
B Æ N D A S A M T Ö K  I S L A N D S

Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/1548

SigrunHelga Sigurjonsdottir, , ,komudagur 16.3.2012

Austurstræti 8-10 Reykjavík, 13. mars 2012
150 REYKJAVÍK

Efni. Frumvarp til laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tolla lögum 
(úthlutun tollkvóta), þskj. 770 - 508. mál á 140. löggjafarþingi
Tilv. 2012030001

Frumvarpið barst Bændasamtökum Islands til umsagnar með tölvubréfi frá nefndasviði 
Alþingis, dags. 1. mars 2012. Breytingarnar í frumvarpinu miða að því að takmarka, í 
samræmi við athugasemdir Umboðsmanns Alþingis sem fram koma í áliti hans frá 18. júlí 
2011, í máli nr. 6070/2010, þau matskenndu skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt við ákvörðun 
um úthlutun tollkvóta og kveða skýrt á um tollprósentu sem vörur sem fluttar eru inn á 
grundvelli tollkvóta skuli bera þannig að ákvæðinu fáist staðist 40. gr. og 1. mgr. 77. gr. 
stj órnarskrárinnar.

Til að mæta athugasemdum umboðsmanns er með frumvarpinu í fyrsta lagi lagt til að lögfesta 
að tollar á þær vörur sem fluttar eru inn samkvæmt viðaukum IIIA og B við tollalög, þ.e. 
tollkvótar sem skylt er að flytja inn samkvæmt WTO samningum, skuli vera magntollur. Með 
því er verið að tryggja að skattheimta sé ákveðin af löggjafanum ekki framkvæmdavaldinu. 
Bændasamtökin minna á að áfram er til staðar heimild samkvæmt samningum innan WTO til 
að velja á milli þess hvort beitt er magn- eða verðtollum á innflutning samkvæmt tilvitnuðum 
viðauka.

í öðru lagi er ákveðið að tollur á vörur sem fluttar eru inn samkvæmt viðaukum IVA og B 
þ.e. tollkvótar sem heimilt er að leyfa innflutning á, skuli vera mismunur ríkjandi 
heildsöluverðs samkvæmt upplýsingum fengnum frá a.m.k tveimur leiðandi ótengdum 
dreifingaraðilum og innflutningsverðs samkvæmt meðaltali tollverðs síðastliðinna sex 
mánaða. Bændasamtökin vilja í þessu sambandi benda á að mikilvægt er hvemig staðið er að 
nauðsynlegri upplýsingaöflun við framkvæmd þessa ákvæðis. Eigi að byggja 
stjórnvaldsákvarðanir á þessum upplýsingum hljóta stjórnvöld að tryggja að þeim sé safnað á 
faglegan, samfelldan og skipulegan hátt. Bændasamtökin benda á að Samkeppniseftirlitið 
hefur lýst erfiðleikum við upplýsingaöflun um verð, t.d. segir í skýrslu þess frá janúar 2012, 
að mörg fyrirtæki á markaðnum gera ekki skriflega samninga um viðskipti sín. Þess vegna er 
ljóst að upplýsingaöflun af þessu tagi er vandasöm og vandséð hvernig ráðgjafarnefnd, sbr. 
87. gr. laga nr. 99/1993, á að hafa burði til að sinna henni. Þá er vert að minna á að íslenski 
matvörumarkaðurinn er lítill, birgjar oft fáir og stundum einn eða tveir með yflrburða 
markaðshlutdeild. Einnig er mikill munur á innkaupsverði verslana frá birgjum. Um þetta er 
m.a. Ijallað í áðurnefndri skýrslu Samkeppniseftirlitsins. Það hvað telst ríkjandi heildsöluverð 
frá a.m.k. tveimur leiðandi ótengdum dreiflngaraðilum er því óljóst.
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Með frumvarpinu er lagt til að ráðherra skuli að fengnum tillögum ráðgjafamefndar sem 
starfar samkvæmt 87. gr. laga nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, 
úthluta tollkvótum fyrir landbúnaðarvörur samkvæmt viðaukum IVA og IVB við tollalög á 
þeim tollum sem tilgreindir eru í 12. gr. tollalaga þegar framboð á viðkomandi vöru er ekki 
nægjanlegt á innanlandsmarkaði eða sýnt þykir að það verði fyrirsjáanlega ekki nægjanlegt á 
næstu þremur mánuðum. í athugasemdum er áréttað að ráðherra beri að fara að tillögum 
nefndarinnar. Með frumvarpinu er síðan lagt til að lögfest verði skilgreining á því hvenær 
framboð teljist ekki nægjanlegt. Það er eindregin krafa Bændasamtakanna að með 
fyrirhuguðum breytingum verði tryggt að tollkvótum verði ekki úthlutað nema staðreynt hafi 
verið með óyggjandi hætti að framboð á viðkomandi vörum sé ekki nægjanlegt til þess að 
mæta eftirspurn á innanlandsmarkaði. Bændasamtökin leggjast gegn því að þau ákvæði sem 
lagt er til að lögfest verði í þessu sambandi tryggi þetta. í frumvarpinu segir: „Framboð telst 
ekki nægjanlegt, sbr. 1. mgr., ef viðkomandi vara er ekki til stöðugrar dreifíngar í að lágmarki 
90% magni af eftirspurn a.m.k. tveggja leiðandi ótengdra dreifmgaraðila og er ekki fáanleg 
frá a.m.k. tveimur framleiðendum.“ I athugasemdum segir ennfremur að vara teljist ekki í 
boði á innanlandsmarkaði í nægjanlegu magni ef hún er eingöngu fáanleg frá einum 
innlendum framleiðanda. Bændasamtökin gera eftirfarandi athugasemdir við þessi ákvæði og 
leggjast alfarið gegn samþykkt þeirra í núverandi mynd:

1. Hvað þýðir 90% af eftirspurn? Eftirspurn er fall af verði vöru. Almennt gildir að 
því lægra sem verð er því meiri er eftirspurn. Hvernig á að meta eða skrá 
eftirspurn í þessu ljósi? Ljóst er að þetta ákvæði er óframkvæmanlegt með þessum 
hætti nema ætlunin sé að verslunarfyrirtæki eigi að ráða hér lögum of lofum með 
því að geta tilkynnt um að þeir fái ekki keypt tiltekna vöru á því verði sem þeir 
sjálfir ákveða að bjóða. í skýrslu Samkeppniseftirlitsins Verðþróun og samkeppni 
á dagvörumarkaði, frá janúar 2012, kemur fram að því sé ábótavant að gerðir séu 
viðskiptasamningar birgja og smásala. Samkeppniseftirlitið hafði áður bent 
sérstaklega á þetta atriði í skýrslu nr. 1/2008. Hvernig eiga bændur og birgjar að 
geta gert áætlanir um framleiðslu og framboð ef engar pantanir liggja fyrir. 
Framleiðsluferill flestra búvara er mældur í mánuðum, jafnvel árum. í skýrslunni 
bendir Samkeppniseftirlitið einnig á að markaðurinn einkennist mjög af 
kaupendastyrk verslanakeðja og hafi gert allt frá árinu 2001. Ekki verður annað 
séð en að ákvæði sem þetta ýti enn undir þennan kaupendastyrk.

2. Ekkert er sagt um að athuga eigi hvaða birgðir eru til hjá kaupendum. Geta þeir 
keypt upp birgðir og síðan komið og sagt að varan sé ekki til hjá seljendum? 
Hvaða skilgreining er á hugtakinu „vara“ í því samhengi sem það er notað hér? Er 
átt við tilteknar pakkningar, tiltekna skrokkhluta af kjöti, heila skrokka? Skráning 
á kjötbirgðum felur t.d. ekki í sér upplýsingar um skrokkhluta. Þá eru flestar 
kjöttegundir aðrar en kindakjöt seldar jafn óðum frá sláturhúsum og þau ekki með 
birgðir. Hvernig yrði skortur skilgreindur við slíkar aðstæður. Hvernig á að 
staðreyna skort? Þá er mjög misjafnt eftir afurðategundum hvaða skýrslum er 
safnað af opinberum aðilum. Nærtækara er að stjórnvöld fari yfir þau stjórntæki 
sem þau hafa þegar í dag, til að afstýra því að skortur verði á tilteknum vörum. 
Má þar benda á að tölur um lambakjötsbirgðir voru dregnar í efa síðastliðið sumar. 
Það er óásættanlegt að stjórnvöld hafi ekki haft burði til að staðfesta birgðir, eða 
staðfesta skort, og þannig látið draga sig inn í umræðu um að ekki væri hægt að



teysta opinberum gögnum, s.s. upplýsingum um kjötbirgðir sem er safnað 
samkvæmt lögum. Það er eindregin skoðun Bændasamtaka Islands að hægt sé að 
bæta upplýsingasöfnun og miðlun þeirra.

3. í athugasemdum segir að vara sé ekki í boði á innanlandsmarkaði í nægjanlegu 
magni ef hún er eingöngu fáanleg frá einum innlendum framleiðanda. Islenskir 
bændur hafa leitast við að auka hagkvæmni framleiðslu sinnar um árabil. Er nú 
svo komað að í sumum búgreinum er jafnvel aðeins einn framleiðandi eða einn 
dreifingaraðili á tilteknum vörum. Þetta er óásættanlegt.

Bændasamtök íslands leggjast alfarið gegn samþykkt frumvarpsins í óbreyttri mynd. Taka 
verður til endurskoðunar þau ákvæði þess sem lúta að skilgreiningu þess hvenær framboð 
búvara er ekki nægjanlegt.
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