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Almennt um regluverkið

• Lög nr. 96/1997 um slátrun og sláturafurðir

• Lög nr. 93/1995 um matvæli

• Reglugerðir

– Nr. 461/2003 um slátrun og meðferð sláturafurða

– Nr. 168/1970 um heilbrigðisskoðun á 
sláturafurðum

– Nr. 919/2002 um mjólk og mjólkurafurðir

– Nr. 820/2007 um meðferð og nýtingu slátur- og 
dýraleifa



Af hverju þurfti að innleiða regluverk EB

• Ekki samræmi milli EB og EFTA ríkjanna 

– Eldri löggjöf í gildi í EFTA-ríkjunum

– Reglur verða að vera í samræmdar – frjálst flæði

– Undanþága Íslands vegna búfjárafurða var 
tímabundin

– Sjávarútvegsafurðir



Breytingar á löggjöf

• Lög nr. 143/2009
– Lög nr. 93/1995 um matvæli

– Lög nr. 96/1997 um slátrun og sláturafurðir

– Lög nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu 
við dýr

• Innleiðingarreglugerðir
– Reglugerð nr. 102/2010 (178/2002/EB)

– Reglugerð nr. 103/2010 (852/2004/EB)

– Reglugerð nr. 104/2010 (853/2004/EB)

– Reglugerð nr. 105/2010 (854/2004/EB)

– Reglugerð nr. 106/2010 (882/2004/EB)

– Reglugerð nr. 107/2010 (1774/2002/EB)



Innleiðingarreglugerðir

• Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið gaf 
út innleiðingarreglugerðir

• EB gerðirnar voru gefnar út orðréttar sem 
viðaukar við innleiðingarreglugerðirnar

• Ákvæði um 

– Eftirlit

– Gildistöku

– Þvingunarúrræði 

– Önnur sértæk ákvæði fyrir Ísland



Hollustuháttareglugerðir

• ( 178/2002/EB um almennar meginreglur og kröfur 
skv. lögum um matvæli, stofnun 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um 
málsmeðferð vegna öryggis matvæla)

• 852/2004/EB um hollustuhætti í matvælafyrirtækjum 
853/2004/EB um hollustuhætti varðandi matvæli úr 
dýraríkinu

• Þessar reglugerðir snúa að matvæla- og 
fóðurfyrirtækjunum

• Rgl. 852/2004 kveður á um almenna hollustuhætti er 
snerta öll matvælafyrirtæki, en rgl. 853/2004 er 
viðbótarákvæði fyrir fyrirtæki sem framleiða 
dýraafurðir eins og kjöt, mjólk, fisk, egg o.fl.



Eftirlitsreglugerðir

• Reglugerð 882 / 2004 / EB um opinbert eftirlit

• Reglugerð 854 / 2004 / EB um skipulag opinbers 

eftirlits með dýraafurðum

• Rgl. 882 / 2004 fjallar almennt um allt opinbert 

eftirlit í öllu matvælaferlinu, en í rgl. 854 / 2004 

eru sérreglur varðandi opinbert eftirlit með 

dýraafurðum.



Ýmsar afleiddar gerðir sem byggja á 

rammalögunum 178 / 2002 

• Reglugerð 1774/2002/EB um aukaafurðir dýra 

sem ekki eru ætlaðar til manneldis

• Reglugerð 2073/2005/EB um örverufræðileg 

viðmið fyrir matvæli

• Reglugerð 2074/2005/EB um frekari innleiðingu 

á ákvæðum gerða um hollustuhætti matvæla og 

opinbert eftirlit



Breytingar sem hafa verður í huga

• Nýja löggjöfin

• Almennar hollustuháttareglur ná til allra 

matvælafyrirtækja sem framleiða og dreifa matvælum

• Til viðbótar er svo reglugerð með sértækum kröfum 

varðandi dýraafurðir

• Almennur reglugerðartexti

• Margir viðaukar með sértækum kröfum



Hvenær koma þessar breytingar til framkvæmda

• Ráðherra er heimilt að fresta innleiðingu 
efnisákvæða reglugerða sem getið er í 3. mgr. 31. 
gr. a og varða kjöt, mjólk og egg til 1. nóvember 
2011. Sama gildir um hráar afurðir úr þessum 
matvælategundum og aðrar unnar afurðir úr 
mjólk 

• Lög þessi öðlast gildi 1. mars 2010 að 
undanskildum II.–IV. kafla sem öðlast gildi 1. 
nóvember 2011. Þó tekur 43. gr. í IV. kafla gildi 1. 
mars 2010. 54. og 55. gr. og 9. efnis mgr. 63. gr. 
taka gildi 1. mars 2011 og frá sama tíma falla úr 
gildi samningar faggiltra skoðunarstofa við 
vinnslu- og starfsleyfishafa



Hvenær koma þessar breytingar til framkvæmda

Búfjárafurðir Alm.matvæli Frumframleiðsla

178 1. mars ´10 1. mars ´10 1. mars ´10

852 1. mars ´10 1. mars ´10 1. nóv. ´11

853 1. nóv. ´11 - 1. nóv. ´11

854 1. nóv. ´11 - 1. nóv. ´11

882 1. mars ´10 1. mars ´10 1. nóv. ´11



Hverju þarf að huga að í framhaldinu

• Fella úr gildi sértækar ísl. reglugerðir

• Huga verður að setningu landsreglna þar sem 
slíkt er heimilað í löggjöfinni

– Landsreglur varðandi hvaða fyrirtæki/starfsemi er 
undanþegin kröfum skv. 853/2002/EB

• Hvað er lítið magn frumframleiðsluvara, aliflugakjöts, 
villibráðar beint til neytenda eða smásölufyrirtækis

• Gildir ekki um smásölu né um afhending 
smásölufyrirtækja til  annarra smásölufyrirtækja ef hún 
óveruleg, staðbundin og takmörkuð



Áframhald

– Landsbundnar ráðstafanir varðandi hefðbundna 
framleiðslu, sbr. 852/2002/EB

• Hefðbundnar aðferðir við framleiðslu, vinnslu og 
dreifingu

• Aðilar sem líða fyrir landfræðilegar takmarkanir

• Sameina lagabálka í ein matvælalög



Takk fyrir!

www.mast.is


