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Meginregla reglugerðar  nr. g g g g
503/2005, um merkingu matvæla

Ekki almennt skylt að merkja matvæliEkki almennt skylt að merkja matvæli 
með upprunalandi

Skylt er að merkja matvæli með upplýsingum um y j pp ý g
uppruna eða framleiðsluland ef skortur á 
slíkum upplýsingum gæti villt um fyrir pp ý g g y
neytendum hvað varðar réttan uppruna 

matvælanna. 



Hvers vegna að setja g j
sérstakar reglur um 

upprunamerkingar matjurta ?



Matvælafrumvarpið
11 gr11. gr. 

Leitast skal við að vernda hagsmuni neytenda 
f t d k t á lý t li ðog gefa neytendum kost á upplýstu vali með 
tilliti til matvælanna sem þeir neyta.



EES- samningurinn gildir ekki S sa gu g d e
um ferskar matjurtir og blöndur 

slíkra afurða



Hverjar eru reglur umHverjar eru reglur um 
upprunamerkingar matjurta skv. pp g j

reglugerð nr. 681/2009 ?



- MATJURTIR -
Reglugerð nr. 681/2009

Ferskar matjurtir skulu vera merktar áFerskar matjurtir skulu vera merktar á 
umbúðum með upplýsingum um 

upprunalandupprunaland  

Sama gildir um vörutegundir úr ferskum 
matjurtum þar sem matjurtum er blandaðmatjurtum þar sem matjurtum er blandað 

saman og/eða þær skornar niður 



Þegar um er að ræða vörutegund 
þar sem ferskar matjurtir hafa 

uppruna í fleiri en einu landi skaluppruna í fleiri en einu landi skal 
tilgreina nafn hverrar matjurtar og 
upprunaland hennar á umbúðum

Upphaflegur texti 6. gr. reglugerðar (EC) nr. 1580/2007:
„3. The marking on sales packages shall show at least„ g p g

the following details: (d) country of origin of each of the products 
concerned, next to the name of the products concerned; and“



Ekki er þörf á að merkjaEkki er þörf á að merkja 
umbúðir ferskra matjurta með j
upplýsingum um upprunaland 

þegar framleiðandi dreifir 
framleiðslu sinni milliliðalaust tilframleiðslu sinni milliliðalaust til 

neytandaneytanda.



Eru upprunamerkingar vegnaEru upprunamerkingar vegna 
matjurta brot á EES j

samningnum ?



Upprunareglur matjurta falla 
ekki undir EES löggjöfina

L dbú ð ö t ið• Landbúnaðarvörur eru utan við 
gildissvið EES samningsinsgildissvið EES samningsins 

• ESB hefur lögfest sínar eigin 
upprunareglur matjurta 



Samkvæmt grein 8(3)(b) gildir
EES samningurinn um tilteknarEES samningurinn um tilteknar 

unnar (processed)unnar (processed) 
landbúnaðarvörur sem eru taldar 

upp í bókun 3 við samninginn. 

Ávextir, grænmeti og blöndur 
þessara landbúnaðarvara eru ekki 

taldar þar upp nema frystar (Tollskrtaldar þar upp nema frystar (Tollskr. 
nr. 0710) og í upplausn (Tollskr. nr. ) g pp (

0711) 



ESB hefur sínar eiginESB hefur sínar eigin 
reglur um upprunamerkingu g pp g

ávaxta og grænmetis 



Reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar nrframkvæmdastjórnarinnar nr. 

1580/2007 með áorðnum 
breytingum fjallar um framkvæmd 
regl gerða ráðsins nr 2200/96reglugerða ráðsins nr. 2200/96, 

2201/96 og 1182/2007 um ávaxta-2201/96 og 1182/2007 um ávaxta
og grænmetismarkaðinn.



Þ tt l ði f llÞetta eru reglugerðir sem falla 
undir landbúnaðarlöggjöf ESBundir landbúnaðarlöggjöf ESB 
og Ísland hefur ekki innleitt í g

íslenskan rétt. 

Þessar gerðir verða til umræðu íÞessar gerðir verða til umræðu í 
komandi aðildarviðræðumkomandi aðildarviðræðum.



MEGINREGLUR ESB UM 
UPPRUNAMERKINGAR

SKV. REGLUGERÐ NR. 1580/2007

Merkja á afurð sem fellur undir ákvæði 
reglugerðarinnar með upprunalandi.

Undantekning er gerð vegna blandna í 
pakkningum sem eru 5 kg. eða léttari, þar sem 
heimilt er að skipta út tilvísun í upprunaland 

fyrir :
o Blanda af ávöxtum og grænmeti frá aðildarlöndum ESB;

o Blanda af ávöxtum og grænmeti frá löndum utan ESB; og
o Blanda af ávöxtum og grænmeti frá aðildarlöndum ESB og g g g

löndum utan ESB



Viðauki I – 10 hluti – um tómataViðauki I – 10. hluti – um tómata 

IV. C. Origin of produce
country of origin and optionallycountry of origin and, optionally, 
district where grown, or national,g , ,

regional or local place name.



Tilvísun í RómarsáttmálannTilvísun í Rómarsáttmálann 

• Gerðir ESB um upprunareglur ávaxta og 
grænmetis vísa til 42. og 43. gr. g g g
Rómarsáttmálans sem fjalla um 
sameiginlega landbúnaðarstefnu ESBsameiginlega landbúnaðarstefnu ESB 








