
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/618 
komudagur 2.12.2011

• 4  Matvælastofnun
® ® Irplnnfiír FnnH nn/f• •••• lcelandic Food and 

VeterlnaryAvihorityNefndasvið Alþingis, 
Austurstræti 8-10, 
150 Reykjavík Austurvegur 64 800 Selfoss 

Sími: 530 4800 - Fax: 530 4801 
mast@mast.is www.mast.is

Selfoss, 1. desember2011 
Tilvísun: Mastl 1110095/0.1

Efni: Umsögn Matvælastofnunar um tíllögu til þingsályktunar um 
hitaeiningamerkingar á skyndibita

Matvælastofnun vísar til erindis atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 15. nóvember s.l., þar 
sem sent ertil umsagnar24. mál á 140. löggjafarþingi, þingsályktunartillaga um að 
sölustaðir sem selja skyndibita upplýsi um magn hitaeininga í skyndibitaréttum
Markmið reglugerðar nr. 503/2005 um merkingu matvæla er að tryggja að neytendur fái 
réttarog greinargóðar upplýsingar um þau matvæli sem boðin eru til sölu. Meðal þeirra 
merkinga sem skylt er að setja á neytendaumbúðir eru innhaldslýsingar og þær eru oft einu 
upplýsingarnar sem neytandi hefur um innihald vöru og afar mikilvægar þegar hann tekur 
ákvörðun um að kaupa matvæli eða að neyta þeirra. Samkvæmt 28. gr. reglugerðar um 
merkingu matvæla á neytandi rétt á sömu upplýsingum um óinnpökkuð matvæli s.s. í 
bakaríum, á veitingastöðum og salat- og sælgætisbörum. Sá réttur nær þó ekki til upplýsinga 
um næringargildi, þ.e. upplýsingar um orkugildi og næringarefni (m.a. prótein, kolvetni, fita 
og natríum).

Til að neytendur geti tekið upplýsta ákvörðun í innkaupum sínum er mikilvægt að þeir hafi 
einnig aðgang að upplýsingum um næringargildi. Matvælastofnun bendir á að nýlega var 
birt í Evrópusambandinu reglugerð nr. 1169/2011 (e. Foodinformation to consumers) en 
samkvæmt henni verður skylt að merkja næringargildi, þ.e. orku, prótein, kolvetni, sykur, fitu, 
mettaðar fitusýrur og salt á flest forpökkuð matvæli. Sú reglugerð verður tekin upp hér á 
landi, líklega eftir u.þ.b. 1 ár, en fresturtil að uppfylla kröfu um næringargildismerkingu er5 
ár. Samkvæmt reglugerðinni geta einstök ríki sett landsákvæði um að skylt verði að 
merkja/upplýsa um orkugildi eða ítarlegar um næringargildi á ópökkuðum matvælum, 
matvælum sem pakkað er á staðnum að ósk neytenda eða forpökkuð til beinnar sölu. Eftir er 
að taka ákvörðun um hvað gert verður í þeim efnum hér á landi og er umræðan um þessa 
þingsályktunartillögu gott innlegg í að undirbúa þá ákvörðun. Reglugerðin heyrir undir 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.
Matvælastofnun vill að gefnu tilefni benda á að upplýsingar um næringargildi eru núna 
valfrjálsar þ.e. að þær upplýsingar mega alltaf koma fram annað hvort á umbúðum matvæla 
eða með óinnpökkuðum matvælum, en þær verða að vera settar fram samkvæmt reglugerð 
nr. 410/2009 um merkingu næringargildis matvæla. Mikilvægt er að athuga að til þess að 
upplýsingar um næringargildi séu marktækar þarf skyndibiti að vera staðlaður því 
hitaeiningainnihald er fljótt að breytast þegar hlutföll hráefna breytast Dæmi um það er 
mismunandi hlutfall af osti, sósu og grænmeti. Merking sem á að vera neytendum til gagns 
getur því orðið villandi. Núverandi reglugerð um næringargildi og nýja EB reglugerðin um
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merkingu matv la (Foodinformation to consumers) kve a um a gefa skuli n ringargildi 
100 g eða 100 ml, en því til viðbótar má gefa það upp í skammti.

Ef merking á fjölda hitaeininga verður gerð að skyldu samkvæmt þingsályktunartillögunni 
telur Matvælastofnun mikilvægt að um það verði settar skýrar línur um hvers konarfyrirtæki 
og hvaða réttir þurfa að uppfylla reglurnar. Það getur verið óljóst í sumum tilfellum hvað er 
skyndibiti og hvað er skyndibitastaður. Einnig þarf að skýra hvort upplýsingar um hitaeiningar 
þurfa að liggja fyrir þegar kaupandi tekur ákvörðun um kaup s.s. þegar pantað er símleiðis, 
eða hvort merkingar þurfa að koma fram á umbúðum þegar um heimsendingu er að ræða. 
Þess má geta að slík ákvæði eru í áðurnefndri EB reglugerð.

F.h. Matvælastofiiunar,


