
REGLUGERÐ 
um tilgreiningu á upprunalandi eða upprunastað fyrir nýjar, kældar eða frystar fisk- og 

sjávarafurðir. 
 

1. gr. 
Efni og gildissvið. 

 
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um tilgreiningu á upprunalandi á merkimiðum á nýjum, kældum 
eða frystum fisk- og sjávarafurðum. Þessar tegundir skulu falla undir eftirfarandi vöruliði sameiginlegu 
nafnaskrárinnar: 

- 0302: Fiskur, nýr eða kældur, þó ekki fiskflök og annað fiskkjöt í nr. 0304. 
- 0303: Fiskur, frystur, þó ekki fiskflök og annað fiskkjöt í nr. 0304. 
- 0304: Fiskflök og annað fiskkjöt (einnig hakkað), nýtt, kælt eða fryst. 
- 0305: Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig soðinn á undan eða jafnhliða 

reykingu; fiskimjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, hæft til manneldis. 
- 0306: Krabbadýr, einnig í skel, lifandi, ný, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; reykt 

krabbadýr, í skel eða skelflett, hvort sem þau eru soðin fyrir eða við reykingu; krabbadýr, í skel eða 
skelflett, hvort sem þau eru soðin fyrir eða við reykingu; krabbadýr, í skel, soðin í gufu eða vatni, 
einnig kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar úr 
krabbadýrum, hæft til manneldis. 

- 0307: Lindýr, einnig í skel, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; reykt lindýr, 
einnig í skel eða skelflett hvort sem þau eru soðin fyrir eða við reykingu; mjöl, fín- eða grófmalað, 
og kögglar úr lindýrum, hæft til manneldis. 

- 0308: Vatna- og sjávarhryggleysingjar aðrir en krabbadýr og lindýr, lifandi, ferskir, kældir, frystir, 
þurrkaðir, saltaðir eða í saltlegi; reyktir vatna- og sjávarhryggleysingjar aðrir en krabbadýr og 
lindýr hvort sem þau eru soðin fyrir eða við reykingu; mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar úr 
vatna- og sjávarhryggleysingjum öðrum en krabbadýrum og lindýrum, hæft til manneldis. 

 
2. gr. 

Merking fisk- og sjávarafurða 
 
1.  Merkimiðinn á fisk- og sjávarafurðum, sem um getur í 1. gr., sem ætluð eru til afhendingar til 
lokaneytenda eða stóreldhúsa, skal innihalda eftirfarandi tilgreiningu fyrir aðildarríki EES-svæðisins eða 
þriðja landsins þar sem veiði eða eldi fór fram: „Uppruni: (heiti aðildarríkis eða þriðja lands)“ 
 
2.  Ef nokkur stykki af fisk- og sjávarafurðum af sömu tegund eða mismunandi tegundum svara til 
mismunandi tilgreininga á merkimiðum í samræmi við 1. mgr. og eru afgreidd í sömu pakkningu til 
neytenda eða stóreldhúss, skal koma fram á merkimiðanum: 
a)  skrá yfir viðkomandi aðildarríki eða þriðju lönd í samræmi við 1. mgr. fyrir hverja tegund, 
b)  lotunúmer sem auðkennir fisk- og sjávarafurðir sem afhentar eru til neytenda eða stóreldhúsa. 
 

3. gr. 
Undanþágur fyrir fisk- og sjávarafurðir frá þriðju löndum. 

 
Þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr. skal merkimiði á fisk- og sjávarafurðum, sem um getur í 1. gr., sem er flutt inn til 
setningar á markað Evrópska efnahagssvæðisins og sem upplýsingarnar, sem kveðið er á um í 2. gr., liggja 
ekki fyrir um, innihalda tilgreininguna „Uppruni: utan EES“. 
 

4. gr. 
Valfrjálsar viðbótarupplýsingar á merkimiðanum. 

 
Stjórnendur matvælafyrirtækja geta bætt viðbótarupplýsingum, sem varða uppruna matvæla, við 
tilgreiningarnar sem um getur í 2. og 3. gr. 
 
Viðbótarupplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu ekki vera í mótsögn við tilgreiningarnar sem um 
getur í 2. og 3. gr. og skulu vera í samræmi við reglurnar í V. kafla reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011, sem 
innleidd var í íslenskan rétt með reglugerð nr. 1294/2014 um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda. 



 
5. 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 um 
matvæli. 
 
Matvælastofnun er heimilt að annast rannsóknir vegna opinbers eftirlits varðandi samsetningu matvæla 
með tilliti til merkingar, auglýsingar og kynningar þeirra. 
 

6. 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.  
 

7. gr. 
Lagastoð. 

 
Reglugerð þessi er sett með stoð í 15. og 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og 31. gr. laga nr. 55/1998 
um sjávarafurðir. 
 

8. gr. 
Gildistaka. 

 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.  
 

Ákvæði til bráðabirgða. 
 
Matvæli sem sett eru á markað eða merkt fyrir gildistöku reglugerðar þessarar og eru merkt í samræmi við 
reglugerð nr. 1294/2014 um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda, með síðari breytingum, má setja á 
markað á meðan birgðir endast. 
 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, xxxxxxxxx 
 


