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Efni: Umsögn Ncytcndasam takanna um tillögu til þingsályktunar um kolefnism erkingu
á kjötvörur, 275. mál
V ísað er til erindis frá atvinnuveganefnd Alþingis, dagsett 15. mars 2019.
Ein a f grunnkröfum neytenda er réttur til upplýsinga (the right to information).
N eytendasam tökin hafa því, líkt og neytendasam tök viða um heim, barist fyrir því alla tíð að
neytendur hafi, við kaup á vöru og þjónustu, aðgang að öllum þeim upplýsingum sem m áli
skipta. A undanfornum áratugum hafa verið settar á fót ým sar vottanir sem m iða að því að
upplýsa neytendur um um hverfisáhrif vöru og þjónustu og má þar helst nefna norræna
um hverfism erkið Svaninn og opinberar vottanir fyrir lífræna ræktun.
Loftslagsbreytingar a f m annavöldum er ein m esta ógn sem mannkynið stendur frammi fyrir
og eins og réttilega kem ur fram í greinargerð með þingsályktuninni þarf að bregðast við a f
krafti og það strax. K olefnisfótspor kjötfram leiðslu er um talsvert og því mjög þarft að
neytendur gætu fengið upplýsingar um kolefnisfótspor kjöts sem og annarra matvæla.
Ú treikningar á kolefnisfótspori mats geta þó verið mjög flóknir og N eytendasam tökunum
leggja áherslu á að einungis verði horft til viðurkenndra alþjóðlegra merkinga séu þær þá til.
Réttur til upplýsinga þýðir ekki einungis að neytendur eigi rétt á marktækum og
áreiðanlegum upplýsingum . N eytendur eiga einnig rétt á vernd gagnvart röngum og
misvísandi fullyrðingum. M erkingar sem ekki byggja á viðurkenndri aðferðarfræði og eru
jafnvel án eftirlits þriðja aðila geta verið verri en engar. N eytendasam tökin fagna öllum
aðgerðum sem miða að því að upplýsa neytendur um áh rif m atvæla á umhverfíð og hvetja til
þess að skoðað verði hvort, og hvernig, hægt væri að kolefnism erkja kjöt og önnur matvæli
þannig að réttur til upplýsinga sé tryggður.
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