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New Zealand’s Origian of Food Regulations 2021 

Consumer Information Standards (Origin of Food) Regulations 2021 (LI 

2021/97) 

1. Title and Commencement 

These regulations are the Consumer Information Standards (Origin of Food) 

Regulations 2021. 

These regulations come into force on 12 February 2022. 

2. Food that is regulated 

(a) food that— 

(i) is only 1 type of fruit or vegetable, fish or seafood, or meat; and 

(ii) is fresh, or is frozen or thawed (but would otherwise be fresh); and 

(iii) is no more than minimally processed: 

(b) cured pork. 

2. The information must be disclosed 

2.1 Origin information for each type of regulated food item 

A type of fruit or vegetable: The 1 or more countries in which the fruit or 

vegetables in the item were grown; 

A type of meat or cured pork The 1 or more countries in which the animals 

in the item were raised; 

A type of fish or seafood The 1 or more countries in whose national fisheries 

jurisdiction, or oceans in whose high seas the finfish in the item were caught; or 

the shellfish in the item were harvested 

2.2 The information must be disclosed— 



(a) as clear and legible text in English or Māori; and 

(b) to enable a person to whom the item is supplied, offered, or advertised to 

be informed of how the item is related to the 1 or more countries or oceans 

disclosed for the item (for example, that the item was grown in the country, or that 

the item’s animals were raised in the countries); and 

(c) so that its connection to the item is clear, either in 1 of the following 

ways, if the item is supplied, or offered or advertised for supply, where the item is 

located (A) on the item or its packaging (B) on signs located next to the item and 

(C) in a similar way; or as part of the offer or advertisement, if the item is offered 

or advertised for supply where the item is not located (for example, on an Internet 

site or by mail-out). 

The information to be disclosed for the item offered or advertised must 

include a statement to make clear that the item’s origin information may change by 

the time the item is supplied. 

2.3 General requirement to disclose information for regulated food item 

(1) If a regulated food item is supplied, or offered or advertised for supply, 

certain information must be disclosed for the item. 

(2) The information that must be disclosed is the item’s origin information. 

(3) The information need not be disclosed if: 

(a) an offer for supply of a regulated food item is accepted where the item is 

not located (for example, on an Internet site); and 

(b) the regulated food item is supplied in accordance with the accepted offer. 

3. Transitional provisions 



Frozen food not regulated for first 18 months, which means any food that is 

frozen is not a regulated food item before 12 May 2023. 

  



Quy định về Nguồn gốc Thực phẩm của New Zealand năm 

2021 

Quy định Tiêu chuẩn Thông tin Người tiêu dùng (Nguồn gốc Thực 

phẩm) 2021 (LI 2021/97) 

1. Tiêu đề và Ngày có hiệu lực 

Các quy định này là Quy định Tiêu chuẩn Thông tin Người tiêu dùng 

(Nguồn gốc Thực phẩm) năm 2021. 

Các quy định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2 năm 2022. 

2. Thực phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh 

(a) loại thực phẩm mà— 

(i) chỉ là 1 loại trái cây hoặc rau, cá hoặc hải sản, hoặc thịt; và 

(ii) tươi, hoặc đông lạnh hoặc rã đông (nhưng nếu không sẽ là tươi); và 

(iii) không được xử lý nhiều hơn mức tối thiểu: 

(b) thịt lợn đã qua xử lý. 

2. Thông tin phải được tiết lộ 

2.1 Thông tin xuất xứ của từng loại thực phẩm được quản lý 

Một loại trái cây hoặc rau quả: 1 hoặc nhiều quốc gia mà trái cây hoặc rau 

trong mặt hàng được trồng; 

Một loại thịt hoặc thịt lợn đã qua xử lý Một hoặc nhiều quốc gia mà động 

vật trong mục được nuôi; 

Một loại cá hoặc hải sản 1 hoặc nhiều quốc gia có quyền tài phán quốc gia 

về nghề cá hoặc các đại dương ở vùng biển khơi mà cá có vây trong mục được 

đánh bắt; hoặc động vật có vỏ trong mục đã được thu hoạch 



2.2 Thông tin phải được tiết lộ - 

(a) văn bản rõ ràng và dễ đọc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Maori; và 

(b) cho phép một người mà mặt hàng được cung cấp, chào bán hoặc quảng 

cáo được thông báo về cách mặt hàng đó có liên quan đến 1 hoặc nhiều quốc gia 

hoặc đại dương được tiết lộ cho mặt hàng đó (ví dụ: mặt hàng được trồng ở quốc 

gia hoặc động vật của mặt hàng đó được nuôi ở các quốc gia); và 

(c) để mối liên hệ của nó với mặt hàng được rõ ràng, bằng một trong các 

cách sau đây, nếu mặt hàng được cung cấp, hoặc được chào bán hoặc quảng cáo để 

cung cấp, vị trí của mặt hàng (A) trên mặt hàng hoặc bao bì của nó (B ) trên các 

dấu hiệu nằm bên cạnh mục và (C) theo cách tương tự; hoặc như một phần của ưu 

đãi hoặc quảng cáo, nếu mặt hàng được chào bán hoặc quảng cáo để cung cấp mà 

mặt hàng đó không được đặt ở đâu (ví dụ: trên trang Internet hoặc gửi qua đường 

bưu điện). 

Thông tin được tiết lộ cho mặt hàng được cung cấp hoặc quảng cáo phải bao 

gồm một tuyên bố để làm rõ rằng thông tin xuất xứ của mặt hàng có thể thay đổi 

vào thời điểm mặt hàng được cung cấp. 

2.3 Yêu cầu chung về công bố thông tin đối với mặt hàng thực phẩm được 

quản lý 

(1) Nếu một mặt hàng thực phẩm được quản lý được cung cấp, hoặc chào 

bán hoặc quảng cáo để cung cấp, thì một số thông tin nhất định phải được tiết lộ về 

mặt hàng đó. 

(2) Thông tin phải công bố là thông tin xuất xứ của mặt hàng. 

(3) Thông tin không cần được tiết lộ nếu: 



(a) một đề nghị cung cấp một mặt hàng thực phẩm được quản lý được chấp 

nhận ở nơi mặt hàng đó không được đặt (ví dụ, trên một trang web trên 

Internet); và 

(b) mặt hàng thực phẩm được quy định được cung cấp phù hợp với đề nghị 

được chấp nhận. 

3. Quy định chuyển tiếp 

Thực phẩm đông lạnh không thuộc phạm vi quản lý của quy định này trong 

18 tháng đầu tiên, có nghĩa là bất kỳ thực phẩm nào được đông lạnh không phải là 

một mặt hàng thực phẩm được quản lý trước ngày 12 tháng 5 năm 2023. 




