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Matvælalöggjöfin
•

Lög um matvæli nr. 93/95, Lög um sjávarafurðir nr. 55/1998

Reglugerð EB/178/2002, (102/2010) um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla
Opinbert eftirlit með fóðri og matvælum

Matvælaframleiðendur

Öll
matvælafyrirtæki
Reglugerð
EB/852/2004
(103/2010)

Reglugerð
EB/882/2004
(106/2010)
um opinbert eftirlit til
að staðfesta að lög um
fóður og matvæli og
reglur um heilbrigði og
velferð dýra séu virt

Reglugerð
EB/854/2004
(105/2010) um
sértækar reglur um
skipulag opinbers
eftirlits með afurðum
úr dýraríkinu sem eru
ætlaðar til manneldis

Matvælafyrirtæki
sem framleiða úr
dýraafurðum, t.d.
Fiskur, kjöt

Reglugerð
EB/853/2004
(104/2010)um
sérstakar reglur um
hollustuhætti sem
varða matvæli úr
dýraríkinu

um hollustuhætti sem
varða matvæli

Reglugerð EB/1774/2002 (108/2010) um aukaafurðir.. / Reglugerð EB/2073/2005 (135/2010) um
örverufræðileg viðmið, Reglugerð 2074/2005 og ýmsar breytingarreglugerðir.
Sértækar reglugerðir .s.s merkingar, aukefni, neysluvatn

Breytingar á reglugerðum
• Má sjá á: http://www.mast.is/matvaelastofnun/log-og-reglur/matvaeli/
•

Reglugerð nr. 104/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (EB) nr.
853/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli
úr dýraríkinu (EB gerðir 2074/2005, 2076/2005, 1662/2006, 1664/2006, 1666/2006).
Breytt með:
Reglugerð nr. 370/2013 (EB gerð 427/2012).
Reglugerð nr. 352/2013
Reglugerð nr. 906/2012 (EB gerðir 150/2011, 1276/2011, 16/2012).
Reglugerð nr. 850/2012
Reglugerð nr. 579/2012
Reglugerð nr. 528/2012
Reglugerð nr. 166/2012 (EB gerð 15/2011).
Reglugerð nr. 21/2012 (EB gerð 1162/2009).
Reglugerð nr. 1005/2011 (EB gerðir 1243/2007, 1020/2008, 1022/2008, 1250/2008,
1161/2009, 558/2010).

•

Consolidated version. Breytingar á EB reglugerð hafa verið settar inn í EB/853/2004

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0853:20120701:EN:PDF

Lög um matvæli 93/95 og EB/178/2002
Meginreglur
• Matvælalöggjöf frá hafi / haga til maga
• Ábyrgð matvælafyrirtækja á öryggi matvæla
• Rekjanleiki matvæla skal tryggður
• Hættuleg matvæli: Stöðvun dreifingar
matvæla / taka matvæli af markaði / innkalla
frá neytendum
• Gagnsæi
• Upplýsa neytendur

• Löggjöf skal byggð á vísindalegu áhættumati

Hollustuháttareglugerðir
• Reglugerð EB/852/2004 um hollustuhætti sem
varða matvæli, íslenskt númer 103/2010 (breytt
með reglugerð 506/2010)
• Kafli II fjallar um skyldur stjórnenda matvælafyrirtækja (5
gr leggur grunninn að HACCP kröfunni)
• Kröfur til frumframleiðslu eru í viðauka I 852/2010
• Fiskveiðar, ræktun matjurta, eldi dýra

• Kröfur til matvælafyrirtækja í 852/2004 viðauka II
• Verslanir, veitingahús, vinnsluskip, fiskvinnslustöðvar,
mjólkurstöðvar, sláturhús

• Orðalag almennt svo það henti öllum tegundum
matvælafyrirtækja
• “ef nauðsyn krefur” “Ef við á“, „nægilega“ og
„fullnægjandi“

Hollustuháttareglugerðir
• Reglugerð EB/ 853/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli
úr dýraríkinu, íslenskt númer 104/2010
Í viðauka II: Kröfur er varða ýmsar afurðir úr dýraríkinu
1.
2.
3.
4.

Auðkennismerkingar
Markmið með verklagsreglum byggðum á HACCP
Matvælaferlisupplýsingar
Kröfur til frystra matvæla úr dýraríkinu (EB/16/2012 (906/2012))

Í viðauka III sérkröfur til matvæla úr dýraríkinu
1.

Kjöt af tömdum hóf og klaufdýrum
Flutningur í sláturhús, kröfur sláturhús, kröfur stykkjunarstöðvar, hollustuhættir við
slátrun, hollustuhættir við úrbeiningu og stykkjun, neyðarslátrun, geymsla og
flutningur

2.
3.
4.
5.
6.

Kjöt af alifuglum og nörturum
Kjöt af öldum veiðidýrum
Kjöt af villtum veiðidýrum
Hakkað kjöt, unnar kjötvörur og vélúrbeinað kjöt
Kjötafurðir

Fyrirtæki fá samþykkisnúmer og eru á lista yfir samþykktar
starfsstöðvar

Eftirlit; Reglugerð 854/2004
• Um sértækar reglur um skipulag opinbers
eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru
ætlaðar til manneldis
• Ákvæði um framkvæmd opinbers eftirlits s.s í
sláturhúsum
• Fjallað um verkefni opinbera eftirlitsdýralæknisins

• MAST hefur unnið skoðunarhandbók fyrir
daglegt eftirlit

Eftirlit; Reglugerð 882/2004
• Um skipulagningu opinbers eftirlits til að
staðfesta að lög um fóður og matvæli
og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu
virt.
• Ákvæði um að tíðni eftirlits skulu taka mið af
áhættu, innra eftirliti og sögu fyrirtækisins.
• Áhættuflokkunar og frammistöðumatskerfi MAST

• Ákvæði um að eftirlit skuli vera samræmt og
framkvæmt í samræmi við skjalfest verklag.
• Skjalfest verklag um framkvæmd eftirlits
• Vinnulýsingar og skoðunarhandbækur

Hvaða reglugerðir gilda? Frh.
• Sláturhús og kjötvinnslur
• Reglugerð 102/2010 (EB/178/2010), 103/2010
(EB/852/2010)
• Reglugerð 104/2010 (EB/853/2010)
• Reglugerð 108/2010 (EB/1774/2002)
• Um meðferð og flokkun aukafurða

• Reglugerð 135/2010 (EB/2073/2005)
• Um örverufræðileg viðmið

• Reglugerð 136/2010 (EB/2075/2005)
• Um tríkínur

Auðkennismerki
• Afurðir úr dýraríkinu skulu bera auðkennismerki
svo hægt sé að tryggja rekjanleika þeirra til
framleiðanda
IS
Axxx
EFTA

Samþykkisnúmer
starfsstöðvar

• Smásali sem pakkar kjöti og fiski til sölu í eigin
verslun þarf ekki að setja auðkennismerki á vörur
sínar
• Ef dreift er meira en 1/3 af veltu til annarra smásala þarf
samþykki (853/2004) / merkja með auðkennismerki

Örverufræðileg viðmið
• Reglugerð 2073/2005 (135/2010) sett um
örverufræðileg viðmið
• MAST hefur gefið út leiðbeiningar
• http://www.mast.is/matvaelastofnun/innra-eftirlit/

• Reglugerðin beinist að ábyrgð stjórnenda
matvælafyrirtækja
• Markmiðið er tryggja örugg matvæli
• Samræma örverufræðileg viðmið og aðferðir
• Taka á sýni til að sannprófa og gilda að aðferðir
HACCP komi í veg fyrir hættur
• Stjórnendur meta þörf og ákveða tíðni prófana

Örverufræðileg viðmið 2073/2005
• Opinbert eftirlit skal
• Sannprófa að fyrirtæki taki sýni skv. reglugerð 2073/2005
•
•
•
•

Tíðni skv. Reglugerð / leiðbeiningar MAST
Sýnatökuaðferð
Rannsóknaraðferð
Viðbrögð við frávikum og tilkynningarskylda

• Taka sýni til að sýna fram á að viðmið séu uppfyllt
Áætlanir byggðar á áhættu
Eftirlitsverkefni
Salmonella í hökkuðu svínakjöti

• Skil á niðurstöðum til MAST í skoðun
• Áhættumat
• Breyting á tíðni sýnatöku

Takk fyrir!
www.mast.is

