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 Umfangsmikil heildarlöggjöf


178/2002
 Hollustuháttalöggjöf – 852 og
853/2004
 Eftirlitslöggjöf – 854 og 882/2004
 Aðrar gerðir – 183 og 1774/2004
 Afleidd löggjöf


Matvælalöggjöf hérlendis


Var um langt skeið undir forræði 3
ráðuneyta
Sjávarafurðir / Sjávarútvegsráðuneytið
– Fiskistofa – lög nr. 55/1998
 Búfjárafurðir (hráar) /
Landbúnaðarráðuneytið –
Landbúnaðarstofnun – lög nr. 96/1997
 Önnur matvæli / Umhverfisráðuneytið
– Umhverfisstofnun – lög nr. 93/1995


Myndin frá Baldri

Breytingar á íslenskri löggjöf
Lög nr. 143/2009 –
Matvælafrumvarpið
 Breytingar á sérlögum
 Heimild til ráðherra til að innleiða
grunnreglugerðir ESB um matvæli


Áhrif á íslenska löggjöf


Breytingar á lögum







Lög um matvæli nr. 93/1995
Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim
nr. 25/1993
Lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við
dýr nr. 66/1998
Lög nr. 96/1997 um slátrun...
Lög um meðferð, vinnslu og dreifingu
sjávarafurða nr. 55/1998
Lög um eftirlit með áburði, fóðri og sáðvöru
nr. 22/1994

Aðferð við innleiðingu
Huga þurfti að lagaheimildum
 Heimildarákvæði handa ráðherra til að
innleiða með reglugerð
matvælareglugerðir ESB
 Búið að leggja drög að
innleiðingarreglugerðum


Drög af innleiðingarreglugerð
853/2004/EB
1. gr.
Innleiðing
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla, I. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum
sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
137/2007, frá 27. október 2007, öðlast eftirfarandi EB gerðir gildi hér á landi:
a) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
b) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5. desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, um undanþágu frá reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004
c) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr.
854/2004
d) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1662/2006 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um
sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
2. gr.
Fylgiskjöl
Ofangreindar reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl I, II, III og IV við reglugerð
þessa.

Framhald.
3. gr.
Hugtakið “aðildarríki”
Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við EES-samninginn skal túlka hugtakið „aðildarríki“ í reglugerðum Evrópuþingsins og
ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. gr. þannig að það taki til EFTA- rikjanna auk ríkja sem það tekur til
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002, enda sé ekki kveðið á um annað í öðrum
ákvæðum þessarar reglugerðar. Beita skal ákvæðum 11. mgr. bókunar 1. við EES samninginn við túlkun þessa
ákvæðis.
4. gr.
Samþykki opinbers eftirlitsaðila
Þegar ofangreindar reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar kveða á um tiltekið
„samþykki“ opinbers eftirlitsaðila fullnægja slíkir aðilar lagaskyldu sinni með útgáfu starfsleyfis nema annað sé
sérstaklega tekið fram.
5. gr.
Viðbætur
Eftirfarandi viðbætur verða á efnisákvæðum reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 :
a)
Orðið „Noregur“ bætist við á eftir orðinu „Svíþjóð“ í 8. gr.
b)
Eftirfarandi bætist við í öðrum undirlið 6. mgr. í B-lið I. þáttar II. viðauka: „NO“ og „IS“.
c)
Eftirfarandi bætist við í 8. mgr. í B-lið I. þáttar II. viðauka: „EFTA“.
6. gr.
Eftirlit
Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að
ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995.

Framhald
7.gr.
Skynmatseiginleikar lagarafurða
Um ferskleikaviðmiðanir við skynmatsrannsóknir á lagarafurðum skal farið eftir viðauka A.
8. gr.
Þvingunarúrræði og viðurlög
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a – 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um
matvæli.
9. gr.
Lagastoð
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum..
10. gr.
Gildistaka
Reglugerðin öðlast gildi 1. mars 2010. Þó taka efnisákvæði ofangreindra reglugerða ekki til kjöts, mjólkur,
eggja og hrárra afurða úr þessum matvælategundum fyrr en 1. nóvember 2011.
Ákvæði til bráðabirgða
Fram til 1. mars 2011 eru fiskiskip undir 15 brúttótonnum undanþegin þeirri skyldu að hafa samning við faggilta
skoðunarstofu, sbr. 79. gr. laga nr. 149/2009.

Reglugerðir sem felldar verða
úr gildi







Reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti
við framleiðslu og dreifingu matvæla nr.
522/1994
Reglugerð um hollustuhætti við meðferð,
vinnslu og dreifingu sjávarafla og fiskafurða, nr.
233/1999
Reglugerð nr. 40/1999 um innra eftirlit í
sláturhúsum og kjötpökkunarstöðvum þeirra
Reglugerð um veiðar, meðferð, vinnslu og
dreifingu lifandi samloka nr. 260/1999

Hvenær taka breytingarnar
gildi




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.
efnismgr. 63. gr. taka gildi 1. mars 2011 og frá sama
tíma falla úr gildi samningar faggiltra skoðunarstofa við
vinnslu- og starfsleyfishafa.

Gildistaka einstakra ESBgerða
Fiskur

Búfjárafurðir

Alm.matvæli Frumframleiðsla

178

1. mars ´10

1. mars ´10

1. mars ´10

1. mars ´10

852

1. mars ´10

1. mars ´10

1. mars ´10

1. nóv. ´11

853

1. mars ´10

1. nóv. ´11

-

1. nóv. ´11

854

1. mars ´10

1. nóv. ´11

-

1. nóv. ´11

882

1. mars ´10

1. mars ´10

1. mars ´10

1. nóv. ´11

Gildistaka – framhald




Reglugerð nr. 183/2005 um hollustuhætti
í fóðuriðnaði
 Tekur gildi 1. mars 2010
Reglugerð nr. 1774/2002 um aukaafurðir
úr dýrum (ABP)
 Tekur gildi 1. mars 2010 um fiskmjöl
og lýsisframleiðslu
 Um aðrar ABP-verksmiðjur tekur
reglugerðin gildi 1. nóv. 2011

Hverju þarf að huga að í
framhaldinu


Núgildandi reglugerðir







Huga þarf að setningu landsreglna þar sem slíkt er heimilt og
nauðsynlegt






Reglugerð nr. 461/2003 um slátrun og meðferð sláturafurða
Reglugerð nr. 168/1970 um heilbrigðisskoðun á sláturafurðum
Reglugerð nr. 919/2002 um mjólk og mjólkurvörur
Reglugerð nr. 820/2007 um meðferð og nýtingu slátur- og
dýraleifum

Ríki geta sett lög um víðtækari kröfu um samþykki (starfsleyfi) fyrir
starfseminni – 183/2005

Huga þarf að skilgreiningum og túlkun
 „lítið magn“ - „á staðarvísu“ - „býli á staðnum“ -183/2005
Heildstæð löggjöf – Sameina lagabálka

Takk fyrir

