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Framkvæmd eftirlits
• Eftirlit fer fram hjá innflytjendum
• Mast ef innflytjandi er matvælafyrirtæki með leyfi frá Mast.
• HES ef innflytjandi er heildsali, dreifingaraðili

• Eftirlit felst í:
• Skoðun skjala sem eiga að fylgja sendingum
• Sýnatökum til sannprófunar á niðurstöður greininga
• Sýnatökum til sannprófunar á öryggi kjöts

• Tíðni eftirlits tekur mið af áhættu og frammistöðu
• Ef kjöt er keypt frá Norðurlöndum (viðbótartrygging) →
• Ef kjöt er keypt frá öðrum löndum → hærri tíðni
• Ef skjöl uppfylla ekki kröfur → aukið eftirlit

lægri tíðni

Aukið eftirlit í 4 mánuði

Átaksverkefnið er liður
í aðgerðaáætlun
stjórnvalda um að efla
matvælaöryggi

Frétt ANR 12.11.2019

Framkvæmd átaks
• Samstarf Matvælastofnunar og Heilbrigðiseftirlits
Reykjavíkur
• Mótun aðferða í eftirliti
• Skoðun á skjölun og innihaldi þeirra
• Sýnataka til sannprófunar á niðurstöðum
• Sýnataka á kjöti án viðbótartrygginga

• Þjálfun starfsmanna MAST og HES í eftirliti
• Gerð leiðbeininga vegna eftirlits
• Gerð áhættuflokkunar kerfis
• Ákvörðun á tíðni eftirlits

Sýnatökur
• Taka mið af áhættu
• Uppruna vöru (hvaða lönd)
• Magni
• Meðferð/notkun (t.d. hráefni í frekari vinnslu/hitameðhöndlun eða ferskt
út á markað)
• Tegund kjöts (getur ráðið miklu um áherslur í sýnatökum)
• Árstíð
• Forsögu

Þvingunarúrræði vegna brota
Rétt skjöl fylgja ekki sendingu
➢ Viðskiptaskjal vantar eða er ekki rétt fyllt út
➢ Sýnataka að baki viðskiptaskjals ekki í samræmi við EB/1688/2005
➢ Ekki sýnt fram á að kampýlobakter sé ekki í afurðum sendingar

• Gerðar kröfur um úrbætur
• Tíðni eftirlits aukin
Þvingunarúrræði:
• Vara tekin af markaði - stöðvun dreifingar – innköllun frá
neytendum
• Stöðvun starfsemi að hluta eða að öllu leyti við ítrekuð brot
• Opinber áminning
• Dagsektir til að knýja á um úrbætur

Viðurlög (skv. lögum um matvæli nr. 93/35)
• Heimild til að leggja á stjórnvaldsekt (gr.30f) ef brotið er gegn
ákvæðum um kampýlobakter (gr.8a)
• gr. 8a. óheimilt verður frá og með næstu áramótum að dreifa ómeðhöndluðum
sláturafurðum alifugla á markaði nema sýnt sé fram á gagnvart opinberum
eftirlitsaðilum að staðfest hafi verið með sýnatöku á eldistíma eða við slátrun að ekki
hafi greinst kampýlóbakter í fuglunum

• Við ákvörðun stjórnvaldssekta skuli tekið tillit til allra atvika
sem mála skipta, þar með talið eftirfarandi.
•
•
•
•
•
•

- Alvarleika brots
- Hugsanlegra skaðlegra áhrifa brots á neytendur
- Hvað brotið hefur staðið yfir lengi
- Ávinning matvælafyrirtækis af brotinu
- Stærðar og veltu matvælafyrirtækis
- Fyrri brota og hvort um ítrekuð brot er að ræða.

• Stjórnvaldssektir geti numið frá 25 þús kr - 25 millj. kr
• Beita skal ef brot eru af ásetningi eða af gáleysi

• Almenn viðurlög eins verið hefur (31. gr)

Takk fyrir!
www.mast.is

