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Að beiðni umhverfisráðuneytis og með samþykki ríkisstjómar er þess farið á leit við 
allsheijamefiid að eftirfarandi viðbót verði færð inn í 10. gr. frumvarps til laga um stofnun 
Matvælarannsókna hf., sem er til umfjöllunar í nefndinni:

Eftirfarandi breyting verður á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum: 
22.gr. orðist svo:
Heilbrigðisnefnd hefur undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar opinbert eftirlit með 

framleiðslu og dreifingu matvæla, að svo miklu leyti sem það er ekki falið öðrum aðilum. 
Umhveríisstofiiun skráir nauðsynlegar upplýsingar um framleiðslu og dreifingu matvæla vegna 
matvælaeftirlitsins. Umhverfisstofiiun skal hafa aðgang að niðurstöðum úr sýnatökum 
heilbrigðisnefiida sveitarfélaganna. Þá er ráðherra heimilt að fela stofiiuninni eftirlit með 
afmörkuðum þáttum.

Greinargerð:
í greinargerð með frumvarpi til laga um Matvælarannsóknir er gerð grein fyrir 

framangreindri viðbót. Lagt til að bætt verði inn nýjum málslið í 22. gr. laga um matvæli á þá 
leið að Umhverfisstofnun skuli hafa aðgang að niðurstöðum úr sýnatökum heilbrigðisnefiida 
sveitarfélaganna. Gert er ráð fyrir því að Rannsóknarstofa Umhverfisstofiiunar verði hluti af 
Matvælarannsóknum hf. hér eftir en ekki hluti af starfsemi Umhverfisstofhimar. Vegna 
aðgengis að gögnum, gagnaskilaskyldu og öryggisþjónustu er nauðsynlegt að tryggja að 
Umhverfisstofiiun hafi ávallt undir höndum tiltækar upplýsingar irni niðurstöður úr sýnatökum 
heilbrigðisnefiida sveitarfélaganna þegar afskiptum Umhverfisstofnunar af rannsóknum lýkur. 
Með yfirfærslu á rannsóknum stofhunarinnar til Matvælarannsókna hf. hefur stofnunin ekki 
beinan aðgang að gögnum vegna matvælarannsókna á vegum heilbrigðiseftirlitsins í landinu. 
Tryggja þarf skil til stofhunarinnar á slíkum gögnum eigi stofiiunin að geta sinnt hlutverki sínu 
svo sem öryggisþjónustu og gripið til ráðstafana þegar matarsýkingar koma upp.
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Efni: Breyting á lögum um matvæli

í athugasemdum við frumvarp til laga um stofhun Matvælarannsókna hf. sem forsætisráðherra 
hefur lagt fram á Alþingi, er að finna tillögu starfshóps sem falið var að imdirbúa sameiningu 
matvælarannsókna í eina stofiiun, að breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995.1 
athugsemdunum með frumvarpinu kemur fram að umhverfisráðherra muni leggja fram 
frumvarp til breytinga á 22. gr. laganna á þá leið að Umhverfisstofnun skuli hafa aðgang að 
niðurstöðum úr sýnatökum heilbrigðisnefhda sveitarfélaganna. Á þeim tíma sem tillagan kom 
fram var gert ráð fyrir að umhverfisráðherra legði fram frumvarp til laga um nokkrar frekari 
breytingar á lögum um matvæli og að þessi breyting yrði sett fram með þeim. Akveðið hefur 
verið að fresta slíkum breytingartillögum að svo stöddu. Ég óska því eftir heimild 
ríkisstjómar til að leggja til við formann allsheij amefndar Alþingis, sem fjallar um frumvarp 
til laga um stofriun Matvælarannsókna hf., að nefiidin færi eftirfarandi texta inn í 10. gr. 
frumvarpsins:

Eftirfarandi breyting verður á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum:
22. gr. orðast svo:

Heilbrigðisnefiid hefur undir yfirumsjón Umhverfisstofiiunar opinbert eftirlit með 
framleiðslu og dreifingu matvæla, að svo miklu leyti sem það er ekki falið öðrum aðilum. 
Umhverfisstofiiun skráir nauðsynlegar upplýsingar um framleiðslu og dreifingu matvæla 
vegna matvælaeftirlitsins. Umhverfisstofhun skal hafa aðgang að niðurstöðum úr sýnatökum 
heilbrigðisnefiida sveitarfélaganna. Þá er ráðherra heimilt að fela stofiiuninni eftirlit með 
afinörkuðum þáttum.

Um 10. gr. frh.:
Lagt til að bætt verði inn nýjum málslið í 22. gr. laganna á þá leið að Umhverfisstofhun 

skuli hafa aðgang að niðurstöðum úr sýnatökum heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna. Gert er 
ráð fyrir því að Rannsóknarstofa Umhverfisstofnunar verði hluti af Matvælarannsóknum hf. 
hér eftir en ekki hluti af starfsemi Umhverfisstofiiunar. Vegna aðgengis að gögnum, 
gagnaskilaskyldu og öryggisþjónustu er nauðsynlegt að tryggja að Umhverfisstofiiun hafi 
ávallt imdir höndum tiltækar upplýsingar um niðurstöður úr sýnatökum heilbrigðisnefiida 
sveitarfélaganna þegar afskiptum Umhverfisstofnunar af rannsóknum lýkur. Með yfirfærslu á 
rannsóknum stofnunarinnar til Matvælarannsókna hf. hefur stofiiunin ekki beinan aðgang að 
gögnum vegna matvælarannsókna á vegum heilbrigðiseftirlitsins í landinu. Tryggja þarf skil 
til stofhunarinnar á slíkum gögnum eigi stofnunin að geta sinnt hlutverki sínu svo sem 
öryggisþjónustu og gripið til ráðstafana þegar matarsýkingar koma upp.


