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Efni: Umsögn um þingsályktunartlllögu um kolefnismerkingu 6 kjötvörur og 
garðyrkjuafurðir tll manneldls, 265. mftl

Samtök mjólkur og kjötvinnslufyrirtækja og Samtök iðnaðaríns (hér eftir Bsamtökin‘) 
féngu þingsályktunartiliögu um kolefnismerkingu á kjötvörur og garðyrkjuafurðir til 
manneldis, 265. mál, sent til umsagnar. Með tillögunni er farið fram á að Alþingi álykti að 
fela sjávar- og landbúnaöarráðherra aö beita sér fyrir þvf að teknar verði upp 
upprunamerkingar á kjötvörur með skýrarí hætti en nú er, þar sem meöal annars komi 
fram upplýsingar um kolefnisspor vegna flutnings viðkomandi vöru, sem og á 
garðyrkjuafurðirtil manneldis.

Samtökin taka undir mikilvægi þess aö nauðsynlegt sé að bæta merkingar til neytenda 
á matvælum. Samkvæmt 15. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli skulu umbúðir matvæla 
vera merktar nafni og heimilisfangi framleiðanda matvælanna eða dreifanda þeirra. Þá 
skal heiti vörunnar koma fram ásamt upplýsingum um innihald, geymsluskilyrði, 
geymsluþol og nettóþyngd eöa lagarmál. Þá er ráðherra einnig heimilt að setja nánarí 
ákvæöi um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda. Reglugerð um miölun upplýsinga 
um matvæli til neytenda tók gildi I desember 2014 og var tekin upp I íslenskan rétt á 
grundvelli samningsins um evrópska efnahagssvæðið áríö 2015.

Reglugerðinni er meðal annars ætlað að ábyrgjast rétt neytenda til upplýsinga og að 
tryggja aö neytendur séu upplýstir á viöeigandi hátt um þau matvæli sem þeir neyta. Þá 
er henni einnig ætlað að vera nægjanlega sveigjanlegt til aö unnt sé að uppfæra f takt 
við kröfur neytenda.

I febrúar 2019 undirrítaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra ásamt Samtökum 
iðnaöaríns, Bændasamtökum íslands, Neytendasamtökunum og Samtökum verslunar 
og þjónustu samkomulag tryggja betur rétt neytenda til upplýsinga um uppruna, 
framleiðsluhætti, lytjanotkun og umhverfisáhrif matvæla. I kjölfaríð var skipaður 
samráðshópur meö þessum fulitrúum en verkefni hópsins er aö ráðast í átaksverkefni 
um merkingar og hvernig betur megi upplýsa neytendur og fyrirtæki um réttindi og skyldur 
á skýran og einfaldan hátt, í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Er hópnum ætlað 
að koma meö tillögur um hvernig tryggja eigi betur rétt neytenda um meðal annars, 
uppruna, lyfjanotkun og umhverfisáhrífa þeirra.

Þá er einnig mikilvægt að Ifta einnig til þess að f stjómarsáttmála ríkisstjómarinnar segir 
aö gengiö veröi tii samstarfs við sauöfjárbændur um kolefnisjöfnun greinarínnar og aö 
unnið veröi með öðrum atvinnugreinum að sambærilegum verkefnum. Þá hefur 
Landssamband kúabænda gefið út að nautgriparækt veröi kolefnisjöfnuð á næstu tfu 
árum. Af þessu má sjá að mörg skref hafa þegar verið tekin f átt að mæta markmiðum 
um kolefnishlutleysi fyrir árið 2040.
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Ljóst er aö ein besta leiðin til aö minnka losun koltvfsýríngs út f andrúmsloftið er aö 
framleiðsla matvæla veröi næst þeim staö sem þeirra er neytt. Þrótt fyrir þaö hefur 
innflutningur á matvælum og drykkjarvörum aukist um tugi þúsunda tonna. Af þeim 
sjónarmiðum er tekiö undir mikilvægi þess að upplýsa neytendur um mikilvægi þess að 
framleiðsia á hvers kyns matvælum haldist hér á landi, aö framleiösla veröi næst þeim 
staö sem þeirra er neytt. itarlegrí upplýsingar um hve mikil loftslagsáhrif framleiösla eöa 
flutningur bæri myndu væri f þessu samhengi vænlegur kostur.

Til aö ná fram markmiði með merkingum um kolefnisspor matvæla þyrftu slfkar merkingar 
að ná jafnt yfir innlendrar framleiðslu og innfluttra matvæla. Alþjóðleg samræming slfkra 
merkinga er þvf algjört lykilatríði en ætla má að án þess væru slfkar merkingar einungis 
til þess fallnar aö villa frekar fyrír neytendum varðandi val á umhverfisvænum kosti.

Samtökin telja þann kost heppilegastan að þingsályktunartillagan veröi send til 
sjávarútvegs- og landbúnaöarráöuneytis til skoöunar á vettvangi samráðshóps um betrí 
merkingar matvæla.

Viröingarfyllst,
tækja

f.h. Samtaka iönaðarins

f
viöskiptastjóri á ffamleiöslusviöi
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