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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á tollalögum (upprunatengdir ostar, 
móðurmjólk), 581. mál

Landssamband kúabænda vísar til frumvarps til laga um breytingu á tollalögum (uppruna- 
tengdir ostar, móðurmjólk), þingskjal 936 -  581. mál.

Samtökin gera engar athugasemdir við niðurfellingu tolla af móðurmjólk fyrir hvítvoðunga sbr. 
2. gr. frumvarpsins.

Samtökin leggjast þó alfarið gegn því að 1. gr. frumvarpsins er varðar hröðun á innleiðingu á 
auknum kvótum vegna innflutnings sérosta verði samþykkt.

Með þingsályktun 59/145 (þingskjal 1338 -  783. mál) um staðfestingu samnings Islands og 
Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur heimilaði Alþingi ríkisstjórninni að 
staðfesta samninginn fyrir Islands hönd. Samkvæmt þeim samningi skal heildaraukning 
tollkvóta fyrir sérosta, sem falla undir vörulið úr 0406 samkvæmt tollskrá í viðauka I við 
tollalög og eru skráðir í samræmi við reglur um vernd afurðaheita sem vísa til uppruna, 
landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu, náð á fjórum árum.

Við 3. umræðu búvörusamninga (þskj. 1647, 680. mál, 145. löggj.þing) sammæltist meiri hluti 
atvinnuveganefndar þó um það við ráðherra að hraða innleiðingu á auknum kvótum vegna 
innflutnings á sérostum. Samhliða var því beint til ráðherra að aðgangsheimildum á innri 
markað Evrópusambandsins fyrir mjólkurafurðir yrði einnig hraðað eins og mögulegt er enda 
byggjast slík ákvæði á gagnkvæmum aðgangsheimildum.

Í kjölfar samþykktar Alþingis á búvörulögum var þó ekki ráðist í að sækja um sambærilegar 
heimildir fyrir Ísland og íslenska mjólkurframleiðendur og hefur það ekki enn verið gert þegar 
þetta frumvarp er lagt fram. Því eru ekki nokkrar forsendur til staðar fyrir samþykkt 1. gr. 
frumvarpsins.

Með ákvæðum 1. gr. fyrirliggjandi frumvarps eru íslensk stjórnvöld að ganga lengra en 
upphaflega stóð til með fyrrgreindum samningi Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti 
með landbúnaðarvörur. Er það gert án þess að hafa samhliða leitast eftir breytingu á 
samningnum þess efnis að flýta innleiðingu aðgangsheimilda á innri markað ESB fyrir 
mjólkurafurðir á móti, líkt og kveðið er á um í áliti meiri hluta atvinnuveganefndar um málið. 
Því er hér um einhliða aðgerð að ræða sem færir Íslandi ekki sambærilegar heimildir á móti.
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Í samningnum er gert ráð fyrir að á fjórum árum verði aukningin á tollkvóta fyrir sérosta um
45-55 tonn á ári eða alls 210 tonn og heildartollkvóti verði því 230 tonn þegar samningurinn 
tekur fullt gildi. Það er því ljóst að tollkvóti sérosta mun aukast verulega á hverju ári á þessum 
4 árum, og verði 375% af núverandi tollkvóta á fyrsta ári þrátt fyrir að hröðun á innleiðingu 
aukinna tollkvóta verði ekki samþykkt. Því er ljóst að innflutningur mun aukast mjög strax á 
fyrsta ári án þess að 1. gr. frumvarpsins verði samþykkt.

Framleiðsla á sérostum á sér að miklum hluta stað á Egilsstöðum og í Búðardal. Í Búðardal eru 
mygluostar og sérostar á borð við Cheddar, Havarti og Feta-ost framleiddir og Mozarella- og 
Ricotta-ostar á Egilsstöðum. Heildarframleiðsla sérosta á Íslandi er um 240 tonn og nemur 
heildartollkvóti sérosta sem samið var um því 95% af því magni. Það er ljóst að samningurinn 
mun hafa mikil áhrif á þessar starfsstöðvar og sérostaframleiðslu hér á landi og nóg um að svo 
miklar breytingar eigi sér stað á 4 árum í stað þess að opnað verði fyrir tollkvótann í heild á 
fyrsta ári.

Landssamband kúabænda bendir á að sérostar þeir sem samningurinn nær til eru ekki 
einungis ostar á borð við Parmesan eða franskan Roquefort heldur er hér einnig um að ræða 
nokkuð hefðbundna brauðosta á borð við Gouda Holland og Noord-Hollandse Gouda, sem 
eru í beinni samkeppni við íslenska framleiðslu, en Gouda er vöruheiti algengasta 
brauðostsins sem framleiddur er hér á landi. Tekið skal fram að verðlagsnefnd búvara ákveður 
heildsöluverð á brauðosti hérlendis og því gæti reynst nokkuð snúið fyrir íslenskar 
afurðastöðvar að bregðast við álíka hröðun á svo aukinni samkeppni á brauðostamarkaði að 
öllu óbreyttu.

Að framansögðu telur Landssamband kúabænda eðlilegt að íslenskir mjólkurframleiðendur 
fái þann aðlögunartíma sem felst í samningi Íslands og ESB eins og samið var um. 
Landssamband kúabænda leggst því alfarið gegn því að 1. gr. frumvarpsins sé samþykkt.

Samtökin lýsa sig reiðubúin til að koma á fund nefndarinnar til frekari umræðu og 
skoðanaskipta.
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