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Umsögn fiskistoflistjóra 
um frumvarp til laga 

um tilfærslu verkefna innan stjómarráðs Islands

Umsögn þessi um ofangreint frumvarp lýtur eingöngu að verkefhum sem flutt eru frá 
Fiskistofu skv. frumvarpi þessu til Matvælaeftirlitsins og að stofnun 
Matvælaeftirlitsins.

Starfsfólk matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu hefur á undanförnum árum verið hlynnt því 
að sameina opinbert matvælaeftirlit á íslandi í einni stofiiun. Við stofnun nýrrar 
Matvælastofnunar verður að vanda til verka og semja skírar reglur um markmið, 
viðfangsefiii og skipulag. Og það er margs að gæta:

1. Það þarf að taka ákvarðanir um framtíðarmöguleika og þátttöku sveitarfélaga í 
matvæla- og fó ðureftir liti.

2. Það þarf að taka ákvarðanir um framtíðarmöguleika á þátttöku einkarekinna 
fyrirtækja í matvælaeftirliti.

3. Það þarf að koma á laggimar og skipuleggja einingu sem annast áhættumat 
vegna matvæla.

4. Það þarf að taka ákvarðanir um framtíðartilhögun hvað varðar þátt 
rannsóknarstofa í matvælaeftirliti.

Markmið, viðfangsefiii og skipulag nýrrar Matvælastofnunar verða að taka mið af 
nýrri matvælalöggjöf Evrópusambandsins og þar sem fyrir liggur að innleiða þarf 
þessa nýju löggjöf ESB í íslenskan rétt á næstu misserum, þá er ljóst að 
endurskoða þarf nú þegar öll núgildandi lög og reglur um matvæli og fóður eða 
öllu heldur semja nýja matvælalöggjöf frá grunni. Eðlilegast hefði verið að 
stofnun nýrrar Matvælastofnunar og nýja matvælalöggjöfin héldust í hendur 
þannig að lög um nýja Matvælastofnun á íslandi yrðu hluti af hinni nýju 
matvælalöggjöf.

Stofiiun nýrrar Matvælastofnunar kallar að sjálfsögðu á fjárhagsáætlun og 
ákvarðanir um það hvemig eftirlitið skuli fjármagnað og af hverjum. 
Evrópulöggjöfin gerir raunar ráð fyrir því að allur kostnaður við matvælaeftirlit 
skuli greiddur af þeim sem undir eftirliti eru.
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í því frumvarpi sem hér er til umræðu er ekki tekið á neinum af ofangreindum 
þáttum og hér er ekki lagður grunnur að nýrri stofnun eða nýrri matvælalöggjöf. 
Hér er einungis safiiað saman núgildandi laga og reglugerðarákvæðum sem lúta að 
matvælaeftirliti, allt sett undir Landbúnaðarstofhun á Selfossi og henni gefið nýtt 
nafn.

Ég hefði kosið að sjá allt matvælaeftirlit flutt í nýja Matvælastofnun sem stofiiað væri 
til með skýrum markmiðum, viðfangsefhum og skipulagi og nýrri matvælalöggjöf til 
að vinna eftir. Þessi nýja stofnun væri, að mínu mati, ólíkt betur staðsett á 
höfuðborgarsvæðinu en á Selfossi eða annars staðar úti á landi, eðli starfseminnar 
samkvæmt og skyldleika verkefiianna við starfsemi ráðuneyta, margra 
hagsmunasamtaka, annarra opinberra stofnana, rannsóknarstofa o.sfv. Áreiðanlega 
yrði mun auðveldara að ráða hæft starfsfólk 1 vel skilgreind verkefiii nýrrar stofnunar, 
sem staðsett yrði á höfuðborgarsvæðinu og raunar ætti að þykja sjálfsagt að auglýsa 
lausar til umsókna allar stöður hinnar nýju Matvælastofnunar.

Þrátt fyrir óánægju með þá aðferð sem hér er viðhöfð við að sameina matvælaeftirlitið 
og óvissu um ákvarðanir starfsfólks Fiskistofu varðandi störf hjá breyttri 
Landbúnaðarstofiiun á Selfossi eða annarsstaðar, mun starfsfólk Fiskistofu leggja sig 
fram við að aðstoða Landbúnaðarstofnun við endurskipulagningu starfseminnar svo 
verkefiium þeim sem fiá Fiskistofu flytjast verði sem best fyrirkomið á nýjum stað.
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