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Matvælaráð
Samstarfsráð laga 
nr. 93/1995 um matvæli

27.02.2006

Umsögn Matvælaráðs 
um frumvarp til laga um stofiiun Matvælarannsókna hf

Almennt
Skv. 2. gr. frumvarps til laga (Þskj. 469 -  387. mál) um stofiiun Matvælarannsókna hf. 
er félaginu ætlað að sinna nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífeins, lýðheilsu 
og matvælaöryggis. Matvælaöryggi er sá þáttur í þessari starfsemi sem mest varðar 
þær stofiianir sem aðild eiga að Matvælaráði og er þá átt við allt ferlið frá 
frumframleiðslu til dreifingar vöru á markað, þar með talin fóðurframleiðsla.

Mikilvægt er að öflug rannsóknastofiiun sé til hér á landi vegna matvælaöryggis og 
líklegt að ein öflug rannsóknastofe á vegum hins opinbera verði burðarmeiri en 
margar smærri. Sömuleiðis er mikilvægt að til sé stofiiun sem sinnir nýsköpun á sviði 
matvæla. Hér að neðan er gerð grein fyrir nokkrum álitamálum og athugasemdum 
sem fram komu í umfjöllun Matvælaráðs um frumvarpið og varða fyrst og fremst 
eignarhald, hagsmunatengsl og trúverðugleika.

Breyting á 2.gr. frumvarpsms
Matvælaráð leggur til að fyrsta mgr. 2. gr. frumvarpsins verði: Tilgangur félagsins er 
er að sinna rannsóknum, þjónustu og nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífeins, 
lýðheilsu og matvælaöryggis.......

Eignarhald
Ekki er í frumvarpinu fjallað um takmarkanir á eignarhaldi á fyrirtækinu í framtíðinni. 
Taki ríkið ákvörðun um að selja sinn eignarhlut í fyrirtækinu, samanber lið 7.1 í 
athugasemdum með frumvarpinu, gæti komið upp sú staða að niðurstöður rannsókna 
þættu ótrúverðugar vegna eignarhalds eða samsetningar eigendahóps.

Stjórn
í athugasemdum með fiumvarpinu er gert ráð fyrir að Samtök atvinnulífsins eigi 
fúlltrúa í stjóm Matvælarannsókna hf. Matvælaráð telur að stjómarseta samtakanna 
dragi úr trúverðugleika eftirlitsmælinga Matvælarannsókna hf.

Samningar
í frumvarpinu er gert ráð fyrir að opinberir eftirlitsaðilar geri samning við félagið um 
nauðsynlegar rannsóknir. í því sambandi bendir Matvælaráð á nauðsyn þess, að 
opinberir eftirlitsaðilar geti aflað tilboða í mælingar vegna matvælaeftirlits, að fjöldi 
og tegund mælinga og prófena getur verið eitthvað breytilegur milli ára, að 
Matvælarannsóknir hf. verða að gera ráð fyrir umframafkastagetu til að mæta bráðum 
vanda og íhuga þarf hvort ekki sé eðlilegast að gerður sé einn samningur um mælingar 
vegna matvælaöryggis i stað þess að þijú ráðuneyti og stofiianir ríkis og sveitarfélaga 
geri hvert sinn samning.
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Forgangs- og öryggisþjónusta
Tryggja verður að Matvælarannsóknir hf. geti annast forgangs- og öryggisþjónustu 
vegna matarsjúkdóma og annarra nauðsynlegra mælinga og prófana á sviði 
matvælaeftirlits. Með matvælaeftirliti er hér einnig átt við fóðureftirlit.

Einnig verður að tryggja að félagið geti prófeð fyrir helstu sjúkdómsvaldandi örverum 
og helstu efiiasamböndum sem geta valdið mengun í matvælum.

Hæfniskröfur
Matvælaráð bendir á að opinberum eftirlitsaðilum ber að skipta við rannsóknastofur 
sem eru feggiltar og nota feggiltar rannsóknaaðferðir varðandi eftirlitsmælingar til að 
tiyggja matvælaöryggi. Það felur meðal annars í sér að gera verður ákveðnar 
skilgreindar kröfur um menntun og hæfiii stjómenda og starfefólks, góða 
rannsóknahastti, aðstöðu, búnað, trúnað og hagsmunatengsl.
Tryggja verður að Matvælarannsóknir hf. geti boðið upp á feggiltar mælingar og 
prófenir á öllum sjúkdómsvaldandi örverum sem kunna að finnast í matvælum og 
fóðri og geti viðhaldið þeim faggildu mæliaðferðum sem eru nauðsynlegar vegna 
eftirlits og bráðatilfella.

Viðmiðunarrannsóknarstofúr
Samkvæmt EB reglugerð nr. 882/2004 um opinbert matvælaeftirlit, sem væntanlega 
verður innleidd hér á landi á næstu mánuðum ber íslandi að tilnefiia 
viðmiðunarrannsóknastofu (National Reference Laboratory (NRL)) á nokkrum 
sviðum. Matvælarannsóknir hf. þyrftu að uppfylla kröfur, sem gerðar eru til slíkra 
viðmiðunarrannsóknastofu og geta tekið upp samvinnu við viðmiðunarrannsóknastofu 
Evrópusambandsins. Kostnaður fylgir þessu og þarf að tryggja að unnt verði að sinna 
þessu verkefiii.

Tilkynningaskylda tll eftirlitsaðila
Nauðsynlegt er að Matvælarannsóknir hf. séu skuldbundnar til að veita opinberum 
eftirlitsaðilum upplýsingar sem félagið aflar eða fær og sem benda til þess að matvæli, 
fóður eða efiiisþættir þeirra hér á markaði geti verið hættuleg heilsu manna eða búfjár. 
Gildir þá einu hver verkkaupi eða viðskiptaaðili félagsins er.
Sérstök athygli er vakin á tilkynningaskyldu um sjúkdómsvaldandi örverur skv. 
ákvæðum laga nr. 93/1995 um matvæli.

Notkun á orðum
Nokkur ruglingur er á notkun orðanna rannsóknir, prófenir og öryggismælingar. 
Spumingin er hvort skilgreina þurfi orðið öryggismælingar eða hvort nóg sé að setja 
slíka skilgreiningu í samning. Þá er orðið rannsóknir notað þar semjafhframt er átt 
við mælingar og prófenir, ma. í 7. gr. þar sem stendur að félaginu sé skylt að 
framkvæma rannsóknir vegna matvælaeftirlits (ætti að vera mælingar og prófenir).

Ahersluatriði I greinargerð með frumvarpinu
Mikil áhersla er lögð á þýðingu Matvælaraimsókna hf fyrir útflutning en minni 
áhersla er á mikilvægi fyrir neytendur á íslandi. Þá virðist aðaláhersla vera lögð á að 
Matvælarannsóknir hf. eigi að þjóna háskóla og atvinnulífi, en minni áhersla er aftur á 
þjónustu til að tryggja neytendum örugg matvæli.
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Samkeppnlsmál
Fyrirtækið verður í einokunaraðstöðu á vissum sviðum þar sem litlar einkareknar 
rannsóknarstofur ráða ekki við að bijótast inn á þann markað. Hvaða þýðingu hefur 
það gagnvart verk- og þjónustukaupa, ráðuneytum og stofiiunum ríkis og sveitarfélaga? 
Getur fyrirtækið sett gjaldskrá eins og það vill, í skjóli þess að enginn annar getur sinn 
rannsóknunum?

Önnur þjónusta
Unnt þarf að vera að leita samvinnu við Matvælarannsóknir hf. við skipulagningu 
eftirlits- og rannsóknarverkefiia, s.s. varðandi sýnatökur og meðhöndlun sýna sem og 
vegna áhættugreiningar varðandi hættu á að matvæli, föður eða efnisþættir geti valdið 
skaða á heilsu manna eða dýra.
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