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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með 
síðari breytingum.

Embætti landlæknis fagnar því að kominn sé skriður á mál er varða upptöku Norræna 
hollustumerkisins „skráargatsins“ .

Embættið telur að það komi ekki nógu skýrt fram í frumvarpsdrögunum að um sé að ræða 
samnorræna hollustumerkið skráargatið, ennfremur mætti samræma hugtakanotkun og orðalag, 
t.d. að talað sé um matvælafyrirtæki eða matvælaframleiðendur frekar en frumframleiðendur.

Varðandi upptöku merkis og leyfisveitingu þá telur embættið að Ísland ætti að fylgja að fullu 
hvernig framkvæmdin hefur verið á hinum Norðurlöndunum þar sem um samnorrænt merki er 
að ræða. Á hinum Norðurlöndunum er merkið valfrjálst og ekki þarf að sækja um leyfi heldur er 
notkun merkisins á ábyrgð fyrirtækjanna sjálfra og verða þau að tryggja að matvælin uppfylli 
skilyrði fyrir notkun merkisins. Í þessu sambandi vill embættið benda á að hægt er að nýta sér 
t.d. dönsku reglugerðina um upptöku merkisins (http://www.altomkost.dk/nr/rdonlyres/ebd360a5-dcae- 
4feb-be75-9b982888c0ee/0/kriterierfornoglehulletbekendtgoerelsen.pdf). Einnig er mikilvægt að vísað sé í 
samnorrænar skilgreiningar sem notkun merkisins byggir á (sjá í ofangreindu danska skjali, 
bilag 2). Eftirlit með hvort vörur standist skilyrði skráargatsins yrði í sameiginlegri umsjón 
Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna og Matvælastofnunar.

Að lokum vill embættið taka fram að mikilvægt er að tryggja fjármagn í markaðssetningu 
/kynningu og fræðslu fyrir almenning og fyrirtæki. Eðlilegt er að bæði Matvælastofnun og 
Embætti landlæknis komi að slíkri kynningu og fræðslu í sameiningu hvort sem er til fyrirtækja 
eða almennings. Embætti landlæknis er því ekki sammála því sem fram kemur í greinargerð 
Matvælastofnunar um skráargatið þar sem lagt er til að Matvælastofnun sinni fræðslu til 
fyrirtækja en Embætti landlæknis sinni fræðslu til almennings.
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