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Brotalamir í burðarvirki matvælaeftirlits
kröfur sem gerðar eru
til þeirrar starfsemi,
s.s. hvað varðar aðbúnNýlega féll dómur í
að dýra og villandi
Hæstarétti þar sem
upplýsingar.
viðurkennd er skaðaÍ báðum þessum
bótaskylda Matmálum brást MAST
vælastofnunar
þeim skyldum sem á
(MAST) í svokölluðu
stofnunina eru lagðar,
kjötbökumáli og fer
annars vegar með
dómurinn engum silkiþögn sinni um ófullhönskum um málsnægjandi aðbúnað
meðferð stofnunardýra í matvælaframinnar í umræddu máli. Lárus M. K. Ólafsson
leiðslu og hins vegar
Hæstiréttur gagnrýnir
með gildishlöðnum yfMAST fyrir framgöngu sína í málirlýsingum um tiltekna matinu sem hafi verið slíkum annvælaframleiðslu. Málin eru til þess
mörkum háð af hálfu starfsmanna
fallin að vekja áleitnar spurningar
stofnunarinnar að skilyrði um sakum starfshætti MAST og það traust
næmi hafi verið fullnægt. Dómur
sem á að ríkja um eftirlitsstarfsemi
þessi er enn einn álitshnekkir hvað
stofnunarinnar.
varðar starfsemi MAST sem eftGlöggt er gests augað
irlitsaðila og vísast hér einnig til
fréttaumfjöllunar um eftirlit stofnSVÞ vekja athygli á úttekt Ríkunarinnar með tilteknum eggjaisendurskoðunar á starfsemi MAST
framleiðanda sem stóðst ekki þær
frá árinu 2013 þar sem segir m.a. að

Eftir Lárus M. K.
Ólafsson

»

Hæstiréttur gerir
athugasemdir hvað
varðar starfsemi og
framgöngu Matvælastofnunar í tilteknu
eftirlitsmáli.

telja SVÞ mikilvægt að taka til
skoðunar hvort aðkoma einkarekinna og/eða faggiltra fyrirtækja að
þeim verkefnum sem MAST hefur
verið falið að annast geti leitt til
þess að hún hafi svigrúm til að
sinna öðrum lögbundnum verkefnum sínum með ásættanlegum
hætti.

fjölgun verkefna samhliða hagræðingarkröfu hafi hamlað því að stofnunin geti sinnt lögbundnum verkefnum með ásættanlegum hætti.
Það hefur m.a. átt þátt í að draga
úr trausti eftirlitsskyldra aðila og
annarra hagsmunaaðila til MAST
og skapað styr um starfsemina. Þá
segir einnig að MAST eigi nokkuð
ógert í því að bæta starfsemi sína
og verklag. Ráða má af umfjöllun
um starfsemi MAST að gagnrýni á
starfshætti stofnunarinnar megi
m.a. rekja til álags sem á henni
hvílir sökum umfangs verkefna sem
henni ber að hafa umsjón með. Því

Útvistun verkefna
er ekkert feimnismál
SVÞ benda á samkvæmt nýlegri
skýrslu um starfsemi MAST sem
unnin var fyrir stjórnvöld þá eru
þess dæmi í nágrannaríkjum að
matvælaeftirlit hafi verið falið til
þess bærum faggiltum aðilum og
ekki er að sjá að slík framkvæmd
hafi reynst illa. SVÞ ítreka að faggiltar skoðunarstofur starfa eftir
ströngum kröfum alþjóðlegra staðla
um hlutleysi, verkferla og samræmi
í framkvæmd verka. Faggiltar stofur hafa starfað hérlendis í tvo áratugi m.a. á sviði bifreiðaskoðana,

rafskoðana, skipaskoðana og löggildinga mælitækja auk markaðsgæslu og hafa sannað gildi sitt sem
öruggur og hagkvæmur kostur á
sviði eftirlits.
Með hliðsjón af gagnrýni á starfsemi MAST og umfangi verkefna
hennar má velta því fram hvort
MAST ætti einna helst að einbeita
sér að hlutverki sínu sem leiðbeinandi stjórnvald og þróun staðla
varðandi framkvæmd eftirlits, eða
hvort daglegt eftirlit eigi áfram að
vera stór hluti af starfsemi stofnunarinnar. Faggiltir skoðunaraðilar
hafa getu og þekkingu til að starfa
eftir þeim reglum sem um opinbert
eftirlit gilda og því gera SVÞ þá
kröfu til stjórnvalda að daglegt eftirlit stofnunarinnar verði fært til
faggiltra skoðunaraðila og að
MAST einbeiti sér að hlutverki sínu
sem leiðbeinandi stjórnvald.
Höfundur er lögmaður SVÞ –
Samtaka verslunar og þjónustu.

