
^natí^

Reykjavík, 30.4.2019

Umsögn um Þingskjal 1217 - 766. Mál á 149 löggjafarþingi, frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 

25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 um 

eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (innflutningur búfjárafurða).

Lagt er til að frumvarpið verði samþykkt með nokkrum sértækum breytingum:

1) Lögð er til að bætt verði nýrri grein við frumvarpið sem varða breytingar á lögum nr. 93/1995 um

matvæli, með síðari breytingum: 5. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli verði breytt: „Matvælastofnun og

áhættumatsnefnd um matvælaöryggi er ráðherra til ráðgjafar." sbr. drögum um reglugerð varðandi 

áhættumatsnefnd.

2) Varðandi 3.gr. frumvarps þá áréttar Matís að kampýlóbakter er að finna í fleiri dýraafurðum en

alifuglakjöti eingöngu. Ef stjórnvöld vilji leggja sérstaka áherslu á kampýlóbakter er mikilvægt að

tilgreina einnig svínakjöt. Matís telur einnig mikilvægt að bæði salmonella og kampýlóbakter séu tekin 

sérstaklega fram íþessari grein. Vert ereinnig að benda á að listería í sjávarafurðum hefur verið vaxandi 

vandamál undanfarin ár og ætti einnig að tilgreina sérstaklega. Sjá má umfjöllun um örverufræði í 

umsögn Matís varðandi sama frumvarp sent inn í samráðsgátt stjórnvalda 6.3.2019 (í viðhengi). í Ijósi 

6. gr, frumvarpsins er áréttað mikilvægi þess aðtryggt verði að ný málsgrein við 8. a gr. laga nr. 93/1995 

um matvæli verði sannanlega sjötta málsgrein, en ekki hluti af fimmtu málsgrein.

3) Varðandi 5.gr. frumvarps telur Matís einstaklega mikilvægt að skyndiskoðanir séu einnig heimilar hjá 

íslenskum fyrirtækjum/framleiðendum sem framleiða úr íslenskum hráefnum en ekki eingöngu 

innflutningsaðilum. Skyndiskoðanir eru ekki tilgreindar annarsstaðar í lögunum og leyfi eftirlitsaðila til 

slíkra skoðana ættu að efla öryggi neytanda.

Matís getur aðstoða atvinnuveganefnd svo sem kostur við framvindu málsins sé þess óskað. Matís leggur ekki 

fram hér í þessu skjali athugasemdir varðandi greinargerð en bendir á fyrri umsögn um sama frumvarp sem sent 

var inn í samráðsgátt stjórnvalda þarsem  fjallað ert.a.m . um vöktun á markaði, örverufræði, neytendavernd og 

aðgerðir eins og matvælasjóð (í viðhengi). Matís leggur hins vegar áherslu á að aðgerðaráætlun stjórnvalda sé 

vel útfærð og fjármögnuð áður en lögin taka gildi svo hægt sé að ráðast í þær aðgerðir sem frumvarpið gerir ráð 

fyrir, að gert sé, til að vernda matvælaöryggi, lýðheilsu og búfjárstofna ásamt því að vinna að vöktun og 

rannsóknum á matvælaöryggi.

Matís fagnar umræðu um áhættumatsnefnd í greinargerð með frumvarpi og leggur áherslu á að vinna við að 

koma nefndinni á fót verði haldið áfram sem fyrst. Matís hefurtvívegis lagt inn athugasemdir varðandi drög að 

reglugerð um áhættumatsnefnd, fyrst við drög að reglugerðinni um áhættumatsnefnd í samráðsgátt stjórnvalda 

30.10.2018, svo við núverandi frumvarp í samráðsgátt stjórnvalda 6.3.2019 (íviðhengi) og vekursérstaka athygli 

á fjármögnun nefndarinnar ásamt valdheimildum.
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