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

Frumvarpið barst Landssambandi kúabænda (LK) til umsagnar í tölvupósti frá nefndasviði 
Alþingis, dagsett 20.maí 2019.

Landssamband kúabænda fagnar því frumvarpi sem hér er komið fram og þeirri 
vitundavakningu sem hefur orðið á nauðsyn þeirri að bæta merkingar matvæla og miðlun 
upplýsinga um matvæli til neytenda.

Neytendur eiga rétt á því að fram komi með skýrum og vel greinanlegum hætti hvað 
matvæli sem þeim bjóðast til sölu innihalda, hvaðan þau koma ásamt því við hvaða 
aðstæður þau eru framleidd, unnin og hvaða mögulegu áhrif þau geta haft á þá sem neyta 
þeirra. Merkingar matvæla er varða notkun sýklalyfja eiga að vera jafn sjálfsagðar og 
merkingar um ofnæmisvalda.
Í dag eru reglugerðir í gildi sem eru til þess ætlaðar að neytendur geti tekið upplýstar 
ákvarðanir við val á matvælum en þeim þarf að fylgja betur eftir. Því miður eru línur í þeim 
málum mjög óljósar í dag. Sem dæmi er auðvelt að færa framleiðslu á vöru úr landi án þess 
að upplýsa neytendur um að með skýrum og greinanlegum hætti. Líkt og hefur verið bent á 
þá hefur ekki hvíld fortakslaus skylda á framleiðendur, innflytjendur eða seljendur matvæla 
að merkja upprunaland eða upprunastað þeirra samkvæmt gildandi lögum eða 
reglugerðum. Samt segir í reglugerð um upplýsingar um matvæli til neytenda að upplýsingar 
skulu ekki vera villandi hvað upprunaland eða upprunastað varðar. Þannig geta til dæmis 
merki fyrirtækja á vörum innihaldið ákveðna fánaliti eða einkennandi myndir sem eru á 
skjön við uppruna matvöru.1

Landssamband kúabænda tekur undir skoðun Bændasamtaka Íslands og Sambands 
garðyrkjubænda sem fram kemur í umsögn þeirra2 að meðalnotkun varnarefna 
(plöntuverndarvara) í viðkomandi landi ætti einnig að vera til staðar í merkingum matvæla, 
enda eiga þær upplýsingar að liggja fyrir nú þegar og því auðvelt að nálgast þær, m.a. hjá 
FAO g EPPO.

Sambandið vill einnig benda á að það þarf að koma betur á framfæri sýnileika merkinga og 
skýrri framsetningu þeirra. Þannig verði ekki nóg að merkja upprunaland og notkun 
sýklalyfja og varnarefna með smáu, ljósgráu, vart greinanlegu letri þar sem auðvelt er svo að 
líma tilboðsmiða yfir án afleiðinga.

1 http://upprunamerkingar.is/upprunamerkingar.pdf
2 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-5664.pdf
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Þá vill LK leggja til breytingu á texta frumvarpsins:
Á eftir 15. gr. laganna kemur ný grein er verður 15. gr. a, 

svohljóðandi:
Fyrirtæki sem hafa með höndum smásölu matvæla skulu tryggja með 
skýrum og áberandi merkingum ísölurýmum að neytendur hafi greiðan 
aðgang að upplýsingum um upprunaland matvælanna ásamt 
meðalnotkun sýklalyfja og varnarefna (plöntuverndarvara) við 
framleiðslu matvæla í  viðkomandi landi. Matvælastofnun skal gefa út 
árlegar leiðbeiningar um miðlun upplýsinga um sýklalyfja- og 
varnarefnanotkun (plöntuverndarvara) við framleiðslu matvæla.

Annað sem mæti skoða samhliða frumvarpinu:

Kolefnisfótspor matvöru er eitthvað sem neytendur eiga að gera séð og valið vörur út frá 
markmiðum sínum i umhverfismálum.

Í dag er skylt að merkja upprunaland á umbúðir ákveðinna ferskra matjurta 3, að sjálfsögðu 
ætti sú upprunamerking að ná til allra ferskra matjurta. Enda hafa sérfræðingar bent á að 
ákveðnar matarsýkingar geti auðveldlega borist með ferskum matjurtum í menn þar sem 
stórs hluta þeirra er neytt án eldunar eða annarrar meðhöndlunar sem gæti dregið úr líkum 
á smiti 4. Þarna koma merkingar um notkun varnarefna einnig sterkt inn.

Þá mætti einnig taka fyrir átak í fræðslu á matvæla- og upprunamerkingum til neytenda.

LK hvetur einnig til að væntanlegum reglum, sem byggja á 26. grein í reglugerð ESB nr. 
1169/2011 verði komið í framkvæmd hið fyrsta þar sem ákvæðið er ekki virkt fyrr en 
útfærsla á því verður birt í reglugerð. Þær byggja á því að þegar upprunaland eða 
upprunastaður matvæla er gefinn upp, en uppruni megininnihaldsefnisins er ekki sá sami. Þá 
skuli einnig gefa upp upprunaland eða upprunastað megininnihaldsefnisins eða gefa upp að 
uppruni þess sé annar.

Að framansögðu leggur Landssamband kúabænda það til að frumvarp þetta verði 
samþykkt. Samtökin lýsa sig reiðubúin til að koma á fund nefndarinnar til frekari umræðu 
og skoðanaskipta.

Virðingarfyllst,

3 https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=b3729e9e-be0e-4d65-96f0-4b8420553d98
4 Sjá t.d. grein eftir Katrínu Andrésdóttur, fv. héraðsdýralæknir, lýðheilsufræðing og heilbrigðisfulltrúa: 
https://www.bbl.is/frettir/frettir/utbreidsla-syklalyfjaonaemis-er-ein-helsta-heilbrigdisognin/20915/
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