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Efni: Frumvarp til laga, þingskjal 1217- 766. mál, um breytingu á lögum nr. 25/1993 
um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli og Iögum nr. 
22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru - Umsögn Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) hefur tekið til umsagnar frumvarp til laga, þingskjal 
1217 -  766. mál, 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.

Almennt um frumvarpið

M ikilvægt er að mati HER að gætt verði fyllstu varúðar við þær breytingar sem fyrirhugaðar 
eru samkvæmt frumvarpinu og að jafnfram t verði samþykktar og efldar ýmsar 
mótvægisaðgerðir til að tryggja neytendavernd og öryggi umhverfísins.

HER er sammála því að hluti a f  mótvægisaðgerðum til vem dar lýðheilsu og umhverfi geti 
verið að krefjast vottorða um að ekki hafí greinst kampýlóbakter í alifuglum á eldistímanum. 
HER telur jafnfram t m.t.t. neytendavemdar og til að tryggja þann góða árangur sem hefur 
náðst hér á landi í baráttunni við kampýlóbakter í kjúklingum, að nauðsynlegt sé að banna 
alfarið að dreifa afurðum alifugla á markað sem eru mengaðar a f kampýlóbakter. 
Takmörkunin þarf því bæði að einskorðast við að kampýlóbakter hafi greinst í alifuglum á 
eldistíma og að óheimilt sé að dreifa ómeðhöndluðum afurðum alifugla, hafí greinst í þeim 
kampýlóbakter við slátrun eða e f kampýlóbakter greinist í alifuglaafurðum á markaði. 
Einungis með þessu móti er hægt að ná markmiðum ráðuneytisins hvað þetta varðar eins og 
það var orðað metnaðarfullt í greinagerð með drögum að þessu frumvarpi: “Til að mæta 
þessum breytingum sérstaklega hyggst ráðuneytið setja reglugerð um bann við því að setja 
kampýlóbakter mengað kjöt á markað.“ HER leggur til að bann verði í væntanlegri reglugerð 
við því að setja kampýlóbakter mengað kjöt á markað sem og e f mengað kjöt uppgötvast á 
markaði skuli innkalla það. E f að tillaga HER, að bannað verði að hafa kampýlóbakter 
mengað kjöt á markaði verður ekki samþykkt, þarf að endurskoða sýnatökur á markaði t.d. að 
takmarka þær ef ekki á að nýta niðurstöður til innköllunar á mengaðri vöru eða að 
almenningur verði varaður við. Annað væri eyðsla á tím a eftirlitsaðila og aukinn kostnaður 
fyrirtækja sem sýnataka beinist að.

Athugasemdir er varða einstakar greinar frumvarpsins
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Breytingar á lögum nr. 93/1995 um matvæli.
3. gr.
HER leggur til að 3. gr. verði orðuð á eftirfarandi hátt með breytingum og viðbót:
Oheimilt er að dreifa ómeðhöndluðum sláturafurðum alifugla á markað nema sýnt sé fram á 
gagnvart opinberum eftirlitsaðilum að staðfest hafi verið með sýnatöku á eldistíma að ekki 
hafi greinst kampýlóbakter ífuglunum. Sömuleiðis er óheimilt að dreifa afurðum alifugla 
sem í greinist kampýlóbakter á markað eða greinist í við slátrun og skal innkalla slíkar 
afurðir eða almenningi gert viðvart eftir eðli máls. Nánar skal skilgreina í reglugerð hvað 
felst í meðhöndlun í skilningi ákvæðisins. Stjórnandi matvœlajýrirtœkis, sbr. 8. gr. b, skal 
leggja fram vottorð um niðurstöðu sýnatöku þess efnis að ekki hafi greinst kampýlóbakter í 
fuglunum á eldistímanum og við slátrun eða sönnur fyrir viðeigandi meðferð sláturafurðanna 
sem leiðir til þess að magn kampýlóbakter hverfi. Ráðherra skal kveða nánar um skilyrði 
samkvœmt ákvœði þessu í reglugerð.

4. gr.
Samkvæmt frumvarpinu er hér verið að heimila Matvælastofnun sýnatöku a f matvælum í 
öllum matvælafyrirtækjum óháð því hvort að matvælafyrirtækin séu eftirlitsþegar 
Matvælastofnunar eða Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Samkvæmt 22.gr. laga um matvæli 
er Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga falið matvælaeftirlit hér á landi undir yfirumsjón 
Matvælastofnunar. Matvælastofnun hefur þó opinbert eftirlit með matvælum sem falla undir 
ákvæði 6. gr.

I greinargerðinni með frumvarpinu kemur fram að M atvælastofnun telji nauðsynlegt að 
stofnunin fá þessa almennu heimild til sýnatöku. HER er því ósammála og telur að þetta geti 
jafnvel leitt til erfiðleika við framkvæmd matvælaeftirlits, dregið úr neytendavernd og 
mögulegrar réttaróvissu og meiri kostnaðar. Opinberar sýnatökur af matvælum eru hluti af 
opinberu eftirliti. Niðurstöður rannsókna á matvælasýnum geta kallað á 
stjórnvaldsákvarðanir og þá er nauðsynlegt að það sé þar tilbært stjórnvald (það stjórnvald 
sem falið er eftirlitið samkvæmt matvælalögunum) sem tekið hefur matvælasýnið og hefur 
heimild til að taka stjórnvaldsákvörðun samkvæmt matvælalögunum, er varðar viðkomandi 
matvælafyrirtæki. Amiars þarf viðkomandi stjórnvald að afla simia eigin gagna til að byggja 
sína stjórnvaldsákvörðun á. Þá þarf að endurtaka sýnatökuna, bíða eftir nýjum niðurstöðum 
áður en hægt er að taka ákvörðun um aðgerðir. Slíkur dráttur á ákvörðun gæti ógnað 
matvælaöryggi.

Því telur HER að Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga eigi sjálft að annast áfram sýnatöku hjá 
matvælafýrirtækjum sem eru eftirlitsþegar þeirra, sbr. ákvæði laganna, til að forðast 
tvíverknað og misskilning milli eftirlitsaðila og matvælafyrirtækja og jafnframt til að 
fyrirbyggja mögulega réttaróvissu.

E f M atvælastofnun telur nauðsynlegt að styrkja heimildir stofnunarinnar, umfram það sem 
þegar er í matvælalögum, til að skipuleggja sýnatökur af matvælum á landsvísu t.d. vegna 
eftirlits með varnarefnum í matjurtum þá er sjálfsagt að bæta slíku ákvæði í lögin sbr. tillögu 
HER.

HER leggur því til að 4. gr. orðist svo:
A eftir lO.mgr. 22.gr. laganna kemur ný málsgrein svohljóðandi: Ráðherra er heimilt að fela  
Matvœlastofnun að skipuleggja sýnatökur hjá matvœlafýrirtœkjum, sbr. 20. ml. 1. mgr. 4. gr. 
laganna, að fenginni tillögu stofnunarinnar og að annast framkvœmd sýnatöku hjá þeim 
matvœlafyrirtœkjum, sem eru eftirlitsþegar stofnunarinnar skv. 6. gr. laganna og samkvæmt
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Með þessu yrði skýrt að þetta ákvæði varðar matvælafyrirtæki sem Matvælastofnun hefur 
eftirlit með samkvæmt matvælalögum. Matvælastofnun getur að sjálfsögðu unnið áætlun um 
sýnatökur eftir sem áður sem og heimildir verði til framsals þar sem við á og hentar í báðar 
áttir.

6. gr.

Hér er væntanlega átt við nýja 6.mgr. 8.gr.a., sbr. 3.gr. frumvarpsins og þarf að leiðrétta þá 
misritun.
HER fagnar því að sett séu inn ákvæði í matvælalögin til að beita stjórnvaldssektum jafnt til 
handa Matvælastofnun og Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga.
Almennt verður þó að gera þá athugasemd við þetta ákvæði að það uppfyllir engan veginn þá 
kröfu um skýrleika sem gera verður til refsiákvæða a f þessu tagi. Um þetta vísast m.a. til 
handbókar um undirbúning lagafrumvarpa (
https://v\rvv~vv.stiornaiTadid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/utgefidefni/handbok la ta  
f rum vorn .pdf) og skýrslu sem finna má á eftirfarandi hlekk
https://\vvvvv.stiornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/frettir/Skyrslanelhdarumv
idurlog.pdf
Þar kemur fram að í lagaákvæði sem heimilar stjórnvaldssektir verður að koma skýrlega fram 
hvaða athafnir eða athafnaleysi geti leitt til sekta t.d. með því að tilgreina sérstaklega þær 
lagagreinar sem brot á geta varðað stjómvaldssektum.

HER bendir jafnfram t á að rétt væri að útvíkka þessa heimild almennt er varðar framfylgd 
laga um matvæli til samræmis við önnur lög sem hafa slíkar heimildir. HER leggur því til að 
fyrst um sinn nái ákvæði um stjómvaldssektir til brota á greinum 8, 9 og 10 í 
matvælalögunum. Ekki verður séð að brot skv. nýrri 6. mgr. 8. gr.a séu alvarlegri en ýmis 
önnur brot á lögunum t.d. ef matvælafyrirtæki dreifir matvælum sem em  menguð af 
salmonellu eða um er að ræða brot sem varða dreifmgu á matvælum öðrum en þeim sem að 
framan greinir sem ekki em  ömgg samkvæmt 8. gr. matvælalaga.

Ekki eru, í samræmi við framanritað, gerðar athugasemdir við aðrar einstakar greinar 
frumvarpsins.
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