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FISKPRODUKTER 

UPPKÖPSANMÄLAN, KONSUMENTINFORMATION OCH SPÅRBARHETSKRAV   

 
LAGSTIFTNING SOM HÖR TILL OMRÅDET FÖR EU:S GEMENSAMMA FISKERIPOLITIK GÄLLANDE INKÖP OCH 

FÖRSÄLJNING AV FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER  

 LAGSTIFTNING SOM HÖR TILL 
OMRÅDET FÖR EU-

KOMMISSIONENS DG SANTE  

UPPKÖPSANMÄLAN KONSUMENTINFORMATION  SPÅRBARHET SPÅRBARHET 

      

Rättslig grund och 
anvisningar 

Rådets förordning 
1224/2009, 
artiklarna 62-64  

Europaparlamentets och rådets 
förordning 1379/2013, artiklarna 35-39 
 
Alla EU:s krav presenteras i Europeiska 
kommissionens fickguide: 
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fish
eries/files/docs/body/eu-new-fish-and-
aquaculture-consumer-labels-pocket-
guide_sv.pdf 
 
OBS! Utöver bestämmelserna för den 
gemensamma fiskeripolitiken berörs 
fiskprodukterna av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 
1169/2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till 
konsumenterna, artiklarna 9 och 26 
(behandlas inte i denna presentation). 
 
 

Rådets förordning 1224/2009, artikel 58  Kommissionens genomförande-
förordning (EU) nr 931/2011 om de 
spårbarhetskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 för 
livsmedel av animaliskt ursprung  
 
Förordning om livsmedelshygien i 
anläggningar 795/2014 
Bilaga 1. Kapitel 4 Handelsdokument 
(i fråga om kapitlets innehåll kan det 
inte krävas för produkter som 
levereras från länder utanför 
Finlands gränser eftersom 
förordningen är nationell) 
 
I jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till 
konsumenterna 834/2014 finns 
bestämmelser om en märkning som 
ska användas som kod för ett 
livsmedelsparti på förpackningar för 
färdigförpackade livsmedel samt om 
en kod för ett oförpackat 
livsmedelsparti. 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_sv.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_sv.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_sv.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_sv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj


 

 

Mer information: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yri
tykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikery
hmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran-
ohje_16023_5_sv.pdf, punkterna 12 och 13 

Tillämpningsområde Första försäljning av 
färska, djupfrysta 
och lagrade 
havsfångster hos 
fiskare eller odlare 

Produkter enligt KN-nomenklaturen 
0301-0303, 0305-0308 och 1212 21 00 ° 
om de bjuds ut till försäljning till 
slutkonsumenter eller storhushåll.  
 

(°Obs! i stället för varukoden 1212 20 00 i 
förordningen används 1212 21 00 för alger) 

Hela kedjan av fångster i EU:s havsområde 
och havsodlad fisk så länge produkten 
omfattas av KN-nummer 03. 

Alla livsmedel av animaliskt ursprung 
(det vill säga även alla 
fiskeriprodukter) oavsett typ eller 
kategori av aktör. 

Vad som krävs Köparen lämnar in 
till NTM-centralen i 
första hand via det 
elektroniska 
systemet: 
https://kakeweb.mm
m.fi.  

Uppgifterna ska anges på förpackningen 
eller på etiketten till de förpackade 
produkterna.  

 

I omedelbar närhet av de fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som säljs i lösvikt 
ska på en väl synlig plats, såsom på en 
reklamskylt eller plansch, finnas 
motsvarande specificerad information 
som på förpackningar för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, med undantag 
för datum för kortaste hållbarhetstid 
eller sista förbrukningsdag.  

Aktörerna ska förse varje parti med den 
information om fiskeri- och vattenbruks-
produkter som avses i artikel 58.5 i rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 med hjälp av 
identifieringsverktyg eller motsvarande 
metoder, till exempel en kod, en streckkod 
eller ett elektroniskt chip, eller med hjälp av 
ett märkningssystem.  
 

Om en livsmedelsföretagare slår ihop första 
partier eller delar upp ett första parti, ska 
det nya partiet dokumenteras och 
dokumenten bevaras. 
 

Informationen om det första partiet som 
ingår i ett produktions- eller leveransparti 
ska åtfölja varje produktions- eller 
leveransparti genom hela värdekedjan. 
 

Informationen om partierna ska finnas till-
gänglig i alla led av produktion, bearbetning 
och distribution så att medlemsstaternas 
behöriga myndigheter har möjlighet att få 
informationen när som helst  = > den 
nationella tolkningen är att informationen 
ska vara tillgänglig under kontrollbesöket.  

Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 

a) en noggrann beskrivning av 
livsmedlet 

b) livsmedlets volym eller kvantitet 

c) namn på och adress till den 
livsmedelsföretagare som levererat 
livsmedlet 

d) namn på och adress till 
avsändaren (ägaren) om denna är 
någon annan än den 
livsmedelsföretagare som levererat 
livsmedlet 

e) namn på och adress till den 
livsmedelsföretagare till vilken 
livsmedlet levererats 

f) namn på och adress till 
mottagaren (ägaren) om denna är 
någon annan än den 
livsmedelsföretagare till vilken 
livsmedlet levererats 

g) en referens som identifierar 
partiet eller försändelsen, beroende 
på vad som är tillämpligt  

h) avsändningsdatum 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran-ohje_16023_5_sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran-ohje_16023_5_sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran-ohje_16023_5_sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran-ohje_16023_5_sv.pdf
https://kakeweb.mmm.fi/
https://kakeweb.mmm.fi/


 

 

INFORMATION SOM KRÄVS  

 
UPPKÖPSANMÄLAN KONSUMENTINFORMATION 

SPÅRBARHET ENLIGT DEN GEMENSAMMA 
FISKERIPOLITIKEN 

SPÅRBARHET AV LIVSMEDEL 

Varje partis identifi-
kationsnummer 

Inga bestämmelser Inga bestämmelser Krävs Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
g) en referens som identifierar partiet 
eller försändelsen, beroende på vad 
som är tillämpligt 
 
Bestämmelser om en märkning som 
ska användas som kod för ett 
livsmedelsparti på förpackningar för 
färdigförpackade livsmedel ingår i 
JSM’s förordning 834/2014. Ytterligare 
innehåller 5 § i den förordningen 
bestämmelser om att koden för ett 
oförpackat livsmedelsparti och vid 
behov bokstaven ”L” ska anges på 
transportförpackningen, 
transportkärlet eller transportlådan 
eller, om sådana saknas, i de relevanta 
handelsdokumenten. 

Fartygets 
distriktsbeteckning  

Fartygets yttre 
beteckning 

Inga bestämmelser Fartygets yttre beteckning Inga bestämmelser 

Fartygets namn Krävs Inga bestämmelser Krävs Inga bestämmelser 
Vattenbruksanlägg-
ningens namn 

Inga bestämmelser Inga bestämmelser Krävs Inga bestämmelser 

Landningsplats och  
--tid 

Landningshamn och 
landningsdag 

Frivillig tilläggsinformation Inga bestämmelser Inga bestämmelser 

Befälhavarens namn Krävs Inga bestämmelser Inga bestämmelser Inga bestämmelser 
Den första köparens 
namn  

Krävs Inga bestämmelser Inga bestämmelser Inga bestämmelser 

Den första köparens 
skattenummer 

Krävs Inga bestämmelser Inga bestämmelser Inga bestämmelser 

Leverantörens namn 
och adress 

Namn på den första 
försäljaren av fisk om 
denna inte är 
fartygets befälhavare  

Inga bestämmelser Krävs Krävs när det gäller förpackade 
produkter 



 

 

Fångst- eller 
produktionsområde 

Geografiskt område 
där fisken fångats: 
FAO-delområde (till 
exempel 29-32) 

För havsfångad fisk FAO-område eller 
närmare position, till exempel 
Östersjön, Norska havet, de mellersta 
delarna av Nordsjön  
För fisk som fångats i sötvatten det land 
och det vatten (till exempel insjö, älv) 
där fisken tagits 
För odlad fisk namnet på det land där 
fisken har odlats 

För fisk som fångats i Östersjön FAO-
delområde (29, 30, 32 osv.), för fisk som 
fångats i andra havsområden FAO-område 
eller närmare position, till exempel Norska 
havet, de mellersta delarna av Nordsjön  
För fisk som fångats i sötvatten det land och 
det vatten (till exempel insjö, älv) där fisken 
tagits 
För odlad fisk namnet på det land där fisken 
har odlats 

Inga bestämmelser 

Produktionsmetod Inga bestämmelser ”Fångad” (fångad i havet), ”fångad i 
sötvatten” eller ”odlad” 

Fångad eller odlad  
(krävs för produkter som omfattas av kravet 
på konsumentinformation) 

Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
a) en noggrann beskrivning av 
livsmedlet 

Kategori av 
fiskeredskap 

Inga bestämmelser För vildfångad fisk: till exempel 
notar/trålar/nät/krokar/långrevar/tinor 
 
Se Europaparlamentets och rådets 
förordning 1379/2013, BILAGA III 

För vildfångad fisk: till exempel 
notar/trålar/nät/krokar/långrevar/tinor 
 
(krävs för produkter som omfattas av kravet 
på konsumentinformation) 

Inga bestämmelser 

FAO-koder för fisk Krävs Inga bestämmelser Krävs Inga bestämmelser 

Artens 
vetenskapliga namn 

Inga bestämmelser Krävs i enlighet med jord- och skogs-
bruksministeriets förordning 1158/2018 

Krävs i enlighet med jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning 1158/2018 

Inga bestämmelser 

Artens 
handelsbeteckning 

Inga bestämmelser Krävs i enlighet med jord- och skogs-
bruksministeriets förordning 1158/2018 

Krävs i enlighet med jord- och skogs-
bruksministeriets förordning 1158/2018 

Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
a) en noggrann beskrivning av 
livsmedlet 

Mängden av varje 
art  

Uttryckt i kilogram, 
uppdelad efter typ av 
produktform (eller, i 
förekommande fall, 
antalet individer)  

Inga bestämmelser Uttryckt i kilogram nettovikt eller, i 
förekommande fall, antalet individer 

Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
 
b) livsmedlets volym eller kvantitet 
 

Särskilda 
bestämmelser  

Färskhets- och stor-
lekskategorier måste 
anges om produkten 
ska uppfylla de 
gemensamma 
handelsnormerna 
enligt rådets 
förordning 2406/96  

Måste anges om produkten är upptinad. Måste anges om produkten är upptinad.  Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
 
a) en noggrann beskrivning av 
livsmedlet 



 

 

Plats och datum för 
inköp 

Krävs Inga bestämmelser  Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
c) namn på och adress till den 
livsmedelsföretagare som levererat 
livsmedlet 
d) namn på och adress till avsän-
daren (ägaren) om denna är någon 
annan än den livsmedelsföretagare 
som levererat livsmedlet 
e) namn på och adress till den 
livsmedelsföretagare till vilken 
livsmedlet levererats 
f) namn på och adress till 
mottagaren (ägaren) om denna är 
någon annan än den livsmedels-
företagare till vilken livsmedlet 
levererats 
h) avsändningsdatum 

Fångst- eller 
produktionsdatum 

Inga bestämmelser Frivillig tilläggsinformation Krävs Inga bestämmelser 

Fakturans nummer 
och datum 

Krävs Inga bestämmelser Inga bestämmelser Krävs om fakturan samtidigt också 
innehåller spårbarhetsinformation 

Övertagandedekla-
rationens eller 
transportdoku-
mentets nummer 

Om ett sådant finns 
för det aktuella 
fiskpartiet 

Inga bestämmelser Inga bestämmelser Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
g) en referens som identifierar 
partiet eller försändelsen, beroende 
på vad som är tillämpligt 

Pris Krävs Inga bestämmelser Inga bestämmelser Inga bestämmelser 

Kortaste 
hållbarhetstid eller 
sista 
förbrukningsdag 

Inga bestämmelser Krävs för förpackade produkter Krävs för produkter som omfattas av kravet 
på konsumentinformation 

Enligt artikel 3 i (EU) nr 931/2011: 
a) en noggrann beskrivning av livs-
medlet <-> produkter som omfattas 
av kravet på konsumentinformation 
och om produkten inte är förpackad, 
är artikel 3a den grund enligt vilken 
man kan tolka att spårbarheten 
måste anges   



 

 

Tillsynsmyndighet Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i 
Egentliga Finland 

Kommunal livsmedelstillsyn Kommunal livsmedelstillsyn Kommunal livsmedelstillsyn 

Sanktioner för 
överträdelser 

Livsmedelsverket 
fastställer en sank-
tionsavgift på 300–
50 000 euro enligt 49 
och 50 § i lagen om 
ett påföljdssystem 
för och tillsynen över 
den gemensamma 
fiskeripolitiken 
(1188/2014). 

Livsmedelsverket fastställer en 
sanktionsavgift på 100–10 000 euro 
enligt 49 och 50 § i lagen om ett 
påföljdssystem för och tillsynen över 
den gemensamma fiskeripolitiken 
(1188/2014). 

Livsmedelsverket fastställer en sanktions-
avgift på 100–10 000 euro enligt 49 och 50 § 
i lagen om ett påföljdssystem för och 
tillsynen över den gemensamma 
fiskeripolitiken (1188/2014). 

 Tolkningar enligt Oiva-
tillsynssystemet, baserade på 
livsmedelslagen 

 

Utöver vad som anges i denna tabell bör man komma ihåg annan lagstiftning enligt den gemensamma fiskeripolitiken, till exempel bestämmelserna om import av fisk från 

tredjeländer för att förhindra olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, se https://mmm.fi/sv/iuu-fiske. 

 

EU:s fiskeområden: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf  

 

Friskrivningsklausul: Detta dokument har tagits fram av jord- och skogsbruksministeriets, Livsmedelsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralens tjänstemän. Syftet med 

dokumentet är enbart att hjälpa aktörerna i deras arbete och det kan inte åberopas vid eventuella tolkningsfrågor eller konflikter kring tillämpningen av författningarna.  

https://mmm.fi/sv/iuu-fiske
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf

