert eftirlit með innflutning og útflutningi búfjárafurða. Ekki er 
nánar útskýrt hvað fellur undir hugtakið “búfjárafurðir ” né tekið fram um 
hvaða innflutning og útflutning er verið að ræða. Er átt við inn- og útflutning 
firá löndum utan EES eða er verið að tala um allan inn- og útflutning? Efsvo 
er þá þarfiað skilgreina þetta nánar þar sem mikill munur er á þessu tvennu í 
reglum ESB. Því er lagt til að ákvæði b. liðar 6. gr. firumvarpsins verði breytt 
þannig að þar komi eftirfarandi: “innflutningur á dýraafurðum, öðrum 
matvælum og plöntum frá löndum utan EES”.

5. gr.

Við IV. kafla laganna bætast þijár nýjar greinar, 8. gr. a -  8. gr. c, svohljóðandi:

a. (8. gr. a.)
Matvæli sem eru ekki örugg, þ.e. heilsuspillandi eða óhæf til neyslu, er óheimilt að 

markaðssetja.
Við ákvörðun um hvort matvæli séu örugg skal hafa hliðsjón í fyrsta lagi af því hvemig 

neytendur nota matvælin venjulega á hverju stigi framleiðslu og dreifingar og í öðru lagi 
upplýsingum sem neytendum eru veittar, þ.m.t. upplýsingar á merkimiða, eða öðrum 
upplýsingum sem neytendur hafa almennt aðgang að og þar sem fram kemur hvemig þeir geti 
forðast tiltekin matvæli eða tiltekinn matvælaflokk sem getur haft skaðleg áhrif á heilsuna.

Við ákvörðun vim hvort matvæli séu heilsuspillandi skal hafa hliðsjón í fyrsta lagi af 
líklegum, bráðum áhrifum og/eða skammtímaáhrifum og/eða langtímaáhrifum þessara 
matvæla á heilsu þeirra sem neyta þeirra og einnig á næstu kynslóðir, í öðru lagi líklegum, 
uppsöfnuðum eituráhrifum og í þriðja lagi sérstöku næmi ákveðins hóps neytenda fyrir 
tilteknum matvælum ef matvælin eru ætluð þeim hópi.

Við ákvörðun um hvort matvæli séu óhæf til neyslu skal hafa hliðsjón af því hvort 
matvælin séu óviðunandi til neyslu með tilliti til fýrirhugaðrar notkunar eða vegna mengunar
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eða vegna þess að þau eru rotin, spillt eða skemmd.
Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofnunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

í  áttundu greininni er jjallað um hvenœr matvæli séu ekki talin örugg og hvaða 
þœttir það eru helst sem taka á tillit til við slíkt mat. Þessi grein er innleiðing á
14. gr. reglugerðar 178/2004.
í  9. lið 14 gr. reglugerðarinnar er fjallað um vörur sem ekki eru til nein ákvœði 
um og veitir þessi liður aðildarrílgunum heimild til að taka ákvörðun um að 
setja slíkar vörur á markað svo framarlega sem þær uppfylli viðkomandi 
þjóðarrétt.

Þessi grein gœti haft þýðingufyrir séríslenskar vörur og œtti því að innleiða.

Eftirfarandi texti felur í sér tillögu sem nota má til frekari útfærslu:

Heimilt er að setja séríslenskar vörur sem uppfylla aðeins íslenska 
löggjöf á markað hérlendis enda sé ekkifyrir hendi andstæð ákvæði í 
EES -reglum um framleiðslu og markaðsetningu slíkra matvæla og þau 
uppfylla almenn ákvæði um matvælaöryggi.

b. (8. gr. b.)
Stjómandi matvælafyrirtækis ber ábyrgð á að uppfylltar séu kröfur laga og 

stjómvaldsreglna sem gilda um starfsemi þess á hveijum tíma. Stjómandi ber ábyrgð á öllum 
stigum framleiðslu og dreifingar í fyrirtækjum undir hans stjóm og skal sannprófa að þessum 
kröfum sé fullnægt.

c. (8. gr. c.)
Ef stjómandi matvælafyrirtækis álítur eða hefur ástæðu til að álíta að matvæli, sem hann 

hefur flutt inn, framleitt eða dreift, séu ekki í samræmi við kröfur um öryggi matvæla og hann 
hefur ekki lengur beint forræði yfir þeim skal hann tafarlaust gera ráðstafanir til að taka 
umrædd matvæli af markaðnum og tilkynna það hlutaðeigandi eftirlitsaðila. Ef varan er komin 
í hendur neytenda skal stjómandinn upplýsa þá á skilvirkan og nákvæman hátt um ástæðumar 
fyrir því að varan var tekin af markaðnum og, ef nauðsyn kréfur, innkalla vörur sem 
neytendum hafa þegar verið afhentar ef aðrar ráðstafanir nægja ekki til þess að tryggja 
víðtæka heilsuvemd.

Alíti stjómandi matvælafyrirtækis eða hafi hann ástæðu til að álíta að tiltekin matvæli, sem 
hann hefur markaðssett geti verið heilsuspillandi skal hann þegar í stað tilkynna það 
hlutaðeigandi eftirlitsaðila. Stjómendur skulu tilkynna yfirvöldum um aðgerðir til að 
fyrirbyggja hættu fyrir neytandann og jafhframt eiga allt það samstarf við yfirvöld sem dregið 
getur úr eða eytt áhættu vegna viðkomandi matvæla.

BI telja að ábyrgð á heilbrigði framleiðslu sé fyrst og fremst framleiðandans. Styrkja þarf 
þessa hugsun í frumvarpinu.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofnunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

Þessi grein innleiðir 19. gr. reglugerðar 178/2002 ogfjallar nánar um ábyrgð 
stjórnanda matvœlafyrirtœkja.
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f  r

13. gr. reglugerðar 178/2002 er hugtakið “matvœlafyrirtœki” skilgreint. I  
framhaldi afþví er “stjórnandi matvœlafyrirtœkis ” skilgreindur sem 
einstaklingur og lögaðili sem ber ábyrgð á að farið sé að kröfum samkvœmt 
lögum um matvœli í matvœlafyrirtœlg'um undir þeirra stjórn. Þessar 
skilgreiningar eru þœr sömu samkvœmt frumvarpinu. 1 19. gr. reglugerðar 
178/2002 segir í 2. mgr. m.a. að stjórnandi matvælafyrirtœkis skuli gera 
ráðstafanir til að taka vörur a f markaðnum efþær eru ekki í samræmi við 
kröfur um öryggi matvæla og að stuðla að öryggi matvæla með því að veita 
þær upplýsingar sem þarf til að relga feril tiltekinna matvæla í samvinnu við 
framleiðendur, vinnsluaðila og/eða lögbær yfirvöld.

Þetta ákvæði sem telja verður að skipti hér máli vantar í frumvarpið

6. gr.

9. gr. laganna orðast svo:
Matvælafyrirtæki skulu hafa starfsleyfi frá viðkomandi eftirlitsaðila, sbr. 20. gr., og skulu 

þau sækja um starfsleyfi áður en starfsemi hefst. Matvælafyrirtæki sem annast 
frumframleiðslu matjurta þurfa ekki starfsleyfi en þurfa að tilkynna eftirlitsaðila um starfsemi 
sína áður en starfsemin hefst. Heimilt er að binda starfsleyfi tilteknum skilyrðum.

Gefa skal út starfsleyfi til tiltekins tíma enda uppfylli starfsemin skilyrði laga og 
stjómvaldsreglna sem um hana gilda. Óheimilt er að hefja starfsleyfisskylda starfsemi hafi 
starfsleyfi fyrir hana ekki verið gefið út. Stjómanda ber að veita eftirlitsaðila upplýsingar um 
fyrirhugaðar breytingar á starfsemi sem varðað geta ákvæði starfsleyfis með hæfilegum 
fyrirvara. Eftirlitsaðila er heimilt að endurskoða starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn 
vegna breyttra forsendna, svo sem ef breytingar verða á rekstrinum, vegna tækniþróunar eða 
breytinga á reglum um öryggi matvæla eða framkvæmd matvælaeftirlits.

Þrátt fyrir 2. mgr. er heimilt að gefa út starfsleyfi til bráðabirgða þannig að 
matvælafyrirtæki gefist ráðrúm til nauðsynlegra úrbóta á starfsemi sinni enda sé um 
smávægilegar athugasemdir eftirlitsaðila að ræða.

í starfsleyfi skal tilgreina stjómanda og staðsetningu starfsemi, tegund hennar, skilyrði, 
gildistíma og endurskoðun starfsleyfis, auk ákvæða um eftirlit, umgengni, hreinlæti og innra 
eftirlit eftir því sem við á hveiju sinni.

Þrátt fyrir skilgreiningu á matvælafyrirtæki í 4. gr. er ráðherra heimilt að undanskilja frá 
starfsleyfisskyldu aðila sem ekki stunda starfsemi í ágóðaskyni en þeir skulu þó uppfylla 
önnur skilyrði þessara laga og stjómvaldsreglna sem settar eru með heimild í þeim.

í sérlögum er heimilt að kveða á um sérstök skilyrði fyrir útgáfu starfsleyfis fyrir starfsemi 
einstakra matvælafyrirtækja.

Ef einnig er kveðið á um starfs- eða vinnsluleyfisskyldu í sérlögum fyrir starfsemi sem 
fellur undir ákvæði þessara laga er eftirlitsaðila heimilt að gefa út eitt starfsleyfi á grundvelli 
hvorra tveggja laganna.

BI telja að almennt eigi að nýta innra eftirlit á búum sem grundvöll að því að tryggja 
heilbrigða framleiðslu. Sé innra eftirlit í lagi er nægilegt að beita vægustu úrræðum um 
tilkynningar og leyfisskyldu. BÍ vísa til eftirfarandi úr álitsgerð Lagastofnunar.

Frumvarpið felur í sér breytingu á greininni ogfrallar um starfsleyfi o. fl.
Rætt er um skráningu og samþykki starfstöðva í reglugerð 882/2004, 852/2004, 
853/2004 og 854/2004. Iþessum reglugerðum er talað um tvenns konar leyfi,
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annars vegar skráningu (á ensku registration) og hins vegar samþykki (á ensku 
approval). Hugtakið samþykki felur í sér að gerð er krafa um sérstakan feril 
þar sem fullnaðarleyfi er ekki veittfyrr en gengið hefur verið úr skugga um að 
öllum reglum sé fullnœgt. Skráning starfstöðva aftur á móti er einungis 
skráning á viðkomandi fyrirtæki án frekari skilyrða. Fyrirtæki sem falla undir 
reglugerð 852/2004 án þess jafhjramt að falla undir reglugerð 853/2004, sbr.
6. gr. rgl. 852/2004þurfa einungis skráningu.

Þessi aðgreining kemur ekki nœgilega skýrt fram í frumvarpinu. Hún getur þó 
skipt máli, því e f öll fyrirtœki þurfa að fá  samþykkx getur slíkt íþyngt smáum 
fyrirtœkjunum þar sem um verulega pappírsvinnu er að rœða.

ífrumvarpinu er heimildarákvœði um sérstök skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis 
fyrir starfsemi einstakra matvœlafyrirtœkja. Ekki er skýrt nánar hvað átt er 
við.

Lagt er til að bæta inn ífrumvarpið ákvæðum sem gera greinarmun á þeim 
atriðum sem að ofan greinir.

7. gr.

1. og 2. mgr. 10. gr. laganna orðast svo:
Matvælafyrirtæki skulu haga starfsemi sinni í samræmi við reglur um almenna 

hollustuhætti og tryggja að matvæli óhreinkist ekki eða spillist á annan hátt.
Stjómendur matvælafyrirtækja bera ábyrgð á því að sett sé á fót og starfrækt innra eftirlit 

með starfseminni til þess að tryggja að hún sé í samræmi við ákvæði laga þessara og 
reglugerða settra samkvæmt þeim. Innra eftirlit fyrirtækisins skal miðast við eðli og umfang 
starfseminnar og byggjast á reglum sem ráðherra ákveður í reglugerð. Starfsfólk, sem starfar 
við framleiðslu matvæla eða dreifir þeim, skal gæta hreinlætis við störf sín. Það skal hafa 
þekkingu á meðferð matvæla. Stjómendur matvælafyrirtækja bera ábyrgð á að fræðsla fari 
fram fyrir starfsfólkið. Ráðherra er heimilt að setja reglur um að þeir sem starfa við 
framleiðslu og dreifingu matvæla skuli sækja námskeið um meðferð matvæla þar sem sérstök 
áhersla er lögð á innra eftirlit og öryggi matvæla. Ef opinberir aðilar annast námskeiðahald er 
heimilt að taka gjald sem nemur raunkostnaði við það.

BÍ telja ónauðsynlegt að taka gjöld fyrir námskeið sem hið opinbera annast til að tryggja 
matarheilbrigði á EES svæðinu. Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofnunar um 
áhættumat samanber meðfylgjandi álitsgerð.

íþessari grein eins og henni er breytt samkvæmt frumvarpinu er margar 
leiðbeiningar í smáatriðum en grundvallarregla ESB réttar á matvælasviði er 
áhættumat, sbr. einkum 6. gr. reglugerðar 178/2002 sem á að gefa 
stjórnendumfyrirtækja svigrúm til að fullnœgja lögum og reglum á þann hátt 
sem við á hverju sinni svo framarlega sem það gerist innan lagarammans.
Þess vegna eru ákvæði núverandi reglugerða ESB rýmri heldur en sú löggjöf 
sem áður gilti á þessu sviði.

Við teljum eðlilegt að í stað margra leiðbeiningareglna um smærri atriði komi 
hér inn ákvæði um að það beri að setja upp innra eftirlit sem byggist á 
verklagsreglum gámeskerfisins (HACCP) -  sem eru reglur sem byggja á
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áhœttumati ogjafnframt að öllfyrirtœki skuli nota gámeskerfið sjálft, sem hluta 
a f innra eftirliti sem er bœtt við þegar aðrar forsendur eru til staðar (pre- 
requisite programmes -  GMP).

Þessi grundvallarregla um notkun áhœttumats í stað upptalningar á smærri 
atriðum er ekki bara ESB -réttur, heldur einnig hluti a f alþjóðastöðlum sem 
vísað er til í WTO-SPS samningnum. Þetta er eðlilegt og skiljanlegt þar sem 
ESB -ríki eru öll aðilar að alþjóðaviðskiptamálastofnuninni og ESB -löggjöf á 
þessu sviði er í samrœmi við alþjóðastaðla.

Lagt er til að endurskoða greinina með ofangreint í huga.

8. gr.

Á eftir 13. gr. laganna kemur ný grein sem verður 13. gr. a, svohljóðandi:
Á öllum stigum framleiðslu og dreifingar skal vera fyrir hendi möguleiki á að rekja feril 

matvæla, dýra sem gefa af sér afiirðir til manneldis og hvers kyns efha sem nota á eða vænst 
er að verði notuð í matvæli.

Stjómendur matvælafyrirtækja skulu geta tilgreint alla einstaklinga og lögaðila sem hafa 
afhent þeim matvæli, dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða hvers kyns efni sem nota á 
eða vænst er að verði notuð í matvæli. Einnig skulu stjómendur geta tilgreint fyrirtæki sem 
þeir hafa afhent vörur sínar. í þessu skyni skulu umræddir stjómendur hafa yfir að ráða 
kerfum og verklagsreglum til að gera framangreindar upplýsingar aðgengilegar eftirlitsaðilum 
að beiðni þeirra. Þá skulu matvæli vera merkt og auðkennd á viðeigandi hátt til að auðveldara 
verði að rekja feril þeirra með aðstoð viðeigandi skjala eða upplýsinga í samræmi við 
framangreindar kröfixr.

9. gr.

Heiti IV. kafla laganna verður: Matvælaöryggi, framleiðsla, markaðssetning og 
rekjanleiki.

10. gr.

Á eftir 18. gr. laganna kemur ný grein sem verður 18. gr. a, svohljóðandi:
Leitast skal við að vemda hagsmuni neytenda og gefa neytendum kost á upplýstu vali með 

tilliti til matvælanna sem þeir neyta. Þannig skal leitast við að fyrirbyggja framleiðslu og 
markaðssetningu svikinna matvæla, sviksamlegar eða villandi starfsvenjur og aðrar 
starfsvenjur sem gætu villt um fyrir neytendvun.

Oheimilt er að villa um fyrir neytendum með merkingu, auglýsingu og framsetningu 
matvæla, þ.m.t. lögun þeirra, útliti eða umbúðum og umbúðaefrii, hvemig þeim er fyrir komið 
og í hvaða umhverfi þau eru sýnd, sem og upplýsingum sem eru veittar um þau.
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11. gr.

Heiti VII. kafla laganna verður: Framkvæmd, neytendavernd og fræðslustarfsemi.

12. gr.

1. mgr. 20. gr. laganna orðast svo:
Framleiðsla og dreifing matvæla er háð leyfi heilbrigðisnefiidar skv. 9. gr. Þegar ákvæði 

þessi eiga við um starfsemi sem er undir opinberu eftirliti Matvælastofnunar skv. 6. gr. er 
leyfisveiting í höndum þeirrar stofiiunar.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofiiunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

íþessari grein er Jjallað um leyfisveitingar. Íþví sambandi er bent á áœtlun 
ESB um einföldun eftirlits og samhœfingu frá “haga til maga ”. Takmarkið 
með áætluninni er að hafa allt kerfið undir sama hatti eins og mögulegt er.
Þar sem Matvælastofhun verður með umdæmisskrifstofur um allt land gæti hún 
auðveldlega sinnt öllu eftirliti með dýrum og dýravernd, matvælum ogfóðri.
Öll samskipti við opinbera eftirlitsaðila eru einfaldari e f  aðeins er einn 
eftirlitsaðili.

Því er hér ítrekað að auka annað hvort áhrif Matvælastofnunar á starfsemi 
heilbrigðisnefnda eða að leggja þær niður og láta Matvælastofhun sjá um allt 
eftirlitið

13. gr.

23. gr. laganna orðast svo:
Matvælastofiiun er heimilt að fela aðilum sem hlotið hafa faggildingu samkvæmt lögum um 

faggildingu o.fl. að annast tiltekin verkefni við framkvæmd eftirlits samkvæmt lögum þessum 
og skal gerður um það sérstakur samningur í hveiju tilviki. Þeir skulu bundnir þagnarskyldu 
um það sem þeir fá vitneskju um við framkvæmd eftirlitsins og leynt á að fara.

Þá er ráðherra heimilt að ákveða að tilteknar rannsóknastofur skuli vera 
tilvísunarrannsóknastofur.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofnunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

Hér er kveðið á um aðra “eftirlitsaðila ” en um getur í 5. og 22. gr. Att er við 
sjálfstæð fýrirtæki sem taka að sér skoðanir á ákveðnum atriðum samkvæmt 
fyrirfram ákveðnum reglum. Kveðið er á um að Matvælastofnun geti falið 
fyrirtækjum að annast tiltekin verkefhi svo framarlega sem þau hafa hlotið 
faggildingu til að geta sinnt slíkum verkefnum. Ekki er þó kveðið nánar á um 
hvernig stofnunin tekur slíka ákvörðun.

Það er mikilvægt fyrir þá sem þurfa að hlíta eftirlitinu að það séu nákvæmar 
reglur um starfsemi þessarafyrirtækja og að Matvælastofnun geti þá því 
aðeins falið þeim slik verkefni að þeim sé fullnœgt. Það er ekki síður mikilvœgt 
fyrir viðkomandifyrirtæki að hafa nákvæmar og aðgengilegar reglur um þær
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kröfur sem stofriunin gerir. Bent er sérstaklega á ákvceði í 5 gr. reglugerðar 
882/2004 um þetta atriði þar sem slíkra reglna er getið.

íþessari grein er einnigfrallað um tihísunarrannsóknastofur. Akvœðin eru 
almenns eðlis, kveða einungis á um að ráðherra geti útnefht ákveðnar 
rannsóknastofur sem tilvísunarrannsóknastofiir. I  greinina vantar útfœrslu á 
þessum ákvœðum, hvert er hlutverk slíkra rannsóknastofa og að ráðherra hafi 
auk ofangreindrar heimildar, heimild til að setja reglugerð um starfsemi 
þeirra.

Einnig vantar í greinina ákvœði um skráyfir viðurkenndar rannsóknastofur. 
Þetta er mikilvœgt fyrir alla sem sinna matvœlaframleiðslu ogþurfa á 
rannsóknaþjónustu að halda. Tekið er fram sérstaklega að viðurkenning 
rannsóknastofa hefiur ekkert með eignahald að gera, þ.e.a.s. hvortþær sú í eigu 
einkaaðila, sveitarfélaga eða ríkis. Þá er í raun ekkertþví til fyrirstöðu að 
tilvísunarrannsóknastofur séu í eigu einkaaðila, þó opinberar rannsóknastofur 
séu algengasta fyrirkomulagið innan ESB.

Lagt er til að endurskoða þessa grein með hliðsjón a f ofangreindum atriðum.

14. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 24. gr. laganna:
a. í stað orðanna „Matvælaframleiðendum og dreifendum“ í 1. mgr. kemur: 

Matvælafyrirtækjum.
b. í stað orðanna „Eftirlitsaðilar og þeir sem framleiða matvæli eða dreifa þeim“ í 3. 

mgr. kemur: Heilbrigðisnefnd og matvælafyrirtæki.

15.gr.

25. gr. laganna orðast svo:
Fyrir eftirlit samkvæmt lögum þessum skulu matvælafyrirtæki greiða eftirlitsgjald sem ekki 

er hærra en raunkostnaður við eftirlitið til að standa straum af eftirtöldum kostnaðarþáttum við 
matvælaeftirlitið:

a. launum starfsfólks sem sinnir störfum vegna eftirlits,
b. öðrum kostnaði vegna starfsfólks, þ.m.t. vegna aðstöðu, áhalda, búnaðar, þjálfunar, 

ferðalaga og tengds kostnaðar, svo sem af bókhalds- og verkskráningarkerfi,
c. kostnaði við greiningu á rannsóknastofu og sýnatöku.
Eftirlitsaðili framkvæmir viðbótareftirlit, þar á meðal rannsóknir, með matvælum þegar 

tiltekin starfsemi matvælafyrirtækis eða matvæli eru ekki talin uppfylla þær almennu og 
eðlilegu kröfur sem gerðar eru til meðferðar eða heilbrigðis matvæla vegna vísbendinga um 
smitefni, mengun eða brot gegn heilbrigðis- eða starfsreglum eða skyldra atvika. Raunkostnað 
af viðbótareftirliti ber matvælafyrirtæki. Framkvæma má viðbótareftirlit þrátt fyrir að afurðir 
eða vara hafi þegar hlotið heilbrigðisvottun.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd og inntak eftirlits og gefa út 
gjaldskrá fyrir eftirlitið að fengnum tillögum Matvælastofnunar. Sveitarfélögum er heimilt að 
gefa út gjaldskrá fyrir eftirlitsskylda starfsemi heilbrigðisnefnda vegna matvælaeftirlits skv.
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12. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvamir. Gjald íyrir eftirlit skal ekki nema lægri 
fjárhæðum en fram koma í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 882/2004, um opinbert 
eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli og reglur um dýraheilbrigði 
og velferð dýra séu virtar. Ráðherra skal afla mnsagnar hagsmunaaðila og kynna þeim efhi og 
forsendur reglugerðar og/eða gjaldskrár með a.m.k. eins mánaðar fyrirvara. Hafi umsagnir 
þeirra ekki borist ráðherra að mánuði liðnum er honum þó heimilt að setja reglugerð og 
gjaldskrá án umsagna þeirra.

Við gerð reglugerðar og gjaldskrár er ráðherra heimilt að taka tillit til eftirfarandi atriða:
a. hvers konar framleiðslu um er að ræða og viðkomandi áhættuþátta,
b. hagsmuna framleiðanda með litla framleiðslu,
c. hefðbundinna aðferða við framleiðslu, vinnslu og dreifingu,
d. þarfa framleiðenda á svæðum sem líða fyrir tilteknar landfræðilegar takmarkanir.
Eftirlitsgjald skal greiða samkvæmt framlögðum reikningi eftirlitsaðila.
Innheimta má eftirlitsgjaldið með fjámámi án undanfarins dóms eða sáttar. Eftirlitsaðilum 

er heimilt að krefjast dráttarvaxta af ógreiddri fjárkröfu vegna eftirlits frá og með gjalddaga 
fram að greiðsludegi.

Þá getur eftirlitsaðili afturkallað starfsleyfi matvælafyrirtækis skv. 9. gr. hafi fyrirtækið 
verulega vanefnt greiðslu eftirlitsgjalds eða ef fyrirtækið er ekki greiðslufært.

Akvæði þessarar greinar gilda eftir því sem við á um innheimtu gjalds fyrir eftirlit á 
landamærastöðvum með innflutningi frá ríkjum utan Evrópska efiiahagssvæðisins.

Nauðsynlegt er að endurskoða þessa grein með tilliti til þess að aðeins séu innheimt lágmarks 
gjöld. Einnig með tilliti til hvort ekki nægi venjulegar innheimtuaðgerðir.

16. gr.

27. gr. laganna fellur brott.

17.gr.

Við lögin bætast tvær nýjar greinar sem verða 27. gr. a og 27. gr. b, svohljóðandi:

a. (27. gr. a.)
Matvælastofnun er heimil skyndiskoðun og sýnataka til rannsókna á búfjár- og 

sjávarafurðum sem fluttar eru til íslands frá ríkjum innan Evrópska efriahagssvæðisins enda sé 
um að ræða rökstuddan grun um að matvælin séu heilsuspillandi, óhæf til neyslu eða geti 
valdið dýrasjúkdómum.

Viðtakandi slíkra aftxrða skal halda dagbók yfir mótteknar sendingar og ganga úr skugga 
um að samræmi sé milli þeirra og meðfylgjandi skjala. Varðveita skal vottorð og önnur 
skilríki þeim viðkomandi í eitt ár svo að unnt sé að framvísa þeim að kröfu eftirlitsaðila.

Lagt er til að farið verði að tillögum Lagastofnunar samanber meðfylgjandi álitsgerð.

Þessi grein skiptir verulegu máli fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu þar 
sem hér er heimild til að taka sýni a f vörum sem koma til landsins frá löndum 
EES.
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Greinin á trúlega stoð í 5.gr. tilskipunar 89/662/EEC, en sú tilskipun mun hafa 
verið innleidd i íslensk lög nú þegar vegna innflutnings á fiskafurðum frá EES 
löndum. Efhér er um innleiðingu á 5 gr. 89/662 að rœða, þá vantar að bœta 
við greinina að heimilt sé skoða vörur íflutningi.

b. (27. gr. b.)
Allur innflutningur búfjárafurða, sjávarafurða og lifandi ferskvatns- eða sjávardýra frá 

ríkjum utan Evrópska efiiahagssvæðisins skal fara um landamærastöðvar.
Tilkynna skal Matvælastofiiun fyrir fram um slíkan innflutning þar sem getið er um magn, 

tegund, áfangastað og hvenær áætlað er að sending berist.
Á landamærastöðvum eða í þeim höfnum sem heimild hafa fengið fyrir innflutningi skal 

fara fram athugun á skjölum og samanburður á þeim og sendingu til að sannreyna uppruna 
hennar og ákvörðunarstað.

Matvælastofnun skal kanna ástand afurðanna og taka sýni til rannsókna á rannsóknastofu. 
Skal Matvælastofnun í þeim efiium fylgja gildandi reglum um tíðni skoðana og um sýnatökur. 
Komi i ljós við skynmat eða rannsókn að þær séu óhæfar til manneldis skal eyða þeim.
Heimilt er þó að endursenda afurðina að fengnu leyfi yfirvalda í framleiðslulandi eða að nýta 
hana í mjöl enda sé hún laus við eiturefni.

Innflytjandi er ábyrgur fyrir þeim kostnaði sem getur fallið til við að endursenda vöru, 
geyma hana, taka til annarra nota eða eyða henni.

Uminnflutningsjávarafurðaoglifandi sjávardýra vísastaðöðruleytitil22.-23. gr. og2 5 -
27. gr. laga nr. 55/1998, um meðferð, dreifingu og vinnslu sjávarafurða. Vegna innflutnings 
framangreindra afurða gildir að öðru leyti reglugerð (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004.

18. gr.

28. gr. laganna orðast svo:
í sérstökum tilvikum þar sem mat á fyrirliggjandi upplýsingum leiðir í ljós möguleika á 

heilsuspillandi áhrifum en vísindaleg óvissa ríldr áfram er ráðherra heimilt að samþykkja 
nauðsynlegar bráðabirgðaráðstafanir til að tryggja heilsu almennings vegna hugsanlegra 
heilsuspillandi áhrifa.

Ráðstafanir, sem eru samþykktar á grundvelli 1. mgr., skulu vera í réttu hlutfalli við 
markmið þeirra og ekki hamla viðskiptum meira en nauðsynlegt er. Ráðstafanimar skulu 
endurskoðaðar innan eðlilegs tíma miðað við eðli þeirrar áhættu fyrir líf eða heilsu manna 
sem greind hefur verið og þá tegund vísindalegra upplýsinga sem þarf til að eyða vísindalegri 
óvissu og til að framkvæma umfangsmeira áhættumat.

Varúðar- og vamaraðgerðir skv. 1. mgr. geta náð til alls landsins eða hluta þess. Skal 
ráðherra, eftir því sem við á, hafa samráð við Matvælastofnun áður en til slíkra aðgerða er 
gripið.

BI telja nauðsynlegt að ákvæði um áhættumat og áhættugreiningu verði í lögunvim og leggur 
því til að stofnað verði sérstakt “Matvælaráð”. Slíkt ráð hefði með höndum að vinna 
áhættugreiningu sem er forsenda þess að vísindalegt áhættumat verði forsenda allrar 
ákvarðanatöku. Ráðið þarf að hafa ríkt sjálfstæði, en því beri að skoða mál með hliðsjón af 
þeim heimildum sem 13. gr. EES samningsins og aðrir milliríkjasamningar gefa. BÍ telja 
nauðsynlegt að um verkefni ráðsins og þátt áhættumats í framkvæmd laganna verði kveðið á í 
lögunum.

sjá að öðm leyti tillögur í álitsgerð Lagastofnunar Háskóla Islands.

19. gr.
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Við lögin bætist ný grein sem verður 28. gr. a, svohljóðandi:
Leiki rökstuddur grunur á um að tiltekin matvæli hafi í för með sér áhættu fyrir heilbrigði 

manna skulu hlutaðeigandi eftirlitsaðilar upplýsa almenning um eðli áhættunnar fyrir heilsu 
manna. Slíkar ráðstafanir eftirlitsaðila skulu miðast við eðli, alvarleika og umfang þeirrar 
áhættu sem um er að ræða. Tilgreina skal eins nákvæmlega og unnt er matvælin sem um er að 
ræða, tegund matvæla, þá áhættu sem kann að vera á ferðum og ráðstafanir sem hafa verið 
gerðar eða verða gerðar á næstunni til að fyrirbyggja, draga úr eða eyða þessari áhættu.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um opinbera birtingu niðurstaðna vegna eftirlits sem 
fram fer skv. 1. mgr.

Jafhframt er ráðherra heimilt að setja með reglugerð reglur um birtingu niðurstaðna 
almenns matvælaeftirlits eða upplýsinga sem falla undir 18. gr. a. Ráðherra getur m.a. ákveðið 
að kæra fresti ekki réttaráhrifum opinberrar birtingar og jafnframt ákveðið að vissum 
upplýsingum sé haldið leyndum. Slíkar reglur skulu kveða á um framsetningu og inntak 
birtingarinnar, m.a. að birtingin sé rafræn og á hvaða tímamarki skuli birta slíkar upplýsingar. 
Heimilt er að birta niðurstöður eftirlits er varða eitt matvælafyrirtæki eða fleiri eftir atvikum.

20. gr.

29. gr. laganna fellur brott.

21.gr.

í stað 30. gr. laganna koma fimm nýjar greinar, sem verða 30. gr. og 30. gr. a — 30. gr. d, 
svohljóðandi:

a. (30. gr.)
Eftirlitsaðila er heimilt að stöðva starfsemi að hluta eða í heild ef rökstuddur grunur er um 

að matvæli séu heilsuspillandi, óhæf til neyslu eða valdi tjóni á öðrum hagsmunum.
Sama gildir ef um er að ræða starfsemi sem starfar án tilskilins leyfis.
Einnig er eftirlitsaðila heimilt að gefa fyrirmæli um afmengun matvæla, stöðva eða 

takmarka framleiðslu og markaðssetningu matvæla og leggja hald á þau þegar rökstuddur 
grunur er um að matvælin uppfylli ekki ákvæði laga þessara eða stjómvaldsreglna settra 
samkvæmt þeim. Þegar eftirlitsaðilar leggja hald á matvæli er þeim heimil förgun þeirra sé 
það talið nauðsynlegt.

Þá getur eftirlitsaðili jafiiframt til að knýja á um aðgerðir samkvæmt lögum þessum, 
stjómvaldsreglum eða eigin fyrirmælum samkvæmt þessum ákvæðum beitt eftirfarandi 
aðgerðum:

a. veitt áminningu,
b. veitt áminningu og tilhlýðilegan frest til úrbóta.
Stöðvun starfsemi og förgun á vörum skal því aðeins beitt að um alvarlegt tilvik eða ítrekað 

brot sé að ræða eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests og er heimilt að leita 
aðstoðar lögreglu ef með þarf. Sé um slík brot að ræða getur eftirlitsaðili afturkallað leyfi 
viðkomandi matvælafyrirtækis til reksturs skv. 9. gr., sbr. 20. gr.

b. (30. gr. a.)
Þegar stjómandi sinnir ekki fyrirmælum innan tiltekins frests getur eftirlitsaðili ákveðið 

matvælafyrirtæki dagsektir þar til úrbætur hafa verið framkvæmdar. Dagsektir renna í 
rikissjóð og skal hámark þeirra ákveðið í reglugerð sem ráðherra setur. Jafnframt er
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eftirlitsaðila heimilt að láta vinna verk á kostnað hins vinnuskylda ef fyrirmæli um 
framkvæmd eru vanrækt og skal kostnaður þá greiddur til bráðabirgða af viðkomandi 
eftirlitsaðila en innheimtast síðar hjá hlutaðeigandi matvælafyrirtæki. Kostnað og dagsektir 
má innheimta með fjámámi án undanfarandi dóms eða sáttar.

c. (30. gr. b.)
Eftirlitsaðila skal heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits, þar á meðal töku sýna og 

myndatöku, að öllum þeim stöðum sem lög þessi og stjómvaldsreglur ná yfir og er heimilt að 
leita aðstoðar lögreglu ef með þarf.

Einnig er eftirlitsaðila heimilt að taka sýni þar sem starfsemi fer fram og lög þessi og 
stjómvaldsreglur settar samkvæmt þeim ná til.

Stjómendum er skylt að veita aðstoð við framkvæmd eftirlitsins og veita allar upplýsingar 
sem nauðsynlegar eru vegna eftirlits með framkvæmd laganna og ber þeim endurgjaldslaust 
að afhenda sýni sem talin eru nauðsynleg vegna eftirlits. Þá getur eftirlitsaðili ákveðið að 
matvælafyrirtæki skuli greiða allan kostnað vegna þvingunarrúræða sem framkvæmd eru 
samkvæmt lögum þessum og má innheimta slíkan kostnað með ijámámi án dóms eða sáttar.

d. (30. gr. c.)
Telji Matvælastofnun svo alvarlega hættu stafa af tiltekinni starfrækslu eða notkun að 

aðgerð þoli enga bið er henni heimilt til bráðabirgða að stöðva starfsemi eða notkun þegar í 
stað, með aðstoð lögreglu ef þurfa þykir, en tilkynna skal það hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd.

Matvælastofnun skal sjá um samhæfmgu aðgerða þegar upp koma bráðar eða alvarlegar 
matarsýkingar, matareitranir eða önnur vá svipaðs eðlis. Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga 
skulu þegar í stað tilkynna Matvælastofiiun um slík mál og skal stofnunin að höfðu samráði 
við viðkomandi heilbrigðisnefnd taka ákvörðun um nauðsynlegar ráðstafanir. Starfsmenn 
Matvælastofnunar og heilbrigðisnefndir skulu jafnframt tilkynna um slík mál til yfirlæknis 
viðkomandi heilsugæslu eða sóttvamalæknis, sbr. 4. og 5. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 11. gr. 
sóttvamalaga, nr. 19/1997.

BÍ taka undir það álit að ef frumvarpið verður að lögum þá beri að leggja niður 
heilbrigðsnefndir sveitarfélaga og færa verkefiii þeirra til Matvælastofnunar.

e. (30. gr. d.)
Við meðferð mála skv. 30. gr., 30. gr. a, 30. gr. b og 30. gr. c skal fara eftir ákvæðum 

stjómsýslulaga og öðrum reglum stjómsýsluréttar.

22. gr.

30. gr. a laganna verður 30. gr. e.

23.gr.

Heiti XI. kafla laganna verður: Varúðarráðstafanir, þvingunarúrræði og valdsvið.

24. gr.

31. gr. laganna orðast svo:
Brot gegn ákvæðum þessara laga og stjómvaldsreglum settum samkvæmt þeim varða 

sektum hvort sem þau eru framin af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Sé um stórfelld eða

32



ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau að auki varða fangelsi allt að §órum árum.
Sektir má ákvarða lögaðila þó að sök verði ekki sönnuð á stjómanda eða starfsmenn hans 

eða aðra þá einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til 
hagsbóta fyrir lögaðilann. Þó skal lögaðili ekki sæta refsingu ef um óhapp er að ræða. Einnig 
má, með sömu skilyrðum, gera lögaðila sekt ef stjómandi eða starfsmenn hans eða aðrir 
einstaklingar sem í þágu hans starfa gerast sekir um brot.

Mál út af brotum skv. 1. og 2. mgr. skulu sæta meðferð opinberra mála.

25. gr.

Heiti XII. kafla laganna verður: Viðurlög.

26. gr.

Á undan 32. gr. laganna kemur ný grein sem verður 31. gr. a, svohljóðandi:
Ráðherra setur nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga með reglugerðum. Þar skal m.a. 

kveðið nánar á um framleiðslu og markaðssetningu matvæla, hollustuhætti í matvælaiðnaði, 
rekjanleika matvæla og umbúða, merkingar matvæla, notkun fullyrðinga í merkingum 
matvæla, efnainnihald matvæla, viðmiðunarmörk fyrir örverufræðilega þætti og aðskotaefni, 
neysluvatn, umbúðir og pökkun, tilkynningarskyldu þeirra sem framleiða eða flytja inn 
umbúðir fyrir matvæli og efni eða efnablöndur sem nota á við framleiðslu og dreifingu 
matvæla, matvælaeftirlit, innra eftirlit matvælafyrirtækja, um sölu framleiðanda af eigin 
framleiðslu beint til neytenda, um innflutning dýraafúrða frá þriðju ríkjum og starfsemi 
landamærastöðva, hraðviðvörunarkerfí og stjómun vegna neyðartilvika og skipun ráðgefandi 
nefndar sem veitir vísindalega ráðgjöf um áhættumat.

Einnig er ráðherra heimilt að innleiða með reglugerð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 178/2002, frá 28. janúar 2002, um almennar meginreglur og kröfur um matvæli, um 
stofnun Matvælaöryggisstofnimar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla, sbr. 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 27. október 2007 nr. 134/2007. Reglugerðir EB 
sem teknar verða upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og fela í sér breytingar eða 
viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002, frá 28. janúar 2002, er 
einnig heimilt að innleiða með reglugerð. Sama gildir um reglugerðir sem settar eru með 
tilvísun í reglugerðina.

Þá er ráðherra heimilt að innleiða með reglugerð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 852/2004, frá 29. apríl 2004, um hollustuhætti í matvælaiðnaði, reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 853/2004, frá 29. apríl 2004, um sérstakar reglur um hollustuhætti sem 
varða matvæli úr dýraríkinu, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/ 2004, frá 29. 
apríl 2004, um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afúrðum úr dýraríkinu, 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, frá 29. apríl 2004, um opinbert eftirlit 
til að tryggja sannprófún þess að lög um fóður og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og 
velferð dýra séu virtar, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 27. október 2007 nr. 
137/2007. Reglugerðir EB sem teknar verða upp í samninginn um Evrópska efiiahagssvæðið 
og fela í sér breytingar eða viðbætur við framangreindar reglugerðir Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) er einnig heimilt að innleiða með reglugerð. Sama gildir um reglugerðir sem 
settar eru með tilvísun í þessar reglugerðir EB.

Ráðherra er jafnframt heimilt að innleiða með reglugerð tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 2005/41/EB frá 21. apríl 2004, um niðurfellingu tiltekinna tilskipana sem 
varða hollustuhætti í tengslum við matvælaiðnað og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu og 
markaðssetningu tiltekinna afúrða úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis og um 
breytingu á tilskipunum ráðsins 89/662/EBE og 92/118/EBE og ákvörðun ráðsins 95/408/EB, 
sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefiidarinnar frá 27. október 2007 nr. 137/2007.
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Lagt er til að hér verði bætt við heimild til að setja reglugerð um starfsemi Matvælaráðs.

27. gr.

Heiti XIII. kafla laganna verður: Reglugerðarheimíld, gildistaka o.fl.

28. gr.

Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Ráðherra er heimilt að fresta innleiðingu efhisákvæða reglugerða sem getið er í 3. mgr. 31. 

gr. a sem varða kjöt, mjólk og egg til 27. október 2009. Sama gildir um hráar afurðir úr 
þessum matvælategundum og aðrar unnar afurðir úr mjólk.

II. KAFLI
Breytingar á logum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, 

nr. 25/1993, með siðari breytingum.
29. gr.

Við 4. gr. laganna bætist eftirfarandi skilgreining, í stafrófsröð: Aukaafurðir úr dýrum: Heil 
hræ, skrokkar, skrokkhlutar, líffæri eða aðrar afurðir af dýrum sem ekki eru hæfar eða ætlaðar 
til manneldis.

30. gr.

10. gr. laganna orðast svo:
Til að hindra að dýrasjúkdómar berist til landsins er óheimilt að flytja til landsins eftirtaldar 

vörutegundir:
a. kjötmjöl, beinamjöl og blóðmjöl,
b. hey og hálm,
c. hvers konar notaðar umbúðir, reiðfatnað, reiðtygi, vélar, tæki, áhöld og annað sem 

hefur verið í snertingu við dýr, dýraafurðir og dýraúrgang,
d. hvers konar notaðan búnað til stangaveiða.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er Matvælastofnun heimilt að leyfa innflutning á vörum þeim 

sem taldar eru upp í a-d-lið, enda þyki sannað að ekki berist smitefiii með þeim er valda 
dýrasjúkdómum. Þá getur ráðherra ákveðið með reglugerð að ákvæði 1. mgr. skuli ekki gilda 
fyrir einstakar vörutegundir sem þar eru taldar upp ef varan sótthreinsast við tilbúning eða 
sérstök sótthreinsun er framkvæmd fyrir innflutning og vörunni fylgir fullnægjandi vottorð 
um uppruna, vinnslu og sótthreinsun. Ráðherra er heimilt að banna með auglýsingu 
innflutning á vörum sem hætta telst á að smitefni geti borist með og hætta telst geta steðjað af 
varðandi heilbrigði dýra.

Um framkvæmd þessarar greinar fer einnig eftir ákvæðum annarra laga og alþjóðasamninga 
sem íslenska ríkið er aðili að.

Hér þarf að setja inn bann við innflutningi á hráu ófrosnu kjöti. Hér þarf að tiltaka að ráðherra 
leiti umsagnar Matvælaráðs um þær heimildir og/eða bönn sem tilgreind eru í greininni.

31. gr.

13. gr. laganna orðast svo:
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Aukaafurðir dýra, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, skal meðhöndla, geyma, flytja, vinna 
eða eyða á þann hátt að ekki valdi hættu á útbreiðslu smitefiia eða annarra skaðlegra efiia. Þeir 
sem meðhöndla, geyma, flytja eða vinna aukaafurðir dýra skulu sækja um leyfi 
Matvælastofnunar áður en starfsemin hefst.

Stjómendur vinnslu-, geymslu-, lífgas- og myltingarstöðva, svo og stöðva fyrir milliefiii og 
líffituefiii, sem ætlað er að vinna aukaafurðir úr dýrum, þ.m.t. stöðvar sem annast vinnslu 
úrgangs úr sjávar- og eldisafurðum, skulu sækja um starfsleyfi hjá Matvælastofiiun.

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um aukaafurðir dýra sem ekki eru ætlaðar til 
manneldis, svo sem meðferð slíkra aukaafurða, flokkun og starfsleyfi vegna þeirra, sbr. 29. gr.
a.

32. gr.

Við 25. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Sjávarútvegs- og Iandbúnaðarráðherra er heimilt með reglugerð að skilgreina arfgerðir 

þeirra líflamba sem má ekki flytja yfir vamarlínur, þegar um er að ræða endumýjun bústofiis 
eftir niðurskurð vegna riðuveiki.

33.gr.

Á eftir 29. gr. laganna kemur ný grein sem verður 29. gr. a, svohljóðandi:
Heimilt er ráðherra að innleiða með reglugerð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru 
ætlaðar til manneldis, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefhdarinnar frá 27. október 2007 nr. 
135/2007 og nr. 136/2007. Reglugerðir EB sem teknar verða upp í samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið og fela í sér breytingar eða viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1774/2002 er einnig heimilt að innleiða með reglugerð. Sama gildir um reglugerðir 
sem settar eru með tilvísun í reglugerðina.

III. KAFLI
Breytmgar á lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, 

nr. 66/1998, með síðari breytingum.
34. gr.

I. mgr. 6. gr. laganna orðast svo:
Dýralæknar samkvæmt lögum þessum eru þeir dýralæknar er lokið hafa prófi frá 

dýralæknaháskóla sem er viðurkenndur af íslenskum stjómvöldum. Jafiiframt teljast þeir 
dýralæknar sem heimild hafa til að starfa hér á landi undir starfsheiti heimalands síns í 
samræmi við reglur Evrópska efhahagssvæðisins eða stofnsamning Fríverslimarsamtaka 
Evrópu. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setur nánari reglur um leyfisveitingu, 
menntunarkröfur og viðurkenndar menntastofnanir. Ef um er að ræða próf frá 
dýralæknaháskóla sem er utan Evrópska efhahagssvæðisins og Sviss skal leita umsagnar 
dýralæknaráðs áður en leyfi er veitt samkvæmt lögunum skv. 2. mgr.

35.gr.

II. gr. laganna orðast svo:
Matvælastofnun skal hafa sex umdæmisskrifstofur og við hverja þeirra skal 

héraðsdýralæknir ráðinn til starfa, en einnig er heimilt að ráða dýralækna og aðra eftirlitsmenn 
til aðstoðar ef þess er þörf vegna eftirlits og sjúkdómavama. Skrifstofur Matvælastofnunar 
skulu vera í eftirfarandi umdæmum:

1. Suðvesturumdœmi: Garðabær, Hafnarljarðarkaupstaður, Kjósarhreppur,
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Kópavogsbær, Mosfellsbær, Reykjavíkurborg, Seltjamameskaupstaður, Sveitarfélagið 
Álftanes, Grindavíkurbær, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Garður og 
Sveitarfélagið Vogar.

2. Vesturumdœmi: Akranes, Ámeshreppur, Bolungarvíkurkaupstaður, Borgarbyggð, 
Dalabyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur, Kaldrananeshreppur, Grundarfjarðarbær, 
Helgafellssveit, Hvalfjarðarsveit, ísafjarðarbær, Skorradalshreppur, Snæfellsbær, 
Stykkishólmsbær, Súðavíkurhreppur, Strandabyggð, Reykhólahreppur, Tálknafj arðarhreppur 
og Vesturbyggð.

3. Norðvesturumdœmi: Akrahreppur, Blönduósbær, Húnaþing vestra,
Húnavatnshreppur, Höfðahreppur, Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörður og Bæjarhreppur.

4. Norðausturumdœmi: Áðaldælahreppur, Akureyrarkaupstaður, Amameshreppur, 
Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Fjallabyggð, Grímseyjarhreppur, Grýtubakkahreppur, 
Hörgárbyggð, Langanesbyggð, Norðurþing, Skútustaðahreppur, Svalbarðshreppur, 
Svalbarðsstrandarhreppur, Tjömeshreppur og Þingeyjarsveit.

5. Austurumdœmi: Borgarfjarðarhreppur, Breiðdalshreppur, Djúpavogshreppur, 
Fjarðabyggð, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Sveitarfélagið 
Homafjörður og Vopnafjarðarhreppur.

6. Suðurumdœmi: Ásahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og 
Grafhingshreppur, Hrunamannahreppur, Hveragerðisbær, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, 
Rangárþing ytra, Skaftárhreppur, Skeiða- og Gnúpveijahreppur, Sveitarfélagið Árborg, 
Sveitarfélagið Ölfus og Vestmannaeyjabær.

Héraðsdýralæknar skulu eingöngu sinna opinberum eftirlitsstörfimi og hafa m.a. eftirlit 
með sláturdýnun, sláturafurðum og afurðastöðvum, eftirlit með heilbrigði, hirðingu, aðbúnaði 
og aðstöðu nautgripa á búum þar sem firamleidd er mjólk til sölu og lyfjanotkun vegna búfjár, 
sbr. ákvæði 3. mgr. 11. gr. lyfjalaga. Einnig ber þeim að hafa með höndum framkvæmd 
sóttvamaaðgerða í sinum umdæmum. Þeir skulu annast eftirlit með velferð búfjár í samræmi 
við lög um búfjárhald. Þá ber þeim að hafa eftirlit með búfé og öðrum dýrum eftir því sem lög 
ákveða.

Ráðherra má, þrátt fyrir ákvæði 2. mgr., heimila með reglugerð opinberum 
eftirlitsdýralæknum að sinna almennri þjónustu við dýraeigendur á tilteknu svæði ef heilbrigði 
eða velferð dýra er stefnt í hættu enda fáist ekki dýralæknar til að sinna slíkri þjónustu við 
dýraeigendur á umræddu svæði.

Matvælastofnun getur falið héraðsdýralæknum og öðrum starfsmönnum umdæmisskrifstofa 
stofnunarinnar að annast önnur eftirlitsverkefiii sem stofhuninni eru falin.

Að fengnum tillögum Matvælastofnunar setur ráðherra reglur um gjald sem skal innheimt 
fyrir eftiriit og skoðanir héraðsdýralækna og annarra dýralækna og eftirlitsmanna sem starfa 
við umdæmisskrifstofur stofnunarinnar.

Lagt er til að þetta ákvæði verði endurskoðað með tilliti til ályktunar Búnaðarþings um 
heilbrigðisþjónustu við dýr og í samræmi við þau sjónarmið sem fram hafa komið hjá 
starfandi dýralæknum um það að vaktsvæðin verði að miðast við raunverulega möguleika á að 
veita ásættanlega heilbrigðisþjónustu við dýr.

36. gr.

12. gr. laganna orðast svo:
Til að tryggja almenna þjónustu við dýraeigendur skal dýralæknir jafhan vera á bakvakt á 

hvetju vaktsvæði, sbr. 3. mgr. Héraðsdýralæknar, hver í sínu umdæmi, skipuleggja bakvaktir í 
samráði við sjálfstætt starfandi dýralækna sem þar starfa og er heimilt að skipta bakvakt innan
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sama vaktsvæðis milli fleiri dýralækna samtímis. Við skipulagningu bakvakta er ætlast til að 
tekið sé mið af vegalengdum og umfangi þjónustu innan viðkomandi vaktsvæða. Komi upp 
ágreiningur um skiptingu bakvakta innan vaktsvæða skal leita úrskurðar Matvælastofnunar.

Fyrir bakvaktaþjónustu greiðist samkvæmt samningi Dýralæknafélags Islands við 
Matvælasto&un, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og fjármálaráðuneyti.

Vaktsvæði dýralækna eru sem hér greinir:
1. Akranes, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppur.
2. Eyja- og Miklaholtshreppur, Grundarfj arðarbær, Helgafellssveit, Snæfellsbær og 

Stykkishólmsbær.
3. Dalabyggð og Reykhólahreppur.
4. Ámeshreppur, Bolungarvíkurkaupstaður, ísafjarðarbær, Kaldrananeshreppur, 

Súðavíkurhreppur, Strandabyggð, Tálknafj arðarhreppur og Vesturbyggð.
5. Bæjarhreppur, Blönduósbær, Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, Höfðahreppur og 

Skagabyggð.
6. Aðaldælahreppur, Grímseyjarhreppur, Langanesbyggð, Norðurþing, 

Skútustaðahreppur, Tjömeshreppiir og Þingeyjarsveit.
7. Borgarfjarðarhreppur, Fjarðabyggð, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur,

Seyðisfj arðarkaupstaður og Vopnafjarðarhreppur.
8. Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur.
9. Sveitarfélagið Homafjörður.
10. Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur og Vestmannaeyj abær.
Matvælastofnun skal tryggja og skipuleggja vaktir héraðsdýralækna og annarra starfsmanna 

stofnvmarinnar til að bregðast við málum sem upp kunna að koma vegna opinberra 
eftirlitsstarfa og sóttvama. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, að höfðu samráði við 
fjármálaráðherra, skal setja reglur irni greiðslvu* til Matvælastofiiunar vegna þessara vakta.

37. gr.

13. gr. laganna orðast svo:
I því skyni að tryggja dreifðum byggðum reglubvmdna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu 

skal sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setja reglugerð um hvemig tryggja skal 
starfsaðstöðu og greiðslu staðaruppbótar og/eða ferðakostnaðar dýralæknis sem tekur að sér 
að veita slíka þjónustu. Við ákvörðvm um hvar þörf er á opinberum greiðslum fyrir 
dýralæknaþjónustu skal ráðherra hafa samráð við Dýralæknafélag íslands, Bændasamtök 
Islands, Samband íslenskra sveitarfélaga og Matvælastofnun.

38. gr.

14. gr. laganna orðast svo:
Matvælastofnun skal ráða sérgreinadýralækna, m.a. til að annast störf á sviði sóttvama, 

dýravemdar, dýralyfja, alifuglasjúkdóma, fisksjúkdóma, hrossasjúkdóma, nautgripasjúkdóma, 
sauðfjársjúkdóma, loðdýrasjúkdóma, svínasjúkdóma, heilbrigðiseftirlits sláturdýra og 
sláturafurða og inn- og útflutningseftirlits búfjárafurða og dýra.

Sérgreinadýralæknar skulu vinna að bættu heilbrigði búfjár og sjúkdómavömum með 
sértækum aðgerðum, almennri fræðslu, forvamastarfi og eftirliti með framkvæmd 
sóttvamaaðgerða. Sérgreinadýralæknar skulu hafa frumkvæði að sýnatökum, rannsóknum og 
öðrum aðgerðum til að stuðla að heilbrigði og velferð dýra og öryggi búfjárafurða.

Sérgreinadýralæknum er óheimilt að stunda ráðgjöf og almennar dýralækningar á sínu 
sérsviði og á öðrum sviðum þar sem Matvælastofhun sinnir opinberu eftirliti.

39. gr.
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Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Störf héraðsdýralækna hjá Matvælastofnun eru lögð niður við gildistöku þessara laga. 

Viðkomandi staífsmönnum skulu boðin störf hjá Matvælastofnun. Ákvæði 7. gr. laga nr. 
70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, gildir ekki um störf sem ráðið er í 
samkvæmt þessu ákvæði.

IV. KAFLI
Breytingar á lögum um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, 

heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum, 
nr. 96/1997, með síðari breytingum.

40. gr.
Við lögin bætist ný grein sem verður 4. gr. a, svohljóðandi:
Lög nr. 93/1995, um matvæli, gilda um slátrun og sláturafurðir. Sama á við um reglugerðir 

sem settar eru með heimild í þeim lögum.

41.gr.

11. gr. laganna orðast svo:
Heilbrigðisskoðun skal fara fram á öllum sláturdýrum áður en slátrað er. Skoðunina skal 

framkvæma innan 24 klukkustunda frá komu í sláturhús og innan 24 klukkustunda fyrir 
slátrun. Þá skal heilbrigðisskoðun á ölliun sláturafurðum fara frarn í sláturhúsinu áður en 
frekari vinnsla fer fram eða þær eru afhentar til dreifingar. Að skoðun lokinni skal merkja 
allar sláturafurðimar samkvæmt reglugerð er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setur um 
heilbrigðisskoðun og merkingu á sláturafurðum að fengnum tillögum Matvælastofriunar.

Fyrir eftirlit samkvæmt lögum þessum skulu sláturleyfishafar greiða eftirlitsgjald sem ekki 
er hærra en raunkostnaður við eftirlitið til að standa straum af eftirtöldum kostnaðarþáttum við 
eftirlitið:

a. launum starfsfólks sem sinnir störfum vegna eftirlits,
b. öðrum kostnaði vegna starfsfólks, þ.m.t. vegna aðstöðu, áhalda, búnaðar, þjálfunar, 

ferðalaga og tengds kostnaðar, svo sem af bókhalds- og verkskráningarkerfi,
c. kostnaði við greiningu á rannsóknastofu og sýnatöku.
Matvælastofriun framkvæmir viðbótareftirlit, þar á meðal rannsóknir, með sláturafurðum og 

sláturdýrum þegar tiltekin starfsemi eða afurðir sláturleyfishafa eða framleiðanda eru ekki 
taldar uppfylla þær almennu og eðlilegu kröfur sem gerðar eru til meðferðar eða heilbrigðis 
sláturafurða vegna vísbendinga um smitefrii, mengun eða brot gegn heilbrigðis- eða 
starfsreglum eða skyldra atvika. Raunkostnað af viðbótareftirliti ber sláturleyfishafi eða 
framleiðandi, eftir því hvaða starfsemi sætir viðbótareftirliti. Framkvæma má viðbótareftirlit 
þrátt fyrir að sláturafurðir hafi þegar hlotið heilbrigðisvottun.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd og 
inntak eftirlits og gefa út gjaldskrá fyrir eftirlitið að fengnum tillögum Matvælastofnunar. 
Gjald fyrir eftirlit skal ekki nema lægri fjárhæðum en fram koma í reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) 882/2004, um opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður 
og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar. Ráðherra skal kynna 
Landssamtökum sláturleyfishafa og Bændasamtökum íslands efni og forsendur reglugerðar og 
gjaldskrár með a.m.k. eins mánaðar fyrirvara og óska eftir umsögnum þeirra. Hafi umsagnir 
þeirra ekki borist ráðherra að mánuði liðnum er honum þó heimilt að setja reglugerð og 
gjaldskrá án umsagna þeirra. Miða skal við að gjaldskrá verði gefin út með eins árs millibili 
og taki mið af rekstraruppgjöri heilbrigðiseftirlits fyrir heilt rekstrarár.

Við gerð reglugerðar og gjaldskrár er ráðherra heimilt að taka tillit til:
a. hvers konar slátrun er um að ræða og viðkomandi áhættuþátta,
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b. hagsmuna sláturleyfíshafa með litla framleiðslu,
c. hefðbundinna aðferða við framleiðslu, vinnslu og dreifíngu,
d. þarfa sláturleyfishafa á svæðum sem líða fyrir tilteknar landfræðilegar takmarkanir. 
Efitirlitsgjald skal greiða samkvæmt framlögðum reikningi eftirlitsaðila. Innheimta má

eftirlitsgjaldið með fjámámi án undanfarins dóms eða sáttar. Matvælastofnun er heimilt að 
krefjast dráttarvaxta af ógreiddri fjárkröfu vegna eftirlits frá og með gjalddaga fram að 
greiðsludegi.

Þá getur eftirlitsaðili afturkallað starfsleyfi sláturleyfishafa hafi hann verulega vanefiit 
greiðslu eftirlitsgj alds eða ef hann er ekki greiðslufær.

Einnig er heimilt að taka gjald vegna raunkostnaðar við sýnatöku og rannsóknir á 
sláturdýrum og afurðum sem slátrað er með heimild í 4. mgr. 5. gr.

Ákvæði þessarar greinar gilda eftir því sem við á um innheimtu gjalds fyrir eftirlit á 
1 andamærastöðvum með innflutningi frá ríkjum utan Evrópska efhahagssvæðisins.

Nauðsynlegt er að endurskoða þessa grein með tilliti til þess að aðeins séu innheimt lágmarks 
gjöld. Lagt er til að í greinina verði felldur texti sem felur í sér að gjaldskrár miðist við 
lágmarksgjöld sem skerði ekki samkeppnisstöðu greinarinnar innan EES.

42. gr.

13. gr. laganna fellur brott.

43. gr.

A eftir 17. gr. laganna kemur ný grein, 17. gr. a, svohljóðandi:
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um meðferð aukaafurða úr sláturdýrum sem skal vera 

í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002.

44. gr.

Heiti laganna verður: Lög um slátrun og sláturafurðir.

V. KAFLI

Breytingar á lögum um framleiðslu, vinnslu og dreifingu sjávarafurða, 
nr. 55/1998, með síðari breytingum.

45. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
a. Skilgreining á „sjávarafurðum“ í 1. mgr. orðast svo: Sjávarafurðir: Sjávarafli og 

fiskafurðir eins og skilgreint er hér að framan.
b. Skilgreining á „neysluvatni“ í 2. mgr. orðast svo: Neysluvatn: Vatn í upphaflegu 

ástandi eða eftir meðhöndlun, án tillits til uppruna þess og hvort sem það kemur úr dreifikerfi, 
tönkum, flöskum eða öðrum ílátum og ætlað er til neyslu, eða matargerðar, einnig allt vatn 
sem notað er í matvælafyrirtækjum, nema unnt sé að sýna fram á að gæði þess vatns sem 
notað er hafi ekki áhrif á heilnæmi framleiðslunnar.

c. Við 2. mgr. bætast eftirfarandi skilgreiningar á hugtökum í viðeigandi stafrófsröð:
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1. Smásala: Meðhöndlun og/eða vinnsla sjávarafurða og geymsla þeirra á 
staðnum þar sem þau eru seld eða afhent neytanda, þ.m.t. dreifingarstöðvar, matsölufyrirtæki, 
mötuneyti starfsfólks, veitingahús og önnur samsvarandi matarþjónusta ásamt verslunum, 
dreifmgarstöðvum stórmarkaða og heildsölumarkaðir.

2. Stjórnandi: Einstaklingur eða lögaðili sem er ábyrgur fyrir því að farið sé að 
kröfum samkvæmt lögum og stjómvaldsreglum í fyrirtækjum sem annast meðferð, vinnslu og 
dreifmgu sjávarafurða undir þeirra stjóm.

46. gr.

Á eftir 4. gr. laganna kemur ný grein, 4. gr. a., svohljóðandi:
Lög nr. 93/1995, um matvæli, gilda um sjávar- og eldisafurðir. Sama á við um reglugerðir 

sem settar eru með heimild í þeim lögum.

47. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:
a. í stað orðanna „íslensk yfirvöld“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: lög og stjómvaldsreglur.
b. í stað orðanna „af íslenskum yfirvöldum“ í 2. mgr. kemur: í lögum og 

stj ómvaldsreglum.
c. í stað orðanna „íslensk yfirvöld heimila“ í 3. mgr. kemur: heimiluð eru í lögum og 

stj ómvaldsreglum.

48. gr.

1. mgr. 9. gr. laganna fellur brott.

49. gr.

Við 2. málsl. 11. gr. laganna bætist: og skulu merkingar að öðru leyti vera í samræmi við
13. gr. a laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum.

50. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. laganna:
a. Orðin „framleiðslustöðvar dýrafóðurs úr sjávarafurðum“ í 1. mgr. falla brott.
b. Orðin „og samning við faggilta skoðunarstofu, sbr. 16. gr.“ í 3. mgr. falla brott.

51.gr.

í stað orðanna „Forsvarsmenn vinnslustöðva“ í 1. málsl. 1. mgr. 15. gr. laganna kemur: 
Stjómendur vinnslustöðva, skipa og annarra starfsstöðva.

52. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 16. gr. laganna:
a. I stað 1.-4. mgr. kemur ein ný málsgrein, svohljóðandi:

Matvælastofimn er heimilt að fela aðilum sem hlotið hafa faggildingu samkvæmt 
lögum um faggildingu o.fl. að annast tiltekin verkefni við framkvæmd eftirlits samkvæmt 
lögum þessum og skal gerður um það sérstakur samningur í hveiju tilviki. Þeir skulu bundnir 
þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um við framkvæmd eftirlitsins og leynt á að fara.
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b. 7. mgr. orðast svo:
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skilyrði og störf faggiltra 

skoðunarstofa samkvæmt lögum þessum.

53.gr.

Orðin „eða fóðurs“ í 1. mgr. 20. gr. laganna falla brott.

54. gr.

21. gr. laganna orðast svo:
Matvælastofiiun er heimil skyndiskoðun og sýnataka til rannsókna á lifandi fiski og 

sjávarafurðum sem fluttar eru til íslands frá ríkjum innan Evrópska efiiahagssvæðisins enda sé 
rökstuddur grunur um að fiskurinn eða afurðimar séu heilsuspillandi eða óhæfar til neyslu.

Viðtakandi slíkra afurða skal halda dagbók yfir mótteknar sendingar og ganga úr skugga 
um að samræmi sé milli þeirra og meðfylgjandi skjala. Varðveita skal vottorð og önnur 
skilríki þeim viðkomandi í eitt ár svo að unnt sé að framvísa þeim að kröfu eftirlitsaðila.

55. gr.

22. gr. laganna orðast svo:
Allur innflutningur lifandi fisks og sjávarafurða frá ríkjum utan Evrópska 

efnahagssvæðisins skal fara um landamærastöðvar.
Tilkynna skal Matvælastofiiun fyrir fram um slíkan innflutning þar sem getið er um magn, 

tegund, áfangastað og hvenær áætlað er að sending berist.
Á landamærastöðvum eða í þeim höfhum sem heimild hafa fengið fyrir innflutningi skal 

fara fram athugun á skjölum og samanburður á þeim og sendingu til að sannreyna uppruna 
hennar og ákvörðunarstað.

Matvælastofiiun skal kanna ástand afurðanna og taka sýni til rannsókna á rannsóknastofu. 
Skal Matvælastofnun í þeim efiium fylgja gildandi reglum um tíðni skoðana og um sýnatökur. 
Komi í ljós við skynmat eða rannsókn að þær séu óhæfar til manneldis skal eyða þeim.
Heimilt er þó að endursenda afurðina að fengnu leyfi yfirvalda í framleiðslulandi eða að nýta 
hana í mjöl enda sé hún laus við eiturefhi.

Innflytjandi er ábyrgur fyrir þeim kostnaði sem getur fallið til við að endursenda vöru, 
geyma hana, taka til annarra nota eða eyða henni.

Vegna innflutnings framangreindra afurða gildir að öðru leyti reglugerð (EB) nr. 882/2004 
frá 29. apríl 2004.

56. gr.

Orðin „eða að nýta hana í fiskimjöl“ í 4. málsl. 2. mgr. 26. gr. laganna falla brott.

57. gr.

28. gr. laganna fellur brott ásamt fyrirsögn á undan greininni.

58. gr.

Efitirfarandi breytingar verða á 31. gr. laganna:
a. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: M.a. skal ráðherra setja gjaldskrá fyrir

útgáfu starfsleyfa og staðfestinga og vottorða vegna framkvæmdar á lögum þessum, svo og
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fyrir skráningu og móttöku umsókna.
b. 2. mgr. fellur brott.

59. gr.

Á eftir 31. gr. laganna kemur ný grein, 31. gr. a, svohljóðandi:
Fyrir eftirlit samkvæmt lögum þessum skulu framleiðendur greiða eftirlitsgjald sem ekki er 

hærra en raunkostnaður við eftirlit til að standa straum af eftirtöldum kostnaðarþáttum við 
eftirlitið:

a. launum starfsfólks sem sinnir störfum vegna eftirlits,
b. öðrum kostnaði vegna starfsfólks, þ.m.t. vegna aðstöðu, áhalda, búnaðar, þjálfunar, 

ferðalaga og tengds kostnaðar, svo sem af bókhalds- og verkskráningarkerfi,
c. kostnaði við greiningu á rannsóknastofu og sýnatöku.
Eftirlitsaðili framkvæmir viðbótareftirlit með sjávarafurðum, eldisafurðum og aukaafurðum 

þegar tiltekin starfsemi og afurðir eru ekki taldar uppfylla þær almennu og eðlilegu kröfur 
sem gerðar eru til meðferðar eða heilbrigðis afurða vegna vísbendinga um smitefni, mengun 
eða brot gegn heilbrigðis- eða starfsreglum eða skyldra atvika. Raunkostnað af 
viðbótareftirliti ber framleiðandi eftir því hvaða starfsemi sætir viðbótareftirliti. Framkvæma 
má viðbótareftirlit þrátt fyrir að afurðir hafi þegar hlotið heilbrigðisvottun.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd og 
inntak eftirlits Matvælastofnunar og faggiltra eftirlitsaðila og gefa út gjaldskrá fyrir eftirlitið 
að fengnum tillögum Matvælastofnunar. Gjald fyrir eftirlit skal ekki nema lægri fjárhæðum en 
fram koma í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 882/2004, um opinbert eftirlit til að 
tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð 
dýra séu virtar.

Ráðherra skal kynna hagsmunaaðilum efni og forsendur reglugerðar og gjaldskrár með 
a.m.k. eins mánaðar fyrirvara og óska eftir umsögnum þeirra. Hafi umsagnir þeirra ekki borist 
ráðherra að mánuði liðnum er honum þó heimilt að setja reglugerð og gjaldskrá án umsagna 
þeirra. Við gerð reglugerðar og gjaldskrár er ráðherra heimilt að taka tillit til:

a. hvers konar starfsemi er um að ræða og viðkomandi áhættuþátta,
b. hagsmuna framleiðenda með litla framleiðslu,
c. hefðbundinna aðferða við framleiðslu, vinnslu og dreifingu,
d. þarfa framleiðenda á svæðum sem líða fyrir tilteknar landfræðilegar takmarkanir.
Eftirlitsgj ald skal greiða samkvæmt framlögðum reikningi eftirlitsaðila.
Innheimta má eftirlitsgj ald með fjámámi án undanfarins dóms eða sáttar. Eftirlitsaðilum er 

heimilt að krefjast dráttarvaxta af ógreiddri fjárkröfu vegna eftirlits frá og með gjalddaga fram 
að greiðsludegi. Þá getur eftirlitsaðili afturkallað starfsleyfi matvælafyrirtækis skv. 9. gr. laga 
um matvæli hafi hann verulega vanefrit greiðslu eftirlitsgjalds eða ef hann er ekki greiðslufær.

Einnig er heimilt að taka gjald vegna raunkostnaðar við sýnatöku og rannsóknir af afurðum.
Ákvæði þessarar greinar gilda eftir því sem við á um innheimtu gjalds fyrir eftirlit á 

landamærastöðvum með innflutningi frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins.
Þá skulu ákvæði þessarar greinar einnig gilda eftir því sem við á um eftirlit sem 

Matvælastofnun felur faggiltum skoðunarstofum að framkvæma samkvæmt lögum þessum, 
sbr. 16. gr.

60. gr.

Heiti laganna verður: Lög um sjávar- og eldisafurðir.

VI. KAFLI
Breytingar á lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru,
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nr. 22/1994, með síðari breytingum.
61.gr.

Á eftir 2. gr. laganna kemur ný grein, 2. gr. a, svohljóðandi:
í lögum þessum er merking eflirfarandi hugtaka sem hér segir:
1. Eftirlitsaðili er Matvælastofnun.
2. Aukaafurðir úr dýrum eru heil hræ, skrokkar, skrokkhlutar, líffæri eða aðrar afiirðir af 

dýrum sem ekki eru hæfar eða ætlaðar til manneldis.
3. Aukefhi eru efiii eða efnablöndur sem eru notaðar í fóður í því skyni að:

a. bæta eiginleika dýrafóðurs, fóðurblandna eða dýraafurða eða
b. bæta frumefnum í fóðrið og stuðla að því að ná tilteknum 

næringarmarkmiðum eða mæta sérstakri tilfallandi næringarþörf dýra eða
c. fullnægja næringarþörf dýra eða bæta búfj árframleiðslu, einkum með því að 

hafa áhrif á örveruflóru meltingarvegarins eða niðurbrotshæfiii fóðurs, eða
d. koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum áhrifum húsdýraáburðar eða bæta 

umhverfi dýra.
4. Forblöndur eru blöndur aukefna í fóðri eða blöndur eins eða fleiri aukefna í fóðri við 

fóðurefhi eða vatn, sem notuð eru sem burðarefni og ekki ætluð til nota beint sem fóður.
5. Fóður er hvers konar efni eða vörur, einnig aukefiii, hvort sem þau eru fullunnin, 

unnin að hluta eða óunnin, sem ætluð eru til fóðrunar dýra. Til fóðurs teljast einnig vörur 
unnar úr fiski eða fiskúrgangi.

6. Fóður-, áburðar- eða sáðvörufyrirtœki er fyrirtæki eða einstaklingur sem starfar við 
framleiðslu, vinnslu, geymslu, flutning eða dreifingu fóðurs, áburðar og sáðvöru, þ.m.t. 
framleiðsla, vinnsla eða geymsla framleiðanda á slíkum vörum til notkunar á eigin bújörð, 
hvort sem fyrirtækið er rekið í ágóðaskyni eður ei og hvort sem það er einkarekið eða opinbert 
fyrirtæki.

7. Stjórnandi fóður-, áburðar- eða sáðvörufyrirtcekis er einstaklingur og lögaðili sem er 
ábyrgur fyrir því að farið sé að kröfum samkvæmt lögum og stjómvaldsfyrirmælum um fóður, 
áburð eða sáðvöru í fyrirtækjum undir þeirra stjóm.

8. Neytandi fóðurs er sá sem notar fóður ekki sem lið í rekstri eða starfsemi 
fóðurfyrirtækis.

9. Markaðssetningfóðurs er að hafa umráð yfir fóðri með sölu fyrir augum, þ.m.t. að 
bjóða það til sölu eða afhendingar í öðru formi, gegn gjaldi eða endurgjaldslaust, og sjálf 
salan, dreifingin eða önnur form afhendingar.

10. Rekjanleiki fóðurs er sá möguleiki að rekja feril fóðurs, dýra, sem gefa af sér afurðir 
til manneldis, og efna, sem nota á eða vænst er að verði notuð í fóður og matvæli í gegnum öll 
stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar.

62. gr.

2. mgr. 3. gr. laganna fellur brott

63. gr.

4. gr. laganna orðast svo:
Fóður-, áburðar- eða sáðvörufyrirtæki skulu tilkynna eftirlitsaðila um starfsemi sína áður en 

starfsemi hefst. Óheimilt er að skrá fóður-, áburðar- eða sáðvörufyrirtæki sem ekki sýna fram 
á fullnægjandi aðstöðu fyrir þá starfsemi sem tilkynnt er um.

Fóðurfyrirtæki sem nota aukefiii eða forblöndur í fóðurvörur eða vinna fóður úr 
aukaafurðum dýra skulu hafa starfsleyfi frá eftirlitsaðila, og skulu þau sækja um starfsleyfi 
áður en starfsemi hefst. Heimilt er að skilyrða starfsleyfi.
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Gefa skal út starfsleyfi til tiltekins tíma, enda uppfylli starfsemin skilyrði laga og 
stjómvaldsfyrirmæla sem um hana gilda. Óheimilt er að hefja starfsleyfisskylda starfsemi hafi 
starfsleyfi fýrir hana ekki verið gefið út. Stjómanda ber að veita eftirlitsaðila upplýsingar um 
fyrirhugaðar breytingar á starfsemi sem varðað geta ákvæði starfsleyfis með hæfilegum 
fýrirvara. Eftirlitsaðila er heimilt að endurskoða starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn 
vegna breyttra forsendna, svo sem ef breytingar verða á rekstrinum eða vegna tækniþróunar 
eða breytinga á reglum um öryggi fóðurs eða framkvæmd fóðureftirlits.

Taka þarf fram með skýrum hætti að bændur sem framleiða fóður með hefðbundnum hætti 
þurfi ekki starfsleyfi.

64. gr.

Við lögin bætist ný grein, 6. gr. a, svohljóðandi:
Leiki rökstuddur grunur á að tiltekið fóður, áburður eða sáðvara hafi í för með sér áhættu 

fyrir heilbrigði manna eða dýra skulu eftirlitsaðilar upplýsa almenning um eðli áhættunnar 
fýrir heilsu dýra eða manna. Slíkar ráðstafanir eftirlitsaðila skulu miðast við eðli, alvarleika og 
umfang áhættunnar. Tilgreina skal eins nákvæmlega og unnt er fóður, áburð og sáðvöru sem 
um er að ræða, tegund vörunnar, þá áhættu sem kann að vera á ferðum og ráðstafanir sem hafa 
verið gerðar eða verða gerðar á næstunni til að fyrirbyggja, draga úr eða eyða þessari áhættu.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um opinbera birtingu niðurstaðna vegna eftirlits sem 
fer firam vegna eftirlits skv. 1. mgr.

Jafnframt er ráðherra heimilt að setja með reglugerð reglur um birtingu niðurstaðna 
almenns eftirlits með fóðri, áburði eða sáðvöru. Ráðherra getur m.a. ákveðið að kæra fresti 
ekki réttaráhrifum opinberrar birtingar og jafhframt ákveðið að vissum upplýsingum sé haldið 
leyndum. Slíkar reglur skulu kveða á um framsetningu og inntak birtingarinnar, m.a. að 
birtingin sé rafræn og á hvaða tímamarki skuli birta slíkar upplýsingar. Heimilt er að birta 
niðurstöður eftirlits er varða eitt matvælafyrirtæki eða fleiri í senn eftir atvikum.

65. gr.

7. gr. laganna orðast svo:
Tii þess að tryggja framkvæmd laga þessara setur ráðherra reglugerðir um atriði sem lög 

þessi ná til og varða fóður, áburð og sáðvöru. Þar skal m.a. kveðið nánar á um framleiðslu og 
markaðssetningu, hollustuhætti í framleiðslu, rekjanleika fóðurs, merkingar og vörulýsingar, 
efnainnihald, sýnatökur, viðmiðunarmörk fyrir örverufræðilega þætti og óæskileg efni, 
umbúðir og pökkun, eftirlit eftirlitsaðila, innra eftirlit, meðferð aukaafurða dýra, innflutning 
fóðurs, áburðar og sáðvöru frá þriðju ríkjum og starfsemi landamærastöðva vegna fóðurs, 
hraðviðvörunarkerfi og stjómun vegna neyðartilvika.

Ráðherra er heimilt að innleiða með reglugerð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 178/2002, frá 28. janúar 2002, um almennar meginreglur og kröfur um matvæli, um 
stofnun Matvælaöryggisstofriunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla, sbr. 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefridarinnar frá 27. október 2007 nr. 134/2007. Reglugerðir EB 
sem teknar verða upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og fela í sér breytingar eða 
viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002, frá 28. janúar 2002, er 
einnig heimilt að innleiða með reglugerð. Sama gildir um reglugerðir sem settar eru með 
tilvísun í reglugerðina.

Ráðherra er heimilt að innleiða með reglugerð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 183/2005, frá 12. janúar 2005, um hollustuhætti í fóðuriðnaði, sbr. ákvörðun sameiginlegu
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EES-nefiidarinnar frá 27. október 2007 nr. 138/2007. Reglugerðir EB sem teknar verða upp í 
samninginn um Evrópska efiiahagssvæðið og fela í sér breytingar eða viðbætur við 
framangreinda reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) er einnig heimilt að innleiða með 
reglugerð. Sama gildir um reglugerðir sem settar eru með tilvísun í reglugerðina.

Ráðherra er heimilt að innleiða með reglugerð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 882/2004, frá 29. apríl 2004, um opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um 
fóður og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar, sbr. ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 27. október 2007 nr. 137/2007. Reglugerðir EB sem 
teknar verða upp í samninginn um Evrópska efiiahagssvæðið og fela í sér breytingar eða 
viðbætur við framangreindar reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) er einnig heimilt að 
innleiða með reglugerð. Sama gildir um reglugerðir sem settar eru með tilvísun í þessar 
reglugerðir EB.

Heimilt er ráðherra að innleiða með reglugerð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1774/2002, frá 3. október 2002, um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki 
eru ætlaðar til manneldis, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 27. október 2007 
nr. 135/2007 og nr. 136/2007. Reglugerðir EB sem teknar verða upp í samninginn um 
Evrópska efnahagssvæðið og fela í sér breytingar eða viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1774/2002, er einnig heimilt að innleiða með reglugerð. Sama gildir um 
reglugerðir sem settar eru með tilvísun í reglugerðina.

66. gr.

Fyrirsögn II. kafla laganna verður: Skráningarskylda og starfsleyfi, eftirlit og 
reglugerðarheimild.

67. gr.

Á eftir 7. gr. laganna kemur nýr kafli, III. kafli, Reglur um fóður, með átta nýjum 
greinum, 7. gr. a -  7. gr. h, svohljóðandi, og breytast önnur kaflanúmer samkvæmt því:

a. (7. gr. a.)
Fóður sem ekki er öruggt skal ekki markaðssetja né gefa dýrum sem gefa af sér afurðir til 

manneldis. Fóðxir telst ekki öruggt til fyrirhugaðrar notkunar ef það er álitið heilsuspillandi 
fyrir menn og dýr eða verða þess valdandi að matvæli af dýrum sem gefa af sér afurðir til 
manneldis verða óhæf til manneldis. Ef fóður, sem staðfest hefur verið að standist ekki kröfiir 
um öryggi fóðurs, er hluti af framleiðslueiningu, lotu eða sendingu matvæla í sama flokki eða 
með sömu einkenni skal gert ráð fyrir að ekkert fóður í þeirri framleiðslueiningu, lotu eða 
sendingu standist kröfumar nema ítarlegt mat hafi leitt í ljós að engar vísbendingar séu um að 
afgangurinn af framleiðslueiningunni, lotunni eða sendingunni standist ekki kröfur um öryggi 
fóðurs.

b. (7. gr. b.)
Dýraprótein sem unnið er úr aukaafurðum úr dýrum má ekki nota í fóður eða til 

fóðurgerðar fyrir dýr sem alin eru upp til manneldis. Einungis er heimilt að nota slík 
dýraprótein til að framleiða fóður fyrir loðdýr, gæludýr og önnur dýr sem ekki eru alin til 
manneldis, og þá aðeins ef efnasamsetning, framleiðsluaðferðir, geymsla, flutningur og aðrar 
sérkröfur vegna þessara aukaafurða er í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1774/2002 frá 3. október 2002.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að nota dýraprótein sem búið er til úr fiski sem fóður 
eða til fóðurgerðar fyrir jórturdýr.

Þó er bannað að fóðra dýr á dýrapróteini sem er unnið úr dýrum eða afurðum dýra af sömu
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tegund.
Að öðru leyti gildir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um notkun 

aukaafurða úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis til fóðrunar eða fóðurgerðar.
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um notkun á fóðri og áburði sem búinn er til úr 

aukaafurðum úr dýrum. Þar er ráðherra heimilt að flokka þessar afurðir í áhættuflokka allt 
eftir því hversu mikil hætta stafar af þeim varðandi útbreiðslu á smitsjúkdómum, sem og að 
banna notkun á einstökum flokkum ef slíkt reynist nauðsynlegt til að koma í veg fyrir 
útbreiðslu smitsjúkdóma.

c. (7. gr. c.)
Stjómandi fóðurfyrirtækis ber ábyrgð á að uppfylltar séu kröfur laga og stjómvaldsreglna 

sem gilda um starfsemi þess á hverjum tíma. Stjómandi bera ábyrgð á öllum stigum 
framleiðslu, vinnslu og dreifingar í fyrirtæki undir hans stjóm og skal sannprófa að þessum 
kröfum sé fullnægt.

d. (7. gr. d.)
Ef stjómandi fóðurfyrirtækis álítur eða hefiir ástæðu til að álíta að fóður, sem hann hefur 

flutt inn, framleitt, tilreitt, unnið eða dreift, sé ekki í samræmi við kröfur um öryggi fóðurs 
skal hann tafarlaust gera ráðstafanir til að taka umrætt fóður af markaðnum og tilkynna það 
hlutaðeigandi eflirlitsaðilum. í þessum tilvikum eða þar sem framleiðslueiningin, lotan eða 
vörusendingin stenst ekki kröfur um öryggi fóðurs skal farga fóðrinu nema eftirlitsaðili fallist 
á aðra lausn. Stjómandi skal upplýsa notendur fóðursins á skilvirkan og nákvæman hátt um 
ástæðumar fyrir því að það var tekið af markaðnum og, ef nauðsyn krefur, innkalla vörur sem 
þeim hafa þegar verið afhentar ef aðrar ráðstafanir nægja ekki til þess að tryggja víðtæka 
heilsuvemd.

Stjómandi fóðurfyrirtækis, sem ber ábyrgð á smásölu eða dreifingarstarfsemi sem hefur 
ekki áhrif á umbúðir, merkingu, öryggi eða heilleika fóðursins, skal gera ráðstafanir, innan 
þeirra marka sem ráðast af viðkomandi starfsemi, til að taka vörur af markaðnum ef þær eru 
ekki í samræmi við kröfur um öryggi fóðurs og stuðla að öryggi matvæla með því að veita 
þær upplýsingar sem þarf til að rekja feril tiltekins fóðurs í samvinnu við framleiðendur, 
vinnsluaðila og/eða eftirlitsaðila.

Álíti stjómandi fóðurfyrirtækis eða hafi hann ástæðu til að álíta að tiltekið fóður, sem hann 
hefur markaðssett, standist ekki kröfur um öryggi fóðurs skal hann þegar í stað tilkynna það 
eftirlitsaðila. Stjómendur skulu tilkynna yfirvöldum um aðgerðir til að fyrirbyggja hættu 
vegna notkunar þessa fóðurs. Þeir skulu jafnframt eiga allt það samstarf við yfirvöld sem 
dregið getur úr eða eytt áhættu vegna viðkomandi fóðurs.

e. (7. gr. e.)
Á öllum stigum framleiðslu, vinnslu og dreifingar skal vera fyrir hendi möguleiki á að rekja 

feril fóðurs dýra sem gefa af sér afurðir til manneldis og hvers kyns efna sem nota á eða vænst 
er að verði notuð í fóður. Stjómandi fóðurfyrirtækis skal geta tilgreint alla einstaklinga og 
lögaðila sem hafa afhent því matvæli, fóður, dýr sem gefur af sér afurðir til manneldis eða 
hvers kyns eftii sem nota á eða vænst er að verði notuð í matvæli eða fóður. Einnig skal 
stjómandi geta tilgreint fyrirtæki sem fóðurfyrirtækið hefur afhent vörur sínar. í þessu skyni 
skulu umræddir stjómendur hafa yfir að ráða kerfum og verklagsreglum til að gera 
framangreindar upplýsingar aðgengilegar eftirlitsaðilum að beiðni þeirra. Þá skulu fóðurvörur 
vera merktar og auðkenndar á viðeigandi hátt til að auðveldara verði að rekja feril þeirra með 
aðstoð viðeigandi skjala eða upplýsinga í samræmi við fyrrgreindar kröfur.

f. (7. gr. f.)
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í sérstökum tilvikum þar sem mat á fyrirliggjandi upplýsingum leiðir í ljós möguleika á 
heilsuspillandi áhrifum fóðurs en vísindaleg óvissa ríkir áfram er ráðherra heimilt að 
samþykkja nauðsynlegar bráðabirgðaráðstafanir til að tryggja heilsu almennings vegna 
hugsanlegra heilsuspillandi áhrifa fóðurs.

Ráðstafanir, sem eru samþykktar á grundvelli 1. mgr., skulu vera í réttu hlutfalli við 
markmiðið og ekki hamla viðskiptum meira en nauðsynlegt er. Ráðstafanimar skulu 
endurskoðaðar innan eðlilegs tíma miðað við eðli þeirrar áhættu fyrir líf eða heilsu manna 
sem greind hefur verið og þá tegund vísindalegra upplýsinga sem þarf til að eyða vísindalegri 
óvissu og til að framkvæma umfangsmeira áhættumat.

Varúðar- og vamaraðgerðir skv. 1. mgr. geta náð til alls landsins eða hluta þess. Skal 
ráðherra hafa samráð við Matvælastofnun áður en til slíkra aðgerða er gripið.

g. (7. gr. g.)
Leitast skal við að vemda hagsmuni neytenda og gefa neytendum kost á upplýstu vali með 

tilliti til fóðurs sem þeir nota. Þannig skal leitast við að fyrirbyggja framleiðslu og 
markaðssetningu svikins fóðurs, sviksamlegar eða villandi starfsvenjur og aðrar starfsvenjur 
sem gætu villt um fyrir neytendum.

Oheimilt er að villa um fyrir neytendum með merkingu, auglýsingu og framsetningu 
fóðurs, þ.m.t. lögun þess, útliti eða umbúðum og umbúðaefhi, hvemig þeim er fyrir komið og 
í hvaða umhverfi það er sýnt sem og upplýsingamar sem eru veittar um það.

h. (7. gr. h.)
Allur innflutningur fóðurs frá ríkjum utan Evrópska efriahagssvæðisins skal fara um 

landamærastöðvar.
Tilkynna skal eftirlitsaðila fyrir fram um slíkan innflutning þar sem getið er um magn, 

tegund, áfangastað og hvenær áætlað er að sending berist.
A landamærastöðvum eða í þeim höfnum sem heimild hafa fengið fyrir innflutningi skal 

fara fram athugun á skjölum og samanburður á þeim og sendingu til að sannreyna uppruna 
hennar og ákvörðunarstað.

Eftirlitsaðili skal kanna ástand fóðursins og taka sýni til rannsókna á rannsóknastofu. Skal 
hann í þeim efrium fylgja gildandi reglum um tíðni skoðana og um sýnatökur. Komi í ljós við 
skynmat eða rannsókn að fóðrið sé heilsuspillandi fyrir menn og dýr og verða þess valdandi 
að matvæli af dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis verða óhæf til manneldis skal eyða 
þeim. Heimilt er þó að endursenda afurðina að fengnu leyfi yfirvalda í útflutningslandi eða að 
nýta hana í mjöl enda sé hún laus við eiturefni.

Innflytjandi er ábyrgur fyrir þeim kostnaði sem getur fallið til við að endursenda vöru, 
geyma hana, taka til annarra nota eða eyða henni.

68. gr.

8. gr. laganna orðast svo:
Fyrir eftirlit samkvæmt lögum þessiun skulu fóður-, áburðar- og sáðvörufyrirtæki greiða 

eftirlitsgjald sem ekki er hærra en raunkostnaður við eftirlitið til að standa straum af 
eftirtöldum kostnaðarþáttum við eftirlit með fóðri, áburði eða sáðvöru:

a. launum starfsfólks sem sinnir störfum vegna eftirlits,
b. öðrum kostnaði vegna starfsfólks, þ.m.t. vegna aðstöðu, áhalda, búnaðar, þjálfunar, 

ferðalaga og tengds kostnaðar, svo sem af bókhalds- og verkskráningarkerfi,
c. kostnaði við greiningu á rannsóknastofu og sýnatöku.
Eftirlitsaðili framkvæmir viðbótareftirlit, þar á meðal rannsóknir, með vöru þegar tiltekin 

starfsemi eða vara fyrirtækis er ekki talin uppfylla þær almennu og eðlilegu kröfur sem gerðar
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eru til meðferðar eða heilbrigðis vara vegna vísbendinga mn smitefni, mengun eða brot gegn 
heilbrigðis- eða starfsreglum eða skyldra atvika. Raunkostnað af viðbótareftirliti ber fóður-, 
áburðar- eða sáðvörufyrirtæki. Framkvæma má viðbótareftirlit þrátt fyrir að afurðir eða vara 
hafi þegar hlotið heilbrigðisvottun.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd og inntak eftirlits og gefa út 
gjaldskrá fyrir eftirlitið að fengnum tillögum eftirlitsaðila. Ráðherra skal afla umsagnar 
hagsmunaaðila og kynna þeim efni og forsendur reglugerðar og/eða gjaldskrár með a.m.k. 
eins mánaðar fyrirvara. Hafi umsagnir þeirra ekki borist ráðherra að mánuði liðnum er honum 
þó heimilt að setja reglugerð og gjaldskrá án umsagna þeirra. Miða skal við að gjaldskrá verði 
gefin út með eins árs millibili og taki mið af rekstraruppgjöri eftirlitsins fyrir heilt rekstrarár. 
Við gerð reglugerðar og gjaldskrár er ráðherra heimilt að taka tillit til:

a. hvers konar framleiðslu um er að ræða og viðkomandi áhættuþátta,
b. hagsmuna framleiðanda með litla framleiðslu,
c. hefðbundinna aðferða við framleiðslu, vinnslu og dreifingu
d. þarfa framleiðenda á svæðum sem líða fyrir tilteknar landfræðilegar takmarkanir.
Eftirlitsgj ald skal greiða samkvæmt framlögðum reikningi eftir 1 itsaðila. Innheimta má

eftirlitsgjaldið með fjámámi án undanfarins dóms eða sáttar. Eftirlitsaðilum er heimilt að 
krefjast dráttarvaxta af ógreiddri fjárkröfu vegna eftirlits frá og með gjalddaga fram að 
greiðsludegi. Þá getur eftirlitsaðili afturkallað starfsleyfi fóðurfyrirtækis skv. 4. gr. hafi það 
verulega vanefnt greiðslu eftirlitsgjalds eða ef það er ekki greiðslufært.

Nauðsynlegt er að endurskoða þessa grein með tilliti til þess að aðeins séu innheimt lágmarks 
gjöld. Einnig með tilliti til hvort ekki nægi venjulegar innheimtuaðgerðir.

69. gr.

Á eftir 8. gr. laganna kemur ný grein, 8. gr. a, svohljóðandi:
Ráðherra skal setja gjaldskrá vegna útgáfii starfsleyfa og vottorða vegna framkvæmdar á 

lögum þessum, svo og vegna skráningar og móttöku umsókna. Gjaldskrá skal taka mið af 
kostnaði sem hlýst af útgáfu starfsleyfa og vottorða, skráningu og móttöku umsókna og 
leyfisveitingum og má ákvörðun gjalds ekki vera hærri en sá kostnaður.

Nauðsynlegt er að endurskoða þessa grein með tilliti til þess að aðeins séu innheimt lágmarks 
gjöld.

70. gr.

Fyrirsögn III. kafla laganna er verður IV. kafli verður: Eftirlitsgjald vegna fóðurs, 
áburðar og sáðvöru.

71.gr.

í stað 9. gr. laganna koma fimm nýjar greinar sem verða 9. gr. og 9. gr. a -  9. gr. e,
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svohljóðandi:

a. (9. gr.)
Eftirlitsaðila er heimilt að stöðva starfsemi að hluta eða í heild ef rökstuddur grunur er um 

að fóður, áburður eða sáðvara sé heilsuspillandi fyrir menn og dýr og verði þess valdandi að 
matvæli af dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis verða óhæf til manneldis. Sama gildir 
ef um er að ræða starfsemi sem starfar án tilskilins leyfis eða hefur ekki sinnt 
tilkynningarskyldu skv. 4. gr.

Einnig er eftirlitsaðila heimilt að gefa fyrirmæli um afmengun fóðurs, stöðva eða takmarka 
framleiðslu og markaðssetningu fóðurs, áburðar eða sáðvöru og leggja hald á slíka vöru þegar 
rökstuddur grunur er um að varan uppfylli ekki ákvæði í vörulýsingu, ákvæðiun laga þessara 
eða reglugerða settra samkvæmt þeim. Þegar eftirlitsaðilar leggja hald á fóður, áburð eða 
sáðvöru er þeim heimil förgun vörunnar sé það talið nauðsynlegt.

Þá getur eftirlitsaðili jafnframt til að knýja á um aðgerðir samkvæmt lögum þessum, 
reglugerðum eða eigin fyrirmælum samkvæmt þessum ákvæðum beitt eftirfarandi aðgerðum:

1. veitt áminningu,
2. veitt áminningu og tilhlýðilegan frest til úrbóta.
Stöðvun starfsemi og förgun á vörum skal því aðeins beitt að um alvarlegri tilvik eða 

ítrekað brot sé að ræða eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests og er heimilt að 
leita aðstoðar lögreglu ef með þarf. Sé um slík brot að ræða getur eftirlitsaðili afturkallað leyfí 
viðkomandi fyrirtækis til reksturs skv. 4. gr.

b. (9. gr. a.)
Þegar stjómandi sinnir ekki fyrirmælum innan tiltekins frests getur eftirlitsaðili ákveðið 

fyrirtæki dagsektir þar til úrbætur hafa verið framkvæmdar. Dagsektir renna í ríkissjóð og skal 
hámark þeirra ákveðið í reglugerð sem ráðherra setur. Jafnframt er eftirlitsaðila heimilt að láta 
vinna verk á kostnað hins vinnuskylda ef fyrirmæli um framkvæmd eru vanrækt og skal 
kostnaður þá greiddur til bráðabirgða af viðkomandi eftirlitsaðila en innheimtast síðar hjá 
hlutaðeigandi fyrirtæki. Kostnað og dagsektir má innheimta með fjámámi án dóms eða sáttar.

c. (9. gr. b.)
Eftirlitsaðila skal heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits, þar á meðal töku sýna og 

myndatöku, að öllum þeim stöðum sem lög þessi, reglugerðir og samþykktir ná yfir og er 
heimilt að leita aðstoðar lögreglu ef með þarf.

Einnig er eftirlitsaðila heimilt að taka sýni þar sem starfsemi fer fram og lög þessi, 
reglugerðir settar samkvæmt þeim og samþykktir ná til.

Stjómanda er skylt að veita aðstoð við framkvæmd eftirlitsins og veita allar upplýsingar 
sem nauðsynlegar eru vegna eftirlits með framkvæmd laganna og ber þeim endurgjaldslaust 
að afhenda sýni sem talin eru nauðsynleg vegna eftirlits. Þá getur eftirlitsaðili ákveðið að 
fyrirtæki skuli greiða allan kostnað vegna þvingunarrúræða sem framkvæmd eru samkvæmt 
lögum þessum og má innheimta slíkan kostnað með fjámámi án dóms eða sáttar.

d. (9. gr. c.)
Telji Matvælastofnun svo alvarlega hættu stafa af tiltekinni starfrækslu eða notkun að 

aðgerð þoli enga bið er henni heimilt til bráðabirgða að stöðva starfsemi eða notkun þegar í 
stað, með aðstoð lögreglu ef þurfa þykir.

e. (9. gr. d.)
Við meðferð mála skv. 9. gr., 9. gr. a, 9. gr. b og 9. gr. c skal fara eftir ákvæðum 

stjómsýslulaga og öðrum reglum stjómsýsluréttar.
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f. (9. gr. e.)
Brot gegn ákvæðum þessara laga og stjómvaldsreglum settum samkvæmt þeim varða 

sektum hvort sem þau eru framin af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Sé um stórfelld eða 
ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau að auki varða fangelsi allt að tveimur árum.

Sektir má ákvarða lögaðila þó að sök verði ekki sönnuð á stjómanda eða starfsmenn hans 
eða aðra þá einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til 
hagsbóta fyrir lögaðilann. Þó skal lögaðili ekki sæta refsingu ef um óhapp er að ræða. Einnig 
má, með sömu skilyrðum, gera lögaðila sekt ef stjómandi eða starfsmenn hans eða aðrir 
einstaklingar sem í þágu hans starfa gerast sekir um brot.

Mál út af brotum skv. 1. og 2. mgr. skulu sæta meðferð opinberra mála.

72. gr.

Fyrirsögn IV. kafla laganna er verður V. kafli verður: Þvingunarúrræði og refsiákvæði.

VII. KAFLI 

Staðfesting og gildistaka.

73. gr.

Ríkisstjóminni er heimilt að staðfesta fyrir íslands hönd eftirfarandi ákvarðanir 
sameiginlegu EES-nefiidarinnar frá 26. október 2007: nr. 133/2007, nr. 134/2007, nr. 
135/2007, nr. 136/2007, nr. 137/2007 og nr. 138/2007.

74. gr.

Lög þessi öðlast gildi 27. apríl 2008 að undanskildum II.-IV. kafla sem öðlast gildi 27. 
október 2009.

r

Abendingar/ óskir um nýjar lagagreinar til að styrkja stöðu 
landbúnaðarins.

Tillaga um viðbótargreinar:

Bændasamtök íslands taka undir tillögu Lagastofhunar um viðbótargreinar en þær eru 
neðangreindar:

Hér verður getið nokkurra sjónarmiða sem varða nauðsyn þess að hafa skýr 
ákvæði í lögunum um nokkur grundvallaratriði sem varða matvœli og 
innflutning þeirra.

A.
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Áður hefur verið rætt um að nauðsynlegt sé að innleiða áhættugreiningu sem 
undirstöðuatriði í matvælaeftirliti til samrœmis við reglur ESB og reglur 
Alþjóðaviðskiptamálastoftiunarinnar.

Megin ástæða þess að þessi áhættugreining er svo mikilvæg er að vísindalegt 
áhœttumat verður að vera forsenda allrar ákvörðunartöku. Reynslan hefur 
sýnt að eftirlitsaðilar hafa tilhneigingu til að nota þá ráðgjöf sem þeim hentar 
á hverjum tíma auk þess að vera tregir til að upplýsa almenning og þá sem 
þurfa að hlíta eftirlitinu um þær ástæður og staðreyndir sem ákvarðanir þeirra 
byggja á.

Önnur mikilvæg ástæða til að nota áhættugreiningu er að viðskiptaaðilar og 
aðrar þjóðir þurfa að geta treyst niðurstöðum og ákvörðunum sem teknar eru á 
grundvelli þeirra. Hefur orðið um það samkomulag innan 
Alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar, sem öll ESB -ríki eru aðilar að, að nota 
slíkar aðferðir við þessar ákvarðanatökur, eins og t.d. þegar tekin er ákvörðun 
um hvað er “viðunandi vernd”.

Til þess að áhættugreiningarkerfið skili því sem til er ætlast er frumskilyrði að 
þeir sem semja áhættumat séu sannarlega óháðir þeim sem framkvæma 
áhœttustjórnun sem eru stjórnvöld og eftirlitsaðilar og að þeir fyrrnefndu veiti 
almenningi ogfjölmiðlum upplýsingar um niðurstöður áhættumats. Þetta er 
kallað áhættukynning og gegnir hún lykilhlutverki þar sem hún gefur 
eftirlitsaðilum visst aðhald og tryggir að allir sitja við sama borð og hafi 
aðgang að sömu upplýsingum.

Tilþess að aðgreining áhættumats og áhættukynningar sé sannarlega virk er 
nauðsynlegt að þeir sem sinna áhœttumati séu óháðir bæði fjárhagslega og að 
öðru leyti. Þeir hvorki eiga né mega taka við neinum fyrirmælum eða 
fyrirskipunum tengdum því áhættumati sem þeir standa að, hvorki frá  
stjórnvöldum né frá eftirlitsaðilum, fyrirtækjum eða einstaklingum að 
undanskildum verkbeiðnum (um áhættumat) eins og við á.

Á þessum grunni er lagt til að fallið verði frá hugmyndum um ráðgefandi nefnd 
sem á að veita visindalega ráðgjöf um áhættumat sem fram kemur í 26. gr. 
frumvarpsins. Þess í stað verði sett í lögin ný grein eða greinar, t. d. á eftir 6. 
gr. sem fjalla um áhættumat og þá aðila sem eiga að framkvæma slíkt mat. Til 
dæmis mætti nota nafnið „Matvælaráð “ sem áður var notað í öðrum tilgangi 
en hefur verið lagt niður.

Eftirfarandi textar fela í sér tillögur sem gætu verið grunnur að nánari 
útfærslu:

x.

Með lögum þessum er stoftiað Matvælaráð sem sér um að framkvœma 
áhættumat og kemur fram fyrir hönd Islands hjá 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA). Matvælaráð er skipað a f  
ráðherra. Aðeinsþekktir og reyndir vísindamenn, sem teljast óháðir 
með tilliti til áhættustjórnunar, geta orðið meðlimir Matvælaráðs og
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eru þeir skipaðir til 5 ára í senn. Ráðið hefur einnig það hlutverk að 
safna gögnum um matvœlaöryggi með það að leiðarljósi að vernda líf 
og heilsu manna og dýra.

Verkefni ráðs er eftirfarandi:

a. Veita stjórnvöldum vísindalega ráðgjöf til að treysta þekkingu og 
aðstoða þá sem undirbúa ákvarðanir stjórnvalda og eftirlitsaðila.

b. Fylgjast með og greina stöðu matvœlaöryggis á hverjum tíma á 
grundvelli fáanlegra gagna og meta reglulega hvað hefur áunnist.

c. Gefa faglega ráðgjöf og veita sérfræðiálit til að auka matvæla- og 
fóðuröryggi.

d. Leggja til eins og við á aðgerðir sem œtlað er að fjarlœgja eða 
minnka hættu tengdri matvælum eða fóðri.

e. Gefa álit um drög að frumvörpum til laga og reglugerða um 
heilbrigði dýra, matvæli, fóður og heilbrigði plantna.

f. Veita sérfræðiráðgjöf ogfaglega skoðun viðframkvæmd áhættumats, 
þróun aðgerða sem miða að því að eyða áhættu og annarra aðgerða 
sem tengjast matvœla- ogfóðuröryggi og heilbrigði plantna.

g. Skiptast á og veita upplýsingar til yfirvalda, eftirlitsaðila og 
alþjóðastofnana.

h. Veita almenningi upplýsingar um niðurstöður áhættumats, og miðla 
þekkingu um matvæla- ogfóðuröryggi til almennings.

i. Framkvæma allar aðrar aðgerðir eins og kveðið er á um í reglugerð 
um Matvælaráð sem sett er samkvæmt lögum þessum.

y•

Matvælaráð skal skipað 7 aðilum sem eru þekktir vísindamenn á þessu 
sviði. Matvælaráð getur kallað til vísindamenn sér til aðstoðar eins og 
við á hverju sinni.

Starfsemi Matvælaráðs er öllum opin og allar upplýsingar um starfsemi 
þess opinberar.

Ráðherra skal kveða nánar á um í reglugerð um starfsemi ráðsins.

Matvælaráð skilar viðkomandi stjórnvöldum skýrslu einu sinni á ári

Matvælaráð hefur eigin fjárhag samkvæmt fjárlögum. Sjávarútvegs- og 
Landbúnaðarráðuneyti styður rekstur og tæknilega vinnu Ráðsins og 
sér því jyrir húsnæði.
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B.

Til að hœgt sé að nota áhœttugreiningu eins og til er œtlast er nauðsynlegt að 
bœta inn í frumvarpið greinum um áhættumat, áhættustjórnun og 
áhættukynningu. Eftirfarandi textar fela í sér tillögur sem gætu verið grunnur 
að nánari útfærslu:

x.

Allar aðgerðir og ákvarðanir sem teknar eru á grundvelliþessara laga 
skulu vera byggðar á áhættumati til að tryggja að hið almenna 
markmið að vernda líf  og heilsu almennings, nema því aðeins að því 
verið ekki við komið vegna eðli þeirra eða aðstæðna.

Áhættumat er framkvæmt afMatvælaráði.

Áhættumat skal byggt á bestu vísindalegu þekkingu og skilningi sem 
aðgengileg er á hverjum tíma og skal það framkvæmt á óháðan, 
raunsæjan hátt sem er öllum aðgengilegur.

y •

Áhœttustjórnun skal framkvæmd á grundvelli áhættumats, þar með talið 
jyrirbyggjandi aðgerðir, skoðanir og eftirlit, með það markið að 
minnka eða koma í vegfyrir hættur sem heilsu fólks getur stafað a f  
neyslu matvæla. Ahættustjórnun skal vera áhrifarík, óháð og innan 
eðlilegra marka.

Lögbær yfirvöld, sem um er getið í 5., 6. og 22. gr. skulu framkvæma 
áhættustjórnun með lögum, ákvörðunum, skoðunum, eftirliti og 
fyrirbyggjandi aðgerðum.

z.

Ahættukynning skal felast í skoðanaskiptum og miðlun upplýsinga og 
skoðana, sem grundvallast á áhættumati, milli Matvælaráðs og 
Lögbærra yfirvalda sem um getur í 5., 6. og 22 gr., stofnana, neytenda, 
stjórnendur fyrirtœkja og annarra sem málið kanna að varða.

C.

í  6. gr. frumvarpsins er fjállað um hlutverk Matvælastofnunar, m.a. varðandi 
innflutning á búfjárafurðum og öðrum vörum. í 27. gr. aogb  erfrekar kveðið 
á um þetta hlutverk. Þessar greinar mættu vera skýrari til að fullnægja 
ákvæðum 11. gr. reglugerðar 178/2004 að áliti undirritaðra.

Því er lagt til að setja nýja grein í frumvarpið, en nota má eftirfarandi texta 
sem tillögu:
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Matvæli ogfóður sem flutt er til landsins skal uppfylla ákvœði þessara 
laga og þeirra reglugerða sem settar eru á grundvelli þeirra.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og e f alþjóðasamningur er milli 
útflutningslands og Islands má flytja inn matvæli ogfóður á grundvelli 
ákvæða þess samnings svo framarlega sem slíkt brýtur ekki gegn 
ákvæðum um matvælaöryggi.

D.

Ifrumvarpið vantar ákvæði um útflutning, eins og kveðið er á um í 12 gr. 
reglugerðar 178/2004. Þetta skiptir máli fyrir matvælaiðnaðinn þar sem 
komið er í vegfyrir að framleiddar séu lággæða vörur til útflutnings til landa 
utan EES. Slíkur útflutningur gæti skaðað ímynd íslenskrar 
matvælaframleiðslu. ESB -reglur kveða einnig á um þann möguleika að gerðir 
séu sérstakir samningar við einstök lönd sem hafa aðrar kröfur en gilda innan 
EES.

Eftirfarandi texti er settur fram sem tillaga íþremur liðum sem gæti verið 
grunnur að nánari útfrerslu:

x

Þau matvæli ogfóður sem flutt eru frá landinu til landa utan EES skulu 
uppjylla ákvæði þessara laga nema annars sé krafist a f 
innflutningslandi svo framarlega sem matvælin uppjylla ákvæði um 
matvælaöryggi.

E f samþykktur hefur verið alþjóðasamningur milli Islands og 
innflutningslandsins, þá má flytja út matvæli ogfóður til 
innflutningslands sem uppfyllir ákvæði þess samnings, svo framarlega 
sem þau uppfylla ákvæði um matvælaöryggi.

y

Alþjóðlega viðurkennd skjöl og vottorð skulufylgja sendingum með 
matvælum ogfóðri sem er flutt inn eða út eða er íflutningi milli landa.

Skjöl og vottorð sem getið er um í 1. mgr. skulu vera frumrit sem 
auðkennd eru með hlaupandi númeri og skrifuð á skrifuð á íslensku og 
tungumáli innflutningslandsins.

z

Matvæli sem flutt eru til landsins og eru ætluð til neyslu um borð í 
millilandafarartœkjum eru undanþegin ákvæðumfyrri greina. Ráðherra 
setur nánari reglur um meðferð slíkra matvæla.

Matvæli og matvælaleifar sem flutt eru til landsins um borð í 
millilandafarartækjum og ætluð voru til neyslu um borð skal
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meðhöndla eins og kveðið er á um í lögum nr. 25/1993 um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, með áorðnum breytingum.

E.

í  reglugerðum ESB er lögð áhersla á að aðstoða lítil og meðalstór jyrirtœki. 
Það er þekkt staðreynd að það getur verið erfitt ogflókið fyrir stjórnendur 
þeirra að setja upp innra eftirlit. Því hefur ESB útbúið eigin leiðbeiningar auk 
þess sem heimildir finnast í reglugerðum til að nota leiðbeiningar sem 
starfsgreinarnar útbúa sjálfar. Þetta gœti t.d. verið nokkurs konar staðlað 
innra eftirlit þar sem er að finna allar verklagsreglur og eyðublöð. Slíkar 
leiðbeiningar hafa verið gefnar út og eru í notkun í aðildarríkjum ESB.

Ákvœði afþessu tagi eru talin mikilvœgfyrir landbúnaðinn og 
úrvinnslujyrirtæki. Það horjir því til bóta að vísa til slíkra reglna með 
einhverjum hætti í löggjöf. Því er lagt til að bæta við frumvarpið grein um 
þetta efni.

F.

I  frumvarpinu er hvergi getið um nýfæði, fæði sem ætlað er sykursjúkum né 
erfðabreytt matvœli. Það getur verið mikilvægt fyrir íslenskan landbúnað að 
þessar fieðutegundir séu skilgreindar þannig að hægt sé ákveða hvernigþær 
verða meðhöndlaðar.

Lagt er til að bæta greinum við frumvarpið sem skilgreina þær annars vegar 
ogfjalla um meðhöndlun þeirra hins vegar.

G.

Lagt er til að bæta í lögin nýrri grein um að Matvælastofnun útbúi 
neyðaráætlun (sjá 13 gr. 882/2004). Það er mikilvægt atriði fyrir alla, e f upp 
koma alvarleg tilfelli svo sem matareitranir eða -sýkingar, að málin séu tekin 
fyrir án tafa og á skipulega hátt. Ákvæði um þetta vantar ífrumvarpið.

Lagt et til að bæta við eftirfarandi grein:

Matvælastofnun ber að setja upp neyðaráætlun sem nota skal e f  fólki 
eða dýrum stafar bráð hætta a f matvœlum eða fóðri sem ekki er hægt 
að koma í vegfyrir með gildandi ákvæðum. Áætlunin skaljjálla um 
aðstæður sem gætu leitt til aðgerða, verklag, upplýsingaflæði og 
samskipti.

H.

Til þess er ætlast að lögbær yjirvöld geri eftirlitsáætlun árlega nokkur ár jram 
í tímann (á ensku: Multi Annual Control Plan). Þessar áætlanir skapa festu og 
fylgni við eftirlitið.
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Eftirfarandi textar eru tillögur sem gœtu verið grunnur að nánari útfœrslu:

Matvœlastofnun gerir áœtlun um kerfisbundið eftirlit árlega. Áœtlunin 
tekur til eftirlits með örveru- og efnainnihaldi matvœla ogfóðurs (hér 
kallað vöktun á matvœlaöryggi).

íþessari áœtlun skal kveðið á um aðferðir ogframkvœmd á slíkri 
vöktun, sýnatökur, greiningar á rannsóknastofu vegna örveru-, efha- og 
lífefnainnihaldi. Áœtluninni má t.d. skipta þrjá hluta, matvæli úr 
plöntum, matvœli úr dýrum og samsett matvæli.

Kveða skal sérstaklega á um fjármögnun áœtlunarinnar og til hvaða 
aðgerða skuli gripið, e f matvœli eða fóður inniheldur örverur, efni eða 
lífefni yfir settum mörkum.

Áætlum fyrir komandi ár skal vera fullbúin og samþykktfyrir 1 des. á 
ári hverju.

I.

Reglugerð 178/2002 kveður á um þátttöku aðildarlandanna í samskiptakerfi 
um matvælaöryggi (RASFF=Rapid Alert System for Food and Feed). Þó að 
ísland sé e.t.v. þátttakandi íþessu kerfi nú þegar, þá teljum við rétt að setja 
ákvæði um það í lög. Þetta kerfi er mikilvægur liður í forvörnum gegn 
matarsýkingum og -eitrunum sem og farsóttum og öðrum sjúkdómum manna 
og dýra.

Lagt er til að bæta við lögin grein um RASFF kerfið.

Viðaukar og aðrar heimildir:
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I kafli

Aðdragandi

Með bréfi Bændasamtaka íslands 8. júlí 2008 til Lagastofnunar Háskóla íslands var þess farið á 
leit að hún gerði álitsgerð sem fjallaði um og veitti svör við spumingum sem nánar eru 
tilgreindar í bréfmu. Beiðning tengist þskj. 825 — 524. mál, frumvarpi 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 (lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008). Spumingar 
Bændasamtakanna eru nánar þessar:

1. Hvort EES samningurinn gefur sérstakt svigrúm til þess fyrir ríkisvaldið að vemda góða 
sjúkdómastöðu íslenskra búfjárstofna og hreinleika afurða og með hvaða hætti megi beita 
EES samningnum með það að markmiði.

2. Er hugsanlegt að frjáls innflutningur (þ.e. innflutningur sem leiðir af matvælalöggjöf 
ESB) á lgöti og öðrum dýraafurðum (t.d. mjólkurdufti) frá ESB til íslands geti haft varanleg 
og óhagstæð langtímaáhrif annars vegar á íslenska búfjárstofna og hins vegar á lýðheilsu 
manna hér á landi.

Til frekari skýringar við þessa spumingu er gengið út frá því að íslenskir búfjárstofnar séu 
sérstaks eðlis og njóti því sem slíkir vemdar m.a. samkvæmt samningnum um ESB og 
Ríósáttmálanum. Vitað er að ýmsir sjúkdómar eru landlægir innan Evrópubandalagsins en 
þekkjast ekki hér eða í minna mæli (t.d. gin- og klaufaveiki, smitandi fósturlát og mæði, fótrot 
í sauðfé og blátunga). Greina þarf hvaða sjúkdómar þetta eru og hvort hætta sé á nýjum 
sjúkdómum þrátt fyrir eftirlitskerfi ESB. Þá þarf að meta hver hættan á auknu smitálagi sé við 
innflutning frá ESB og í hverju hún felist. Meta þarf einnig hvort uppruni vöru skipti máli 
(þ.e. frá hvaða svæði hún kemur) og hvort vinnslustig við innflutning (t.d. frosið eða ófrosið 
kjöt) skipti máli.

Meta verður í öðru lagi hvort fijáls innflutningur á kjöti og öðrum dýraafurðum kunni að hafa 
óhagstæð áhrif á lýðheilsu manna hér á landi. Eins og áður greinir er vitað að ýmsir 
sjúkdómar skaðlegir mönnum eru landlægir erlendis en þekkjast síður hér (t.d. kamfylobakter 
og salmónella). Þá er og þekkt að ýmsar vamaraðgerðir við framleiðslu afurðanna, t.d. notkun 
eiturefna og lyfja, er í lágmarki hér á landi miðað við önnur lönd. Meta þarf hvort þetta komi 
fram í betri lýðheilsu hér á landi. Greina þarf hvaða sjúkdómar þetta eru og hvort hætta á 
nýjum sjúkdómum sé fyrir hendi við frjáisan innflutning. Þá þarf hér einnig að bera saman 
mælanlega heilbrigðisþætti (t.d. langlífi, ungbamadauði o.fl.) og rökstyðja hugsanlegar 
ástæður fyrir þeim.
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3. Hvort íslensk stjómvöld þurfi að vegna innleiðingar matvælalöggjafar ESB (EES - 
samningsins) og alþjóðaskuldbindinga að færa í lög þær gjaldtökuheimildir á atvinnugreinina 
sem frumvarðið gerir ráð fyrir.

4. Að kanna hvort ákvæði í Evrópurétti um áhættugreiningu, -mat og -stjómun og túlkun sé 
að finna í frumvarpinu og hvort nota megi þessar reglur til að veijast hættum svo sem 
farsóttum, sýktum matvælum og öðrum hættum sem íslenskum búfjárstofnum og íslenskum 
neytendum geti stafað hætta af.

Lagastofiiun Háskóla íslands hefur með erindi dagsett 15. júlí 2008 leitað til okkar undirritaðra 
með beiðni um að við ynnum verkið á hennar vegum. Höfum við fallist á það og í framhaldi af 
því fylgja niðurstöður okkar hér með.

Ilkafli

Almenn atriði

í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) eru sett markmið sem lögð eru til 
grundvallar við framkvæmd hans og innleiðingu á löggjöf Evrópusambandsins (hér eftir 
skammstafað ESB) sem honum tengist. Eitt af markmiðum samningsins er að skapa samræmt 
viðskipta- og samkeppnissvæði sem nær til ákveðinna vöruflokka. Þessi ákvæði ná ekki til 
landbúnaðarvara eða dýra, en um þessar vörur gilda sérákvæði sem byggjast á 17.-19. gr. 
samningsins.

Þó að EES -samningurinn taki ekki til sameiginlegrar landbúnaðarstefnu ESB samþykktu 
samningsaðilar samkvæmt 19. gr. samningsins að auka smám saman viðskipti með 
landbúnaðarafiirðir fyrir árslok 1993 og á tveggja ára fresti eftir það. í bókun 3 er fjallað um 
viðskipti með iðnvaming sem unninn er úr ákveðnum landbúnaðarhráefnum. Þetta eru 
tiltölulega fáar vörur og eru þær taldar upp sérstaklega í bókuninni. Þó þessar vörur séu 
undanþegnar tollum þá þurfa þær og hráefiii sem notuð eru við framleiðslu þeirra að uppfylla 
heilbrigðislöggjöf ESB eins og aðrar landbúnaðarvörur.

EES -samningurinn bannar tolla og magntakmarkanir á inn- og útflutningi milli samningsaðila en 
samningurinn nær ekki til landbúnaðarvara og eru tollaáhrifin á viðskipti með landbúnaðarvörur 
því engin fyrir utan landbúnaðarvörur sem falla undir bókun 3 (unnar landbúnaðarvörur) sem fá 
sömu tollameðferð og vörur sem falla undir samninginn (tollfijálst).

Þó að landbúnaðarvörur hafi verið undanskildar meginákvæðum samningsins, þá miða ákvæði 
samningsins að því að samræma heilbrigðisreglur sem gilda um dýr og framleiðslu 
landbúnaðarvara, eins og dýraafurðir (fisk, kjöt, mjólk o.s.ftv.). Þessi ákvæði eru hluti af þróun 
innan ESB sem hófst þegar árið 1964 þegar teknar voru upp samræmdar reglur um viðskipti með
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dýr og dýraafurðir milii aðildarríkja ESB. Þessar regiur hafa þróast verulega, sérstaklega þegar 
tekinn var upp sameiginlegur markaður innan ESB 1. janúar 1993, en samfara þeirri breytingu 
var lagatextum breytt þannig að sömu reglur gilda nú um viðskipti innan aðildarríkjanna og milli 
þeirra. Samfara þessum breytingum voru allar skoðanir á landamærum milli aðildarríkjanna 
lagðar niður en samtímis teknar upp sérstakar heilbrigðisskoðanir á dýrum og dýraafurðvim á 
landamærum við ríki utan ESB (þriðju ríki).

Þessar reglur giltu að mestu óbreyttar þar til árin 2002 - 2004 þegar gefin var út ný löggjöf um 
matvæli, sem er sú löggjöf sem ísland þarf að yfirtaka nú ef viðauki I við EES -samninginn eins 
og hann stendur samkvæmt frumvarpinu er tekinn upp í íslenska löggjöf. Helstu breytingar ftá 
fyrri löggjöf voru þær að tekið hefur verið í auknum mæli mið af samningum Alþjóðaviðskipta- 
málastofnunarinnar, en þeir byggja á alþjóðastöðlum (Codex Alimentarius, OIE og IPPC2) sem 
leggja ríka áherslu á áhættugreiningu (áhættumat, áhættustjómun og áhættukynningu). Þessi 
ákvæði eru í dag grundvöllur löggjafar ESB á þessu sviði og ákvarðana sem taka þarf við þróun 
nýrrar löggjafar.

Önnur breyting sem verður á þessum tíma er stofiiun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) 
en aðalverkefni hennar er að framkvæma áhættumat. Þessi stofnun tók við verkefnum nokkurra 
nefnda sem höfðu starfað að svipuðum verkefrium um langt skeið, en á árunum frá 1990-2000 
varð smám saman ljóst að það var nauðsynlegt að fmna óháðan aðila sem unnt væri að treysta til 
að greina aðsteðjandi vandamál t.d. með öflun gagna á vísindalegan hátt og með aukinni notkun 
áhættumats. Þessari nýju stofnun hefur verið falið þessat verkefni. Hún er óháð öðrum 
stofnunum ESB, hefur eigin fjárhag og þeir sem þar starfa eru ráðnir á grundvelli hæfileika sinna 
eingöngu.

Stofnunin hefur nánar tiltekið það verkefni að safha upplýsingum um hina ýmsu þætti sem varða 
líf og heilsu manna og dýra. Hún hefur nú starfað í nokkur ár og unnið fjölda álitsgerða fyrir 
framkvæmdastjómina, Evrópuþingið og aðra aðila, hún hefur auk þess heimild til taka upp mál á 
eigin spýtur.

Viðauki I við EES -samninginn inniheldur sérstök ákvæði um fyrirkomulag varðandi heilbrigði 
dýra, dýraafurða og plantna, en í upphafi fékk Island samþykktar víðtækar undanþágur frá 
þessum ákvæðum vegna sérstöðu landsins, m.a. með tilvísun til langvarandi einangrunar 
íslenskra búfjárstofna og slæmrar reynslu af smitsjúkdómum sem bárust til landsins með 
innflutningi á lifandi dýrum m.a. á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar. Löggjöf um fóður og 
plöntusjúkdóma var hins vegar samræmd áður og gildir hún nú þegar fyrir ísland.

íslensk stjómvöld hafa fram til þessa notað sínar eigin reglur um innflutning á lifandi dýrum og 
búfjárafurðum sem miða að því að hindra að búfjársjúkdómar berist til landsins. Þetta 
fyrirkomulag hefur reynst vel og hefur mjög trúlega komið í veg fyrir farsóttir hérlendis, þó það 
hafi vissulega virkað letjandi á viðskipti innan EES með þessar vörutegundir.

1 Alþjóða dýraheilbrigðisstofnunin
2 Alþjóðanefnd um vemd plantna.
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ESB hefur talið að biýna nauðsyn beri til að samræma reglur ESB og landsrétt aðildarríkja EES 
að fullu. Þeir telja að einungis með því sé hægt að tryggja fijálst flæði landbúnaðarvara og 
lifandi dýra innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þar sem lögum um dýraheilbrigði og matvæli er 
ætlað að stuðla að heilbrigði manna og dýra viðkomandi lands er þetta viðkvæmt mál á Islandi 
sem annars staðar.

Þessi samræming hefur dregist mest vegna anna samningamanna ESB vegna inngöngu nýrra 
ríkja í ESB, en niðurstaðan liggur nú fyrir í fyrmefndu frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi. 
Fulltrúar ESB bentu á að með nýrri matvælalöggjöf bandalagsins væri ekki lengur hægt að skilja 
milli einstakra tegunda matvæla með sama hætti og áður, þ.e.a.s. að hafa sjávarafurðir sér. Því 
þótti liggja beint við að ísland tæki yfir matvælalöggjöf ESB í heild sinni til að halda óbreyttri 
stöðu um óheftan innflutning á sjávarafurðum. í samningunum tókst að semja um að áfram giltu 
íslenskar reglur um innflutning lifandi dýra og erfðaefnis og að baxm á innflutningi beina-, blóð- 
og kjötmjöls yrði óbreytt. Báðir þessir þættir eru mikilvægir til að styrkja núverandi 
heilbrigðisástand búfjár hér á landi í framtíðinni.

í ákvæðum samnings íslands við Alþjóðaviðskiptastofnunina um viðskipti með 
landbúnaðarafurðir, sem tók gildi 1. Júlí 1995, er aðalbreytingin sú að innflutningur á 
landbúnaðarafurðum er ekki lengur bannaður og ekki þurfi að gefa út sérstakar heimildir þegar 
um innflutning er að ræða. Til þess að koma í veg fyrír að dýrasjúkdóma og vemda heilsu lýðs 
og dýra sem kostur er, er heimilt að setja sérstakar reglur um innflutning sem skulu byggjast á 
vísindalegum rökum. Meginreglan er að ekki megi gera meiri kröfur um hollustu innfluttra vara 
en eru gildandi í innflutningslandinu. Að öðru leyti er hvexju aðildarríki heimilt að ákvarða með 
vísindalegum aðferðum hvaða áhættu það tekur um innflutning búfjárafurða og skyldan 
innflutning. Að lokum skal bent á að ráðstöfunum um hollustuhætti og heilbrigði dýra og 
plantna skal ekki beitt með þeim hætti að slíkt teljist vera duldar hömlur á alþjóðaviðskipti.

III kafíi

Um spurningu 1
1

Þann 23. október 2007 heimilaði ríkisstjómin staðfestingu á sex ákvörðunum sameiginlegu EES- 
nefndarinnar sem fela í sér breytingar á viðaukum og bókunum við EES -samninginn. Um var að 
ræða endurskoðun á undanþágu íslands frá I. kafla í viðauka I við EES -samninginn og upptöku 
löggjafar Evrópusambandsins um matvæli og fóður inn í EES -samninginn.

Framangreindar ákvarðanir sameiginlegu EES -nefndarinnar voru staðfestar af henni þann 26. 
október 2007 með fyrirvara um samþykki Alþingis. 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
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afleiddra gerða)3 hefur verið lagt fram um þær lagabreytingar sem nauðsynlegar eru vegna þeirra 
breytinga á EES- samningnum sem fylgdu í kjölfarið og innleiðingar fyrrgreindrar EES - 
löggjafar um matvæli og fóður.

Ákvarðanir sameiginlegu EES -nefiidarinnar sem hér skipta máli eru eftirfarandi:

a. Ákvörðun nr. 133/2007 sem varðar endurskoðun á þeim undanþágum sem ísland hefur 
hafit frá I. kafla í viðauka I við EES -samninginn, en þar er að finna þær ESB -gerðir sem taka til 
heilbrigðis dýra og dýraafurða. Samþykkt þessarar ákvörðunar að því er varðar ísland hefur í för 
með sér að ísland mun framvegis framfylgja reglum ESB á þessu sviði að mestu leyti að því er 
varðar búfjárafurðir til viðbótar við núverandi framkvæmd á reglunum er snerta sjávarafurðir. 
Þessar breytingar á EES -samningnum eru sagðar munu auka frelsi til innflutnings búfjárafurða á 
grundvelli heilbrigðiskrafna.

b. Ákvarðanir nr. 134/2007 og nr. 137/2007 sem varða heildarendurskoðun á 
matvælalöggjöf ESB. Önnur varðar reglugerð nr. 178/2002/EB um matvælalöggjöf, fæðuöryggi 
og Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA). Hin fjallar um reglugerðir ESB og varðar opinbert 
efitirlit með matvælum og fóðri og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla.

c. Ákvarðanir nr. 135/2007 og nr. 136/2007 sem fjalla um aukaafurðir eða úrgang frá 
dýrum sem ekki er ætlaður til manneldis.

d. Ákvörðun nr. 138/2007 sem fjallar um innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 183/2005, um hollustuhætti í fóðuriðnaði, auk afleiddra gerða.

2
í I. kafla í viðauka I við EES -samninginn er að finna þær ESB -gerðir sem taka til heilbrigðis 
dýra og dýraafurða og viðskipta með þær og markaðssetningu þeirra. Þessar gerðir fjalla um kjöt 
og kjötafurðir, fisk og fiskafurðir, mjólk, egg og afurðir úr þeim, dýrasjúkdóma, verslun með 
lifandi dýr, flutning á sæði og erfðavísum milli ríkja og um hormóna. I frumvarpinu segir 
efnislega að ísland hafi á sínum tíma samið um undanþágu frá upptöku allra gerða í þessum kafla 
af heilbrigðisástæðum einkum í þágu sjúkdómavama. Við þetta má þó bæta að ástæða er til að 
ætla að bæði lýðheilsusjónarmið og sjónarmið um að halda líffræðilegum fjölbreytileika hafi 
einnig búið þarna að baki. Reglur Evrópusambandsins varðandi fiskafurðir voru teknar upp í 
EES -samninginn en þó með þeim fyrirvara sem fram kemur í 1. nr. 54/1990 um innflutning dýra 
eins og síðar verður rakið.

í frumvarpinu kemur fram að framkvæmdastjóm ESB hafi sett það sem skilyrði fyrir yfirtöku á 
nýju matvælalöggjöfmni og þátttöku í Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) að fyrrgreind 
undanþága varðandi búfjárafurðir yrði endurskoðuð. Meginrökin fyrir þessu voru að ekki yrði 
lengur hægt að greina á milli búfjárafurða, sjávarafurða og annarra matvæla með sama hætti og 
áður, efitir að ný matvælalöggjöf ESB öðlast gildi, þar sem þær samræmdu reglur ná yfir 
matvælakeðjuna í heild sinni, án þess að skilja á milli einstakra tegunda matvæla. Með samþykkt 
ríkisstjómarinnar var fallist á að hefja viðræður við ESB um endurskoðun á undanþágu Islands 
og lauk þeim með endanlegu samkomulagi sumarið 2007. Endurspegla fyrrgreindar ákvarðanir 
sameiginlegu EES -nefndarinnar niðurstöðu þess samkomulags.

3 Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.
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3
Helstu atriði ákvörðunar 133/2007 eru eftirfarandi:

Frelsi til innflutnings búfjárafurða mun aukast. Stefnt er að því að búfjárafurðir fái sömu 
lagalegu stöðu hvað heilbrigðisreglur varðar og fískur og fiskafurðir hafa haft. Hluti þeirra 
vörutegunda sem áður hefur verið óheimilt að flytja til landsins eða einungis er heimilt að flytja 
inn með sérstakri heimild mun verða heimilaður á grundvelli heilbrigðiskrafha EES -löggjafar. 
Samkvæmt hinni nýju löggjöf verður ísland hluti af innri markaði ESB hvað heilbrigðiskröfur 
matvæla varðar, en ekki þriðja ríki eins og hingað til hefur verið og settar verða upp 
landamærastöðvar vegna kjöt- og mjólkurvara eins og gert hefur verið með fisk.

Nokkrar undantekningar eru þó frá þessari reglu. Þannig verður íslandi áfram heimilt að fóðra 
jórturdýr með fiskimjöli þrátt fyrir gildandi bann þess efnis innan ESB, ekki verður þörf á að 
ljarlægja áhættuvefi við slátrun (þar sem ísland er laust við kúariðu), ísland getur áfram bannað 
innflutning á beina-, blóð- og kjötmjöli, ekki þarf að innleiða sérstakar reglur sem varða líflömb 
sem flutt eru á bæi þar sem skorið hefur verið niður vegna riðu, ekki er gert ráð fyrir að reglur 
um dýravemd verði teknar yfir, nema hvað varðar aðbúnað og aðferðir við slátrun dýra, ekki er 
vikið frá banni Islands á innflutningi lifandi dýra (rök eru talin standa til slíks banns á grundvelli 
heilbrigðisástæðna) og loks hefur bieytingin engin áhrif á það fyrirkomulag sem er við lýði á 
innflutningi búijárafurða að því er varðar tolla.

4
íslensk yfirvöld hafa frest til 27. október 2009 til þess að innleiða þær gerðir ákvörðunar 
sameiginlegu nefndarinnar sem gilda um búfjárafurðir, kjöt, mjólk og egg. Fyrir liggja 
upplýsingar um að unnið sé að því að fá svokallaðar „viðbótartryggingar“ vegna salmonellu sem 
gæti þýtt að ESB tæki tillit til þess hve salmonellusýkingar eru fátíðar á Islandi. Slíkar 
viðbótartryggingar þýða að gera má auknar kröfur til innflutnings ákveðinna búfjárafurða til að 
fyrirbyggja útbreiðslu tiltekins sjúkdóms, sbr. nánar kafla VII.

5
Frumvarpið felur í sér breytingu á nokkrum lögum. Þessar breytingar eru grundvallaðar á 
reglugerð nr. 178/2002/EB um matvælalöggjöf, fæðuöryggi og matvælaöryggisstofhun Evrópu 
(EFSA) svo og öðrum þeim breytingum sem ákvörðun sameiginlegu EES -nefndarinnar fiá 16. 
október 2007 felur í sér og áður hafa verið raktar. Hér skal þetta nefnt:

Lög nr. 93/1995 um matvœli. Gert er ráð fyrir að talsverðar breytingar verði á þessum lögum með 
hliðsjón af reglugerð nr. 178/2002/EB og öðrum þeim gerðum sem nefnd eru í ákvörðun 
sameiginlegu- nefiidarinnar nr. 134/2007. Þess skal getið að með reglugerðinni voru settar 
heildarreglur um fæðuöryggi frá frumframleiðslu til markaðssetningar matvæla og var einnig 
kveðið á um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu sem hefur ráðgefandi hlutverki að gegna. 
Meginmarkmið reglugerðarinnar er að efla fæðuöryggi og stuðal þannig að hnökralausum 
viðskiptum með matvæli á innri markaðinum. Með reglugerðinni er leitast við að gera reglur um
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framleiðslu matvæla einfaldari og skilvirkari. Hún gildir á öllum stigum íramleiðslu, vinnslu og 
dreifingar matvæla og fóðurs og felur í sér víðtæka samræmingu á því sviði. Því gilda sömu 
grunnreglur um hollustuhætti óháð því hvort um er að ræða framleiðslu eða dreifingu á kjöti, 
fiski, matjurtum eða unnum matvælum.

Hér er rétt að nefha að frumvarpið felur m.a. í sér breytingu á 28. gr. laganna en samkvæmt 
núgildandi lögum er ráðherra heimilt að fyrirskipa nauðsynlegar varúðar- og vamaraðgerðir sem 
geta náð til landsins alls eða hluta þess. I stað þessa kemur nú ákvæði sem hljóðar svo:

í sérstökum tilvikum þar sem mat á fyrirliggjandi upplýsingum leiðir í ljós möguleika á heilsuspillandi 
árifum en vísindaleg óvissa ríkir áfram er ráðherra heimilt að samþykkja nauðsynlegar bráðabirgðaráðstafanir 
til að tryggja heilsu almennings vegna hugsanlegra heilsuspillandi áhrifa.
Ráðstafanir, sem eru samþykktar á grundvelli 1. mgr., skulu vera í réttu hlutfalli við markmið þeirra og ekki 
hamla viðskiptum meira en nauðsynlegt er. Ráðstafanimar skuiu endurskoðaðar innan eðlilegs tíma miðað 
við eðli þeirrar áhættu fyrir líf eða heilsu manna sem greind hefur verið og þá tegund vísindalegra upplýsinga 
sem þarf til að eyða vísindalegri óvissu og til að framkvæma umfangsmeira áhættumat.
Varúðar- og vamaraðgerðir skv. 1. mgr. geta náð til alls landsins eða hluta þess. Skal ráðherra, eftir því sem 
við á, hafa samráð við Matvælastofnun áður en til slíkra aðgerða er gripið.

Ákvæði þetta er í samræmi við ákvæði 7. gr. reglugerðar nr. 178/2002/EB um svonefnda 
varúðarreglu. Ákvæðið verður að túlka í samræmi við þá meginreglu matvælalöggjafar EB að 
markaðshindrandi aðgerðir eða aðgerðir sem leiða til ójafiira samkeppnisskilyrða eru ekki 
leyfðar nema í sérstökum undantekningartilvikum. í frumvarpinu segir að varúðarreglan byggist 
á því að við þessar sérstöku aðstæður sem verða til þegar ekki er hægt að eyða vísindalegri 
óvissu en hætta er á að matvæli valdi heilsutjóni geti verið nauðsynlegt að gera ráðstafanir til að 
fyrirbyggja hugsanlega heilsufarsvá fyrir þjóðfélagsþegnana. Hér má einnig nefna ákvæðin í 53. 
og 54. gr. fyrmefndrar reglugerðar og ákvæði 13. gr. reglugerðar 882/2004. Ákvæði 55. gr. eiga 
á við þegar alvarleg hætta kemur upp fyrir heilbrigði manna og dýra. Skal þá 
framkvæmdastjómin grípa til ráðstafana eins og nánar er rakið í greininni. Ákvæði 54. gr. fjalla 
um að aðildarríki geti samþykkt vemdarráðstafanir til bráðabirgða ef framkvæmdastjómin fer 
ekki að ákvæðum 53. gr. Ákvæði 13. gr. reglugerðar 882/2004 kveður á um viðbragðsáætlanir 
vegna fóðurs og matvæla og er sett til að koma á almennu áætluninni um áfallastjómun, sem um 
getur í 55. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002.

Lög nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegnþeim. Frumvarpið felur m.a. í sér breytingu á
10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og vamir gegn þeim. Aðalatriðin eru þau að 
innflutningshömlur varðandi flestar vörur sem rekja má til afurða úr dýraríkinu eru felldar brott, 
enda verður meginreglan sú að heimilt verði að flytja þessar vörur til landsins, uppfylli varan 
ákvæði evrópskra matvælareglugerða.

Þrátt fyrir framangreinda meginreglu verður þó áfram óheimill innflutningur ákjötmjöli, 
beinamjöli og blóðmjöli. Ástæður þess eru að einstökum ríkjum er áfram heimilt að banna 
innflutning þessara vara samkvæmt undanþágum sem sérstaklega eru samþykktar fyrir Island 
með bókun við_breytingu á I. viðauka EES- samningsins. Samkvæmt ákvörðun sameiginlegu 
EES -nefndarinnar nr. 133/2007 munu íslendingar áfram verða undanþegnir þeim gerðum í I. 
viðauka sem varða lifandi dýr, fyrir utan fisk og fiskeldi, ásamt gerðum sem varða fósturvísa,
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eggfrumur og sæði úr dýrum.

Rétt er að gera hér stutta grein fyrir lögum um innflutning dýra nr. 54/1990. Aðalatriðin eru 
þessi:

Meginreglan samkvæmt 2. gr. laganna er sú að óheimilt er að flytja til landsins hvers konar dýr, 
tamin eða villt, svo og erfðaefni þeirra.

Þrátt fyrir innflutningsbann samkvæmt 1. mgr. er heimilt að flytja til landsins lifandi fisk, 
krabbadýr eða lindýr frá eldisstöð, óháð þroskastigi, þ. m. t. hrogn og svil, að meðtöldum dýrum 
sem lifa upprunalega villt en eru ætluð til eldis í eldisstöð, enda skal innflutningurinn háður 
skilyrðum reglugerðasem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setur að fengnum umsögnum 
Matvælastofnunar, fisksjúkdómanefiidar, Veiðimálastofnunar og erfðanefndar landbúnaðarins. 
Við innflutning skal firamvísa skriflegri staðfestingu Matvælastofnunar á að uppfyllt séu skilyrði 
samkvæmt þessu ákvæði.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er heimilt, að fengnu vísindalegu áliti Veiðimálastofiiunar, 
að takmarka eða banna innflutning á lifandi laxfiskum, óháð þroskastigi, þ.m.t. hrognum og 
sviljum, ef ljóst má vera að aðrar vemdar- og friðunaraðgerðir sem kveðið er á um í lögum og 
stjómvaldsfyrirmælum duga ekki til að koma í veg fyrir erfðablöndun slíkra laxfiska við 
staðbundna náttúrulega stofiia sem ógnað gæti líffræðilegri fjölbreytni og stefht náttúrulegu 
stofnunum í hættu.

Síðastgreint ákvæði um bann við innflutning á lifandi laxfiskum og fleira studdist við nefiidarálit 
meiri hluta landbúnaðamefndar4 þar sem sagði m.a.:

Nefiidin fór mjög ítarlega yfir efnislega hlið málsins sem er þríþætt eins og áður sagði og óskaði eftir umsögn 
umhverfisnefiidar Alþingis um umhverfisþátt málsins, sérstaklega til að leita leiða til þess að koma til móts 
við þau sjónarmið sem komu fram í Qölda umsagna um málið, m.a. um hættu á óafturkræfum vistfræðilegum 
breytingum og hættu á að staðbundnir stofnar glati líffræðilegri fjölbreytni. Álit umhverfísnefndar er birt sem 
fylgiskjal I með nefndaráliti þessu og þar kemur fram að nefndin tekur undir það að nauðsynlegt sé að fara 
varlega í að heimila innflutninginn. Leggur hún einkum áherslu á að líffræðilegur fjölbreytileiki í íslenskum 
laxfiskum sé vemdaður. Þá tekur nefndin einnig fram að í þeim gögnum sem borist hafa komi fram 
upplýsingar um að ráðherra umhverfismála í framkvæmdastjóm Evrópusambandsins hafi einnig lagt á það 
ríka áherslu að líffræðileg fjölbreytni sé varðveitt. >ví sé mikilvægt að fyllstu varúðar sé gætt þegar tegundir 
eru fluttar á milli svæða til að draga úr hættunni á að tegundir með mismunandi erfðaeiginleika blandist hver 
annarri.

Frumvarpið varðar sjúkdómavamir á Evrópska efiiahagssvæðinu en samningurinn sjálfur er viðskiptalegs 
eðlis og tekur ekki til auðlindastjómunar og náttúruvemdar. Umrædd tilskipun (þ.e. tilskipun 91/67/EBE, um 
skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða, með síðari 
breytingum, innskot hér) varðar fijálst flæði vöru milli landa á Evrópska efnahagssvæðinu og er ætlað skv. 1. 
gr. að taka á heilbrigði eldisdýra í sambandi við markaðssetningu fiskeldisdýra og -afurða. Þó er tekið fram í

6

4 Sbr.: 130. löggjafarþing 2003-2004. Þskj. 290 —  111. mál.
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2. mgr. sömu greinar að tilskipunin gildi með fyrirvara um ákvæði bandalagsins eða innlend ákvæði um 
vemdun tegunda. Hagsmunimir sem í húfi eru og snúast um vemdun tegunda, staðbundinna stofiia og 
líffræðilegrar fjölbreytni eru sameiginlegir hagsmunir allra ríkja og eru alþjóðasamningar til marks um það, 
svo sem Ríósamningurinn um líffræðilega Qölbreytni og Bemarsamningurinn um vemdun villtra plantna, 
dýra og lífsvæða í Evrópu.

Þá ber enn fremur að gæta að 13. gr. EES- samningsins sem tekur til viðskiptahindrana á sviði frjálsra 
vöruflutninga og heimilar að leggja megi bönn eða höfl á innflutning, útflutning eða umflutning vara sem 
m.a. réttlætast af vemd lífs og heilsu manna eða dýra, gróðurvemd eða vemd þjóðarverðmæta. Enn fremur er 
tekið fram að slík bönn eða höft megi þó ekki leiða til gerræðislegrar mismununar eða til þess að duldar 
hömlur séu lagðar á viðskipti milli samningsaðila.

7
í 1. viðauka EES- samningsins sem fjallar um heilbrigði dýra og plantna er að finna svofellt 
ákvæði um öryggis- og vemdarráðstafanir

a) Ef bandalagið eða EFTA-ríki hyggst grípatil öiyggisráðstafana gegn öðrum samningsaðilum skal 
það tilkynna hinum samningsaðilunum um það án tafar.

Tilkynna skal öllum samningsaðilum og bæði framkvæmdastjóm EB og eftirlitsstofnun EFTA án tafar 
um fyrirhugaðar ráðstafanir.

Viðræður milli hlutaðeigandi samningsaðila, að beiðni annars hvors þeirra, skulu fara fram eins fljótt 
og unnt til þess að finna viðeigandi lausnir án þess þó að það hafi áhrif á möguleikann til að láta 
ráðstafanimar taka gildi þegar í stað

Ef ósamkomulag verður geta hlutaðeigandi samningsaðilar vísað málinu til sameiginlegu EES- 
nefhdarinnar. Náist ekki samkomulag innan sameiginlegu EES-nefndarinnar er samningsaðila heimilt 
að grípa til viðeigandi ráðstafana. Slíkar ráðstafanir skuiu takmarkaðar við það sem telst 
bráðnauðsynlegt til þess að ráða bót á ástandinu. Þær ráðstafanir skulu helst valdar sem raska minnst 
framkvæmd samningsins.

b) Ef framkvæmdastjóm EB hyggst taka ákvörðun um vemdarráðstafanir er varða hluta af 
yfirráðasvæði bandalagsins eða þriðja lands skal hún tilkynna EFTA-ríkjunum um það án tafar.

Ef framkvæmdastjórn EB tekur ákvörðun um vemdarráðstafanir er varða hluta af yfirráðasvæði 
bandalagsins skal hlutaðeigandi EFTA-ríki, sem samráð hefur verið haft við og eftir að staðan hefur 
verið könnuð, grípa til samsvarandi ráðstafana nema það telji ráðstafanimar ekki réttlætanlegar í ljósi 
stöðu hlutaðeigandi ríkis. I því tilviki skal það tilkynna eftirlitsstofriun EFTA og framkvæmdastjóm 
EB um það án tafar. Viðræður skulu fara fram eins fljótt og unnt er til að finna viðeigandi lausnir. Ef 
ósamkomulag verður skal fjórða undirgrein a-liðar gilda.

c) Akvæði a- og b -liða eiga við um ísland að því er varðar þau svið sem tilteknu gerðimar sem visað 
er til í 2. mgr. ijalla um.

Það leiðir af c) lið þessa ákvæðis að fyrrgreind öryggis- og vemdarákvæði a) og b) liðar 
taka m.a. til þeirra gerða sem hér koma við sögu. I framhaldinu er því við það miðað.
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í 18. gr. EES -samningsins segir:
,JVÍeð fyrirvara urn sérstaktJyrirkomulag (auðkennt hér) varðandi viðskipti með 
landbúnaðarafurðir skulu samningsaðilar tryggja að Jyrirkomulaginu (auðkennt hér), sem 
kveðið er á um í 17. gr. og a- og b-lið 23. gr. varðandi aðrar vörur en þær er heyra undir 3. 
mgr. 8. gr., verði ekki stofnað í hættu vegna annarra tæknilegra viðskiptahindrana. Ákvæði 
13. gr. skulu gilda.“ 5

Hið sérstaka Jyrirkomulag sem rætt er um í upphafsorðum ákvæðisins gildir um 
landbúnaðarvörur hvort sem þær falla utan eða innan efnissviðs EES -samningsins samkvæmt 3. 
mgr. 8. gr. samningsins. Dæmi um þetta er annars vegar 20. gr. EES -samningsins sem lýtur að 
viðskiptum með fisk og öðrum sjávarafurðum og hins vegar b) liður 3. mgr. 8. gr. EES 
samningsins sem fjallar um sérstakt fyrirkomulag varðandi tilteknar framleiðsluvörur. Hin 
auðkenndu orð þýða einfaldlega að það sérstaka fyrirkomulag, sem nánar er kveðið á um í 
viðkomandi ákvæðum, skuli halda sér.

Orðið Jyrirkomulag sem kemur fyrir síðar í 18. gr. þýðir væntanlega að í viðskiptum með vörur 
samkvæmt 17. gr. (þ.e. þær vörur sem hér eru til umræðu) megi ekki setja aðrar 
viðskiptahindranir en þær sem fram koma í 1. viðauka og þeim gerðum sem þar er vísað til. 
Tilgangurinn er því sennilega sá að útiloka að aðildarrikin geti sett frekari viðskiptahindranir en 
þar eru beinlínis ákveðnar á sviði þeirra landbúnaðarafurða sem 18. gr. tekur til. Sú mikilvæga 
undantekning er þó gerð frá þessu að tekið er fram að 13. gr. EES -samningsins gildi.

Þetta þýðir með öðrum orðum að heimilt er að setja sérstök ákvæði í I. viðauka EES - 
samningsins (og þær gerðir sem þar er vísað til) sem varða viðskipti og markaðssetningu með 
tiltekin dýr og afurða þeirra. Ennfremur er heimilt að setja ýmiss konar reglur um dýraheilbrigði í 
tengslum við þessar vörur enda þótt þau ákvæði feli í sér viðskiptahindrun. Hins vegar má ekki 
setja aðrar talonarkanir en þar ræðir um sem geta falið í sér slíkar hindranir.

Síðastnefnda reglan gildir þó ekki um viðskiptahindranir sem réttlæta má með skírskotun í 13. gr. 
EES -samningsins samkvæmt orðum 18. gr. hans. Þar sem þessi skírskotun getur skipt talsverðu 
máli fyrir það álitaefni sem hér er til úrlausnar verður að ræða gildissvið þess sérstaklega.

9

Ákvæði 13. gr. EES -samningsins taka til viðskiptahindrana á sviði fijálsra vöruflutninga og 
hljóðar svo:

8

5 Síðsta setningin er orðuð svo á ensku: Article 13 shall apply og á þýsku: Artikel 13 findet Anwendung.
6 Sjá nánar St. prp. nr. 100 (1991-1992) Om samtykke til ratifikasjon av Aftale om Det europeiske ekonomiske 
samarbeidsomráde (E0S), undertegnet i Oporto 2. mai 1992, Utenriksdepartementet, bls.126-127.
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„Ákvæði 11. og 12. gr. koma ekki í veg fyrir að leggja megi á innflutning, útflutning eða 
umflutning vara bönn eða höft sem réttlætast af almennu siðferði, allsheijarreglu, 
almannaöryggi, vemd lífs og heilsu manna eða dýra eða gróðurvemd, vemd þjóðarverðmæta, 
er hafa listrænt, sögulegt eða fomfræðilegt gildi, eða vemd eignarréttinda á sviði iðnaðar og 
viðskipta. Slík bönn eða höft mega þó ekki leiða til gerræðislegrar mismununar eða til þess að 
duldar hömlur séu lagðar á viðskipti milli samningsaðila.“

Ákvæði þetta er efnislega samhljóða 30. gr. (áður 36. gr.) samningsins um Evrópusambandið og 
því var ætlað að gegna líku hlutverki og það hefur í réttarkerfi Evrópusambandsins. Ákvæðið 
felur í sér undantekningu frá meginreglunni um frjáls vöruviðskipti. í rétti Evrópusambandsins er 
litið svo á að undantekningar þær sem um er fjallað í 30. gr. samningsins um Evrópusambandið 
séu tæmandi taldar. Jafhframt er litið svo á að ákvæðið gildi mun síður á sviðum þar sem 
lagasamræming hefur þegar farið fram.7 Ástæðan er sú að þegar Evrópusambandið hefiir 
framkvæmt tiltekna lagasamræmingu hefur það jafnframt litið til þeirra atriða sem 30. gr. fjallar 
um. í slíkum tilvikum ber því að fara eftir þeim reglum sem viðkomandi afleidd löggjöf (t.d. 
tilskipun) kveður nánar á um. Hafi lagasamræming á tilteknu sviði farið fram má því ætla að 
sjaldan sé unnt að grípa til 30. gr. samningsins um Evrópusambandið nema unnt sé að segja að 
ákvæði viðkomandi afleiddrar löggjafar næðu ekki til allra atriða eins og raunin virðist vera í 
máli því sem reifað verður hér síðar. Þá koma til álita forgangsáhrif ákvæða samningsins um 
Evrópusambandið um slík atriði.

í máli dómstóls bandalagsins C-67/978 reyndi á nokkur atriði sem hér koma við sögu. Málavextir 
voru þeir að í Danmörku var í gildi stjómsýsluákvörðun, sem studdist við tiltekin lög, þess efnis 
að bannað var að halda aðrar býflugur á eynni Leso (og nokkrum eyjum þar í kring) en þær sem 
tilheyrðu tiltekinni undirtegund (brúnar Les0-býflugur). Þessi ákvörðun var talin fara i bága við 
tilskipun 91/174/EEC ásamt síðari breytingum sem kveður á um ræktunar- og ættartölukröfur við 
markaðssetningu hreinræktaðra dýra innan bandalagsins. Danskur maður, Ditlev Bluhme, hafði 
brotið gegn fyrrgreindri ákvörðun og verið sóttur til saka fyrir dönskum dómstóli. Danski 
dómstóllinn óskað eftir forúrskurði dómstóls bandalagsins um tilteknar spumingar sem fyrir 
hann voru lagðar. í málinu var því m.a. haldið ftam að bannið í dönskum reglum mætti réttlæta 
með skírskotun til 30. gr., samningsins um Evrópusambandið, þ.e. með vísan til þess að verið 
væri að vemda tiltekna dýrategundir, og að þvi stæðust þær bandalagsrétt með vísan til þess.

Dómstóll bandalagsins féllst á þetta sjónarmið og taldi m.a. ekki skipta máli hvort um sérstaka 
undirflokka eða ættleggi tiltekinnar tegundar væri að ræða ef á annað borð um væri að ræða hópa 
sem hefðu einhverja eiginleika sem greindu þá frá öðrum hópum og sem af þeim sökum væru 
verðir vemdunar.9 Við lestur þessa dóms ber að hafa í huga að vemdun umræddra tegunda tók til 
mjög afmarkaðs svæðis. Það kann að skipta máli í ýmsum samböndum.

7 Sjá t.d. Stefán M. Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska Efnahagssvæðið, Reykjavík 2000, bls. 410-411. Sjá 
ennfremur til frekari skýringar sama rit bls. 393 þar sem fjallað er um svonefnda Cassisreglu og bls. 399 og áfram 
þar sem fjallað er um svonefnda Keckreglu.
8 Bluhme (ECR 1998, bls. 1-8033).
9 Nánar sagði svo í dóminum: 33 On this question, the Court considers that measures to preserve an indigenous 
animal population with distinct characteristics contribute to the maintenance o f biodiversity by ensuring the survival 
of the population concemed. By so doing, they are aimed at protecting the life of those animals and are capable of
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Ætla má að öll sömu sjónarmið og hér hafa verið rakin gildi um 13. gr. EES -samningsins og um 
fyrmefnda 30. ^r. samningsins um Evrópusambandið að því er varðar þær jframleiðsluvörur sem 
hann tekur til. Astæðan er sú að orðalag ákvæðanna er sambærilegt auk þess sem tilgangur EES - 
samningsins er að mynda einsleitt Evrópskt eftiahagssvæði sem grundvallist á sameiginlegum 
reglum og sömu samkeppnisskilyrðum svo sem segir nánar í aðfararorðum EES -samningsins.

Þegar hins vegar orð 18. gr. EES -samningsins eru skoðuð sést að 13. gr. samningsins á að gilda 
þrátt fyrir að 1. viðauki kveði á um sérstakt fyrirkomulag á því sviði sem um er að tefla. Þetta 
þarf e.t.v. ekki að koma á óvart í ljósi þess að EES -samningurinn tekur að meginstefiiu ekki til 
landbúnaðar og fiskveiða og að ein ástæðan fyrir þeirri skipan mála var langvarandi einangrun 
íslands og viðkvæmni fyrir farsóttum.10

10
En gildir þá fyrirvarinn í 13. gr. EES -samnings jafnvel þótt samningsaðilar hafi verið ásáttir um 
tiltekið fyrirkomulag í 1. viðauka sem hugsanlega fer gegn því ákvæði? Er hugsanlegt að Island 
geti borið fyrir sig ákvæði 13. gr. EES -samningsins þótt það samþykki þær gerðir sem hér um 
ræðir?11 Þetta er því aðeins vinnt ef litið er á skírskotunina til 13. gr. EES -samningsins í 18. gr. 
hans sem allsheijarfyrirvara sem ætti að gilda um öll ákvæði 1. viðauka (og þeirra gerða sem þar 
er vísað til) nema annað væri gagngert tekið fram. Við skýringu á þessu verður að hafa í huga að 
skírskotunin í 13. gr. virðist tilgangslaus eða tilgangslítil nema hún sé skilin með þessum hætti.12 
Það stafar af því að það fyrirkomulag sem samið var um í 1. viðauka jaftigilti þegar í upphafi í 
mörgum tilvikum þeim tilskipunum Evrópubandalagsins sem teknar voru upp í hann en í þeim 
hafði samræming á tilteknum sviðum einmitt farið fram. Þar að auki er engin heimild fyrir því að 
víkja frá ákvæðum 18. gr. (sem vísar í 13. gr. EES- samningsins) þó að nýjar gerðir séu felldar 
inn í I. viðaukann um heilbrigði dýra og plantna nema til komi breyting á EES- samningnum 
sjálfum í samræmi við ákvæði 118. gr. hans.

Skírskotunin til 13. gr. í 18. gr. EES -samningsins þýðir því með öðrum orðum að EES - 
samningurinn hefur að geyma sérstakan öryggisventil varðandi þær afurðir sem þama falla undir

being justified under Article 36 o f  the Treaty. 34 From the point o f view o f such conservation o f  biodiversity, it is 
immaterial whether the object o f  protection is a separate subspecies, a distinct strain within any given species or 
merely a local colony, so long as the populations in question have characteristics distinguishing them from others 
and are therefore judged worthy o f protection either to shelter them from a risk o f  extinction that is more or less 
imminent, or, even in the absence o f such risk, on account o f  a scientific or other interest in preserving the pure 
population at the location concemed.“
10 Þessi sjónarmið giltu e.t.v. ekki eins afgerandi fyrir önnur EFTA -ríki en þó er ljóst að þau beittu mikilli varúð í 
þessu efhi.
11 Alþingi hefur enn ekki samþykkt þá löggjöf sem hér um ræðir. Það hefiir hins vegar augljósa þýðingu að kanna 
hvort hugsanlegur beinn eða óbeinn fyrirvari af þess hálfu sem hefði stoð í 13. gr. EES- samningsins stæðist ákvæði 
hans.
12 Því mætti e.t.v. halda fram að skírskotunin í 13. gr. sé til komin vegna þess að umræddar vörur hafi fallið utan 
gildissviðs 3. mgr. 8. gr. samningsins og þar með utan EES- samningsins. Þetta er auðvitað ekki rétt í ljósi þess að 
allar vörur sem teknar eru til meðferðar í 17. gr. falla undir EES -samninginn enda er sá viðauki sem þar er vitnað í 
hluti afESS -samningnum, sbr. 119. gr. hans.
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heilbrigði dýra og plantna sem samningurinn um Evrópubandalagið hefur sennilega ekki að 
geyma í sama mæli.

Til þess að beiting 13. gr. EES -samningsins fái staðist verður hún að vera á því byggð að 
innflutningur á þeim dýrum og afiirðum þeirra sem hér ræðir um feli, þrátt fyrir allar 
vemdarráðstafanir sem gerðar eru með heimild í 1. viðauka og viðkomandi tilskipunum, í sér 
slíka hættu fyrir hið sérstaka lífríki íslands (eða annars ríkis að EES -samningnum) og lýðheilsu 
manna að bann við innflutningi eða aðrar svipaðar ráðstafanir mætti réttlæta með skírskotun til 
vemdar lífs og heilsu manna eða dýra, sbr. nánar 13. gr. Að sjálfsögðu verður að undirbyggja 
vöm af þessu tagi, ef á reyndi, með sérfiræðilegum álitsgerðum. í því sambandi hefur m.a. verið 
bent á að hættur sem kunna að vera því samfara að flytja landbúnaðarafurðir milli landa. Tvö 
atriði virðast skipta hér meginmáli:

• Bændasamtökin hafa í fyrsta lagi bent á að ýmsir sjúkdómar séu landlægir innan 
Evrópubandalagsins en þekkjast síður hér á landi (t.d. gin- og klaufaveiki, smitandi 
fósturlát og mæða). Samtökin telja spumingar rísa um hvaða sjúkdómar þetta séu og 
hvort hætta sé á nýjum sjúkdómum þrátt fyrir eftirlitskerfi ESB. Hættan kunni þá bæði að 
vera fólgin í auknu smitálagi við innflutning frá ESB og nýjum sjúkdómum. Vinnslustig 
vöru við innflutning geti einnig skipti máli.

• Samtökin telja einnig að meta verði hvort frjáls innflutningur á kjöti og öðrum 
dýraafurðum kunni að hafa óhagstæð áhrif á lýðheilsu manna hér á landi. í því sambandi 
hafi því verið haldið fram að ýmsir sjúkdómar skaðlegir mönnum séu landlægir erlendis 
en þekkjast síður hér (t.d. kamfylobakter og salmonella). Sömuleiðis hafi því verið haldið 
fram að ýmsar vamaraðgerðir við framleiðslu afurðanna, t.d. notkun eiturefiia og lyfja, sé 
í lágmarki hér á landi miðað við önnur lönd. Af þessum sökum sé hugsanlegt lýðheilsu 
hraki hér á landi við óheftan innflutning búfjárafurða þrátt fyrir eftirlitskerfí ESB.

11
Hin svonefnda varúðarregla (á ensku: precautionary principle) kemur til skoðunar við beitingu 
umræddrar 13. gr. EES -samningsins. Reglan merkir í því samhengi sem hér er um rætt að 
nægjanlegt sé að sýna fram á að vísindaleg óvissa ríki um áhættuna til þess að réttlæta að ríki 
grípi einhliða til viðeigandi ráðstafana ef efnisatriðum 13. gr. er fullnægt að öðru leyti. í 
samanteknu máli þýðir þetta að tilvist varúðarreglu ætti að öðru jöfnu að gera beitingu 13. gr. 
EES -samningsins auðveldari en vera myndi ef beinlínis þyrfti að sanna tilvist þeirrar áhættu sem 
um er að tefla.13

13 í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um varúðarregluna CC)M(2000)1, 9 segir svo: (...) the principle will be 
applied where scientific evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and there are indications thorough 
preliminary objective scientific evaluation that there are reasonable grounds for concem that the potentially 
dangerous effects on the environment, human, animal or plant health may be inconsistent with the chosen level of 
protection.
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Dómar dómstóls Evrópubandalagsins staðfesta þetta. Samkvæmt þeim hafa aðildarríkin í þeim 
tilvikum þar sem lagasamræming hefur ekki farið fram, heimild til að ákveða það heilsustig sem 
þau telja rétt að viðhafa fyrir borgara sína14 og þar sem m.a. má taka tillit til heilsufarsástands 
tiltekinnar þjóðar.15 Dómstóllinn skoðar þó vandlega hvort tilteknar ráðstafanir og stefna 
stjómvalda falli að því markmiði.16

Ef áhrif tiltekinnar vöru á vemd lífs og heilsu manna eða dýra er óviss geta aðildarríkin í 
meginatriðum ákveðið hvaða vemdunarstigi á heilsu þau vilja ná með hliðsjón af meginreglunum 
um fijálsa vöruflutninga.17 Hér er vert að geta máls framkvæmdastjómarinnar gegn Danmörku 
þar sem staðfest var að aðildarríkin gætu gripið til varúðarreglunnar í tilvikum þar sem 
vísindaleg óvissa var fyrir hendi um tiltekna hættu gegn lífi manna18 og í máli einu19 var sagt að 
einokun lyfsala í Frakklandi á smásölu lyfja mætti líta á sem réttmæta leið til að vemda

14 Sbr. t.d. mál nr. 97/83 Melkunie (ECR 1984), bls. 2367, grein 18.

15 Sbr. mál 94/83 AJbert Heijn BV (ECR 1984), bls. 3263, grein 16.
16 Sem dæmi um það á nefiia dóm í máli C-322/01 Deutscher Apotekerverband eV (ECR 2003), bls. 14887. 
Málavextir voru þeir að þýsk lög bönnuðu sölu lyfja með pöntun m.a. á netinu sem leiddi til þess að ekki var unnt að 
fá ly f í lyfjabúðum hvort sem þau voru lyfseðilsskyld eða ekki. Dómstóllinn féllst á að heilbrigðisástæður mæltu 
með því að takmarka viðskipti með lyfseðilsskyldum lyfjum en að það sama ætti ekki við um þau sem voru 
ólyfseðilsskyld. Svo segir í 119. gr. dómsins: Given that there may be risks attaching to the use of these medicinal 
products, the need to be able to check eífectively and responsibly the authenticity o f  doctors' prescriptions and to 
ensure that the medicine is handed over either to the customer himself, or to a person to whom its collection has 
been entrusted by the customer, is such as to justify a prohibition on mail-order sales. As the Irish Govemment has 
observed, allowing prescription medicines to be supplied on receipt o f  a prescription and without any other control 
could increase the risk o f  prescriptions being abused or inappropriately used. Furthermore, the real possibility o f the 
labelling o f  a medicinal product bought in a Member State other than the one in which the buyer resides being in a 
language other than the buyer's may have more harmfiil consequences in the case o f  prescription medicines.

17 Sbr. mál 174/82 Sandos BV (ECR 1983), bls. 2445, grein 16 þar sem bann við innflutningi á múslí með 
viðbættum vitamínum þótti réttlætt vegna þess að óvissa ríkti um skaðsemi neyslu vitamína a.m.k. e f þeirra væri 
neytt í miklu magni. svo segir: 16 As the Court found in its judgment of 17 December 1981 in case 272/80 (Frans- 
Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten (ECR 1981), bls. 3277, in so far as there are uncertainties at 
the present state o f  scientific research it is for the Member States, in the absence o f harmonization, to decide what 
degree o f protection o f the health and life o f  humans they intend to assure, having regard however for the 
requirements o f the free movement o f goods within the Community. Dómstóllinn heíur einnig staðfest sömu 
sjónarmið í síðari málum, sbr. mál C-121/0 Hahn (ECR 2002), bls. 1-9193, grein 45 þar var deilt um túlkun á 
tilskipun ráðsins 91/493/EEC sem kvað á um heilbrigðiskröfur fyrir framleiðslu og markaðssetningu fiskivara. í 
dóminum segir svo: It therefore appears, from the available data, that the current state o f  scientific research does not 
make it possible to determine with any certainty the precise concentration of Listeria monocytogenes pathogens 
above which a fish product poses a threat to human health. Therefore, it is for the Member States, in the absence of  
harmonisation, to decide what degree of protection o f the health and life o f humans they wish to assure, while taking 
account o f the requirements for the free movement o f goods.

18 Sbr. mál C-192/01 (ECR 2003), bls. 1- 9693, grein 97.
19 Mál 120/95 Decker /  Caisse de maladie des employés privés (ECR.1998), bls. 1-1831.
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lýðheilsu. í þessu máli má segja að dómstóllinn hafi gefið sér fyrirfram að tiltekið fyrirkomulag 
væri réttmætt til að fullnægja kröfunum um vemd lífs og heilsu.

Ákvæði 13. gr. EES -samningsins vemdar ekki líf og heilsu manna heldur einnig dýra eins og 
áður var rakið varðandi danska býflugnadóminn.

Við úrlausn þess álitaefnis sem hér um raeðir má einnig hafa hliðsjón af máli dómstóls EFTA í 
máli E-3/00 (Eftirlitsstofnun EFTA gegnNoregi). Þar reyndi á bannNoregs við innflutning á 
“com flakes” til landsins en sú aðgerð var talin fara í bága við meginregluna um fijáls 
vöruviðskipti. Af hálfu Noregs var því m.a. haldið fram að bannið stæðist þar sem 
efnasamsetningin í vörunni væri hættuleg heilsu manna og var vísað í 13. gr. EES samningsins 
því til stuðnings. Ekki var fallist á þetta en í dóminum er samt að finna ummæli um 
varúðarregluna20 og fleiri atriði sem eru svo langt sem þau ná í samræmi við niðurstöður 
dómstóls bandalagsins.

12
Við beitingu 13. gr. EES -samningsins verður einnig ávallt að gæta meðalhófsreglunnar sem er 
meginregla í bandalagsrétti og í rétti Evrópska efnahagssvæðisins. I henni felst að aðgerð verður 
að vera nauðsynleg til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt, að umræddar ráðstafanir verða 
að vera til þess fallnar að ná lögmætum markmiðum og að ekki skuli farið strangar í sakimar en 
nauðsyn ber til með hliðsjón af þeim markmiðum 21 Við mat á þessu ber væntanlega að hafa í 
huga að það teljast einnig hagsmunir Evrópusambandsins að lífnki hér á landi (sem og innan 
EES) sé ekki stefnt í óþarfa hættu. Krafan um meðalhóf gæti t.d. þýtt að við beitingu 13. gr. gæti 
aðildarríki ekki gripið til innflutningsbanns heldur yrði að láta sitja við aðrar umfangsminni

20 Svo segir í dóminum: 25 (...)  when there is uncertainty as to the current state of scientific research, it is for the 
Contracting Parties to decide what degree o f protection of human health they intend to assure, having regard to the 
fundamental requirements of EEA law, notably, the free movement o f goods within the European Economic Area. 
This means that a risk management decision rests with each Contracting Party. It is within the discretion of the 
Contracting Party to make a policy decision as to what level o f risk it considers appropriate. Under those conditions, 
a Contracting Party may invoke the precautionary principle, according to which it is sufficient to show that there is 
relevant scientifíc uncertainty with regard to the risk in question (...)  30 In many cases, the assessment o f such 
questions will show that there is a great measure of scientific and practical uncertainty linked to the issue under 
consideration. A proper application o f the precautionary principle presupposes, firstly, an identification of 
potentially negative health consequences arising, in the present case, from a proposed fortification, and, secondly, a 
comprehensive evaluation of the risk to health based on the most recent scientific information (...)  31 When the 
insufficiency, or the inconclusiveness, or the imprecise nature o f the conclusions to be drawn from those 
considerations make it impossible to determine with certainty the risk or hazard, but the likelihood of considerable 
harm still persists were the negative eventuality to occur, the precautionary principle would justify the taking of 
restrictive measures. 32 Such restrictive measures must be non-discriminatory and objective, and must be applied 
within the framework of a policy based on the best available scientific knowledge at any given time. The 
precautionary principle can never justify the adoption of arbitrary decisions, and the pursuit o f the objective of "zero 
risk" only in the most exceptional circumstances.

21 Sbr. t.d. fyrrgreindan dóm dómstóls EFTA í máli E- 3/00 þar sem segir: 28.(...) However, under the requirement 
of proportionality, the need to safeguard public health must be balanced against the principle of the free movement 
of goods. The mere finding by a national authority o f the absence o f a nutritional need will not justify an import ban, 
a most restrictive measure, on a product which is freely traded in other EEA States.
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ráðstafanir sem hugsanlega næðu sama markmiði. Reglan takmarkar því þær ráðstafanir sem 
aðildarríki kann að geta gripið til samkvæmt 13. gr. EES samningsins.

13

Hugsanlegt er að ísland bæri fyrir sig þau öryggisákvæði sem er að finna í EES -samningnum og 
þeim gerðum sem honum fylgja.

í fyrsta lagi má minna á 7., sbr. einnig 53. og 54. gr. reglugerðar nr. 178/2002/EB um svonefiida 
varúðarreglu en um hana er fjallað í lið 11 hér að framan. Aðalatriðin eru þau að gert er ráð fyrir 
að samsvarandi fyrirvarar verði gerðir með breyttum lögum nr. 93/1995 um matvæli. Ef 
breytingartillagan verður samþykkt mun ráðherra verða heimilt, í sérstökum tilvikum þar sem 
mat á fyrirliggjandi upplýsingum leiðir í ljós möguleika á heilsuspillandi áhrifum en vísindaleg 
óvissa ríkir áfram, að samþykkja nauðsynlegar bráðabirgðaráðstafanir til að tryggja heilsu 
almennings vegna hugsanlegra heilsuspillandi áhrifa. Hér er verið að tryggja heilsu almennings 
þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi og skulu ráðstafanir þessar endurskoðaðar með tilteknum 
hætti.

í öðru lagi ber að geta öryggisákvæða í núgildandi 1. viðauka við EES -samninginn. Nánar er þar 
í 3. mgr. I. kafla 1. í 1. viðauka sem fjallar um heilbrigði dýra og plantna að finna ákvæði sem 
segir efnislega að ef bandalagið eða EFTA -ríki hyggst grípa til öryggisráðstafana gegn hinum 
samningsaðilanum skuli það tilkynnt honum án tafar. Sama gildir um þær ráðstafanir sem grípa á 
til. Textinn verður að öðru leyti skilinn svo að viðkomandi aðili geti gripið til einhliða ráðstafana 
þegar í stað en samkomulagsumræður skulu þó hefjast strax og unnt er til að finna lausn á málinu 
ef einhver aðili krefst þess. Ef viðunandi lausn finnst ekki má skjóta málinu til sameiginlegu EES 
-nefndarinnar. Ef hún kemst ekki að samkomulagi getur aðili gripið til viðeigandi ráðstafana.
Þær ráðstafanir skulu helst gerðar sem raska sem minnst framkvæmt samningsins. Tekið er fram 
að ákvæðin um öryggis -og vamarráðstafanir skuli aðeins eiga við um Island varðandi þær gerðir 
sem ísland er bundið af. Nær samhljóða ákvæði er að finna í tilskipun ráðsins 89/662/EC um 
viðskipti með búfjárafurðir innan ESB.

í þriðja lagi má geta þess að samkvæmt 112. gr. EES -samningsins geta EFTA -ríki gripið til 
öryggisráðstafana þegar viss atvik koma upp. Greinin er svohljóðandi:

„1. Ef upp eru að koma alvarlegir efnahagslegir, þjóðfélagslegir eða umhverfislegir erfiðleikar 
í sérstökum atvinnugreinum eða á sérstökum svæðum, sem líklegt er að verði viðvarandi, 
getur samningsaðili gripið einhliða til viðeigandi ráðstafana með þeim skilyrðum og á þann 
hátt sem mælt er fyrir um í 113. gr.
2. Slíkar öryggisráðstafanir skulu vera takmarkaðar, að því er varðar umfang og gildistíma, 
við það sem telst bráðnauðsynlegt til þess að ráða bót á ástandinu. Þær ráðstafanir skulu helst 
gerðar sem raska minnst framkvæmd samnings þessa.
3. Öryggisráðstafanimar skulu gilda gagnvart öllum samningsaðilum.“
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Ekki er augljóst hvort ákvæði 112. gr. hefur hér sjálfstætt gildi þar sem tekið er sérstaklega á 
öryggisráðstöfunum í 1. viðauka að því er varðar heilbrigði dýra og plantna. Þetta stafar af því að 
viðaukinn telst hluti EES -samningsins, sbr. 119. gr. hans, sbr. einnig 98. gr. hans. Þetta skiptir 
þó e.t.v. ekki öllu máli þar sem ákvæðin um öryggisráðstafanir eru svipuð í báðum tilvikum, þ.e. 
í 1. viðauka og 112. gr. EES -samningsins.

Aðalatriðið varðandi allar framangreindar öryggisráðstafanir virðist vera að ekki verður gripið til 
þeirra nema af alvarlegum ástæðum sem að steðja og augljóst er þegar texti þeirra er skoðaður að 
þær eru hugsaðar sem hreinar bráðabirgðaráðstafanir sem ber að ráða bót á samkvæmt því kerfi 
um sáttaferli milli samningsaðila sem gert er ráð fyrir í viðkomandi heimildum. Þetta er m.a. 
þegar augljóst af þeim orðum ákvæðis 1. viðauka að ráðstafanimar sem gerðar eru skuli raska 
sem minnst framkvæmd samningsins. Líklegt er að öryggisráðstafanimar verði ekki notaðar gegn 
þeim hættum sem þegar voru fyrir hendi og þekktar voru við samþykkt tiltekinnar gerðar eða 
breytingu þeirra. Þar ber hæst að almennar og þekktar hættur á útbreiðslu dýrasjúkdóma hafa 
verið fyrir hendi frá undirritun EES -samningsins og allar götur síðan.

Helsti munur á öryggisráðstöfunum annars vegar og úrræðum þeim sem heimilt er að grípa til 
samkvæmt 13. gr. EES- samningsins er sá að síðastnefndu úrræðin eru ekki nauðsynlega 
bráðabirgðaráðstafanir eins og þær fyrmefiidu eru oftast. Þær eru almennt heldur ekki háðar jafn 
ströngum skilyrðunum um beitingu og sáttameðferð .

14

Ekki er vafi á því að dómstóll EFTA teldist hafa dómsvald til að leysa úr ágreiningsefhi sem 
kynni að rísa vegna beitingar 13. gr. EES -samningsins í tengslum við skuldbindingar samkvæmt
1. viðauka hans. Ef ísland hygðist beita ákvæðinu myndi það væntanlega gera fyrirvara um það 
við lagsetningu þó að fleiri möguleikar séu hugsanlegir í því efni. Það myndi aftur leiða til þess 
að Eftirlitsstofhun EFTA myndi að öllum líkindum höfða mál gegn íslandi fyrir dómstól EFTA 
af þeim sökum, þ.e. svonefht samningsbrotamál. Einnig er hugsanlegt að mál yrði lagt fyrir 
dómstól EFTA i formi ráðgefandi álits. Vamir íslands yrðu þá einkum byggðar á því að vegna 
sérstaks lífríkis hér á landi og hættu á ófyrirsjáanlegum og óafturkræfum atburðum ef 
innflutningur yrði heimilaður gæti umræddar gerðir eða hluti þeirra ekki gilt fyrir ísland nema 
með umraeddum fyrirvara. Slíkar röksemdir yrðu væntanlega svipaðar þeim sem Islendingar 
héldu fram við gerð EES -samningsins varðandi sérstöðu íslenskra bústofna vegna langvarandi 
einangrunar og viðkvæmni fyrir farsóttum ýmiss konar.

15
Niðurstöður í samanteknu máli um spurningu 1

Þann 23. október 2007 heimilaði ríkisstjómin staðfestingu á sex ákvörðunum sameiginlegu EES 
-nefndarinnar sem fela í sér endurskoðun á undanþágu Islands frá I. kafla í viðauka I við EES - 
samninginn og upptöku löggjafar Evrópusambandsins um matvæli og fóður inn í EES - 
samninginn. Löggjöf þessi tekur til heilbrigðis dýra og dýraafurða og viðskipta með þær og 
markaðssetningu þeirra. Hún íjallar um kjöt og kjötafurðir, mjólk, egg og afurðir úr þeim,
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dýrasjúkdóma, verslun með lifandi dýr, flutning á sæði og erfðavísum milli ríkja og um hormóna 
og felur m.a. í sér að frelsi til innflutnings búfjárafurða muni aukast ef löggjöf þessi verður 
innleidd í íslenska löggjöf. Reglur Evrópusambandsins um fiskafurðir hafa áður verið 
samþykktar og innleiddar í íslensk lög með tilteknum hætti.

Fyrir liggur frumvarp til laga (lagt fyrir alþingi á 135. Löggjafarþingi 2007-2008) um breytingar 
á ýmsum íslenskum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES- 
samninginn. Frumvarpið felur í sér breytingaákvæði í lögum sem nauðsynleg þykja til að 
fullnægja þeim sex ákvörðunum sameiginlegu EES- nefndarinnar sem fyrr eru nefiid.

Bent hefur verið á að ýmsir sjúkdómar séu landlægir innan Evrópubandalagsins en þekkjast síður 
hér á landi (t.d. gin- og klaufaveiki, smitandi fósturlát og mæða). Sumir telja að hætta kunni að 
vera fólgin í auknu smitálagi við innflutning frá ESB og nýjum sjúkdómum. Jafhframt þessu 
hefur verið bent á að fijáls innflutningur á kjöti og öðrum dýraafurðum kunni að hafa óhagstæð 
áhrif á lýðheilsu manna hér á landi þar sem ýmsir sjúkdómar skaðlegir mönnum séu landlægir 
innan Evrópusambandsins en þekkjast síður hér (t.d. kamfylobakter og salmonella) auk þess sem 
ýmsar vamaraðgerðir við framleiðslu afurðanna, t.d. notkun eiturefna og lyfja, sé í lágmarki hér á 
landi miðað við önnur lönd.

í EES -samningnum og þeim gerðum hans sem áður hafa verið ræktar er að finna öryggisákvæði 
sem ríki getur gripið til einhliða séu tiltekin skilyrði fyrir hendi. Möguleiki er því fyrir ísland að 
bera fyrir sig slík öryggisákvæði þegar skilyrði fyrir beitingu þeirra eru fyrir hendi. Gerð er 
samfelld grein fyrir þessum öryggisráðstöfunum í lið 13 í þessum kafla. Þessum 
öryggisákvæðum er það sameiginlegt að ráðstafanir samkvæmt þeim eru yfirleitt til bráðabirgða 
og ber því að endurskoða beitingu þeirra samkvæmt því strax og tilefni er til. Þessar heimildir 
eru einnig sumpart takmarkaðar við áhættu fyrir líf eða heilsu manna.

í álitsgerð þessari er komist að þeirri niðurstöðu að skírskotun 18. gr. EES -samningsins til 13. 
gr. hans þýði að EES -samningurinn hefur að geyma sérstakan öryggisventil varðandi þær afurðir 
sem þama falla undir heilbrigði dýra og plantna sem samningurinn um Evrópubandalagið hafi 
sennilega ekki að geyma í sama mæli. Engin heimild sé til að falla frá þessum ákvæðum EES - 
samningsins með því að breyta gerðum sem I. kafli í viðauka I við EES- samninginn tekur til. Sú 
niðurstaða leiðir til þess að 13. gr. EES -samningsins verður beitt til viðbótar við þau 
öryggisákvæði sem í gildi eru og önnur öryggisákvæði sem kunna að leiða af gerðum sem teknar 
verða upp.

Við beitingu 13. gr. EES- samningsins má segja að ríki hafi, innan tiltekinna marka, heimild til 
að ákveða það heilsustig sem þau telja rétt að viðhafa fyrir borgara sína. Ef áhrif tiltekinnar vöru 
á vemd lífs og heilsu manna eða dýra eru óviss geta aðildarríkin í meginatriðum ákveðið hvaða 
vemdunarstigi á heilsu þau vilja ná. Vísindaleg óvissa um áhrifin verður þó að liggja fyrir. 
Dómstólar EB og EFTA skoða þó vandlega hvort tilteknar ráðstafanir og stefna stjómvalda falli 
að umræddu markmiði og fullnægi meðalhófsreglu.
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Gildissvið ákvæðis 13. gr. EES -samningsins er bæði víðtækt og ótímabundið. Það er víðtækt þar 
þær nær til allra ráðstafana sem réttlæta má með hliðsjón af vemd lífs og heilsu manna eða dýra. 
Vemdin tekur einnig til undirflokka eða ættleggi tiltekinna tegunda dýra. Ráðstafanir þessar eru 
einnig ótímabundnar með hliðsjón af því að þær standast meðan sú hætta varir sem um er að 
tefla.

IVkafli

Um spurningu 2

1. Áhœtta vegna innflutnings

Eins og áður heíur verið getið fylgja öllum viðskiptum með búQárafurðir einhver áhætta en 
hversu áhættan er mikil er háð mörgum atriðum.

Hér á landi hefur sú meginregla gilt að bannaður hefur verið innflutningur á afurðum dýra sem 
hætta er á að geti borið með sér smitefni sem valdið gæti sjúkdómum í mönnum og dýrum. Þetta 
hefur reynst vel og árangurinn verið sá að heilbrigðisástand búfjár er hér mjög gott og sjúkdómar 
í fólki af völdum smitefnis sem berst með afurðum dýra að sama skapi fágætir. Nokkurt magn 
kjöts hefur verið flutt inn á undanþágum undanfarin ár (t.d. ca. 776.8 tonn á tímabilinu jan.-júlí 
2008) og búast má við vaxandi innflutningi ef tollkvótar verði auknir sem gæti aukið líkur á að 
búfjársjúkdómar berist til landsins.

Saga innflutnings til íslands á búfé og þá sérstaklega þau slys sem urðu í lok nítjándu aldar, 
þegar riða barst til landsins og síðan um miðja fjórða áratug síðustu aldar þegar nokkrir alvarlegir 
sjúkdómar bárust til landsins, segir okkur að erfltt getur verið að koma algjörlega í veg fyrir að 
farsóttir berist til landsins. Erfitt er að segja til um hvort þessar farsóttir hefðu greinst með 
nútíma aðferðum. Að minnsta kosti hefði verið erfltt að finna riðu og mæðu þar sem báðir 
sjúkdómamir hafa mjög langan meðgöngutíma.

En hvemig hefur búfé vegnað sem flutt hefur verið erlendis? Mest hefur e.t.v. verið flutt út af 
hestum til Evrópu og eftir því sem undirritaðir komast næst þá hafa þeir fyrst og fremst þjáðst að 
ofnæmi, svo kölluðu sumarexemi en ekki af öðrum sjúkdómum. Talið er að ákveðin flugutegund 
sem landlæg er í Evrópu sé aðal orsakavaldurinn.

Nautgripir hafa verið fluttir til Færeyja þar sem þeir hafa komist í snertingu við aðra nautgripi. 
Ekki er vitað nákvæmlega um sjúkdómsferil þessara nautgripa, en samkvæmt fáanlegum 
heimildum hafa ekki komið upp sérstakir sjúkdómar sem ekki finnast hér á landi.
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Þá hefur sauðfé verið flutt til Kanada, Bretlands og Danmerkur. í einu tilfelli kom upp 
mæðuveiki (Kanada) en um önnur tilfelli af sýkingum öðrum en þeim sem finnast hér á landi er 
ekki vitað.

í ný-sjálenskum rannsóknum þar sem skoðað var hvaða líkur séu á að dýrasjúkdómar berist til 
landsins með hráu nautakjöti eða kjötafurðum unnum úr því er talið að eftirtaldar forsendur verði 
að vera til staðar:

1. Sjúkdómurinn verður að vera tilstaðar í upprunalandinu.
2. Sláturdýr verður að vera sýkt við slátrun eða skrokkur mengist við vinnslu.
3. Smitefni finnist í ætum vef.
4. Sýkt kjöt (afurð) komist í gegnum heilbrigðisskoðun.
5. Smitefnið í kjötinu lifi af geymslu og frekari vinnslu í nægjanlegu smitmagni.
6. Smitefnið geti valdið sýkingu um meltingarveg.
7. Sýrustig kjöts fari ekki undir 6ph eftir slátrun.

Þessir þættir eru taldir hér upp til að sýna hvaða upplýsingar þurfa að liggja fyrir er meta skal 
hættuna á að búfjársjúkdómar berist með úrbeinuðu nautakjöti. Með upplýsingar um 
framangreind atriði er auðveldara að meta áhættuna á innflutningi smitefnis með kjöti miðað við 
sjúkdómsástand innflutningslandsins og banna þar með væntanlegan innflutning ef slíkt er 
lagalega mögulegt.

Sem dæmi má nefna að samkvæmt þessum kröfum væri hægt að flytja inn kælt eða frosið 
nautakjöt þó að gin- og klaufaveiki sé staðfest í upprunalandinu ef fyrir liggja opinber vottorð 
um að:

a) Sláturdýrin væru laus við sjáanleg einkenni gin- og klaufaveiki þegar slátrun fer fram.
b) Sláturdýrin kæmu frá svæðum sem væru laus við gin- og klaufaveiki.
c) Sýrustig kjöts sé undir 6pH efitir slátrun

Innflutningur á nautakjöti frá Argentínu til Bretlands og annarra Evrópuríkja hefur átt sér stað á 
þessum forsendum síðastliðin 30-40 ár án þess að gin- og klaufaveiki hafi borist með kjötinu. 
Ákvörðun um þetta fyrirkomulag byggist á vísindalegum niðurstöðum og að ásættanleg áhætta sé 
tekin af heilbrigðisyfirvöldum í innflutningslandinu. Hætt var við innflutning á nautakjöti 
upprunnu í Argentínu til íslands fyrir nokkrum árum þar sem gin- og klaufaveiki kom upp í 
Argentínu um það leyti sem innflutningurinn átti að eiga sér stað.

Þegar fyrirhugaður er innflutningur á kjöti af öðrum búfjártegundum og um er að ræða aðrar 
tegundir smitsjúkdóma fer sambærilegur skoðunarferill í gang og áhættan er metin með 
vísindalegum aðferðum.
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Undanfarið hefur mikið verið rætt um veirusjúkdóminn blátungu sem leggst á nautgripi, sauðfé 
og geitur og hættuna á að hann gæti borist hingað til lands með kjöti. Sjúkdómurinn hefur dreifst 
norður eftir Evrópu undanfarin ár og nú búið um sig í Danmörku. Blátunga smitast ekki milli 
dýra heldur berst smitefnið með blóðsjúgandi skordýrum á ákveðnum árstímum og eru því mjög 
litlar líkur á að smitefhi berist með kjöti hingað til lands.

Alifuglakjöt er stærsti hluti kjötinnflutningsins og hefur hann farið stöðugt vaxandi frá því hann 
var fyrst leyfður um miðjan síðasta áratug en aðeins innflutningur á frystum afurðum hefur verið 
leyfður. Frysting útilokar ekki að veirur berist með afurðunum en flestir illkynja 
alifuglasjúkdómar eru af völdum veirusýkinga. Innflutningur á hráum kældum afurðum mun því 
lítið auka veirusmitálagið frá því sem nú er.

Önnur ástæða til að hræðast innflutning á hráu kældu alifuglakjöti er mengun af völdum 
salmonellu og kamfylóbakter sýkla sem að óbreyttu munu eflaust valda auknum matarsýkingum 
(magakveisu) í fólki hér á landi. Til vamar að mengað kjöt af völdum salmonellu berist hingað er 
áhrifaríkast að ísland noti heimildir til taka upp samærilegt kerfi og gildir í Svíþjóð, Finnlandi og 
Noregi um vamir gegn salmónellu í alifuglaeldi og viðurkennt er af heilbrigðisyfirvöldum ESB. 
Á hinn bóginn er ekkert sambærilegt kerfi til vamar útbreiðslu kamfýlóbakter í alifuglaeldi til 
innan ESB og enginn lagagrundvöllur til að setja upp slíkt kerfi. Hér á landi hefur aftur á móti 
tekist að þróa eftirlitskerfi sem má segja að eigi sér ekki hliðstæðu annars staðar í heiminum og 
vakið hefijr athygli. Innflutningur á fiystum afurðum getur haldið áfram eins og verið hefur því 
að kamfylóbakter sýkillinn drepst að mestu við frystingu en smitálag mun vaxa verulega ef leyft 
er að flytja inn ófrosið alifuglakjöt.

Rétt er að geta þess hér að tilgangur heilbrigðisreglna bæði hjá WTO og ESB er að öll ríki megi 
halda því heilbrigðisstigi sem er í innflutningslandinu og skuli ekki flytja inn vöru sem geti 
skapað lakara ástand en fyrir er í landinu með því skilyrði að ráðstafanimar teljist ekki vera 
duldar hömlur á alþjóðaviðskiptum. Þessi regla hefur þó lítil áhrif á það málefni sem hér er til 
umræðu þar sem tími samninga er liðinn og aðeins er um það að ræða að yfirtaka reglur ESB 
eins og þær liggja fyrir, sbr. þó það sem segir í liðum 10 -  12 í kafla III um beitingu 13. gr. EES 
- samningsins..

Innflutningur á eggjum til manneldis hefur að mestu leyti verið baxmaður m.a. vegna þess að 
eggið getur smitast strax í eggjastokkunum og smitefni lifað af sótthreinsun utan á eggjaskumi 
Þessu banni verður aflétt ef frumvarpið verður samþykkt. Aftur á móti hefur innflutningur á 
hitameðhöndluðum eggjamassa verið leyfður. Frjóegg hafa verið flutt inn með reglulegu millibili 
til endumýjunar á erfðaefni en fjallað er um þær reglur í lögum um innflutning dýra sem falla 
ekki undir þetta frumvarp.

Innflutningur á gerilsneyddum mjólkurafurðum (jógurt og ostar) hefur verið leyfður samkvæmt 
tollkvótum. Einnig hefur mjólkurduft verið flutt inn þegar um hefur verið að ræða skort á 
neyslumjólk. Einnig hefur mjólkurduft til lögunar mjólkurblöndu handa ungbömum verið flutt 
inn í drjúgu magni.
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2. Álmennt um heilsu Islendinga.

Það er þekkt að íslendingar eru við góða heilsu og lifa lengi. Helstu niðurstöður um tíðni 
matvælasýkinga í ESB er að finna í viðauka I við þessa skýrslu. Þar kemur fram að 
matarsýkingar sem upp koma í fólk hérlendis eru flestar upprunnar erlendis. Þessar staðreyndir 
styðja þá fullyrðingu sem sett er fram í spumingu 2 um að lýðheilsa sé betri á íslandi en víða 
annarsstaðar.

Margir þættir geta valdið þessu og erfitt að skýra vægi einstakra þeirra. Heilsa er samanlögð 
niðurstaða ótal þátta og til að neffaa aðeins fáa, þá má benda á lifnaðarhætti, loftslag, mataræði, 
matvæli, húsnæði, vatn, ferðalög, erfðir, menntun, fjárhag, heilsugæslu þ. m. t. aðbúnaður 
ungbama og aldraðra. Sú spuming sem hér er til umræðu tengist aðeins einum þessara þátta, þ.e. 
matvælum og þar að auki aðeins hluta þeirra, því stór hluti af fæðu íslendinga er innfluttur. 
Nægir að nefna t.d. nær allt kommeti og pastavörur. Auk innfluttra vara þá er fiskur og 
fiskafurðir stór hluti af fæðu íslendinga sem flækir enn frekar samanburð búfjárafurða við önnur 
lönd. Þó verður gerð hér tilraun til að svara spumingunni um áhrif innfluttra búfjárafurða með 
tilliti til lyfja og eiturefna samkvæmt þeim upplýsingum sem fengust innan þeirra tímamarka sem 
sett vom til að semja þessa álitsgerð.

Sem svar við þessari spumingu þarf að hafa í huga að ísland hefur í mörg ár tekið þátt í skimun 
og mælingum á vegum ESB, en öll aðildarríki og ríki sem flytja vörur til ESB þurfa að 
framkvæma þessar mælingar. Engin grundvallarbreyting verður á þessu kerfi við yfirtöku 
Islands á viðauka I við EES -samninginn og því ekki við því að búast að þessi þáttur hafi mikil 
áhrif á heilsu manna og dýra.

Ólafur Reykdal, sérfræðingur hjá Matís vann samanburð á efnainnihaldi landbúnaðarvara á 
íslandi árið 2001 og var þessi úttekt uppfærð árið 2006. Þar er t.d. tekið tillit til þrávirkra 
lífrænna efna, þungmálma, lyfja og fjölhringa arómatískra kolefnissambanda. Það eru í flestum 
tilfellum Norðurlönd sem notuð eru til samanburðar en í sumum tilfellum lönd í Mið-Evrópu.

Niðurstaðan Ólafs er sú að afurðir á íslandi séu í flestum tilfellum vel undir viðmiðunarmörkum, 
bæði varðandi niðurstöður eiturefna og lyfja og með því lægsta sem þekkist i Evrópu. Gott dæmi 
um þetta er cadmium í lifur og nýrum lamba, en þar em iðnaðarlönd álfunnar með hæstu gildin. 
Þó þau séu ekki alveg sambærileg vegna aldursmunar lambanna sem skoðuð em, þá er munurinn 
svo mikill að það ætti að vega vel upp á móti. Niðurstöður á blýmagni gefa svipaðar 
niðurstöður.

Niðurstöður á ýmsum öðrum eiturefnum er erfitt að bera saman þar sem ekki em birtar nægar 
niðurstöður frá öðrum löndum til samanburðar.

3. Ahrif efnainnihalds í mjólk
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Skiptar skoðanir eru um hvort innihald beta-kasein-A-1 í mjólk valdi aukinni tíðni sykursýki í 
fólki. Rannsóknir benda til þess að beta-kasein-A-1 í mjólk geti aukið líkur á eða valdið 
sykursýki af gerð 1 í fólki. Sjúkdómurinn, sem krefst ævilangrar insúlínmeðferðar, þróast 
snemma á lífsleiðinni og greinist meðal bama. Hlutfallslegt magn beta-kaseina í mjólk ákvarðast 
af erfðum dýranna. Inga Þórsdóttir prófessor í næringarfræði birti gein í virtu vísindatímariti 
(Pedriatrics) um þetta árið 2000 þar sem þessi kenning var athuguð gaumgæfilega. Niðurstaðan 
var sú að íslensk mjólk hefði aðra samsetningu en mjólk í nágrannalöndum okkar sem gæti haft 
áhrif á lægra nýgengi sykursýki hjá bömum hérlendis. Á árunum 2002 og 2006 m.a. voru birtar 
frekari rannsóknir sama höfundar þar sem fyrri niðurstöður em skýrðar og bent á að tengsl séu 
sterkust milli neyslu ungra bama af beta-kasein-A-1 og þróun sykursýki. Hlutfall A-1 mældist 
mun lægra og A-2 hærra í íslenskri mjólk en mjólk seld neytendum í nágrannalöndunum. 
íslenska mjólkin líktist meira mjólk sem seld var fyrir nokkrum áratugum víða í heiminum áður 
en stór hluti mjólkurkúa var kynbættur og stækkaður. í seinni rannsókn sama höfundar var 
munurinn þó minni. Enn er því erfitt að draga þá ályktun af rannsóknunum að íslensk mjólk hafi 
sérstök bein áhrif á heilsu íslendinga, skilyrði er að minna sé af A-1 og meira af beta-kasein-A-2. 
Ef magn beta-kasein-A-1 er lægra í mjólk íslenkra kúa, en kúakynja í öðrum ESS löndum þá 
gæti þessi innflutningur hugsanlega aukið tíðni sykursýki í bömum hér á landi. Mjólk var víðast 
hvar í heiminum hlutfallslega ríkari af beta-kasein-A-2 áður fyrr, en nýgengi sjúkdómsins hefur 
aukist samfara meira magni af A-l. Hlutföllum milli A-1 og A-2 beta- kaseina má breyta smátt 
og smátt með vali nautgripa til eldis. Þekkt er að breytingar hafa nýlega orðið á m.a. finnskri og 
hluta af ný- sjálenskri mjólk sem í dag hafa nú aftur beta- kasein samsetningu sem er líkari því 
sem hún var fyrir nokkrum áratugum í þessum löndum og eins og hún var mæld tiltölulega fyrir 
nokkrum árum í íslensku mjólkinni."

Ekki fundust frekari greinar um áhrif íslenskrar mjólkur á heilsufar í samanburði við aðra mjólk.

4. Langlífi og ungbarnadauði.

Leitað var upplýsinga hjá Haraldi Briem sóttvamarlækni hjá Landlæknisembættinu vegna 
þessarar spumingar. Þar kom fram að töluverðar upplýsingar liggi fyrir um að langlífi sé eitt hið 
mesta sem um getur og ungbamadauði með því lægsta sem þekkist.

Hann telur þó mjög varasamt að draga þá ályktun að þessar staðreyndir tengist ákveðnum 
matvælum, þar sem nær óendalegur fjöldi atriða hefur hér áhrif. Hann telur jafnframt að litlar 
eða engar líkur séu á að innflutningur búfjárafurða hafi áhrif á langlífi eða ungbamadauða meðal 
íslendinga á meðan eðlilegu heilbrigðiseftirliti sé haldið uppi.

Vkafli 

Um spurningu 3

Þau ákvæði sem fram koma í frumvarpinu, og byggjast á 27. grein reglugerðar 882/2004, fela í 
sér heimild til innheimtu á kostnaði vegna eftirlitsins. Samkvæmt túlkun framkvæmdastjómar
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ESB sem liggur fyrir22, þá var það ætlun löggjafans þegar reglugerðin var sett að takmarka 
skyldur aðildarríkjanna til að leggja á gjöld samkvæmt reglugerðum 852/2004 og 853/2004. Það 
er auk þess skoðun framkvæmdastj ómarinnar að aðildarríkjunum skuli vera heimilt að takmarka 
gjaldtöku við það sem kveðið var á um í tilskipun 85/73/EEC þannig að ekki kæmi til nýrra 
kvaða vegna gjaldtöku þegar ofangreindar reglugerðir 852- og 853/2004 tækju gildi.

Samkvæmt sömu heimild ber að skilja 2. mgr. 27. gr. reglugerðar 882/2004 sem eftirfarandi: 
Aðildarríkin skulu þó tiyggja innheimtu gjalds að því er varðar starfsemina sem um getur í A- 
þætti IV. viðauka og A þætti V. viðauka sem aðildarríkin voru skyldug til að innheimta gjöld 
fyrir samkvæmt tilskipun 85/73/EEC þegar reglugerðin tók gildi.

Samkvæmt þessu ber aðildarríkjunum að innheimta lágmarksgjöld samkvæmt 2. mgr. 27. gr. 
reglugerðar 882/2004 fyrir eftirlit samkvæmt reglugerðum 852- og 853/2004, svo framarlega 
sem slíkt var skylda samkvæmt 1., 2. og 3. gr. tilskipunar 85/73/EEC þegar reglugerð 882/2004 
tók gildi. Af þessu leiðir að þau lágmarksgjöld sem kveðið er á um í þáttum B í viðaukum IV og
V eiga eingöngu við það eftirlit sem þar er getið. Þessi ákvæði takmarka þó á engan hátt skyldur 
aðildarríkjanna að framvæma allt eftirlit samkvæmt ofangreindum reglugerðum. Ekki hefur verið 
tekið tillit til þessara sjónarmiða við gerð frumvarpsins.

í 6. mgr. 27. gr. 882/2004 er heimild til að taka lægri gjöld en kveðið er á um í 5 málsgrein 
greinarinnar þegar dregið hefur úr tíðni opinbers eftirlits með tilteknum tegundum fóðurs, 
matvæla eða starfsemi, með hliðsjón af innra eftirliti og rekjanleikakerfum fóður- eða 
matvælafyrirtækja og umfangi þess samræmis sem hefur komið í ljós við opinbert eftirlit eða til 
að taka tillit til þeirra viðmiðana sem um getur í b- til d- lið 5. mgr., en þau atriði em:

a) um hvers konar fyrirtæki er að ræða og viðkomandi áhættuþátta,
b) hagsmuna fyrirtækja með litla starfsemi
c) hefðbundinna aðferða sem notaðar em við framleiðslu, vinnslu og dreifingu,
d) þarfa fyrirtækja með aðsetur á svæðum sem líða fyrir tilteknar, landfræðilegar takmarkanir

Þessi ákvæði 6. mgr. 27. gr. reglugerðar 882/2004 vantar í frumvarpið.

í 7. mgr. 27. gr. reglugerðar 882/2204 er kveðið á um að ef yfirvald annist fleiri en eina opinbera 
eftirlitsaðgerð á sama tíma í sömu starfsstöð skuli það telja þetta eftirlit sem eina aðgerð og 
innheimta eitt gjald. Þetta ákvæði vantar einnig í frumvarpið.

í frumvarpinu eru sérstök ákvæði um innheimtu, þar sem Matvælastofhun eru gefnar heimildir 
sem eru umfram það sem almennt gerist og sem lokaúrræði er heimilt að svipta viðkomandi 
fyrirtæki starfleyfi. Að áliti undirritaðra hefur starfleyfi lítið að gera með innheimtu og verður að

22 Bréf frá European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General, til sendiherra Þýska 
Sambandslýðveldisins.
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okkar mati að teljast nægjanlegt að Matvælastofnun hafi hefðbundnar heimildir til innheimtu 
með svipuðum hætti og önnur fyrirtæki.

Það er skoðun höfunda þessarar álitsgerðar að með frumvarpinu sé gengið lengra í reglum um 
innheimtu gjalda og innheimtuaðgerða en nauðsynlegt er og lengra en mörg aðildarríki hafa 
gengið. Þá er ekki gert ráð fyrir að nýttar séu heimildir til að lækka enn frekar gjöld svo sem 
heimild er fyrir í reglugerð 882/2004 og rakið hefur verið.

Það má því búast við, ef þetta frumvarp verður óbreytt að lögum, að íslenskur landbúnaður þuríi 
að búa við hærri kostnað vegna eftirlits heldur en sambærileg starfsemi í öðrum löndum EES og 
því verri samkeppnisstöðu.

Samkeppnisstaða íslensk landbúnaðar verður erfið innan EES vegna lofitslags, legu og 
fjárhagsumhverfís. Það er því trúlega alvarlegt mál ef þessi staða er gerð verri en efni standa til.

Lagt er til að endurskoða greinina þannig að aðeins séu tekin lágmarksgjöld samkvæmt reglugerð 
882/2004 og nýttar séu allar heimildir til hins ýtrasta til lækkunar.

Vlkafli

Um spurningu 4

1. Almennar athugasemdir.

Umræða um þessa spumingu er víðtæk þar sem hún snertir undirstöðu þess eftirlitskerfís sem 
frumvarpið leggur grundvöll að. Auk þess er í þessum kafla fjallað um einstakar greinar 
frumvarpsins og settar fram tillögur til breytinga ef því er að skipta. Loks er fjallað um 
hugsanlegar viðbótargreinar við frumvarpið.

í frumvarpinu eru ákvæði um breytingar á nokkrum íslenskum lögum, en megin breytingin er á 
lögum um matvæli nr. 93/1995. Þó að flestar breytingamar séu innleiðing á ákvæðum 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 178/2002 frá 28 janúar 2002, þá er þar einnig að 
finna ákvæði úr öðrum reglugerðum eins og t.d. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
882/2004 frá 29 apríl 2004.

Með fhimvarpinu em lögleidd nokkur meginatriði úr Evrópurétti varðandi það svið sem hér er til 
umræðu. Kveðið er nánar á um ábyrgð og skyldur stjómenda matvælafyrirtækja og 
skilgreiningar á nokkrum hugtökum em færðar nær því sem gerist í reglugerðum ESB. Þá er 
kveðið nánar á um matvælaöryggi og hvaða þættir geta helst ógnað því og hvemig stjómendur 
matvælafyrirtækja skuli bregðast við ef þeir hafa ástæðu til að ætla að þau matvæli sem þeir 
framleiða eða dreifa geti ógnað lífi og heilsu manna og/eða dýra.
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í frumvarpinu er greint á milli ákvæða sem lúta að matvælum annars vegar og fóðurs hins vegar 
auk sérákvæða um sjávarafurðir, en þessu er ekki þannig varið í ESB -reglugerðum. Þó e.t.v. sé 
ekkert við þessu að segja þá gerir þetta meðferð á reglunum umfangsmeiri þar sem í sumum 
tilfellum þarf að kveða þrisvar á um sama hlutinn.

Til yfirlits verða hér nú rakin í stuttu máli helstu almennar athugasemdir okkar á fyrirliggjandi 
frumvarpi miðað við samanburði við ESB- löggjöf. Ekki er þó um tæmandi talningu að ræða:

1) Aðeins er minnst á áhættumat í einni grein auk þess sem ráðherra er gefin heimild til að 
skipa nefnd sem sér um slíkt mat. Þama er mikill munur á áherslum í löggjöf ESB annars 
vegar og frumvarpinu hins vegar þar sem öll matvælalöggjöf, ákvarðanir og áherslur innan 
ESB eru byggðar á áhættumati.

2) í 4. gr. 2. mgr., lið f, reglugerðar 882/2004, er gert ráð fyrir að útbúnar séu neyðaráætlanir 
til að bregðast við ef upp koma alvarleg tilfelli, svo sem t.d. farsóttir eða matareitranir. í 
slíkum áætlunum er nákvæmlega lýst hvað hver á að gera, hver ber ábyrgð á ákvörðunum 
og skipulagi aðgerða. Þessi ákvæði vantar í frumvarpið.

3) Þá er gert ráð fyrir að ár hvert séu útbúnar áætlanir um matvæla- og fóðureftirlit (sjá 41- 
43. gr. reglugerðar 882/2004). Þessar áætlanir eiga að vera umfangsmiklar og kveða 
nákvæmlega á um skipulag og umfang eftirlits. Þessi ákvæði vantar einnig í frumvarpið.

4) í 4. gr. reglugerðar 882/2004 er gert ráð fyrir að útnefnt sé eitt lögbært yfirvald, sem í 
frumvarpinu er Matvælastofnun. Þá er einnig gert ráð fyrir að hægt sé að yfirfæra hluta 
þessa valds yfir á héraðsstjómir en í frumvarpinu em þær nefndar heilbrigðisnefndir. 
Samkvæmt þessum reglum, og yfirfært á íslenskar aðstæður, eru grunnskyldur 
heilbrigðisnefhda þær sömu og Matvælastofnunar, auk þess sem í reglugerð 882/2004 er 
lögð er áhersla á að virk samhæfmg sé á milli þessara yfirvalda auk þess að framkvæmdar 
séu innri skoðanir á starfsseminni reglulega til viðbótar við skoðana af þriðja aðila. Þessi 
ákvæði um eftirlit með heilbrigðisnefhdum em ýmist óskýr eða vantar í frumvarpið.

5) í b) lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar 882/2004 er kveðið á um að hagsmunir starfsfólks sem 
sinnir opinbem eftirliti stangist ekki á við störf þess. Hér er átt við að eftirlitsaðilar séu 
t.d. ekki í launuðu starfi hjá þeim sem þeir em að hafa eftirlit með. Um þessi atriði er 
nánar fjallað í reglugerð 854/2004 um sérstakt eftirlit með dýraafurðum en þar er gert ráð 
fyrir að hægt sé að fela starfandi dýralæknum eftirlit með dýrum, dýravemd og 
heilbrigðisaðstöðu á búum mjólkurframleiðenda. í frumvarpinu er ekki tekið tillit til 
þessara ákvæða reglugerð 854/2004.

6) í reglugerð 178/2002 er í 35. gr. kveðið á um hraðviðvörunarkerfi vegna hættu sem stafað 
getur af matvælum. Þetta er mjög mikilvægt kerfi þar sem EES er stórt og erfitt fyrir 
eftirlitsaðila að fylgjast með öllum þeim hættum sem upp koma á svæðinu. Þetta kerfi 
hefur verið endurbætt enn frekar nýlega og nær nú einnig til tilkynninga um sendingar 
sem er hafnað á landamærum við Þriðju Ríki. Þessi ákvæði er ekki að finna í 
frumvarpinu.

7) Ekki verður séð að ákvæði 53. og 54. gr. rgl. 178/2002 (sbr. einnig 13. gr. rgl. 882/2004) 
um neyðarráðstafanir hafi ratað skýrlega inn í fyrirliggjandi fhimvarp.
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2. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

í þessum kafla verður ljallað um þær greinar frumvarpsins sem telja má hafa einhverja þýðingu 
fyrir þessa álitsgerð. Fjallað verður um greinamar í þeirri röð sem þær em í frumvarpinu en ekki 
eftir mikilvægi. Þegar vísað er í greinar þá er vísað í greina laga 93/1995 um matvæli með þeim 
breytingum sem lagðar em til í frumvarpinu nema annað sé tekið fram sérstaklega.

1. gr.

í þessari grein er fjallað um tilgang laganna.

í 1. gr. reglugerðar 178/2002 er þess getið að lagður sé grunnur að því að tryggja heilbrigði 
manna og hagsmunum neytenda víðtæka vemd með tilliti til matvæla og einkum tekið með af 
fjölbreyttu framboði, þ. m. t. “hefðbundin matvæli”. Þetta gæti skipt máli fyrir íslenskar 
landbúnaðarafurðir, svo sem þorramat og hangikjöt, sem er verkað á sérstakan hátt. Þetta kemur 
aftur á móti ekki fram í frumvarpinu.

í frumvarpinu er sagt að tilgangi laganna skuli náð með “eftirliti, rekjanleika afurða og vara, 
varúðaraðgerðum, fræðslu, upplýsingamiðlun, rannsóknum og neytendavemd” en í reglugerð 
178/2002 er einnig talað um að lögin skuli byggð á vísindalegum grunni, skilvirku skipulagi og 
ákvarðanatöku, en hér er átt við að nota skuli aðferðir áhættugreiningar við ákvarðanir sem 
teknar em á grundvelli reglugerðarinnar. Þessi atriði koma ekki fram í frumvarpinu.

Það er skoðun okkar að við gerð þessarar greinar hafi hvorki verið tekið nægjanlegt tillit til 
íslenskra aðstæðna og íslenskra hagsmuna, né notað tækifærið til að undirstrika að lög, 
reglugerðir og ákvarðanataka öll megi ekki byggjast á öðm en faglegum, fræðilegum og 
vísindalegum grunni.

Lagt er til að endurbæta greinina og bæta við ofangreindum atriðum.

2. gr.

í greininni er fjallað um gildissvið.

í greininni er fjallað um þau “efni” sem lögin ná til og er m.a. notaður texti úr 2. gr. rgl.
178/2002 en þar er bæði skilgreint hvaða efni séu talin til matvæla og auk þess talið upp hvaða 
efni falli ekki undir þá skilgreiningu. Þar em m.a. nefnd efni eins og lifandi dýr, plöntur fyrir 
uppskem og fóður.

Við teljum að hér sé um ónákvæmni að ræða því að það skiptir máli að geta um það sérstaklega 
hvaða efni falli utan gildissviðs laganna.
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Lagt er til að breyta þessum ákvæðum og kveða sérstaklega á um hvaða efni og hlutir séu ekki
talin til matvæla eins og kveðið er á um í reglugerð 178/2002.

4. gr.

Þessi grein ^allar um skilgreiningar og hefur því þýðingu fyrir skilning og notkun laganna.
Skilgreiningamar stuðla að réttaröryggi og eyða óvissu.

a) Liðir 9-14 í 3. gr. reglugerðar 178/2002 fjalla á einn eða annan hátt um skilgreiningar á 
áhættu, áhættugreiningu, áhættumat, áhættustjómun, áhættukynningu og hættu. Öll þessi 
atriði tengjast undirstöðuatriðum í lagasetningu og ákvörðunartöku ESB um matvæli. 
Þessar skilgreiningar vantar í frumvarpið. Það er því erfitt að sjá hvemig hægt er að 
innleiða reglugerðir 178/2002 og 882/2004 án þess svo mikið sem skilgreina þessi 
hugtök. Lagt er til að bæta við greinina skilgreiningu á þessum hugtökum. Sjá nánari 
um^öllun um þessi atriði síðar í þessari álitsgerð.

b) Liðir 15 og 16 í 3. gr. reglugerðar 178/2002 eiga saman og fjalla um rekjanleika 
matvælaferils og fóðurs. Textinn í 9. lið 3. gr. frumvarpsins (sem er 15. liður reglugerðar 
178/2002) er réttur svo langt sem hann nær, en er ófullkominn þar sem skilgreiningu á 
16. lið 3. gr. reglugerðar 178/2002 vantar. Þar er kveðið nánar á um hvað átt er við með 
“öll stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar”. Þessi ónákvæmni er til þess fallinn að skapa 
óvissu. Lagt er til að bæta í greinina skilgreiningu á hugtakinu: “öll stig framleiðslu, 
vinnslu og dreifmgar”

c) í 2. lið 3. gr. fnimvarpsins er rætt um “frumframleiðslu”, en þar segir að 
“Frumframleiðsla er framleiðsla, eldi eða ræktun undirstöðuafurða ásamt....”. Ekki er 
skilgreint frekar hvað “undirstöðuafurð” er. Rétt væri að skilgreina þetta hugtak til þess 
að forðast misskilning. Þetta er mikilvægt þar sem ákvæði um frumframleiðslu em 
einfaldari og vægari og því verður að vera skýrt hvað fellur undir þetta hugtak.

d) Eftirtalin hugtök í reglugerð 178/2002 em ekíd skilgreind: “áhætta, áhættumat, 
áhættustjómun, áhættukynning, hætta, eftirlitsaðili, úttekt, skoðim, sannprófun, vöktun, 
eftirlit, “ekki fara að tilskyldum ákvæðum, opinber vottun (ekki sama og faggilding), 
kyrrsetning, jafngildi, innflutningur, aðflutningur, eftirlitsáætlun, hollustuhættir (matvæla 
og fóðurs). Sumar þessar skilgreiningar varða atriði sem af einhverjum orsökum hafa 
ekki verið sett í frumvarpið, svo sem “eftirlitsáætlun, úttekt og skoðun. Önnur varða 
atriði sem em í frumvarpinu en em ekki skilgreind, eins og “eftirlitsaðili”.

5. og 6. gr.

Ákvæðin er að finna í III. kafla laganna og fjalla þau um stjóm og skipan matvælamála. í 5. gr. 
er kveðið á um að sjávar- og landbúnaðarráðherra fari með yfirstjóm mála samkvæmt lögunum 
en að Matvælastofnun sé ráðherra til ráðgjafar. Um heilbrigðisnefridir er ekki fjallað í kaflanum 
þó þeim sé ætlað að sinna stórum hluta eftirlitsins heldur er um þær fjallað í 22. gr. í 22. gr. 
laganna segir m.a. að heilbrigðisnefnd hafi undir yfirumsjón Matvælastofriunar opinbert eftirlit
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með framleiðslu og dreifingu matvæla. Samkvæmt 6’ gr. laganna annast Matvælastofnun 
opinbert eftirlit með:

a. frumframleiðslu, innflutningi og útflutningi búfjárafurða,
b. smitsjúkdómum búfjár,
c. meðferð, skoðun og mati á sláturafurðum,
d. heilbrigðisskoðun eldisfísks,
e. meðferð, flutningi, geymslu, vinnslu og dreifmgu sjávarafurða, að undanskilinni smásölu,
f. innflutningi annarra matvæla en getið er í a-e-lið.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að þetta ákvæði breytist með eftirfarandi hætti:

a. A- liður orðast svo: frumframleiðslu.
b. Á eftir a- lið kemur nýr stafliður, svohljóðandi: innflutningi og útflutningi búfjárafurða.
c. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Matvælastofnun hefur yfírumsjón með matvælaeftirliti og skal sjá um að vöktun og rannsóknir 
vegna þessa eftirlits séu framkvæmdar. í yfirumsjón felst samræming matvælaeftirlits þannig 
að framkvæmdin sé með sama hætti á landinu öllu. í samræmi við þetta gefur stofnunin út 
leiðbeiningar og viðmiðunarreglur um framkvæmdina sem heilbrigðisnefhdum ber að fylgja.

Lagt er til að kveða skýrar á um valdsvið Matvælastofnunar og heilbrigðisnefnda. Einnig er lagt 
til að skýra vandlega tengsl þessara aðila og hvemig Matvælastofnun hefur eftirlit með 
heilbrigðisnefndum og til hvaða úrræða Matvælastofnunin getur gripið ef heilbrigðisnefndir fara 
ekki að lögum eða “leiðbeiningum og viðmiðunarreglum um framkvæmdina” sem getið er um í 
síðustu mgr. greinarinnar.

Til greina gæti komið að leggja heilbrigðisnefndir niður og að Matvælastofnun sjái um allt 
matvælaeftirlit. Slíkt fyrirkomulag gæti skapað umtalsverða hagræðingu og gert allar boðleiðir 
innan eftirlitsins einfaldari. Hér ber m.a. að hafa í huga þann galla á störfum heilbrigðisnefnda 
að þær eru nærri pólitísku valdi í héraði og starfa í miklu návígi við þau fyrirtæki og einstaklinga 
sem þau eiga að hafa eftirlit með. Hlutlaust eftirlit af þeirra hálfu er því vandkvæðum bundið.

Lagt er til að bæta við frumvarpið til frekari skýringar grein eða greinum um frumframleiðslu 
annars vegar og almenna framleiðslu hinsvegar, tíunda þar almennar kröfur sem gerðar eru og 
helstu sérkröfur. Nánari útfærsla gæti verið í innlendri reglugerð sem byggðist á reglugerð 
852/2004.

Eins og fyrr er greint frá er kveðið á um í 6. gr. að Matvælastofnun skuli annast opinbert eftirlit 
með innflutning og útflutningi búfjárafurða. Ekki er nánar útskýrt hvað fellur undir hugtakið 
“búfjárafurðir” né tekið fram um hvaða innflutning og útflutning er verið að ræða. Er átt við inn- 
og útflutning frá löndum utan EES eða er verið að tala um allan inn- og útflutning? Ef svo er þá 
þarf að skilgreina þetta nánar þar sem mikill munur er á þessu tvennu í reglum ESB. Því er lagt
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til að ákvæði b. liðar 6. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að þar komi eftirfarandi: 
“innflutningur á dýraaíurðum, öðrum matvælum og plöntum frá löndum utan EES”.

8. gr.

í áttundu greininni er fjallað um hvenær matvæli séu ekki talin örugg og hvaða þættir það eru 
helst sem taka á tillit til við slíkt mat. Þessi grein er innleiðing á 14. gr. reglugerðar 178/2004.
í 9. lið 14 gr. reglugerðarinnar er fjallað um vörur sem ekki eru til nein ákvæði um og veitir þessi 
liður aðildarríkjunum heimild til að taka ákvörðun um að setja slíkar vörur á markað svo 
framarlega sem þær uppfylli viðkomandi þjóðarrétt.

Þessi grein gæti haft þýðingu fyrir séríslenskar vörur og ætti því að innleiða.

Eftirfarandi texti felur í sér tillögu sem nota má til frekari útfærslu:

Heimilt er að setja séríslenskar vörur sem uppfylla aðeins íslenska löggjöf á markað 
hérlendis enda sé ekki fyrir hendi andstæð ákvæði í EES -reglum um framleiðslu og 
markaðsetningu slíkra matvæla og þau uppfylla almenn ákvæði um matvælaöryggi.

8. gr. c

Þessi grein innleiðir 19. gr. reglugerðar 178/2002 og fjallar nánar um ábyrgð stjómanda 
matvælafy rirtækj a.

í 3. gr. reglugerðar 178/2002 er hugtakið “matvælafyrirtæki” skilgreint. í framhaldi af því er 
“stjómandi matvælafyrirtækis ” skilgreindur sem einstaklingur og lögaðili sem ber ábyrgð á að 
farið sé að kröfum samkvæmt lögum um matvæli í matvælafyrirtækjum undir þeirra stjóm. 
Þessar skilgreiningar em þær sömu samkvæmt frumvarpinu. í 19. gr. reglugerðar 178/2002 segir 
í 2. mgr. m.a. að stjómandi matvælafyrirtækis skuli gera ráðstafanir til að taka vörur af 
markaðnum ef þær em ekki í samræmi við kröfur um öryggi matvæla og að stuðla að öryggi 
matvæla með því að veita þær upplýsingar sem þarf til að rekja feril tiltekinna matvæla í 
samvinnu við framleiðendur, vinnsluaðila og/eða lögbær yfirvöld.

Þetta ákvæði sem telja verður að skipti hér máli vantar í frumvarpið

9. gr.

Fmmvarpið felur í sér breytingu á greininni og fjallar um starfsleyfí o. fl.
Rætt er um skráningu og samþykki starfstöðva í reglugerð 882/2004, 852/2004, 853/2004 og 
854/2004. I þessum reglugerðum er talað um tvenns konar leyfí, annars vegar skráningu (á 
ensku registration) og hins vegar samþykki (á ensku approval). Hugtakið samþykki felur í sér að
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gerð er krafa um sérstakan feril þar sem fiillnaðarleyfi er ekki veitt fyrr en gengið hefur verið úr 
skugga um að öllum reglum sé fiillnægt. Skráning starfstöðva aflur á móti er einungis skráning á 
viðkomandi fyrirtæki án frekari skilyrða. Fyrirtæki sem falla vindir reglugerð 852/2004 án þess 
jafnframt að falla undir reglugerð 853/2004, sbr. 6. gr. rgl. 852/2004 þurfa einungis skráningu.

Þessi aðgreining kemur ekki nægilega skýrt fram í frumvarpinu. Hún getur þó skipt máli, því ef 
öll fyrirtæki þurfa að fá samþykki getur slíkt íþyngt smáum fyrirtækjunum þar sem um verulega 
pappírsvinnu er að ræða.

í frumvarpinu er heimildarákvæði um sérstök skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis fyrir starfsemi 
einstakra matvælafyrirtækja. Ekki er skýrt nánar hvað átt er við.

Lagt er til að bæta inn í frumvarpið ákvæðum sem gera greinarmun á þeim atriðum sem að ofan 
greinir.

10. gr.

í þessari grein eins og henni er breytt samkvæmt frumvarpinu er margar leiðbeiningar í 
smáatriðum en grundvallarregla ESB réttar á matvælasviði er áhættumat, sbr. einkum 6. gr. 
reglugerðar 178/2002 sem á að gefa stjómendum fyrirtækja svigrúm til að fullnægja lögum og 
reglum á þann hátt sem við á hverju sinni svo framarlega sem það gerist innan lagarammans.
Þess vegna em ákvæði núverandi reglugerða ESB rýmri heldur en sú löggjöf sem áður gilti á 
þessu sviði.

Við teljum eðlilegt að í stað margra leiðbeiningareglna um smærri atriði komi hér inn ákvæði um 
að það beri að setja upp innra eftirlit sem byggist á verklagsreglum gámeskerfisins (HACCP) -  
sem em reglur sem byggja á áhættumati og jafnframt að öll fyrirtæki skuli nota gámeskerfið 
sjálft, sem hluta af innra eftirliti sem er bætt við þegar aðrar forsendur em til staðar (pre-requisite 
programmes -  GMP).

Þessi grundvallarregla um notkun áhættumats í stað upptalningar á smærri atriðum er ekki bara 
ESB -réttur, heldur einnig hluti af alþjóðastöðlum sem vísað er til í WTO-SPS samningnum. 
Þetta er eðlilegt og skiljanlegt þar sem ESB -ríki eru öll aðilar að
alþjóðaviðskiptamálastofnuninni og ESB -löggjöf á þessu sviði er í samræmi við alþjóðastaðla. 

Lagt er til að endurskoða greinina með ofangreint í huga.

20. gr.

í þessari grein er fjallað um leyfisveitingar. í því sambandi er bent á áætlun ESB um einfoldun 
eftirlits og samhæfingu frá “haga til maga”. Takmarkið með áætluninni er að hafa allt kerfið 
undir sama hatti eins og mögulegt er. Þar sem Matvælastofnun verður með umdæmisskrifstofur 
um allt land gæti hún auðveldlega sinnt öllu eftirliti með dýrum og dýravemd, matvælum og 
fóðri. Öll samskipti við opinbera efitirlitsaðila em einfaldari ef aðeins er einn eftirlitsaðili.
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Því er hér ítrekað að auka annað hvort áhrif Matvælastofnunar á starfsemi heilbrigðisnefinda eða 
að leggja þær niður og láta Matvælastofnun sjá um allt eftirlitið

23. gr.

Hér er kveðið á um aðra “eftirlitsaðila” en um getur í 5. og 22. gr. Átt er við sjálfstæð fyrirtæki 
sem taka að sér skoðanir á ákveðnum atriðum samkvæmt fyrirfram ákveðnum reglum. Kveðið 
er á um að Matvælastofhun geti falið fyrirtækjum að annast tiltekin verkefiii svo framarlega sem 
þau hafa hlotið faggildingu til að geta sinnt slíkum verkefiium. Ekki er þó kveðið nánar á um 
hvemig stofnunin tekur slíka ákvörðun.

Það er mikilvægt fyrir þá sem þurfa að hlíta eftirlitinu að það séu nákvæmar reglur um starfsemi 
þessara fyrirtækja og að Matvælastofiiun geti þá því aðeins falið þeim slík verkefni að þeim sé 
fullnægt. Það er ekki síður mikilvægt fyrir viðkomandi fyrirtæki að hafa nákvæmar og 
aðgengilegar reglur um þær kröfur sem stofnunin gerir. Bent er sérstaklega á ákvæði í 5 gr. 
reglugerðar 882/2004 um þetta atriði þar sem slíkra reglna er getið.

í þessari grein er einnig fjallað um tilvísunarrannsóknastofur. Ákvæðin em almenns eðlis, kveða 
einungis á um að ráðherra geti útnefnt ákveðnar rannsóknastofur sem tilvísimarrannsóknastofur. 
í greinina vantar útfærslu á þessum ákvæðum, hvert er hlutverk slíkra rannsóknastofa og að 
ráðherra hafi auk ofangreindrar heimildar, heimild til að setja reglugerð um starfsemi þeirra.

Einnig vantar í greinina ákvæði um skrá yfir viðurkenndar rannsóknastofur. Þetta er mikilvægt 
fyrir alla sem sinna matvælaframleiðslu og þurfa á rannsóknaþjónustu að halda. Tekið er fram 
sérstaklega að viðurkenning rannsóknastofa hefur ekkert með eignahald að gera, þ.e.a.s. hvort 
þær sú í eigu einkaaðila, sveitarfélaga eða ríkis. Þá er í raun ekkert því til fyrirstöðu að 
tilvísunarrannsóknastofur séu í eigu einkaaðila, þó opinberar rannsóknastofur séu algengasta 
fyrirkomulagið innan ESB.

Lagt er til að endurskoða þessa grein með hliðsjón af ofangreindum atriðum.

27. gr. a

Þessi grein skiptir vemlegu máli fyrir íslenska landbúnaðaxframleiðslu þar sem hér er heimild til 
að taka sýni af vörum sem koma til landsins frá löndum EES.

Greinin á trúlega stoð í 5.gr. tilskipunar 89/662/EEC, en sú tilskipun mun hafa verið innleidd í 
íslensk lög nú þegar vegna innflutnings á fiskafurðum frá EES löndum. Ef hér er um innleiðingu 
á 5 gr. 89/662 að ræða, þá vantar að bæta við greinina að heimilt sé skoða vörur í flutningi.

3. Hugleiðingar um nauðsyn þess að setja viðbótargreinar í frumvarpið.
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Hér verður getið nokkurra sjónarmiða sem varða nauðsyn þess að hafa skýr ákvæði í lögunum 
um nokkur grundvallaratriði sem varða matvæli og innflutning þeirra.

A.

Áður hefur verið rætt um að nauðsynlegt sé að innleiða áhættugreiningu sem undirstöðuatriði í 
matvælaefitirliti til samræmis við reglur ESB og reglur Alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar.

Megin ástæða þess að þessi áhættugreining er svo mikilvæg er að vísindalegt áhættumat verður 
að vera forsenda allrar ákvörðunartöku. Reynslan hefur sýnt að eftirlitsaðilar hafa tilhneigingu 
til að nota þá ráðgjöf sem þeim hentar á hverjum tíma auk þess að vera tregir til að upplýsa 
almenning og þá sem þurfa að hlíta eftirlitinu um þær ástæður og staðreyndir sem ákvarðanir 
þeirra byggja á.

Önnur mikilvæg ástæða til að nota áhættugreiningu er að viðskiptaaðilar og aðrar þjóðir þurfa að 
geta treyst niðurstöðum og ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli þeirra. Hefur orðið um það 
samkomulag innan Alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar, sem öll ESB -ríki eru aðilar að, að nota 
slíkar aðferðir við þessar ákvarðanatökur, eins og t.d. þegar tekin er ákvörðun um hvað er 
“viðunandi vemd”.

Til þess að áhættugreiningarkerfið skili því sem til er ætlast er frumskilyrði að þeir sem semja 
áhættumat séu sannarlega óháðir þeim sem framkvæma áhættustjómvin sem em stjómvöld og 
eftirlitsaðilar og að þeir fyrmefndu veiti almenningi og ijölmiðlum upplýsingar um niðurstöður 
áhættumats. Þetta er kallað áhættukynning og gegnir hún lykilhlutverki þar sem hún gefur 
eftirlitsaðilum visst aðhald og tryggir að allir sitja við sama borð og hafi aðgang að sömu 
upplýsingum.

Til þess að aðgreining áhættumats og áhættukynningar sé sannarlega virk er nauðsynlegt að þeir 
sem sinna áhættumati séu óháðir bæði fjárhagslega og að öðm leyti. Þeir hvorki eiga né mega 
taka við neinum fyrirmælum eða fyrirskipunum tengdum því áhættumati sem þeir standa að, 
hvorki frá stjómvöldum né frá eftirlitsaðilum, fyrirtækjum eða einstaklingum að undanskildum 
verkbeiðnum (um áhættumat) eins og við á.

Á þessum grunni er lagt til að fallið verði frá hugmyndum um ráðgefandi nefnd sem á að veita 
vísindalega ráðgjöf um áhættumat sem fram kemur í 26. gr. frumvarpsins. Þess í stað verði sett í 
lögin ný grein eða greinar, t.d. á eftir 6. gr. sem fjalla um áhættumat og þá aðila sem eiga að 
framkvæma slíkt mat. Til dæmis mætti nota nafnið „Matvælaráð“ sem áður var notað í öðrum 
tilgangi en hefur verið lagt niður.

Eftirfarandi textar fela i sér tillögur sem gætu verið gmnnur að nánari útfærslu:

x.
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Með lögum þessum er stofnað Matvælaráð sem sér vim að framkvæma áhættumat og 
kemur fram fyrir hönd íslands hjá Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA). Matvælaráð 
er skipað af ráðherra. Aðeins þekktir og reyndir vísindamenn, sem teljast óháðir með 
tilliti til áhættustjómunar, geta orðið meðlimir Matvælaráðs og em þeir skipaðir til 5 ára í 
senn. Ráðið hefur einnig það hlutverk að safna gögnum um matvælaöryggi með það að 
leiðarljósi að vemda líf og heilsu manna og dýra.

Verkefni ráðs er eftirfarandi:

a. Veita stjómvöldum vísindalega ráðgjöf til að treysta þekkingu og aðstoða þá sem 
undirbúa ákvarðanir stjómvalda og eftirlitsaðila.

b. Fylgjast með og greina stöðu matvælaöryggis á hverjum tíma á grundvelli fáanlegra 
gagna og meta reglulega hvað hefur áunnist.

c. Gefa faglega ráðgjöf og veita sérfræðiálit til að auka matvæla- og fóðuröryggi.

d. Leggja til eins og við á aðgerðir sem ætlað er að fjarlægja eða minnka hættu tengdri 
matvælum eða fóðri.

e. Gefa álit um drög að frumvörpum til laga og reglugerða um heilbrigði dýra, matvæli, 
fóður og heilbrigði plantna.

f. Veita sérfræðiráðgjöf og faglega skoðun við framkvæmd áhættumats, þróun aðgerða 
sem miða að því að eyða áhættu og annarra aðgerða sem tengjast matvæla- og 
fóðuröryggi og heilbrigði plantna.

g. Skiptast á og veita upplýsingar til yfírvalda, eftirlitsaðila og alþjóðastofiiana.

h. Veita almenningi upplýsingar um niðurstöður áhættumats, og miðla þekkingu um 
matvæla- og fóðuröryggi til almennings.

i. Framkvæma allar aðrar aðgerðir eins og kveðið er á um í reglugerð um Matvælaráð 
sem sett er samkvæmt lögum þessum.

y-

Matvælaráð skal skipað 7 aðilum sem em þekktir vísindamenn á þessu sviði. Matvælaráð 
getur kallað til vísindamenn sér til aðstoðar eins og við á hveiju sinni.

Starfsemi Matvælaráðs er öllum opin og allar upplýsingar um starfsemi þess opinberar.

Ráðherra skal kveða nánar á um í reglugerð um starfsemi ráðsins.

Matvælaráð skilar viðkomandi stjómvöldum skýrslu einu sinni á ári
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Matvælaráð hefur eigin fjárhag samkvæmt fjárlögum. Sjávarútvegs- og 
Landbúnaðarráðuneyti styður rekstur og tæknilega vinnu Ráðsins og sér því fyrir 
húsnæði.

B.

Til að hægt sé að nota áhættugreiningu eins og til er ætlast er nauðsynlegt að bæta inn í 
frumvarpið greinum um áhættumat, áhættustjómun og áhættukynningu. Efitirfarandi textar fela í 
sér tillögur sem gætu verið grunnur að nánari útfærslu:

x.

Allar aðgerðir og ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli þessara laga skulu vera byggðar 
á áhættumati til að tryggja að hið almenna markmið að vemda líf og heilsu almennings, 
nema því aðeins að því verið ekki við komið vegna eðli þeirra eða aðstæðna.

Áhættumat er framkvæmt af Matvælaráði.

Áhættumat skal byggt á bestu vísindalegu þekkingu og skilningi sem aðgengileg er á 
hverjum tíma og skal það framkvæmt á óháðan, raunsæjan hátt sem er öllum 
aðgengilegur.

y-

Áhættustjómun skal framkvæmd á grundvelli áhættumats, þar með talið fyrirbyggjandi 
aðgerðir, skoðanir og efitirlit, með það markið að minnka eða koma í veg fyrir hættur sem 
heilsu fólks getur stafað af neyslu matvæla. Áhættustjómun skal vera áhrifarík, óháð og 
innan eðlilegra marka.

Lögbær yfirvöld, sem um er getið í 5., 6. og 22. gr. skulu framkvæma áhættustjómun með 
lögum, ákvörðunum, skoðunum, eftirliti og fyrirbyggjandi aðgerðum.

z.

Áhættukynning skal felast í skoðanaskiptum og miðlun upplýsinga og skoðana, sem 
grundvallast á áhættumati, milli Matvælaráðs og Lögbærra yfirvalda sem um getur í 5., 6. 
og 22 gr., stofnana, neytenda, stjómendur fyrirtækja og annarra sem málið kanna að 
varða.

C.

í 6. gr. frumvarpsins er fjallað um hlutverk Matvælastofnunar, m.a. varðandi innflutning á 
búfjárafurðum og öðrum vörum. í 27. gr. a og b er frekar kveðið á um þetta hlutverk. Þessar
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greinar mættu vera skýrari til að fullnægja ákvæðum 11. gr. reglugerðar 178/2004 að áliti 
undirritaðra.

Því er lagt til að setja nýja grein í frumvarpið, en nota má eftirfarandi texta sem tillögu:

Matvæli og fóður sem flutt er til landsins skal uppfylla ákvæði þessara laga og þeirra 
reglugerða sem settar eru á grundvelli þeirra.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og ef alþjóðasamningur er milli útflutningslands og íslands má 
flytja inn matvæli og fóður á grundvelli ákvæða þess samnings svo framarlega sem slíkt 
brýtur ekki gegn ákvæðum um matvælaöryggi.

D.

í frumvarpið vantar ákvæði um útflutning, eins og kveðið er á um í 12 gr. reglugerðar 178/2004. 
Þetta skiptir máli fyrir matvælaiðnaðinn þar sem komið er í veg fyrir að framleiddar séu lággæða 
vörur til útflutnings til landa utan EES. Slíkur útflutningur gæti skaðað ímynd íslenskrar 
matvælaframleiðslu. ESB -reglur kveða einnig á um þann möguleika að gerðir séu sérstakir 
samningar við einstök lönd sem hafa aðrar kröfur en gilda innan EES.

Efitirfarandi texti er settur fram sem tillaga í þremur liðum sem gæti verið grunnur að nánari 
útfærslu:

x

Þau matvæli og fóður sem flutt eru frá landinu til landa utan EES skulu uppfylla ákvæði 
þessara laga nema annars sé krafist af innflutningslandi svo framarlega sem matvælin 
uppfylla ákvæði um matvælaöryggi.

Ef samþykktur hefur verið alþjóðasamningur milli íslands og innflutningslandsins, þá má 
flytja út matvæli og fóður til innflutningslands sem uppfyllir ákvæði þess samnings, svo 
framarlega sem þau uppfylla ákvæði um matvælaöryggi.

y

Alþjóðlega viðurkennd skjöl og vottorð skulu fylgja sendingum með matvælum og fóðri 
sem er flutt inn eða út eða er í flutningi milli landa.

Skjöl og vottorð sem getið er um í 1. mgr. skulu vera frumrit sem auðkennd eru með 
hlaupandi númeri og skrifuð á skrifuð á íslensku og tungumáli innflutningslandsins.

z
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Matvæli sem flutt eru til landsins og eru ætluð til neyslu um borð í millilandafarartækjum 
eru undanþegin ákvæðum fyrri greina. Ráðherra setur nánari reglur um meðferð slíkra 
matvæla.

Matvæli og matvælaleifar sem flutt eru til landsins um borð í millilandafarartækjum og 
ætluð voru til neyslu um borð skal meðhöndla eins og kveðið er á um í lögum nr. 25/1993 
um dýrasjúkdóma og vamir gegn þeim, með áorðnum breytingum.

E.

í reglugerðum ESB er lögð áhersla á að aðstoða lítil og meðalstór fyrirtæki. Það er þekkt 
staðreynd að það getur verið erfitt og flókið fyrir stjómendur þeirra að setja upp innra eftirlit.
Því hefur ESB útbúið eigin leiðbeiningar auk þess sem heimildir finnast í reglugerðum til að nota 
leiðbeiningar sem starfsgreinamar útbúa sjálfar. Þetta gæti t.d. verið nokkurs konar staðlað innra 
eftirlit þar sem er að finna allar verklagsreglur og eyðublöð. Slíkar leiðbeiningar hafa verið 
gefnar út og eru í notkun í aðildarríkjum ESB.

Ákvæði af þessu tagi eru talin mikilvæg fyrir landbúnaðinn og úrvinnslufyrirtæki. Það horfir því 
til bóta að vísa til slíkra reglna með einhveijum hætti í löggjöf. Því er lagt til að bæta við 
frumvarpið grein um þetta efni.

F.

í frumvarpinu er hvergi getið um nýfæði, fæði sem ætlað er sykursjúkum né erfðabreytt matvæli. 
Það getur verið mikilvægt fyrir íslenskan landbúnað að þessar fæðutegundir séu skilgreindar 
þannig að hægt sé ákveða hvemig þær verða meðhöndlaðar.

Lagt er til að bæta greinum við frumvarpið sem skilgreina þær annars vegar og fjalla um 
meðhöndlun þeirra hins vegar.

G.

Lagt er til að bæta í lögin nýrri grein um að Matvælastofnun útbúi neyðaráætlun (sjá 13 gr. 
882/2004). Það er mikilvægt atriði fyrir alla, ef upp koma alvarleg tilfelli svo sem matareitranir 
eða -sýkingar, að málin séu tekin fyrir án tafa og á skipulega hátt. Ákvæði um þetta vantar í 
frumvarpið.

Lagt et til að bæta við eftirfarandi grein:

Matvælastofnun ber að setja upp neyðaráætlun sem nota skal ef fólki eða dýrum stafar 
bráð hætta af matvælum eða fóðri sem ekki er hægt að koma í veg fyrir með gildandi 
ákvæðum. Áætlunin skal fjalla um aðstæður sem gætu leitt til aðgerða, verklag, 
upplýsingaflæði og samskipti.
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H.

Til þess er ætlast að lögbær yfírvöld geri eftirlitsáætlun árlega nokkur ár fram í tímann (á ensku: 
Multi Annual Control Plan). Þessar áætlanir skapa festu og fylgni við eftirlitið.

Eftirfarandi textar eru tillögur sem gætu verið grunnur að nánari útfærslu:

Matvælastofnun gerir áætlun um kerfisbundið eftirlit árlega. Áætlunin tekur til eftirlits 
með örveru- og efnainnihaldi matvæla og fóðurs (hér kallað vöktun á matvælaöryggi).

í þessari áætlun skal kveðið á um aðferðir og framkvæmd á slíkri vöktun, sýnatökur, 
greiningar á rannsóknastofu vegna örveru-, efiia- og lífefnainnihaldi. Áætluninni má t.d. 
skipta þrjá hluta, matvæli úr plöntum, matvæli úr dýrum og samsett matvæli.

Kveða skal sérstaklega á um fjármögnun áætlunarinnar og til hvaða aðgerða skuli gripið, 
ef matvæli eða fóður inniheldur örverur, efiii eða lífefni yfir settum mörkum.

Áætlum fyrir komandi ár skal vera fullbúin og samþykkt fyrir 1 des. á ári hvexju.

I.

Reglugerð 178/2002 kveður á um þátttöku aðildarlandanna í samskiptakerfi um matvælaöryggi 
(RASFF=Rapid Alert System for Food and Feed). Þó að ísland sé e.t.v. þátttakandi í þessu kerfi 
nú þegar, þá teljum við rétt að setja ákvæði um það í lög. Þetta kerfi er mikilvægur liður í 
forvömum gegn matarsýkingum og -eitrunum sem og farsóttum og öðrum sjúkdómum manna og 
dýra.

Lagt er til að bæta við lögin grein um RASFF kerfið.

VII kafli 

Lokaniðurstöður

Allur flutningur dýra og dýraafurða hefur í for með sér áhættu ekki síður en ferðalög fólks milli 
landa. Sjúkdómar svo sem farsóttir, matarsýkingar og matareitranir geta borist á milli landa á 
margvislegan hátt og mjög erfitt er að framfylgja algjöru banni á þessu sviði, jafiivel þó ísland sé 
eyja langt norður í hafi og að slíkt væri markmiðið.

Mesta áhættan sem fylgir viðskiptum með dýr og dýraafurðir stafar af viðskiptum með lifandi 
dýr. ísland hefur undanþágu frá slíkum viðskiptum og því þarf ekki að ræða þann möguleika 
hér. Eftir stenda hins vegar viðskipti með dýraafurðir, bæði fóður og matvæli.
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Hér eru í samanteknu máli settar fram helstu niðurstöður okkar við þeim spumingum sem beint 
hefur verið til okkar og urðu tilefni álitsgerðar þessarar.

Spurning 1

Hvort EES -samningurinn gefur sérstakt svigrúm til þess fyrir ríkisvaldið að vernda góða 
sjúkdómastöðu íslenskra búfjárstofna og hreinleika afurða og með hvaða hætti megi beita EES - 
samningnum með það að markmiði.

í lið 15 í kafla III er í samanteknu máli gerð grein fyrir þeim úrræðum EES -samningsins sem 
unnt er að beita til að vemda góða sjúkdómastöðu íslenskra búfjárstofna og hreinleika afurða. 
Eins og þar kemur fram eru úrræðin sem hér hafa þýðingu af tvennum toga, þ.e. þau hafa annars 
vegar stoð í ESB -rétti sem hefur verið tekinn upp í EES -rétt og hins vegar hafa þau stoð í 18. og 
13. gr. EES -samningsins og í sérstökum öryggisákvæðvim EES -samningsins.

Þess ber hér að gæta að þátttaka í starfi innan ESB, þátttaka í starfi innan atvinnuveganna svo og 
samstarf við nágrannaþjóðir og fleiri slík atriði geta einnig skilað drjúgum árangri í þeirri 
viðleitni að vemda góða sjúkdómastöðu íslenskra búfjárstofna og hreinleika afurða. Slík atriði 
falla þó utan ramma álitsgerðar þessar en um þau má í heild vísa til umfjöllunar í skýrslu 
Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega 
aðild íslands að Evrópusambandinu.23

Hér er rétt að nefna sérstaklega tvö atriði innan gildandi ESB -réttar sem geta komið til sérstakrar 
skoðunar til að vemda góða sjúkdómastöðu íslenskra búfjárstofna og hreinleika afurða.

Hið fyrra er kerfi viðbótarábyrgða sem hefur verið notað um langt skeið innan 
Evrópusambandsins. Það felst í því að þeir, sem senda vörur til landa, sem fengið hafa slíkar 
viðbótarábyrgðir samþykktar, þurfa að láta framkvæma greiningu á rannsóknastofu til þess að 
sanna að viðkomandi vara sé ekki sýkt áður en hún er send.

í grundvallaratriðum byggjast þessar reglur um viðbótarábyrgðir á WTO -samningum sem kveða 
á um að ríki geti óskað eftir meiri vemd en fram kemur í alþjóðastöðlum. Eins og skýrt er 
kveðið á um í WTO -samningum, verður að sýna fram á nauðsyn aukinnar vemdar á 
vísindalegan hátt og er þessu eins varið innan ESB, sjá 8. gr. reglugerðar 853/2004. Það er ekki 
nægilegt að halda því fram að viðkomandi sjúkdómur hafi aldrei greinst í landinu, það þarf að 
sanna að sjúkdómsvaldur, þ. m. t. mótefni hjá dýrum gegn slíkum sjúkdómsvaldi, ef um 
dýrasjúkdóma er að ræða, sé ekki til staðar.

Þau lönd sem fengu aðild að ESB 1995 voru áður þátttakendur EES -samnings og höfðu sótt um 
viðbótarábyrgðir vegna nokkurra sjúkdóma áður en aðildarviðræður hófust. Samkvæmt

23 Sjá Tengsl íslands og Evrópusambandsins, skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen 
og um álitaefiii varðandi hugsanlega aðild íslands að Evrópusambandinu (útgefið af forsætisráðuneytinu), einkum 
bls. 42-50.
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heimildum höfunda sækjast íslensk yfirvöld eftir samskonar viðbótarábyrgðum eins og áður er 
fram komið (kafli III liður 4).24 Samkvæmt heimildum frá Matvælastofnun þá er 
undibúningsvinna fyrir þessa umsókn hafin og hefur verið ráðinn sérstakur starfsmaður fyrir 
þetta verkefiii.

Síðara atriðið er að auka verulega sýnatöku og eftirlit með ákveðnum vörutegundum á 
jafnræðisgrundvelli og koma þannig í veg fyrir að sýktar vörur komist á borð neytenda. I þessu 
sambandi er bent sérstaklega á mikilvægi “eftirlitsáætlana” og þess áhættumats sem liggur þeim 
til grundvallar. Þessi möguleiki undirstrikar hversu mikilvægt er að ísland hafi óháðan aðila sem 
sjái um áhættumat og að þessar eftirlitsáætlanir séu gefiiar út á hvenu ári eins og gert er ráð fyrir 
í reglugerð 882/2004.

Loks ber að ítreka að ísland getur borið fyrir sig 13. gr. EES -samningsins þegar skilyrði til 
beitingar hennar eru fyrir hendi. Þetta úrræði kemur auðvitað helst til greina þegar öxrnur tiltæk 
úrræði, sem leiða af 1. viðauka EES -samningsins og gerðum sem hafa verið teknar upp í hann, 
duga ekki.

Spurning 2

Er hugsanlegt að frjáls innflutnmgur (þ.e. innflutningur sem leiðir a f matvœlalöggjöf ESB) á 
kjöti og öðrum dýraafurðum (t.d. mjólkurdufti) frá ESB til Islands geti haft varanleg og 
óhagstœð langtímaáhrif annars vegar á íslenska bújjárstofna og hins vegar á lýðheilsu manna 
hér á landi.

Hér er vísað til kafla IV um svör við þessari spumingu. Helstu niðurstöður eru þessar:

Ekki er talin vera sérstök ástæða til að ætla að íslenskum búijárstofhum stafi hætta af innflutningi 
á búfjárafurðum frá Evrópu ef viðhafðar eru varúðarráðstafanir eins og gert er ráð fyrir í 
viðskiptum með slíkar vörur innan EES og eftir atvikum gripið til þeirra annarra úrræða sem 
EES -samningurinn heimilar.

24 Hægt er að sækja um viðbótarábyrgðir á grundvelli tveggja mismunandi aðferða. Annars vegar ef sannað er að 
viðkomandi sjúkdómur sé ekki til staðar í landinu (á ensku: disease freedom) og hins vegar á grundvelli áætlunar um 
útrýmingu sjúkdóms (á ensku: diesase programme). Ef sótt er t.d. um viðbótarábyrgð fyrir salmónellu þá er um 
síðamefnda kostinn að ræða þar sem óraunhæft er að ætla að útrýma sjúkdómnum. Þær rannsóknir sem nauðsynlegt 
er að framkvæma áður en umsókn er send eru dýrar, umfangsmiklar og taka mikinn tíma. ísland hefur fengið 
undanþágu í 18 mánuði til að innleiðar reglur um búijárafurðir og þar með að sækja um slíkar ábyrgðir. Ef 
niðurstöður rannsókna eiga að liggja fyrir innan þessara tímamarka og umsóknir að vera afgreiddar, þá er 
nauðsynlegt að flýta þeim rannsóknum sem nú eru hafnar sem kostur er.
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Innflutningur á hráu alifuglakjöti er talinn auka smitálag á íslandi vegna kamfylóbakter sýkla. 
Bent er á möguleika á verulegri aukingu á sýnatökum til að minnka líkur á að sýktar vörur berist 
til neytenda.

Bent er á nauðsyn þess að auka sem kostur er samstarf við aðrar þjóðir og vinnuhópa, einkum 
innan ESB sem miði að því að innan ESB verði gerðar þær lagabreytingar sem nauðsynlegar eru 
til að innleiða kerfi viðbótarábyrgða fyrir kamfylóbakter.

Ekki er talin ástæða til að ætla að lýðheilsu íslendinga almennt sé stefnt í hættu vegna 
innflutnings búfjárafurða frá ESB ef fyllstu varúðar er gætt.

Spurning 3

Hvort íslensk stjórnvöldþurfi að vegna innleiðingar matvœlalöggjafar ESB (EES -samningsins) 
og alþjóðaskuldbindinga að færa í lög þær gjaldtökuheimildir á atvinnugreinina sem frumvarpið 
gerir ráð fyrir.

Hér er vísað til kafla V um ítarleg svör við þessari spumingu og frekari útfærslu. Helstu 
niðurstöður eru þessar:

1. Frumvarpið gerir ráð fyrir að mikill hluti af starfsemi matvælastofnunar og 
heilbrigðisnefnda séu fjármagnaðar með innheimtu eftirlitsgjalda.

2. í álitsgerðinni er talið að þessi gjöld verði umtalsvert hærri en í mörgum öðrum 
aðildarríkum EES.

3. Nýttar em allar heimildir til gjaldtöku til hins ýtrasta, en ekki eru nýttar heimildir í 
Evrópureglugerð um mögulega lækkun á eftirlitsgjöldum samkvæmt 6. og 7 málgrein 27. 
gr. reglugerðar 882/2004.

4. Gert er ráð fyrir að eftirlitsgjöld, sem Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir innheimti 
renni ekki beint til þessara aðila heldur séu greidd til ríkissjóðs eða sveitarfélaga. Hér er 
því gerð tillaga um að rjúfa tengslin milli Matvælastofnunar og heilbrigðisnefnda annars 
vegar og þeirra sem eftirlitið beinist að hins vegar.

Spurning 4

Að kanna hvort ákvæði í Evrópurétti um áhœttugreiningu, -mat og—stjórnun og túlkun sé að 
finna i frumvarpinu og hvort nota megi þessar reglur til að verjast hœttum svo sem farsóttum, 
sýktum matvœlum og öðrum hættum sem íslenskum búfjárstofnum og íslenskum neytendum geti 
stafað hætta af.
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Hér er vísað til kafla VI um svör við þessari spumingu. Þar er að finna helstu athugasemdir okkar 
um þau atriði sem betur mættu fara við innleiðingu gerða ESB.

Því til viðbótar teljum við undirritaðir að islensk matvæli séu í háum gæðaflokki og að 
“heimatilbúnar” matvælasýkingar séu sjaldgæfar. Þá er umhverfisvemd einnig á háu stigi og 
umhverfismengun hverfandi. Búfjársjúkdómar eru fáir og landfræðileg lega landsins auðveldar 
eftirlit með innflutningi lifandi dýra. Þekking á farsóttum og faraldsfræði dýra meðal íslenskra 
dýralækna og þeim aðgerðum sem nauðsynlegt er að grípa til ef svo illa vill til að farsótt berist til 
landsins, er einnig á háu stigi á alþjóðamælikvarða. Það eru því allar forsendur til að hægt sé að 
hafa hemil á og útrýma farsóttum fljótt og örugglega ef svo ólíklega vildi til að þær bærust til 
landsins.

Ákvæði um áhættugreiningu og þær hugmyndir sem þar liggja að baki hafa fengið töluverða 
umfjöllun í kafla VI. Það skal ítrekað hér að erlendis er þessi aðferðafræði undirstaða ákvarðana 
um lagabreytingar, stjómvaldsaðgerða og ákvarðana eftirlitsaðila. Slík ákvæði eiga stoð í 
alþjóðastöðlum.

Aðild lslands að Matvælaöryggisstofnun Evrópu verður möguleg ef af innleiðingu verður 
samkvæmt fiumvarpinu. Ætlast er til að þau lönd sem taka þátt í starfi stofnunarinnar hafi 
fulltrúa í ráðgjafanefnd hennar. Sú stofnun sem sér um áhættumat í hverju landi fyrir sig 
tilnefnir þennan fulltrúa.

Þess er áður getið að frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðherra skipi nefiid sem starfi að áhættumati 
innan Matvælastofnunar. Þetta fyrirkomulag telst ekki heppilegt að mati undirritaðra og hefur 
það verið gagnrýnt í kafla VI. Á hinn bóginn er lagt til að kalla nefndina frekar Matvælaráð. 
Helsta verkefhi hins nýja Marvælaráðs gæti verið að framkvæma áhættumat og áhættukynningu. 
Auk þess væri við það miðað að Matvælaráði safnaði gögnum um heilsu manna og dýra á 
íslandi, stöðu matvælaöryggis og þróun. Enn fremur að Matvælaráð sæi um samskipti við 
stofnanir á þessu sviði innanlands sem utan.

Það er skoðun höfunda að traust umgjörð og skynsamleg notkun áhættugreiningar séu eins konar 
forsenda þess að hægt sé að sýna fram á þá sérstöðu sem heilsufar íslenskra búfjárstofna og 
íslensk matvæli hafa. Við teljum niðurstöður áhættugreiningar sem þannig er úr garði gerð 
forsendu þess að ísland geti borið fyrir sig aukna vemd gegn dýrasjúkdómum, m.a. með vönduðu 
eftirliti með innflutningi búfjárafurða og verulegum takmörkunum og banni á innflutningi lifandi 
dýra.

Helstu niðurstöður höfundar varðandi spumingu 4 verður því að það sé mögulegt að nota ákvæði 
ESB-EES til að takmarka innflutning búijárafurða svo framarlega sem ákveðnum skilyrðvim er 
fullnægt. Mikilvægt atriðið í því sambandi er að aðferðir og eðlileg umgjörð áhættugreiningar 
verði teknar upp á Islandi, sem leiðir til virks aðskilnaðar milli áhættumats og -kynningar annar 
vegar og áhættustjómunar hins vegar. Lagt er til að stofnað verið Matvælaráð sem framkvæmi 
áhættumat og -kynningu.



Reykjavík 3. september 2008 

Ólafur Oddgeirsson 

Stefán Már Stefáasson



46

Viðaukil

Matarsýkingar innan EES, helstu niðurstöður frá 2006

Upplýsingar frá Matvælaöryggisstofnum ESB (EFSA)

Á hverju ári gefur stofiiunin út upplýsingar um súnur í aðildarrílg'um ESB ásamt Noregi og 
íslandi. Þessara gagna er aflað á nokkuð staðlaðan hátt þannig að hér ætti að fást allgóður 
samanburður milli ESB -ríkja annars vegar og Islands hins vegar.

Kamfýlóbakter er sú súna sem oftast er greind innan ESB, þó eitthvað hafi dregið úr tíðni tilfella 
frá árinu á undan. Helstu smitberar eru alifuglar enda finnast þessir sýklar helst í kjúklingakjöti 
og kjúklingabúum í öllum aðildarríkjunum. Eldci reyndist mögulegt að greina þróun innan ESB.
Mikill Ijöldi þeirra sýkla sem voru greindir í kjúklingakjöti voru ónæmir gegn því fukalyfi 
(ciprofloxacin) sem mest er notað til að meðhöndla kamfylóbaktersýkingar í fólki.

Salmónellusvkingar eru næst algengasta matarsýkingamar, þó tíðni hafi lækkað á síðustu þremur 
árum. Niðurstöður benda til þessa að egg, hænsnakjöt og svínakjöt séu helstu smitberar.

Tíðni salmónellu í varphænsna- og kynbótabúum hefur lækkar verulega í innan aðildamkja sem 
hafa innleidd sérstaka eftirlitsáætlun. Aftur á móti var lítil breyting á tíðni í eggjum, 
kjúklingakjöti og kjúklingabúum.

Þó að salmónella sé enn sá sýkill sem veldur flestum matarsýkingum innan ESB þá eru aðrar 
sýklar svo sem listería og veirur sem hafa valdið alvarlegum sýkingum (t.d. 50 dauðsföll vegna 
listeríu).

Tíðni alvarlegra kólíbakteríusvkinga (VTEC) og yersina baktería hefur lækkað, en þessir sýklar 
finnast helst hjá nautgripum, svínum og afurðum sem unnin eru úr þeim. Slíkar sýkingar hafa 
komið upp hér á landi.

Snikjudýrasjúkdómamir trichinella og echinococcus (bandormur) finnast varla innan ESB nema i 
Búlgaríu og Rúmemu. Sýkingar finnast helst í villtum dýrum.

Tíðni kúaberkla hækkaði lítillega en tíðni kúabrucellosa og kindabrucellosa lækkaði í þeim 
aðildarríkjum sem enn eru ekki alveg laus við sjúkdóminn.

Það var ekkert tilfelli af hundaæði í fólk árið 2006 en sýkingar í dýrum fundust í baltnesku 
löndunum og öðrum Austur -Evrópu aðildarríkjum.



í töflum hér að neðan eru tekin til viðmiðunar miftni rfldá stærð við íslartd ög nokkur 
nágrannarflrieins ogláuid, Daranörk ogNoregur.

47



48

Salmónellutilfelli í fólki, helstu niðurstoður í tölum:
Land 2006 Innflutt

%
/100
000

2005 2004 2003 2002

Kýpur 99 0.1 12.9 59 89 73 117
Danmörk 1662 11.9 30.6 1798 1539 1713 2075
írland 422 14.4 9.9 348 416 449 369

Luxemb 308 8.4 67 211 _* 421 528

Malta 63 0 15.6 66 79 _* _*

ESB allt í þús. 167 8 34 173 196 172 182
ísland 116 78.4 38.7 86 _* _* _*

Noregur 1813 74.2 39.1 1482 1567 1539 1495
(* = gögn vantar)
Aldursdreiflng sýkinga er þannig að mikill meirihluti sýkinga eru böm á aldrinum 0-4 en næst 
flest á aldrinum 5-14. Flest eru tilfellin að sumri til og á haustin. Yfirgnæfandi meirihluti 
sýkinga er af völdum s. enteritidis og s. typhimurium.

Kamfýlóbakter tilfelli í fólki, helstu niðurstöður í tölum:
Land 2006 Innflutt

%
/100
000

2005 2004 2003 2002

Kýpur 2 0 0.3 _* _* _* _*

Danmörk 3239 11.9 59.7 3677 3724 3537 4385
írland 1812 1.1 43.0 1801 1710 1568 1336
Luxemb 285 1 62.0 194 _* _* _*

Malta 54 0 13.4 91 _* .* _*

ESB allt í þús. 176 8.5 46.1 195 183 139 150
Island 117 64.1 39.0 128 _* _* _*

Noregur 2588 48.7 55.8 2631 _* _* _*

(* = gögn vantar)
Aldursdreifing sýkinga er þannig flestar sýkingar eru í bömum á aldrinum 0-4. ára en í fullorðnu 
fólki á aldrinum 25-44. ára þó í raun sé aldursdreiflngin hjá fullorðnum firekar jöfn. Flest eru 
tilfellin að sumri til frá júm til október.

Listería tilfelli í fólki, helstu niðurstöður í tölum:
Land 2006 /100 2005 2004 2003 2002

000
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Kýpur 1 0.1 _* _* _* _*

Danmörk 56 56 46 41 29 28

írland 12 0.2 11 11 6 6

Luxemb 4 0.1 0 _* _* _*

Malta 0 0 0 _* _* _*

ESB allt í þús 1588 0.3 1427 1264 1070 909

ísland 0 0 0 _* _* _*

Noregur 27 0.6 14 _* _* _*

(* = gögn vantar)
Aldursdreifmg sýkinga er þannig flestar sýkingar eru eldra fólki, 65 ára og eldra en næst flest í 
fólki á aldrinum 45-65 ára. Tilfellin dreifast jafnt yfir árið.
Eins og sjá má af þessari töflu er listeríusýkingar í fólki frekar sjaldgæfar en þær eru alvarlegar 
þegar þær koma fyrir og valda oft dauðsföllum. Það er spuming hvort á að flokka þennan sýkil 
sem súnu þar sem sýkillinn finnst ekki bara hjá dýrum heldur oft einnig í umhverfinu.

Kólíbaketeríur (VTEC) tilfelli i fólki, helstu niðurstöður í tölum:

Land 2006 /100
000

2005 2004 2003 2002

Kýpur _* _* _* _* _*

Danmörk 146 2.7 154 163 128 _*

Irland 158 3.6 125 61 95 _*

Luxemb 2 0.4 8 _* _* _*

Malta 21 5.2 23 _* _* _*

ESB allt 4924 1.1 3222 4090 2507
Island 1 0.3 _* _* _* _*

Noregur 50 1.1 18 12 15 _*

(* = gögn vantar)
Aldursdreifing sýkinga er þannig að flestar sýkingar eru hjá fólki yngra en 15 ára. Tilfellin eru 
flest á sumrin og haustin.

Varað er við að berar þessar tölur of mikið saman þar sem sýnataka og aðferðir eru ekki 
staðlaðar innan ESB og því getur verið töluverður mismunur milli aðildarríkjanna.

Tölur um kúaberkla og brucellosis eru ekki birtar hér þar sem tilfellin er svo fá að gögnin eru 
ekki marktæk.



Tölur um yersina er ekki birtar þar sem engar tölur liggja fyrir M  íslandi.
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B æ n d a s a m t ö k  íslands, 
c/.^ Erna B j a r n a d ó t t i r ,
B æ n d a h ö l l i n n i , H a g a t o r g i  1, 107 Rvk.

Þakka bréf ykkar dagsett 7/8 '08. Þar óska B æ n d a s a m t ö k i n  eftir 

á l i t i  m í n u  á f r u m v a r p i  um b r e y t i n g a r  á ý m s u m  l ö g u m  v e g n a  e n d u r -  

s k o ð u n a r  á u n d a n þ á g u m  frá EES s a mningnum. Nú er sem sagt ætlusiin 

að fella með l ö g u m  niður m i k i l v æ g a r  u n d a n þ á g u r ,  sem við í s l e n d i n g -  

ar h ö f u m  h a f t , og s a m þ y k k j a  í s t a ðinn m e i n g a l í a ð  og v a n h u g s a ð  

frumvarp, sem nú liggur fyrir Alþingi.

Ég k y n n t i  mér þetta frumvarp í vor og bar það saman við 'gild- 

a n d i  lög eftir bestu getu, þegar s j á v a r ú t v e g s -  og l a n d b ú n a ð a r -  

n e f n d  A l þ i n g i s  óskaði eftir áliti mínu á f r u m v a r p i n u .  L e g g  ég það 

álit hér með, m e r k t  f y l g i s k j a l  1, svo að ekkert fari á m i l l i  mála 

um m í n a  afstöðu. Ég vil gera allt, sem ég get, til að f o r ð a  þjóð^- 

inni frá því að þetta f r umvarp verði að lögum. 1 sumar hef ég 

ko m i s t  að ýmsu, sem r ö k s t y ð u r  enn frekar þá s k o ð u n  mína, að þetta 

f r u m v a r p  eigi A l þ i n g i  að f e l l a . Það eigi s í ðan áð taka upp n ý jar 

s a m n i n g a v i ð r æ ð u r  við E E S , og í þeim v i ð r æ ð u m  e i g u m  við að h a l d a  

inni ö l l u m  þeim undanþágum, sem við u p p h a f l e g a  f e n g u m  v e g n a  sér- 

stöðu íslands, þegar við t ó kum inn í í s l e n s k  lög allt það úr 

r e g l u v e r k i  E E S , sem óhætt er að láta gilda hér á landi.

R e y n s l a n  hefur ekki í neinu sýnt, að þær u n d a n þ á g u r  skaði þ j ó ð -  

irnar í E v r ó p u s a m b a n d i n u . Að f e lla niður þær u n d a n þ á g u r , sem snúa 

að s ó t t v ö r n u m  m a n n a  og dýra hér á landi, getur a f t u r  á m ó t i  orðið 

hér að s t ó r s l y s i  í fra m t í ð i n n i .  V e rði e i n h v e r n  tíma f a rið í 

a ð i l d a r v i ð r æ ð u r  við E v r ó p u s a m b a n d i ð , v e rða í s l e n s k u  f u l l t r ú a r n i r  

x þeim v i ð r æ ð u m  að halda inni ö l l u m  þ e s s u m  u n d a n þ á g u m ,ekki siður 

en s é r s t ö ð u  s j á v a r ú t v e g s i n s . Við búum hér á e y j u  fjarri ö ð r u m  

löndum, þar sem l a n d l æ g i r  s m i t s j ú k d ó m a r  eru m i k l u  færri en á



m e g i n l ö n d u m .  Bústo f n a r  okkar k o m u  hingað á l a n d n á m s ö l d .  ha f á  

lí tið blá n d a s t  öðrum s t o f n u m  s í ðan og eru mjög v i ð k v æ m i r  fyrir 

i n n f l u t t u m  s m i t s j ú k d ó m u m , enda ekkert ónæmi hér gegn sjú k d ó m u m ,  

sem okkar búfé hefur aldrei haft nein kynni af. Gott d æ m i  er 

h r o s s a s j ú k d ó m u r , sem barst h i n g a ð  í fyrsta skipti f y rir n o k k r u m  

ár u m  og breiddist út n á k v æ m l e g á  eins og i n f l ú e n z u f a r a l d u r  í fólki 

gerir, ef nýtt, áður óþekkt a f b r i g ð i  af v e irunni k e mur upp.

Á l i ð n u m  árum hafa innflutt'ir b ú f j á r s j ú k d ó m a r  valdið hér m i k l u m  

búsif j u m ,  t.d. votamæði, þ u r r a m æ ð i ,  visna, riða og g a r n a v e i k i .

Við I s l e n d i n g a r  h ö fum orðið að k osta miklu til vegna i n n f l u t t r a  

b ú f j á r s j ú k d ó m a . Votamæði, þ u r r a m æ ð i  og visnu var út r ý m t  með 

a l s h e r j a r  n i ð u r s k u r ð i  á sauðfé á svæð i n u  n o r ð a n  úr Þ i n g e y j á r -  

s ý s l u m  austur í S k a f t a f e l l s s ý s l u r , sauðleysi á öllu þ e s s u  svæði 

í 1-3 ár eftir n i ð u r s k u r ð i n n , s íðan f j á r s k i p t u m  með t i l h e y r a n d i  

a f u r ð a t a p i  fyrir bændur. Þ a n n i g  hurfu nú þessir skæðu s j ú k d ó m a r  

úr landi. Langar e i n h v e r n  í þá a f tur hingað? Þeir f i n n a s t  á öllu 

svæði E v r ó p u s a m b a n d s i n s , b e r a s t  með ö n d u n a r s m i t i , m j ó l k u r s m i t i  

og b l ó ð s m i t i  og eru mjög a l g e n g i r  x M i ð j a r ð a r h a f s l ö n d u m  E v r ó p u  

ef l i t i ð  er til e i n k e n n a l í t i l l a  smitbera. Ég a t l a  rétt að vona 

að e n g i n n  fari að flytja h i n g a ð  hrátt l a m b a k j ö t  af þ e s s u m  svæðum 

sem færi hér á grillin úti í í s l e n s k r i  n á t t ú r u  þar sem f o r v i t n a r  

s a u ð k i n d u r  kæmust í l e i f a r n a r . Þ e t t a  eru ekki m a n n a s j ú k d ó m a r .

Ef svo v æ r i , værum við þessi e l d r i  öll dauð fyrir l ö n g u . G e i t u r  

eru n æ m a r  og b l e s s a ð i r  g e i t a ^  og s a u ð k i n d a o s t a r n i r  x S u ð u r l ö n d u m  

eru b ú n i r  til úr sýktri mjólk. R i ð a n  varð okkur e r f i ð a r i , enda 

s ý k i l l i n n  nærri ó d r epandi. Við g r y n n k u m  á h e nni með n i ð u r s k u r ð i  

h v e n æ r , sem hún kemur upp, en það dugar ekki til. Hún er alls 

staðar í löndum E v r ó p u s a m b a n d s i n s  og ekkert gert til að ú t r ý m a  

h e nni þar. Her er b o l u s e t t  gegn. g a r n a v e i k i n n i  með i n n l e n d u  b ó l u— 

efni. H e l d , að ekkert sé gert í E v r ó p u s a m b a n d s l ö n d u n u m .

2 .



Á seinni á r u m  h ö f u m  við í s l e n d i n g a r  útrýmt eða g r y n n k a ð  á 

fieiri sýkin g u m .  E g g j a -  og k j ú k l i n g a b æ n d u r  l a n d s i n s  hafa staðið 

'sig mjög vel við að fylgja þeim s t r ö n g u  reglum, sem hér gilda um 

h r e i n l æ t i  í h æ n s n a b ú u m .  S a l m o n e l l u s ý k i n g a r  eru h o r f n a r  og kam- 

f y l o b a k t e r í u r  g r e i n a s t  mjög s j a ldan úr í s l e n s k u m  a f u r ð u m  í seinni 

tíð. Hver tekur sér e i g i n l e g a  það vald að e y ð i l e g g j a  þennan góða 

á r a n g u r ?  Er það v i r k i l e g a  í þágu n e y t e n d a  að hér mori allt í 

s ý k t u m  l a n d b ú n a ð a r v ö r u m , kannski s ý k i n g u m  af s ý k l a s t o f n u m , sgm 

ald r e i  hafa k o m i ð  h i n g a ð  áður og enginn hér h e fur ónæmi fyrir?

I fyrstu m á l s g r e i n  á fyrstu síðu f r u m v a r p s i n s  stendur, að hér 

eigi að ná á r a n g r i  gegn sý k i n g u m  með " n e y t e n d a v e r n d "  . V e r ð i  þ e tta 

f r u m v a r p  að lögum, ver ð u r  dreift í v e r s l a n i r  l a n d s i n s  i n n f l u t t u  

hrámeti, sem k a n n s k i  h efur verið ófro s i ð  á m a r g r a  daga f e r ð a l a g i  

við m i s m u n a n d i  hitas t i g ,  svo að margs k o nar bakteríur, líka þeir 

s t o f n a r  s a l m o n e l l u  og saurgerla, sem al d r e i  ha f a  fundist h é r , h a f a  

f engið gott t æ k i f æ r i  til að fjölga sér. Ef slíkt gerist, geta 

s likir s t o f n a r  o r ðið skæðir s k a ð v a l d a r  hér í m ö n n u m  eða skepnum. 

Til eru m a r g i r  salmo.nellustof n a r . Sá skæða s t i ,  s a l m o n e l l a  tyfi, 

t a u g a v e i k i b a k t e r í a n  j a r  hér landlæg og olli m ö r g u m  d a u ð s föllum, 

en var útr ý m t  á f y r s t u  á r a t u g u m  s í ð u s t u  aldar. S a l m o n e l l a  tyfi- 

murium, m ú s a t y f u s ,  h efur stöku s i n n u m  k o m i s t  h i n g a ð  , t.d. borist 

úr a m e r í s k u m  m a t a r l e i f u m  af K e f l a v í k u r f l u g v e l l i  , þegar slíkar 

leifar l e n t u  í d ý r a f ó ð r i  hér. A f l e i ð i n g a r n a r  urðu a f m a r k a ð i r  

f a r a l d r a r  í fólki, en b a k t e r í a n  v i r ð i s t  ekki ha f a  náð f ó t f e s t u  í 

í s l e n s k r i  n a t t u r u  ennþa. M i l d a r i  s a l m o n e l l u s t o f n a r  eru l a n d l æ g i r  

í m o r g u m  E v r ó p u s a m b a n d s l ö n d u m .  M a r g i r  þ e i r r a  ha f a  'ekki k o mið til 

íslands, svo v itað sé. S a l m o n e l l u r  þola mj ö g  illa frost, svo að 

f r y s t i n g  a k j ö t v ö r u m  m i n n k a r  h æ t tuna af þe i r r i  s ý k i n g u  til muna.



H i n s  vegar h e fur frysting engin á h r i f  á veirur eða r i ð u s ý k l a .  

F r o s i ð  n a u t g r i p a k j ö t  ber þvx k ú a r i ð u s m i t  ekki síður en ó f r osið 

kjöt, ef kj ö t i ð  er u p p h a f l e g a  úr sý k t r i  skepnu.

O f t r ú  á v o t torð er eitt af e i n k e n n u m  f r u m v a r p s i n s . V o t t o r ð  

eru góð svo langt sem þau ná, en g i lda að s j á l f s ö g ð u  ek k i  um 

vöru, sem s ý k l a m a g n  hefur vaxið í e f tir að þau voru g e f i n  ú t . 

S k e m m d  vara, t.d. ófrosið kjöt, g e tur komist á l e i ð a r e n d a  með 

öll gild v o t t o r ð  í lagi, líkt og b l e s s a ð  K a r a k ú l f é ð  g e r ð i  , þegar 

það k o m  til í s l a n d s  á sínum tímá (sjá bls. 6 í f y l g i s k j a l i  1). 

F i n n a r  og Svíar hafa skoðað vörur, sem eru flut t a r  til þ e s s a r a  

l á n d a  skv. EES reglunum, og fundið s ý k i n g a r  x a.m.k. f i m m t u n g i  

þ e i r r a  sýna, sem h ö fðu gild v o t t o r ð  með sgr. í D a n m ö r k u  er nú x 

gangi stór s a l m o n e l l u f a r a l d u r , sem D a n i r  hafa átt e r f i t t  með að 

r e k j a  og ráða við. Það þýðir ek k e r t  að reyna að h a l d a  þvi fram, 

að " l ö g l e g a  i n n f l u t t  kjöt" skv. r e g l u m  EES geti ekki b o r i ð  smit.

U p p l ý s i n g a r  um u p p r u n a l a n d  vöru eru heldur engin t r y g g i n g  

fyrir því að hún sé ó m e n g u ð . Aðe i n s  t r ý g g i n g  fyrir þvx að meiri- 

h luti v ö r u b i r g ð a  ú t f l y t j a n s  sé frá u p p r u n a l a n d i n u ,

Ú t f l y t j a n d i n n  má n e f n i l e g a  bæta í b i r g ð i r  sínar a f u r ð u m  frá 

ö ð r u m  EES löndum. Nú eru þessi lönd 25. H v o r k i  s t o f n a r  sýkla 

né h r e i n l æ t i s a ð s t a ð a  við f r a m l e i ð s l u  m a t v æ l a  eru eins x þ e s s u m

25 l ö n d u m  og verða það kannski a l d r e i  þrátt fyrir r e g l u r  E E S .

V e r ð i  þetta fru m v a r p  að l ögum á Islandi, er þ j ó ð i n  þar með 

búin að afsala sér r é t t i n u m  til að r á ð a  sjálf s ó t t v a r n a m á l u m  

sínum og færa þe n n a n  rétt í he n d u r  E v r ó p u s a m b a n d i n u . Ég vil ekki 

að hér gildi að e i n s  erlend lög s n i ð i n  að allt ö ð r u m  a ð s t æ ð u m



en þeim, sem hér eru. EES r e g l u v e r k i ð  er y f i r þ j ó ð l e g t  og við 

m u n d u m  ekki hafa neitt um það að segja, hvað hér yrði gert. ef 

skæðir s j ú k d ó m a r  bæ r u s t  hingað. K a n n s k i  yrðum við bara kærð, ef 

við f æ r u m  e i tthvað að brölta s j á l f  í slíkum tilvikum.

Allir, sem þe k k j a  reglur E v r ó p u s a m b a n d s i n s  um meðfe'rð m a t v æ l a  

og h e i l b r i g ð i  alidýra, vita að þær reglur eru settar til að 

t r y g g j a  frjálst f l æði l a n d b ú n a ð a r a f u r ð a  og lifandi a l i d ý r a  frá 

éinu l a n d i  til a n n a r s  innan sambaiidsins, hömlulaust.' V e r ð i  sótt- 

v a r n a r e g l u r  eða a ð r a r  reglur æ t l a ð a r  til að tryggja h o l l u s t u  

m a t v æ l a  í vegi fyrir hinum f r j á l s a  markaði, hafa þær h i n g a ð  til 

verið l á t n a r  víkja og ekki spurt um a f l e i ð i n g a r  þess f y r i r  fólk 

e ð a f é n a ð .

K ú a r i ð u f a r a l d u r i n n , sem b y r j a ð i  x B r e t l a n d i  fyrir n ö k k r u m  árum 

sýndi o k k u r  v e i r u f r æ ð i n g u m  svart á .hvxtu, h v e r n i g  s ó t t v á r n a r e g l u r  

E v r ó p u s a m b a n d s i n s  reynast, þ e gar v i r k i l e g a  re y n i r  á þ æ r ..

B r e t a r  h ö f ð u  þá árum saman f r a m l e i t t  f ó ð u r m j ö l  í m j ó l k u r k ý r  úr 

s l á t u r ú r g a n g i  og h r æ u m  af s j á l f d a u ð u m  skepnum.. Riða er a l g e n g  og 

l a n d l æ g  á B r e t l a n d s e y j u m , þa n n i g  að efnið £ þ essa f ó ð u r f r a m l e i ð -  

slu h a f ð i  x sér k i n d a r i ð u s ý k l a * Þ a ð  eru mjög ster k i r  s ý k l a r ,  sem 

erfitt er að eyða, en berast e k k i  a u ð v e l d l e g a  milli d ý r a t e g u n d a .  

Þ e tta v i s s u  B r e t a r  og hituðu því e f n i ð  í f ó ð u r m j ö l i ð  bæ ð i  m i k i ð  

og l e n g i .  Ekkert kom f y r i r , m e ð a n . h i t a ð  var lengur en e i n n  s ó l a r— 

hring. Svo kom olíukreppa. O l x u v é r ð  h æ k k a ð i  og þá var f a r i ð  að 

spara. H æ t t  var að kynda undir þ e s s a r i  a f urð lengur en 4-5 klt.

A f l e i ð i n g a r n a r  urðu þær, að upp k o m  nýr, áður ó þ e k k t u r  r i ð u -  

s ý k i l l , sem sýkti kýrnar um g e r v a l l t  B r e t l a n d  af -banvænum 

l ö m u n a r s  j u k d ó m i .. Þ e tta af b r i g ð i  af ri ð u  barst í fólk, s e m  h afði 

bo r ð a ð  kj ö t  af sý k t u m  n a u t g r i p u m  og olli b a n v æ n u m .lömuriarsjúk- 

d ó m i , s é r s t a k l e g a  í ungu fól’ki. K ú a r i ð a  er h æ g g e n g u r  s j ú k d ó m u r .  

M a r g i r  m á n u ð i r  líða alltaf frá s m i t u n ,  þar til l ö m u n i n  k e m u r  fram , 

o f t a s t  n o k k u r  ár. Það á við bæ ð i  um m a n n a  og k ú a s j ú k d ó m i n n .
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R a n n s ó k n í r  á þ e s s u  nýja fári og uppruna þess tóku l a n g a n  tíma. 

Þ egar o r s ö k i n  fannst, hafði s n o ggsoðna f ó ð u r m j ö l i n u , sem vár 

S j ú k d ó m s v a l d u r i n n , þegar verið dreift í kýr um allt B r e t l a n d  £ 

n o k k u r  á r , svo að h v e r g i  i landinu voru ó s ý k t i r  n a u t g r i p i r .

Þann t£ma, sem r a n n s ó k n i r n a r  tóku, voru b r e s k a r ,l i f a n d i  kýr úr 

sý k t u m  h j ö r ð u m  f l u t t a r  til annarra landa E v r ó p u s a m b a n d s i n s  sam- 

k v æmt r e g l u m  þ e s s . Ein n i g  til landa utan þess, eins og e k k e r t  

h'efði £ sko r i s t .  Þ e g a r  orsökin fannst, var s ý k t a  f ó ð u r m j ö l i ð  

bannað i B r e t l a n d i  og f r a m l e i ð s l u  þess hætt, en þær bir'gðir, 

sem eftir voru, s e l d a r  úr landi, án þess að n o k k u r  r e y n d i  að 

stöðva þann ú t f l u t n i n g .  Ú t f l u t n i n g u r  B r eta á l i f a n d i  n a u t g r i p u m  

og s ý k t u  f ó ð u r m j ö l i  á þe s s u m  tima rey n d i s t  á g æ t i s  d r e i f i k e r f i  

fyrir k ú a r i ð u n a .  Og á f r a m  var haldið að s e lja úr landi b r e s k t  

n a u t a k j ö t  úr s ý k t u m  h j ö r ð u m  samkvæmt r e g l u m  E v r ó p u s a m b a n d s i n s . 

E ftir að s j ú k d ó m s o r s ö k i n  varð kunn bönn u ð u  F r a k k a r  i n n f l u t n i n g  á 

b r e s k u  n a u t g r i p a k j ö t i . Þó að Bretar vissu að sýkt n a u t a k j ö t  var 

s j ú k d ó m s v a l d u r i n n , þegar ungt fólk £ B r e t l a n d i  var að d eyja úr 

b a n v æ n u m  1 ö m u n a r s j ú k d ó m i , kærðu þeir F r a k k a  f y r i r  brot á r e g l u m  

E v r ó p u s a m b a n d s i n s , þegar þeir voguðu sér að b a n n a  i n n f l u t n i n g  á 

þ e s s a r i  b r e s k u  g æ ð a v ö r u  af h e i l s u f a r s á s t æ ð u m . S i ðar fann e i n h v e r  

upp, að á k v e ð n i r  p a r t a r  af sýktum n a u t g r i p  væ r u  þeir einu, sem 

bæru s m i tið, en a f g a n g u r i n n  af skepnunni væri h æ f u r  til m a n n e l d -  

is ! H v i l i k  s ý k l a f r æ ð i  um sýkil, sem aldrei' h e f u r  te'kist að r æ k t a  , 

en s a n n a n l e g a  b e r s t  frá m e l t i n g a r v e g i  til m i ð t a u g a k e r f i s  í sýktu 

dýri. Sú skoðun, að v i s s i r  partar af sý k t u m  n a u t g r i p  séu h æ f i r  

til m a n n e l d i s  v i r ð i s t  enn i fullu gildi s a m k v æ m t  r'eglum E v r ó p u -  

s a m b a n d s i n s .  A.m.k. er m i n n s t  á þetta £ lið C á bls. 29 £ f r um- 

v a r p i n u . Þar s t e n d u r :  Ekki verður þörf á að f j a r l æ g j a  á h æ t t ú v e f i  

við s l á t r u n  þar sem í s l a n d  e'r laust við E ú a r i ð u .  Ég er ekki alv-eg



viss um að r e g l u m e i s t a r a r  EES taki þessa a t h u g a s e m d  I s l e n d i n g a  

gilda, eða veiti o k k u r  undan þ á g u  frá m e g i n r e g l u n n i  út á hana.

EES gerir s t r a n g a r  krö f u r  um br e n n s l u  á . þ e s s u m  ú r s k o r n u  p ö r t u m  

af n a u t g r i p a k j ö t i n u ! Skyldi einhver hafa samviskubit, af því að 

h a n n  veit, að þ e tta kjöt getur verið úr sýktri skepnu, þó að 

m a r k a ð s l ö g m á l i n  leyfi ekki að öll s k e p n a n  sé brennd, e i n s  og lög- 

mál s ý k l a f r æ ð i n n a r  og siðgæðis í v i ð s k i p t u m  krefjast. R i ð u s ý k l a r  

eru n æ s t u m  ó d r e p a n d i  x r a n n s ó k n a s t o f u m , og hvað þá í n á t t ú r u n n i  

sj álfri. I t i l r a u n u m  hefur komið x ljós að txminn, sem l í ð u r  frá 

s ý k i n g u  þar til s j ú k d ó m s e i n k e n n i  sjást er háður þvx m a g n i  af 

s ý k l i n u m ,  sem n otað var í tilraunina. Við erum ekki enn bú i n  að 

sjá f y r i r  e n d a n n  á því, sem kann að. ha f a  gerst meðan k ú a r i ð u -  

f a r a l d u r i n n  stóð sem hæst. Sumir átu k a n n s k e  miklu m i n n a  af 

m e n g u ð u  kjöti en a ð r i r  og eiga því enn eftir að veikjast.

E n g i n n  veit h e l d u r  hv a ð  fr.amtíðinn ber í skauti sér v e gna þessara 

s é r s t ö k u  r e g l n a  um sölu á kjöti af s ý k t u m  gripum. Ef h i n g a ð  þarf 

e n d i l e g a  að fl y t j a  inn erlent n a u t a k j ö t  ætti að mxnu viti að 

þ u rfa l e yfi til að f l y t j á  aðeins hi n g a ð  kjöt frá k ú a r i ð u l a u s u m  

löndum, t.d. Á s t r a l x u  eða Nýja Sjálandi, ekki r i ð u b æ l u m  eins og 

B r e t l a n d i  og I r landi, þó að hingað hafi k omið á ma r k a ð  kjöt 

a.m.k. frá Irlandi.

Það skal tekið hér fram, að s a m n i n g a m e n n  Islands í Briissel, 

h v erjir, sem það nú voru, höfðu vit á að fella ekki úr g ildi 

u n d a n þ á g u  I s l a n d s  um bánn við i n n f l u t n i n g i  á lifandi d ý r u m  og 

því f ó ð u r m j ö l i ,  sem d r e i f ð i  k ú a r i ð u s ý k l i n u m , og við f l u t t u m  

r e y n d a r  a l d r e i  inn, sem betur fer. E i n n i g  h é l d u  þeir inni und a n -  

þágu í s l a n d s / sem l e y f i r  okkur að fóðra búfé á f i s k i m j ö l i  en 

slxkt b a n n a ð i  EES um leið og það b a n naði sýkta breska f ó ð u r m j ö l i ð .



A ð r a r  undanþágur I s l e n d i n g a  fengu að fjúka, t.d. unda:nþágan 

um bann við i n n f l u t n i n g i  á ófrosnu, hráu kjöti. Að mí n u  máti er 

,sá i n n f l u t n i n g u r  mjög h æ t t u l e g u r  og getur h æ g l e g a  b orið hingað 

b a k t e r í u s t o f n a , sem hafa aldrei áður fundist hér. Það, sem ekki 

selst af þessu ó f r o s n a  hrámeti, verður afb r a g ð s  d r e i f i k e r f i  fyrir 

s líka sýkla i í s l e n s k u  umhverfi. Mávagerið, sem fl ý g u r  um soltið 

hér i þét t b ý l i n u  er t.d. gott d r e i f i k e r f i  fyrir s a l m o n e l l u r ,  ef 

það k e mst i þ æ r . Ef e n d i l e g a  þarf að flytja hér inn h v i t t  kjöt, 

á a u ð v i t a ð  að k r e f j a s t  þess, að það hafi verið fryst við slátrun 

d ý r a n n a  og flutt h i n g a ð  frosið. Það m i n nkar h æ t t u n a  á i l l v í g u m  

b a k t e r i u s ý k i n g u m . Séu veirur eða r i ð u s ý k l a r  i h r á m e t i n u ,  haldast 

þeir sýklar óskem m d i r  i f r o s t i n u  og geta borist i fólk við 

n e y s l u  k j ö t v ö r u n n a r  eða meðferð, t.d. við ne y s l u  á þ e i m  p ö r t u m  

.af k ú a r i ð u s ý k t u  n a u t a k j ö t i ,  sem re g l u r  EES leyfa sölu á.

H v o r t  sem litið er til h o l l u s t u  matv æ l a  eða s ó t t v a r n a ,  

er a u ð v i t a ð  e ð l i l e g a s t  að b ú v örur séu f r a m l e i d d a r  sem næst 

n e y t e n d a n u m  og undir f a g l e g u  h e i l b r i g ð i s e f t i r l i t i ,  en ekki 

g e ð þ ó t t a  m a r k a ð s l ö g m á l a n n a . Það er engin á s t æ ð a  til þess, að 

b ú v ö r u f r a m l e i ð s l a  á I s l a n d i  sé eyðilögð, eins og nu s t e n d u r  til. 

S j á l f b æ r  m a t v æ l a f r a m l e i ð s l a  á að vera m a r k m i ð  og stolt h v e r r a r  

þ j ó ð a r  og.við eigum alls ekki að láta blaður ó á b y r g r a  m a n n a  

k o m a s t  upp með að e y ð i l e g g j a  hana, eins og nú er r eynt með þessu 

f r u m v a r p i . Það er á n æ g j u l e g t  að bændur eru nú farnir að stunda 

k o r n r æ k t  og auka þa n n i g  in n l e n d a  f ó ð u r f r a m l e i ð s l u  svo að mi n n k a  

megi f ó ð u r i n n k a u p i n . Það er lika á n æ g j u l e g t  að sjá- k ú a b ú i n  

hér s k ila meiri, h r e i n n i  og f j ö l b r e y t t a r i  f r a m l e i ð s l u .

H v i t b l æ ð i  i kúm er v e i r u s j ú k d ó m u r , sem hefur al d r e i  f u n d i s t  hér, 

en f i n n s t  víða í E v r ó p u s a m b a n d s l ö n d u n u m . Sá s j ú k d ó m u r  gæti 

borist hingað með f ó s t u r v i s u m  úr e r l e n d u m  kúm, en v e i r a n  lifir



v a r l a  lengi í m j ó l k u r d u f t i  eða ostum. Þar er frekar að finna 

bak t e r í u r ,  sem bo r i s t  geta í f r a m l e i ð s l u n a , ef óh r e i n  m j ó l k  er 

•'notuð í h a n a , t.d. ef mjólk hefur m e n gast við m j a l t i r  eða 

geymslu. í þ e ssu s a m h e n g i  er rétt að nefna, að b e r k l a r  í kúm 

eru l í k l e g a  ekki h o r f n i r  enn af öllu EES svæðinu. Þeir ha f a  al d r e i  

fu n dist í í s l e n s k u m  kúm.

1 s u mum E v r ó p u s a m b a n d s l ö n d u m  er s u l l a v e i k i  enn l a n d l æ g  og 

b a n d o r m a f l ó r a n  f j ö l b r e y t t a r i  en hún var hér á Isla n d i  á á r u m  

áður, þannig, að þar finnast ýmsir d ý r a s u l l i r ,  sem v i ð h ö f u m  

ald r e i  fengið hingað, og enn m a n n a s u l l u r i n n , sem við n á ð u m  að 

útrýma með h u n d a h r e i n s u n  fyrir ótal árum.- Hér var ferill s u l l a -  

v e i k i n n a r  e i n f a l d u r .  B a n d o r m u r i n n  hélt sig b a r á  í hundum.

Ví ð a  e r l e n d i s  er f e r i l l i n n  miklu flóknari, því að villt g k ó g a r -  

dýr geta borið b a n d o r m i n n  í sér. E r f i ð l e g a  gengur því að ú t r ý m a  

s j ú k d ó m n u m  þap sem þannig háttar til. Líka er rétt að minna. á 

aðra orma, t r í k i n u r  í svínum, sem geta valdið b a n v æ n u m  m a n n a - ’ 

sjúkdómi, sem e n gan langar að fá hin g a ð  og við erum enn laus við 

h é r á l a n d i .

Nýir s j ú k d ó m a r  og áhættumat.

Þau 52 á r , sem u n d i r r i t u ð  hefur verið s t a r f a n d i  v e i r u f r æ ð i n g u r  

hafa af og til k o m i ð  upp nýir, áður ó þ e k k t i r  sjúkdómar, eða g a m l i r

sýklar sýnt á sér n ý j a r  hliðar. Nýir m a nna i n f l ú e n z u s t o f n a r komu
/

upp og ollu h e i m s f a r ö l d r u m  árin 1957 og 1968. s v o k ö l l u ð  h e r m a n n a -  

veiki, skæð b a k t e r í u l u n g n a b ó l g a , um 1976, og nú á allra s í ð u s t u  

árum skæð v e i r u l u n g n a b ó l g a  í m ö n n u m  (SARS) og f u g l á f l e n s a n .

Um 1980 b y r j a ð i  a l n æ m i s f a r a l d u r i n n  á V e s t u r l ö n d u m . L í k l e g a  má 

rekja h a n n  til s ý k i n g a r  úr öpum í menn í A f r í k u  1960 eða fyrr.

Rétt eftir 1980 b y r j a ð i  k ú a r i ð u f a r a l d u r i n n  í Bretlandi.

Nú er það nýjast, að hreinir h i t a b e l t i s s j ú k d ó m a r  eru fa r n i r  að



færa sig úr því belti norður og suður vegna h l ý n u n a r  jarðar 

og þ e i r r a  b r e y t i n g a  á d ý ralífi og umhverfi, sem hún veldur.

Hvað verður næst? H v e r n i g  á að gera á h æ t t u m a t  þar, sem l i f a n d i  

n á t t ú r a n  ræður ein fer&inni? Ve r ð u r  þaS mat a f g r c i t t  með einu

p e n n a s t r i k i  --- engin h æ t t a ! ---- eða er rétt og skylt að laga

h æ t t u m a t i ð  eftir a ð s t æ ð u m  hverju sinni? Upp geta s p r o t t i ð  

sjúkdómar, sem þarf að lýsa og greina frá rótum, eins og al- 

n æ m i s f a r a l d u r i n n . Það getur þurft að búa til alveg ný g r e i n i n g a -  

próf, sem ekki hafa áður verið notuð,. einnig lyf eða bóluefni. 

H v e r n i g  er e i g i n l e g a  hægt að gera langtíma á h æ t t u m a t  af ein- 

h v e r j u  vi'ti? Ekki mundi ég t reysta mér til.að gera n e i n a  lang- 

tímaspá. Ég veit samt, að nýir f r a m t í ð a r s j ú k d ó m a r  m u n u  ekki 

a l l i r  haga sér eftir m a r k a ð s l ö g m á l u m  E v r ó p u s a m b a n d s i n s , frekar 

en þeir nýju sjúkdómar, sem komu upp í minni t í ð . Þegar grípa 

þarf til s ó t t v a r n a a ð g e r ð a , er m i k l u  öruggara, að hver þjóð 

þ ekki sinn h e i m a v ö l l  og sé viðbúin því að setja sínar e igin 

r e g l u r  í h v e r j u  tilviki. Mé'r finnst miklu s k y n s a m l e g r a , að þeim 

p e n i n g u m  í s l e n s k r a  s k a t t g r e i ð e n d a , sem f r u m v a r p i ð  gerir ráð fyrir 

að varið verði í upptöku á þessari viðbót við það, sem þegar 

h e f u r  verið lögfest hér af EES reglum, verði varið til að koma 

hér upp a l v ö r u  a ð s t æ ð u m  til að geta hér v'arist skæðum sýkingum, 

sem a l l t a f  annað kastið hlj ó t a  að koma hér upp. Við e i g u m  eftir 

að fá a l v ö r u  brennsluofn, sem ræður við m i l t i s b r a n d  úr g ö m l u m  

g r a f r e i t u m  h r æ j a  og annan h æ t t u l e g a n  úrgang. Okkur v a n t a r  alvöru 

á h æ t t u r a n n s ó k n a d e i l d  fyrir il l v í g a  nýja d ý r a s j ú k d ó m a , sem gera 

ekki boð á u n dan sér. Það er ekki e n d a l a u s t  hægt að a f s a k a  

t r a s s a s k a p i n n  með a ð s t ö ð u l e y s i n u , og eyða svo fúlgum fjár x 

e f t i r l i t s b a k n ,  sem x raun a ekki að ráða neinu, bara g egna 

u t a n a ð k o m a n d i  regluverki, sem á alls ekki hér við.



A5 l o k u m  vil ég m i n n a  á þá staðreynd, að margar k y n s l ó ð i r  af 

gó ð u  fólki lögðu á sig ómælda vinnu til að koma í s l e n s k u  heil- 

b r i g ð i s á s t a n d i  og m a t v æ l a e f t i r l i t i  þangað, sem það er núna.

Það g e r ð i s t  ekki á e i n u m . d e g i  með s amþykkt laga, h e l d u r  með 

þ r o t l a u s r i  vinnu. H ö l d u m  henni áfram. G ö n g u m  ekki a f t u r á b a k ,  

þó að það sé miklu a u ð v e l d a r a  að brjóta niður en að b y g g j a  upp.

R e y k j a v í k  13 á g ú s t  2008.

M a r g r é t  G u ð n a d ó t t i r  
f v . p r ó f e s s o r  í s ýklafræði, 
R o f a b æ  29, 110 Rvk.



Greinargerð um heimsókn til Noregs

I. Tilgangur ferðarinnar og aðdragandi hverjir tóku á móti okkur/greiddu för okkar
Þann 18. -  20. ágúst fóru þrír starfsmenn BÍ til Noregs. Markmið ferðarinnar var að 
kynnast innleiðingu matvælalöggjafar ESB í Noregi. Þar má einkum nefna:
• Hvernig var samstarfi stjórnvalda og atvinnulífs háttað
• Hvernig eftirliti með fyrirtækjum og innflutningi er hagað
• Hvemig starfsleyfum og skráningu fyrirtækja er hagað
• Hvort beitt hafi verið sérstökum aðgerðum til að létta fyrirtækjum aðlögun að nýrri 

matvælalöggjöf
• Hvernig hagsmunagæslu er hagað
• Kynnast áherslum í tolla- og viðskiptaumhverfi norsks landbúnaðar.

Sendiráð Noregs á íslandi hafði milligöngu um að koma sendinefndinni í samband við 
fulltrúa stjórnavalda. Átti nefndin fund með fulltrúum norska landbúnaðarráðuneytisins, 
ráðuneytisstjóra og fulltrúa Mattilsynet.
Framkvæmdastjóri Landbrugssamvirke, Ole-Jakob Ingeborgrud, skipulagði heimsóknir 
okkar til Nortura, samtaka samvinnufélaga í kjötframleiðslu, og bænda ásamt Piu Borg 
starfsmanni Bondelaget sem fylgdi okkur í heimsóknir.

II. Viðbótartryggingar, áhættumat
Norðmenn eru með viðurkenndar viðbótarkröfur v/samonellu fyrir afurðir svína, 
kjúklinga og nautgripa. Stjórnvöld og atvinnuvegurinn stóðu sameiginlega að því að afla 
nauðsynlegra gagna til að sýna fram á heilbrigðisstöðu búfjárstofna.
Svokallaður „Fristatus“ sem gildir um lifandi dýr þýðir að hægt er að gera strangari kröfur 
um heilbrigði dýra við innflutning. M.ö.o. hægt að gera strangari kröfur um heilbrigði ef 
unnt er að sanna að tilteknir sjúkdómar finnist ekki í innflutningslandinu þ.e.a.s. Noregi.

Oháð vísindanefnd sér um áhættumat vegna innflutnings á afurðum sem heyra' undir 
löggjöfina. I greinargerð með norsku matvælalöggjöfinni er að finna ramma um það.

Norska matvælastofnunin leggur mikla áherslu á samstarf við norskt fræðasamfélag á 
þessum vettvangi jafnframt sem stofnunin er í góðu samstarfí við ýmsa aðila innan 
atvinnuvegarins bæði félög framleiðenda og afurðasölufélög bænda. Byrjuðu 1998 og 
megináherslan í byrjun var á salmonellu, kamfýlóbakter og Listeríu auk lifandi dýra.

III. Skráning og leyfísskylda
í frumvarpi því sem fyrir liggur er gert ráð að allir matvæla- og fóðurframleiðendur verði 
starfsleyfísskyldir. I frumvarpinu og greinargerð með því kemur fram að þetta á við um 
alla framleiðslukeðjuna frá ofrumframleiðslu til sölumeðferðar. í núgildandi löggjöf er 
þetta mun þrengra skilgreint og sé skoðað inntak ESB-reglna þá kemur fram að 
frumframleiðsla er undanþegin þessum ákvæðum sbr. 6 gr reglugerð ESB. 853/2004.

Það kom skýrt fram að frumframleiðsla var aðeins skráningarskyld í Noregi en ekki háð 
starfsleyfum. Þetta átti við alla frum framleiðslu matvæla og fóðurs s.s. heys og korns.



Öll frekari meðhöndlun og sala afurða s.s. ostagerð, heimasala beint frá býli og fleira í 
þeim dúr var leyfisskylt og kom fram að í þeim tilvikum sem um var að ræða bæði 
úrvinnslu og sölu þurfti fleiri en eitt starfsleyfi. Skýr greinarmunur er gerður á 
frumframleiðslu afurða og úrvinnslu og sölu þeirra hvað varðaði skráningarskyldu og 
starfsleyfisskyldu. Það er reynsla norðmanna að fullnægjandi sé að fylgja regum ESB og 
frumframleiðsla er undanþegin starfsleyfískvöðum. Frá 1. okt. 2008 eða eftir innleiðingu 
reglugerða ESB nr. 852, 853 og 854 frá 2004.” verða allir framleiðendur hinsvegar að 
geta vísað til þess að nota viðurkennt gæðakerfi ( KSL verður það kerfi sem yfirvöld 
munu mæla með.)

IV. Eftirlit og gjaldtaka
Norska matvælastofnunin (Mattilsynet) hefur allt eftirlit með framkvæmd 
matvælalöggjafarinnar. Stofnunin hefur á hendi reglubundið eftirlit með 
frumframleiðslunni eftir fyrirfram gerðum forskriftum( efitirlitsáætlunum. Eftirlit 
Matvælastofnunar með frumframleiðslunni er ekki árlegt og fram kom í heimsóknum til 
bænda að eftirlitið er í raun s.k. “stikkprufueftirlit” og eftirlitsaðilinn kemur án þess að 
tilkynna það fyrirfram. Matvælastofnunin heimsækir ca. 5% bænda árlega. I þessu 
sambandi er rétt að vekja athygli á því að flestir bændur fylgja sérstöku gæðakerfi 
(Kvalitetssystem for landbruket (KSL)) sem hefur að markmiði matvælaöryggi, 
gæðastýringu og markaðssetningu á norskum mat. Afurðastöðvar bænda hafa einnig 
sérstakar gæðakröfur sem þeir fylgja eftir með heimsóknum til bænda. Þannig eru 
kúabændur heimsóttir tvisvar á ári af ráðgjöfum frá Mjólkursamlagi (Tine) þar sem bæði 
er farið yfir rekstur og gæðamál búsins.

Matvælastofnunin fer í heimsóknir til matvælafyrirtækja eftir fyrirframgerðri áætlun 
(plani) og gerir síðan opinbera skýrslu. Stofnunin fylgist sérstaklega með ákveðnum 
greinum eins og t.d. smáfyrirtækjum í kebab framleiðslu og fylgist þá líka með að 
hráefnið sé upprunamerkt og framkvæmir á grundvelli áhættumats aukið eftirlit með 
ákveðnum greinum á grundvelli þess að þeir viti minna um þær en aðrar.

Matvælastofnunin hefur ekki lagt mikið upp úr heimsóknum í verslanir eða eftirlit í þeim 
en leggja áherslu á frum- og milliliði og veitingahús.

Matvælastofnunin hefur efitirlit með öllum innflutningi matvæla og fóðurs. Efitirlitið 
beinist bæði að innflutningi frá öðrum ESB/EES löndum en einnig og ekki síður frá 
löndum utan ES. Stofnunin beitir þeirri aðferðafræði sem kallast “risikobaseret” eftirlit. 
Eftirlitið fer bæði fram hjá innflutningsaðilum og heildsölum eftir því sem þurfa þykir. 
Allt eftirlitsferlið se samkvæmt fyrirframgerðum forskrifitum sem kynntar eru viðkomandi 
aðilum. Sjái matvælastofnun ástæðu t.d. vegna vanefnda viðkomani aðila á að fylgja 
reglum getur stofnunin breytt verklagi og tekið upp tíðari eftirlitsaðgerðir og aðrar þær 
aðgerðir sem tryggja norska neytendur.

Við umræður um ákvæði 17. greinar íslenska frumvarpsins kom fram að það er meining 
norðmanna að ef vafi leikur á heilbrigði varanna má taka prufur hjá innflytjendum. 
Verslanir vilja ekki dreifa sýktum vörum. Gátu þau nefnt dæmi um að sýking fannst og 
með því að tilkynna um hana tókst að koma í veg fyrir útbreiðslu matarsýkingar ekki bara 
í Noregi.



Það kom fram í viðræðum við fulltrúa Matvælastofhunar að við innleiðingu nýrra reglna 
um dreifingu ábyrgðar yrði eftirlit með irmflutningsaðilum og heildsölufyrirtækjum á 
þessum markaði eflt. Það kom einnig fram í samræðum við fulltrúa 
úrvinnslufyrirtækjanna að þeir töldu mikilvægast að hver hlekkur í framleiðslu keðjunni 
bæri ábyrgð gagnvart þriðja aðila og það væri gert með því að aðilar gætu vísað til þess 
hvernig staðið væri að framleiðslunni. Samstarf iðnaðar og stjórnvalda er mikilvægt og 
mikilvægt er að ekki má beita þessu til að koma í veg fyrir viðskipti.

Fjármögnun starfsemi norsku Matvælastofnunarinnar er í meginatriðum þríþætt. Um það 
bil 40 % þeirra fjármuna sem stofnunin hefur til umráða eru framlög á fjárlögum. 60 % 
tekna stofnunarinnar skiptast milli almennra eftirlitsgjalda (Matvareafgift) og 
þjónustugjalda sem innheimt eru fyrir skilgreinda þjónustu sem stofnunin veitir. 
Eftirlitsgjöldin eru almennt innheimt á vinnslustigi framleiðslunnar og lögð á innflutning 
eins og innlenda framleiðslu. Eftirlitsgjöld á frumframleiðsluna eru fremur lág í öllum 
búgreinum. Matvælastofnun fékk sérstakt ríkisframlag í tengslum við innleiðingu 
“Matloven” 2004. Eftirlitsgjöldin standa undir kostnaði við eftirlit þ.m.t. greiðslu 
kostnaðar við greiningu á lögboðnum eftirlitssýnum.

V. Upprunamerkingar og undanþágur (TRAD GEO)
Samkvæmt reglum ES er unnt að sækja um að fá rýmri reglur en almennt gild fyrir 
staðbundna “sögulega” matvælaframleiðslu sem gengur undir vinnuheitinu (TRAD GEO). 
Þannig hafa Finnar t.d. fengið undanþágu fyrir hreindýrakjötsframleiðslu sína. 
í viðræðum við fulltrúa norskra stjórnvalda og fulltrúa KSL-Matmerk kom það skýrt fram 
að norðmenn eru að vinna að slíkum málum fyrir staðbundinn norskan mat. Þá vinnur 
KSL-Matmerk líka að markaðssetningu og merkingum á norskum mat. í þessu samhengi 
kom fram mikilvægt er að geta upprunamerkt matvæli. Gera má kröfu til þess að innflutt 
vara sé upprunamerkt og það er þá innflytjandans að uppfylla þær kröfur sem settar eru, 
Það er hægt áð krefjast að vörur séu þannig upprunamerkta að neytandi geti greint 
uppruna þeirrar vöru sem hann kaupir. Hægt er að banna innflutning frá ákveðnum 
svæðum eða löndum svo fremi að það sé rökstutt út frá heilbrigðissjónarmiðum.

Það kom t.d. fram að til þess að unnin kjötvara fái viðurkenningu sem norsk framleiðsla 
norsk skuli allar dýraafurðir í viðkomandi framleiðslu vera norskar. Mikil áhersla á 
merkingar fyrir dagvörumarkaðinn. Þegar eru í notkun tvö slík vörumerki í Noregi. 
Annarsvegar er það sem kallast “Spesialitet Norge” sem á að tryggja norskan uppruna 
vörunnar. Hinsvegar er sérstakt merki sem er einskonar einkaleyfí til þess að nota á 
einstakar vörutegundir sem falla undir .það sem ESB kallar “Trad-GEO” og tengist 
ákveðnum svæðum. Þetta merki er í raun copy af sambærilegu ESB-merki.

VI. Stuðningur við landbúnað og viðskiptaumhverfi
Innflutningi á kjöti í Noregi er stýrt virkt með tollum. Nokkur LDC lönd (allra 
vanþróuðustu löndin) hafa tollfrjálsan aðgang að norskum markaði. Einstök fyrirtæki 
þurfa engu að síður að uppfylla önnur skilyrði til að innflutningur sé heimill. (Nortura er 
að byggja upp kjötfyrirtæki í Uganda).



Meginmarkmið norskra stjómvalda er að vernda eigin landbúnað. 64 Þróunarlönd eru með
0 toll á innflutningi en 70% af innfluttum landbúnaðarafurðum koma engu að síður frá 
ESB. Innflutningsvemd er burðarásinn í norskri landbúnaðarpólitík. Hátt verð og 
náttúrulegar aðstæður krefjast tollvemdar.

EES samningurinn þrýstir á Norðmenn að gera sérsamninga við ESB um að opna á 
innflutningskvóta frá ESB. Samningaviðræður eru í gangi. ESB krefst 10-20% kvóta. 
Norðmenn leggja áherslu á að innflutningur á kjöti komi í gegnum toll [frjálsa] kvóta ekki 
með almennum tollalækkunum. Innflutningur er fyrst og fremst á nautakjöti en einnig 
nokkur á lambakjöti. Árlegur innflutningur nemur 5-20 þús. tonnum þar af eru 5 þús. 
tonn á lágmarkstollum (þ.m.t. WTO). Innflutningur umfrám það er á lægri tollum sem 
ákveðnir eru fyrir tiltekið magn ár frá ári. Heildarframleiðsla á kjöti í Noregi er um 370 
þús. tonn.
Tollarnir á innflutningi eru stilltir þannig að verðið á innfluttu afurðunum verði svipað og 
á innlendum afurðum en jafnframt fái innflytjandinn sinn hlut.

Fulltrúar landbúnaðarráðuneytisins bentu okkur einnig á að vera vakandi fyrir að hafa 
tolla á lifandi dýr þar sem ESB mun aftur koma og krefjast viðræðna og samninga um 
verslun með lifandi dýr. Norðmenn eru með háa tolla á lifandi dýr, (og „frihedsstatus“ 
v/salmonellu). ísland hefur hins vegar gefið eftir alla tolla á lifandi dýr í WTO 
skuldbindingum og treystum eingöngu á bann við innflutningi. Þetta undirstrikar þörfina 
fyrir að skráning og eftirlit með dýraheilbrigði þarf að vera í topplagi.

Engir tollar eru á innfluttu sæði og fósturvísum og er það gert til að beina ræktendum 
frekar að innflutningi á erfðaefni í því formi en með lifandi dýrum. Einnig kom fram að 
hægt er að banna innflutning frá ákveðnum svæðum eða löndum svo fremi að það sé 
rökstutt út frá heilbrigðissjónarmiðum.

VII. Aðrar áherslur stjórnvalda og hagsmunaaðiia

Á fundum bæði með hagsmunaaðilum og stjómvöldum kom ítrekað fram hve mikilvægt 
Norðmenn telja að fylgjast vel með þróun mála innan ESB og fara á alla fundi í 
stýrihópum og byggja upp tengsl við kollega í öðrum löndum. Norðmenn leggja 
gríðarlega áherslu á þetta starf. Stjórnvöld eru með 6-7 norska sérfræðinga sem vinna í 
ESB sérfræðinefndum á vegum kommisjonarinnar. Norskir sérfræðingar sömdu t.d. reglur 
um fiskisjúkdóma. Þetta verður augljóslega mjög krefjandi en norsk stjórnvöld bjóða 
íslendingum samstarf á þessu sviði.

Einnig kom fram bæði hjá stjórnvöldum og atvinnulífinu hve mikilvægt samstarf allra 
aðila er til að innleiðing og framkvæmd löggjafarinnar gangi sem best.

Norðmenn leggja allt kapp á að viðhalda/verja sjúkdómastöðu landsins. Staða dýraheilsu 
er einstök og landið fékk viðbótartryggingar vegna salmonellu (alifuglar, svín og 
nautgripir) vegna innflutnings á kjöti. Enn fremur er verslun með lifandi dýr frjáls 
samkvæmt EES samningnum (Norðmenn fengu ekki undanþágu frá því) Til þess að



tryggja sem best ábyrga afstöðu til innflutnings lifandi dýra var stofnað til 
samstarfsvettvangs, KOORIMP til þess að efla vitund atvinnuvegarins gagnvart honum.

Norðmenn hafa öflugt sjúkdómaskráningakerfí gegnum búíjárskýrsluhaldið og 
dýralæknaþjónustuna. Þeir hafa þó brermt sig á að hafa ekki rannsakað og skráð 
sjúkdómastöðu sína gagnvart einstökum sjúkdómum, bara haldið fram að þeir væru lausir 
við hina eða þessa sjúkdóma. Skráning er hins vegar forsenda þess að sækja um 
undanþágur.



Tollar á búvörur 
Island og Noregur

Árið 1994 gildi samkomulag á vettvangi GATT, kennt við Marakesh. Samkomulagið fól m.a. 
í sér að öllum innflutningsbönnum var breytt í tolla og síðan var samið um lækkun tolla á 
fimm ára tímabili. Tiltekið var að ná þyrfti ákveðinni meðaltalslækkun tolla, 36%. Þessi 
samningur skapar rammann að hámarksheimildum til álagningar tolla, svokallaðar 
tollbindingar. Auk þess fól samkomulagið í sér að heimila innflutning á þeim vörum sem 
bann hafði verið gagnvart, að lágmarki 5% af neyslu áranna 1986-1988. Innleiðingu þessara 
samningsákvæða lauk því á miðju ári 1999. Tollar hafa hins vegar verið að mestu óbreyttir frá 
amk. 1996 þar sem hámarksheimildir til álagningar tolla voru ekki nýttar.

í gildandi tollskrá á hveijum tíma er síðan að finna álagða tolla, þ.e. hin opinberu 
lagafyrirmæli. Auk þess sjást í tollskrá áður nefadar tollbindingar auk frávika frá almennum 
tolli vegna viðskiptasamninga og útskýringar á innflutningsbönnum ef við á. Algengt er að 
tollur samkvæmt tollskrá sé lægri en tollbindingar.

Þann 14.04 1999 (samkvæmt veftollskrá) var tollnúmerum fyrir alifuglakjöt breytt og fjölgað 
og m.a. kemur þá inn tollnúmerið 0207.1301 beinlaust alifuglakjöt nýtt eða kælt á magntolli 
kr. 499/kg. Áður hafði tollnúmerið 0207.3900 undir heitinu annað verið tollnúmerið sem fella 
hefði mátt innflutning á beinlausu alifuglakjöti undir. Á sama tíma var magntollur á heilum 
kjúkling nýjum eða kældum, 603 kr/kg.

Þann 1. nóvember 2006 tók formlega gildi fríverslunarsamningur við Færeyjar um tollfrjálsa 
verslun með allar búvörur.

Þann 1. mars 2007 tók gildi tvíhliða samningur íslands og ESB sem fól í sér lækkun á 
almennum tollum á innflutt kjöt frá ESB um 40% auk tollfrjálsra kvóta.

Engir tollar eru á lifandi dýr samkvæmt íslenskri tollskrá og engar heimildir samkvæmt 
GATT tollabindingum. Sama á t.d. við nautgripasæði.

I Noregi eru tollar á kjöt almennt hærri en hér á landi, sjá fylgiskjal um samanburð á tollum 
milli landanna og útskrift úr norsku tollskránni. Takmarkaðar breytingar hafa verið gerðar á 
tollum þar undanfarin ár og er skýr afstaða stjómvalda að breytingar á innflutnings- 
takmörkunum í samningum við önnur lönd séu gerðar með því að samið er um tollfirjálsa 
kvóta. ESB hefur leitað eftir sérsamningum.um viðskipti með landbúnaðarvörur og eru 
viðræður í gangi en ósamið enn. ESB fer fram á háa tollfijálsa kvóta (10-20% af neyslu).

Þegar tilteknar afurðir skortir er beitt tímabundnum lækkunum tolla á í tiltekið tímabil til að 
auka framboð. Svona breytingar sjást t.d. í veflægri tollskrá þeirra. Sem dæmi má taka 
nautakjöt í heilum og hálfum skrokkum sem er nú í lok ágúst 2008 á lækkuðum tolli 14,50 
NOK/kg (í stað 32,28 NOK/kg frá 25. ágúst til 29. september n.k.

http://www.toll.no/templates TAD/Tolltariffen/TvinnProduct.aspx?id=61903&varenummer= 
02011 OOO&epslanguage^EN

http://www.toll.no/templates


Almenn lækkun tolla er ekki á dagskrá hjá núverandi stjómvöldum enda megimnarkmið 
landbúnaðarstefiiu Norðmanna, vemd innlends landbúnaðar þar sem tollar gegna 
lykilhlutverki.

Norðmenn beita tollum líka öðmvísi en íslensk stjómvöld, þ.e.a.s. eru með sama toll á 
afurðum miðað við sex stafa tollnúmeri með örfáum undantekningum meðan hér eru sömu 
verðtollar á allt kjöt en magntollar mismunandi á átta stafa tollnúmerum.

Háir tollar eru enn fremur á lifandi dýr, sjá útskrift úr norsku tollskránni en erfðaefni, 
fósturvísar og sæði, er án tolla.

Þá má enn fremur benda á að norska tollskráin sundurliðar ost meira en sú íslenska.

Fylgiskjal með samanburði á tollum á íslandi og í Noregi sýnir með grænum lit, þau 
tollnúmer sem verulegur eða umtalsverður munur er á tollum milli landa.



Kjöt og unnar kjötvörur Almennur 
tollur ESB tollur

Tollflokkur

ísl.texti skv tollskrá
Verð- Magnt Verð- Magnt 
tollur, ollur, tollur, ollur, 
% kr/kg % kr/kg

Norskur tollur, 
NOK/KG

201
0201.1000

0201.2001
0201.2002
0201.2003
0201.2009

Kjöt af dýrum af natgripakyni, nýtt eða kaelt
1/1 og 1/2 sk rokka r 30% 357

Sne itt á annan hátt m eð beini
Hryggir_oa hryggsn. 30% 703
Læri oq læ rissn. 30% 500
Bógar og bóqbitar 30% 315
Annað 30% 315

Be in laust

18% 214

18% 422
18% 300
18% 189
18% 189

32,28

66.40
66.40
66.40
66.40

202

0201.3002
0201.3003
0201.3004 
0201.3009

0202.1000

0202.2001
0202.2002
0202^2003
0202.2009

Lundir 30% 1.462
H ryggvöðvar 30% 1.087
Vöðvar a f læri 30% 1.014
Annað 30% 599
Kjöt af dyrum  af nautgripakyni, fryst

1/1 og 1/2 sk rokka r

18% 877
18% 652
18% 608
18% 359

30% 357 18% 214
Sne itt á annan hátt með beini

H ryqg ir oq hryggsn. 30% 703 18% 422
Læri oq læ rissn. 30% 500 18% 300
Bóqar og bóqb itar 30% 315
Annað 30% 315

Be in laust

18% 189
18% 189

119.01
119.01
119.01
119.01

32,28

66.40
66.40
66.40
66.40

0202.3002
0202.3003
0202.3004 
0202.3009

203

0203.1100

0203.1901

0203.1904
0203.1905
0203.1906

Lundir 30% 1.462 18% 877
H rygqvöðvar 30% 1.087 18% 652
Vöðvar a f læri 30% 1.014 18% 608
Annað 30% 599 18% 359
Svínakjöt, nýtt, kæ lt eða fryst

Nýtt eða kælt
1/1 oq 1/2 sk rokka r 30% 361 18% 217

Annað:
Með beini:

Lundir 30% 1.195 18% 717
H ryggvöðvar 30% 1.107 18% 664
Vöðvar a f læri 30% 1.022 18% 613

119.01
119.01
119.01
119.01

24,64

64,96

64.96
64.96
64.96

204

0203.2100

0203.2201
0203.2209

0203.2901
0203.2902

0203.2904
0203.2905
0203.2906

0204.2100

Fryst
1/1 og 1/2 sk rokka r 30% 361 18% 217

Læri, bógur oq sne iðar af þ v í , með beini
Læri oq læ rissn. 30% 504 18% 302
Bóqar oq bóqbitar 30% 464 18% 278

Annað:
Með beini:

H rygg ir og hryggsn. 30% 775 18% 465
Annað 30% 361 18% 217

Bein laust

Lundir 30% 1.195 18% 717
H ryqqvöðvar 30% 1.107 18% 664
V ftf lv a r  a f  l^ari i n? ? 1f lOA 1 ?

Annað k indakjö t, ný tt eða kælt
1/1 oq 1/2 sk rokka r 30% 273 18% 164

Sne itt á annan hátt m eð beini

24,64

54.99
54.99

64.96
64.96

64.96
64.96
fid Qfi

24,15



0204
0204
0204
0204
0204

2302
2303
2304 

.2309 

.3000

0204.4100

0204.5000
205

206
0205.0000

0206.1000

0206.2100
0206.2200
0206.2900
0206.3000

0206.4100
0206.4900

0206.8001
0206.8009

0206.9001
0206.9009

207

0207.1000
0207.1200

0207.1401
0207.1402

0207.2400
0207.2500

0207.2701
0207.2702

0207.3200
0207.3300
0207.3400

B e in la u s t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Lundir 30% 947 18% 568 76,96
Hryqqvöðvar 30% 889 18% 533 76,96
Vöðvar a f læri 30% 883 18% 530 76,96
Annað 30% 390 18% 234 76,96
1/1 oq 1/2 Lam bskr. 30% 273 18% 164 32,49

Annað k indak iö t fryst
1/1 oq 1/2 sk rokka r 30% 273 18% 164 24,15

Sne itt á annan hátt með beini

Ge itak jö t
Kjöt af hrossum ,ösnum ,m úlösnum  eða mú

30% 256 18% 154
Æ tir h lutar af dýrum af nautgripakyni,svír
Nautgripakyn nýtt eða kæ lt 30% 421 18% 253

Nautgripakyn fryst
Tungur 30% 243 18% 146
Lifur 30% 350 18% 210
Annað 30% 202 18% 121
Svín 30% 202 18% 121

A f sv ínum  fryst
Lifur 30% 202 18% 121
Annað 30% 217 18% 130

Annað nýtt eða kæ lt
Sv ið - N ýtt eða kæ lt 30% 217 18% 130
Annað-N ýtt eða kæ lt 30% 217 18% 130

Annað fryst
Sv ið -fros in 30% 217 18% 130
Annað-fros ið
Kjöt og æ tir hlutar a f alifuglum í nr 105, n

A f hænsnum af tequndinni Gallus demesticus

Ekki skorið í hluta nýtt eða kæl 30% 603 18% 362
Ekki skorið í hluta fr

Sneiðar oq hlutar fryst
Bein laust 30% 900 18% 540
Lifur

A f kalkún

30% 499 18% 299

Ekki skorið  í hluta, nýtt eða kæ 30%

Sne iðar og h lu ta r fryst
Be in laust 30% 1.000 18% 600
Lifur 30% 499 18% 299

A f öndum , qæ sum  eða perluhænum
Ekki skorið í hluta nýtt eða kæl 30% 603 18% 362
Ekki skorið  í hluta fryst 30% 603 18% 362
Fitu lifur ný eða kæld 30% 256 18% 154

23,56
12,78
26,94
15.20

12,53
15.20

15.88
15.88

15.88
15.88

48,40
25,71

Ekki til 
12,78

48,40
27,45

Ekki til 
12,78

48.40
48.40 
12,78

0207.3601
0207.3602

Annað
Be in laust 30% 1.000 18% 600
Lifur 30% 499 18% 299

208
0208.1000

Annað kjöt og æ tir hlutar af dýrum ,nýtt ki
A f kan ínum  oq hérum____________ 30% 393 18% 236 24,64



0208.2000 Froskafæ tur 30% 393 18% 236
0208.3000 A f prím ötum 30% 363 18% 218

A f hvölum , höfrunqum  oq hnísum , sækúm
0208.4001 Hva lk iö t fryst 30% 363 18% 218
0208.4002 hva íaafu rð ir ó.ta. Fryst 30% 363 18% 218
0208.4003 Hva lk iö t oq aðrar hvalaafurð ir. 30% 363 18% 218
0208.4009 Annaras 30% 363 18% 218
0208.5000 A f skriðdýrum 30% 363 18% 218

Annað
0208.9001 Dúfur 30% 363 18% 218
0208.9002 Fashanar 30% 363 18% 218
0208.9003 R iúpur, frys ta r 30% 446 18% 268
0208.9004 Dádýr 30% 363 18% 218
0208.9005 Se lk iö t fryst 30% 363 18% 218
0208.9007 Be in laust h re indýrakjö t fryst 30% 1014 18% 608
0208.9008 H re indýrak iö t með beini fryst 30% 1014 18% 608
0208.9009 Annars 30% 363 .18% 218

209 Svínafita, án m agurs kjöts, og alifuglafita,
0209.0000 S iá  kaflaheiti 30% 100 18% 60

210 Kjöt og æ tir hlutar af dýrum, saltað í saltl
Svínakiöt

0210.1100 Læri, bógur oq sne iðar úr þv í n 30% 504 18% 302

Annað
Reykt

Annað þar með ta lið  æ tt m jöl úr kjðti
0210.9100 A f prím ötum 30% 363 18% 218

A f hvölum , höfrunqum  oq hnísum , sækúm
0210.9201 H va lk iö t sa ltað 30% 363 18% 218
0210.9209 Annars 30% 363 18% 218
0210.9300 A f skriðdýrum 30% 363 18% 218

Annars
0210.9910 A lifuq la lifu r, þurkuð eða reykt 30% 499 18% 299

K indak iö t sa ltað
0210.9921 k indak iö t sa ltað oq reykt 30% 947 18% 568
0210.9929 K indak iö t sa ltað annars 30% 450 18% 270

119,10

32,28

48,40

122,30
32,28

60,32

144.25

144.25
144.25
144.25

144.25
144.25



Kjöt og unnar kjötvörur
T o llflo k k u r

A lm en n u r to llur ESB to llur
ís l.te x ti skv  V erð- M agntollur, Verð- M agntollur, N orskur Innflutningsverð + íslenskur +Norskur
to llskrá  to llur, % kr/kg to llur, % kr/kg to llur júlí 2008 tollur tollur

0202.3003 H ryggvöðvar 30% 1.087 18% 652 119,01 1.087,83 1.935,84 2.932,49

0203 .2904 Lundir 30% 1.195 18% 717 64,96 377,12 1.162,00 1.319,04 mal.08
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Þjónusta dýralækna

Búnaðarþing 2007 varar við að gerðar verði breytingar á núverandi 
héraðsdýralæknaumdæmum, sem gætu leitt til lakari dýralæknaþjónustu í stij álbýlli héruðum. 
Ennfremur er þess krafist að Landbúnaðarstofnun fylgi gildandi reglugerð nr.782/1999 þar 
sem fjallað er um héraðsdýralækna, þannig að sjálfsagðar kröfur um heilbrigðisþjónustu við 
dýr verði tryggðar um land allt.
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