
Nd. 799. Frumvarp til laga [82. mál]
um Ríkismat sjávarafurða.

(Eftir 2. umr. í Nd., 9. maí.)

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.
Ríkismat sjávarafurða heyrir undir sjávarútvegsráðherra og lýtur stjórn hans. Hlutverk

stofnunarinnar er að stuðla að bættum hráefnis- og vörugæðum með því að hafa eftirlit með
og meta allan fisk, sem veiddur er úr sjó, annan en bræðslufisk, svo og eftirlit með meðferð,
flutningi, geymslu og vinnslu hans sem og útflutningi fiskafurða. Undanþeginn er þó eiginn
afli, er fiskiskip flytja á erlendan markað, enda hafi hann ekki verið lagður hér á land. Um
slíkan útflutning má þó setja reglur.

Heimilt er sbr. 2., 14., 18. og 19. gr. að fela sérstökum aðilum, með ákveðnum
skilyrðum, eftirlit með vinnslu og mat á afurðum.

Fiskur er samkvæmt lögum þessum öll sjávardýr, önnur en spendýr, og hlutar hinna
fyrrnefndu, sem nýtt eru til manneldis. Fiskafurðir eru matvæli sem unnin eru að öllu leyti
eða að meiri hluta til úr fiski.

Einnig skal stofnunin hafa eftirlit með búnaði og hreinlæti í fiskiskipum, flutningatækj-
um, geymslum, vinnslustöðvum sjávarafurða og næsta nágrenni þeirra.

Ríkismat sjávarafurða skal veita leiðbeiningar er lúta að starfrækslu stofnunarinnar
um fiskverkun og meðferð fisks.
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2. gr.
Sjávarútvegsráðherra getur í reglugerð falið sérstökum rannsóknarstofnunum eftirlit og

rannsóknir á tilteknum sjávarafurðum.
Ríkismat sjávarafurða hefur aðgang að nauðsynlegri efna- og gerlafræðilegri þjónustu

hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, sem enn fremur þróar í samráði við Ríkismatið þær
vísindalegu mælingaaðferðir sem nauðsynlegar eru vegna starfsemi þeirrar stofnunar.

Ríkismat sjávarafurða skal og veita Fiskvinnsluskólanum nauðsynlega aðstoð við
námskeið á vegum skólans.

II. KAFLI
Um Fiskmatsrá'ð.

3. gr.
Sjávarútvegsráðherra skipar sjö menn í fiskmatsráð til fjögurra ára er verði ráðherra til

ráðuneytis varðandi starfsemi og verkefni Ríkismats sjávarafurða. Eigi skulu færri en fjórir
þeirra, er í fiskmatsráði sitja, vera úr röðum helstu hagsmunasamtaka sjávarútvegsins.
Ráðherra skipar formann ráðsins.

Tillagna fiskmatsráðsins skal leitað vegna setningar reglna er varða starfsemi og
verkefni Ríkismats sjávarafurða. Fiskmatsráð skal vera umsagnaraðili um mál sem upp rísa
vegna ágreinings um framkvæmd mats. Fiskmatsráð skal leitast við að koma á aukinni
samvinnu Ríkismats sjávarafurða og hagsmunaaðila sjávarútvegsins um gæðamat sjávarafla
og gera tillögur um rannsóknir og tilraunir er miða að bættri meðferð og nýjungum í vinnslu
hans.

Fiskmatsráð kynnir sér erlend ákvæði eða reglur um lágmarksákvæði.
Fiskmatsráði ber að gera tillögur til ráðherra um hvað eina er það telur ástæðu til í

sambandi við framkvæmd mats og eftirlits, svo og stjórn og rekstur Ríkismats sjávarafurða.
Ráðherra getur óskað umsagnar fiskmatsráðs um hvað eina varðandi stjórn og rekstur

Ríkismats sjávarafurða, þar á meðal ráðningar í stöður innan stofnunarinnar.

4. gr.
Sjávarútvegsráðherra skipar forstöðumann stofnunarinnar til fjögurra ára í senn og

nefnist hann fiskmatsstjóri. Við skipun í starfið skal tekið tillit til menntunar og
starfsreynslu.

5. gr.
Skrifstofa fiskmatsstjóra annast fjárhags- og kostnaðaráætlanir, svo og önnur rekstrar-

og starfsmannamál stofnunarinnar. Skrifstofan skal enn fremur annast söfnun og úrvinnslu
matsgagna.

III. KAFLI
Um starfsmenn.

6. gr.
Ríkismat sjávarafurða starfar í tveimur deildum, afurðadeild og ferskfiskdeild. Ráð-

herra skipar til fjögurra ára í senn forstöðumann fyrir hvora deild. Við skipun í störfin skal
ráðherra taka tillit til háskólaprófs í matvælafræðum eða annarrar sambærilegrar menntunar
og starfsreynslu.

7. gr.
Hjá Ríkismati sjávarafurða skal starfa sérfræðingur í hreinlætismálum sem hefur

yfirumsjón með hreinlætismálum sjávarafurða á vegum Ríkismatsins í samvinnu við og undir
stjórn fiskmatsstjóra. Hann skal hafa á hendi faglegt hreinlætiseftirlit ferskfiskdeildar og
afurðadeildar , svo og þjálfun þeirra starfsmanna er annast framkvæmd hreinlætiseftirlitsins
samkvæmt lögum þessum.

2



8. gr.
Ráðherra skipar fulltrúa forstöðumanna er hafi með höndum stjórn og eftirlit með

störfum yfirmatsmanna samkvæmt nánari fyrirmælum viðkomandi forstöðumanns.

9. gr.
Ráðherra skipar yfirmatsmenn að fengnum umsögnum forstöðumanns viðkomandi

deildar. Þeir hafa umsjón með eftirliti og mati hver í sínu umdæmi. Þeir skulu vera svo
margir sem þörf krefur og heimilað er í fjárlögum. Þeir geta haft með höndum verkefni
einnar eða fleiri matsgreina eftir ákvörðun forstöðumanns, sem jafnframt getur fært þá milli
umdæma.

10. gr.
Matsmenn framkvæma undir stjórn yfirmatsmanna eftirlit það og mat, sem lög þessi og

reglugerðir settar samkvæmt þeim, gera ráð fyrir.
Sjávarútvegsráðuneytið löggildir matsmenn að fenginni umsögn fiskmatsstjóra. Þeir

skulu hafa sótt námskeið fyrir fiskmatsmenn, en þeir, sem lokið hafa prófi fiskiðnaðar-
manna, skulu að öðru jöfnu njóta forgangs til löggildingar.

Sjávarútvegsráðuneytið lætur matsmenn undirrita eiðstaf um að þeir muni rækja af alúð
og kostgæfni skyldur þær, sem starfi þeirra fylgja.

Fiskmatsstjóra er heimilt að veita mönnum án tilskilinna réttinda undanþágu til
matsstarfa, í allt að þrjá mánuði, ef sérstakar aðstæður krefjast.

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að svipta matsmann löggildingu eða undanþágu um
stundarsakir að fenginni umsögn Ríkismats sjávarafurða, enda hafi hann sýnt alvarlega
vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi.

IV. KAFLI
Ferskfiskdeild.

ll. gr.
Ferskfiskdeild skal annast gæða- og stærðarmat á öllum ferskum, nýjum eða ísuðum

fiski við löndun hans. Hún skal enn fremur fylgjast með geymslu og ástandi landaðs afla allt
til þess er vinnsla hans hefst.

Ferskfiskdeild hefur eftirlit með búnaði og hreinlæti í fiskiskipum og flutningatækjum
fyrir afla og gefur út hæfnisvottorð til fiskiskipa.

12. gr.
Ríkismat sjávarafurða skal hafa eftirlit með gæðum hráefnis og skal stöðva vinnslu, ef

gæði hráefnis fullnægja ekki kröfum, sem settar eru í reglum samkvæmt lögum þessum.
Reynist nauðsynlegt að stöðva vinnslu fisks vegna ónógra gæða, ber Ríkismati

sjávarafurða að úrskurða í hvaða vinnslu heimilt sé að hagnýta fiskinn. Starfsmönnum
Ríkismats sjávarafurða ber þegar í stað að tilkynna yfirmönnum sínum um stöðvun vinnslu
samkvæmt þessari grein.

13. gr.
Ferskfiskmatsmönnum er óheimilt að þiggja laun frá kaupendum eða seljendum afla

vegna framkvæmdar ferskfiskmats.

V.KAFLI
Afurðadeild.

14. gr.
Afurðadeild annast yfirmat á öllum fiskafurðum til útflutnings. Enn fremur annast

afurðadeild mat á afurðum og eftirlit með þeim á öllum stigum vinnslu og þar til þeim er

3



skipað út að svo miklu leyti, sem það er nauðsynlegt og ekki hefur verið falið öðrum aðilum,
sem Ríkismat sjávarafurða samþykkir.

Afurðadeild annast útgáfu vinnsluleyfa til vinnslustöðva, en þau staðfesta að viðkom-
þess, að ekki verði fluttar út sjávarafurðir, sem ekki standast þær kröfur, sem lög þessi og
reglugerðir settar samkvæmt þeim setja.

Afurðadeild annast útgáfu vinnsluleyfa til vinnslustöðva, en þau staðfesta, að viðkom-
andi vinnslustöð fullnægi settum reglum um hreinlæti og búnað. Óheimilt er að verka eða
vinna sjávarafurðir til útflutnings án slíks vinnsluleyfis.

15. gr.
Hver sá, sem ætlar að flytja úr landi sjávarafurðir, sem lög þessi ná til, skal tilkynna það

skrifstofu stofnunarinnar með hæfilegum fyrirvara.

16. gr.
Ríkismat sjávarafurða hefur heimild til að stöðva vinnslu fisks og enn fremur pökkun og

útflutning ef þrif og búnaður vinnslustöðva eða flutningstækj a, gæði afurða, merking þeirra,
umbúðir og frágangur er ekki Í samræmi við reglur sem settar eru samkvæmt lögum þessum.
Starfsmönnum Ríkismats sjávarafurða ber þegar í stað að tilkynna yfirmönnum sínum um
stöðvun samkvæmt þessari grein.

Reynist nauðsynlegt að stöðva vinnslu eða pökkun á fiskafurðum ber Ríkismati
sjávarafurða að úrskurða á hvern hátt hagnýta megi afurðirnar og hvaða skilyrði þurfi að
uppfylla til þess að vinnsla, pökkun og útflutningur megi hefjast að nýju.

Ráðuneytinu er heimilt að svipta framleiðanda vinnsluleyfi sýni hann vítaverða meðferð
á hráefni eða komi alvarlegir gallar í ljós í afurðum hans.

Ráðuneytið setur nánari reglur um skilyrði fyrir sviptingu og veitingu vinnsluleyfis.

VI. KAFLI
Um skyldur útflytjenda.

17. gr.
Framleiðendur skulu hafa í sinni þjónustu til matsstarfa löggilta matsmenn, sem

samþykktir eru af afurðadeild, eða fá til þess matsmenn sem Ríkismatið samþykkir.

18. gr.
Útflytjendum sjávarafurða er skylt að hafa starfandi eftirlitsmenn á sínum vegum, sem

jafnframt séu löggiltir matsmenn. Eftirlitsmenn þessir skulu sérstaklega kynna framleiðend-
um, verkstjórum þeirra, matsmönnum, eftirlitsfólki og starfsfólki, eftir því sem við á hverju
sinni, kröfur erlendra viðskiptaaðila.

Eftirlitsmenn skulu vinna að samræmingu mats og eftirlits ásamt yfirfiskmatsmönnum
og taka þátt í yfirmati á afurðum áður en útskipun fer fram.

Útflytjendum sjávarafurða, sem ekki hafa í þjónustu sinni löggilda eftirlitsmenn, er
skylt að kaupa þessa þjónustu af aðilum sem Ríkismat sjávarafurða samþykkir.

19. gr.
Þeir, sem flytja út sjávarafurðir, eru skyldir til að hafa löggilta lestunarstjóra, eða

kaupa þessa þjónustu af Ríkismatinu eða aðilum sem Ríkismat sjávarafurða samþykkir.
Lestunarstjórar skulu hlíta fyrirmælum yfirfiskmatsmanna afurðadeildar um hleðslu

skipa að því er varðar magn, gæðaflokka, útlit, merkingar, umbúnað og þrif Í lestum.
Sjávarútvegsráðuneytið löggildir lestunarstjóra, skv. tilnefningu forstöðumanns afurða-

deildar.
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20. gr.
Hverjum þeim, sem annast sölu og útflutning sjávarafurða, sem lög þessi ná til, ber, sé

þess óskað, að láta fiskmatsráði í té upplýsingar um kvartanir sem berast frá erlendum
kaupendum vegna gallaðrar vöru eða vegna þess að umbúnaði hennar er áfátt. Þá ber þeim
og, sé þess óskað, að veita Ríkismati sjávarafurða upplýsingar um greiddar skaðabóta-
kröfur.

ÞÓ er skylt að láta Ríkismati sjávarafurða í té upplýsingar um kvartanir sem berast frá
erlendum kaupendum vegna alvarlegra galla eða skemmda á vörum.

Ríkismat sjávarafurða fer með upplýsingar þessar sem trúnaðarmál.

VII. KAFLI
Ýmis ákvæði.

21. gr.
Starfsmönnum Ríkismats sjávarafurða er heimill aðgangur að hverjum þeim stað, þar

sem fiskur eða sjávarafurðir, sem lög þessi taka til, eru unnar eða geymdar. Þeim er einnig
heimilt að taka án endurgjalds hæfilegt magn sýnishorna af fiski og sjávarafurðum til
rannsókna, enda verði eigendum fisksins eða afurðanna skilað skriflegri skýrslu um
niðurstöður rannsóknanna.

Skylt er framleiðanda og útflytjanda að veita starfsmönnum Ríkismats sjávarafurða
allar þær upplýsingar og þá aðstoð sem nauðsynleg er við framkvæmd eftirlits og mats.

22. gr.
Ef ágreiningur rís vegna fiskmats eða eftirlits úrskurða yfirfiskmatsmenn í samráði við

fiskmatsstjóra og fiskmatsráð. Skjóta má úrskurði um skilning á lögum þessum og reglum
settum samkvæmt þeim til ráðherra.

23. gr.
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja reglur um hvað eina, er snertir framkvæmd

laga þessara, svo sem um meðferð og frágang afla um borð í veiðiskipum, meðferð og frágang
hráefnis og sjávarafurða í vinnslustöðvum, geymslum og flutningatækjum, matsreglur og
vörustaðla, enn fremur um menntun matsmanna og verkstjóra í vinnslustöðvum. Einnig er
heimilt að ákveða í reglugerð að kaupendur eða seljendur afla og/eða eigendur sjávarafurða
skuli greiða kostnað af störfum matsmanna.

24. gr.
Kostnaður af framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði. Tekjur Ríkismats

sjávarafurða af útflutningsgjaldi af sjávarafurðum fara eftir lögum þar um, eins og þau eru á
hverjum tíma.

25. gr.
Hver sá, sem sekur gerist um brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim,

skal sæta sektum eða sviptingu vinnsluleyfis, nema þyngri viðurlögum varði samkvæmt
öðrum lögum. Sektir renna í ríkissjóð.

Um mál út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skal
fara að hætti opinberra mála.

26. gr.
Frá gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 108 31. desember 1974, um

Framleiðslueftirlit sjávarafurða ásamt lögum nr. 19/1975, 4. gr. I. 27/1976 og I. 14/1981.
Reglugerðir og önnur fyrirmæli, sem sett hafa verið samkvæmt ofangreindum lögum

og eldri lögum um sama efni, halda gildi sínu eftir því sem við á.

27. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1984.
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Ákvæði til bráðabirgða.
Frá og með 1. ágúst 1984 eru lagðar niður stöður forstjóra, skrifstofustjóra,

deildarstjóra, fulltrúa og yfirfiskmatsmanna hjá Framleiðslueftirliti sjávarafurða.
Um réttarstöðu þeirra starfsmanna Framleiðslueftirlits sjávarafurða, sem ekki verða

skipaðir starfsmenn Ríkismats sjávarafurða, fer eftir ákvæðum viðeigandi laga um réttindi
og skyldur starfsmanna ríkisins.
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