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Flokkahópur jafnaðarmanna
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Norræna sjálfbærninefndin

Þingmannatillaga um Svansmerkingar á umbúðum
Tillaga
Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að
Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar
að bæta kröfum til umbúða við vottunarkerfið Svansmerkið
Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að
Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda
að rýmka vottunarkerfið Svansmerkið svo það nái til umbúðaframleiðslu
almennt
Bakgrunnur
Norræna vottunarkerfið Svansmerkið var sett á laggirnar fyrir 31 ári og nær till allra
norrænu landanna. Merkið er vel þekkt meðal neytanda og nýtur mikils trausts. Því er
mikilvægt að merkið verði áfram í fararbroddi á sviði neytenda- og umhverfisverndar.
Sem stendur nær Svansmerkið til nokkurra tegunda af umbúðum, t.a.m. pítsukassa.
Einmitt þess vegna veldur það ruglingi meðal neytenda að merkingin nái ekki til
annarra hluta umbúðanna jafnvel þótt varan sé Svansmerkt.
Í dag getur vara verið Svansmerkt þar sem hún uppfyllir kröfur Svansmerkisins en ytri
umbúðir hennar kunna að vera skaðlegar umhverfinu og loftslaginu og óhæfar til
endurvinnslu.
Með því að kröfur til umbúða verði hluti af Svansmerkinu verður merkið öflugra
jafnframt því sem við beinum iðnaðinum í átt til aukinnar sjálfbærni.

Málsnúmer 21-00109-2

Samhliða aukinni netverslun eykst magn ytri umbúða þegar vöru er umpakkað hjá
dreifingaraðila og hún send áfram í minna magni.
Með því að víkka út Svansmerkið svo það nái til umbúða almennt auðveldum við
framleiðendum að velja sjálfbærar tegundir af umbúðum.
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