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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 
99/1993 og tollalögum (88/2005) með síðari breytingum (úthlutun tollkvóta). Mál 
508 / Þingskjal 770 ( 140. Löggjafaþing )

Með tölvbréfi dags. 1. mars 2012, bárust Samtökum aíurðastöðva í mjólkuriðnaði (SAM), til 
umsagnar, afrit af framangreindu þingskjali (770 / mál 508)) um frumvarp til breytinga á lögum 
nr 99/1993 og 88/2005.

A vegum Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði hefur verið lagt mat á efnisþætti frumvarpsins 
sem snerta hagsmuni og starfsskilyrði greinarinnar í heild sinni.

Að mati SAM eru þær efnislegu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eftirfarandi:

1. MagntoIIar í stað verðtolla
Við úthlutun á tollkvótum samkvæmt viðaukum IIIA og IIIB, skuli miða við magnatolla 
(kr/kg) en ekki verðtolla (hlutfallsbundinn %), en í VIÐAUKUM IIIA og IIIB eru 
tilgreindir þeir tollkvótar sem Islandi er skylt að úthluta árlega og heimila þar með 
innflutning á, samkvæmt skuldbindingum Islands í samningunum um stofnun Alþjóða- 
viðskiptastofnunina (WTO).

2. Skilgreining aðstæðna fyrir úthlutun tollkvóta skv. VIÐAUKUM IVA og IVB.
Að nánar verði skilgreint í lögum hvaða staða þurfi að vera uppi á innanlandsmarkaði 
sem verði til þess að að tollkvótum til innflutnigs verði úthlutað samkvæmt VIÐAUKUM 
IV A og IVB.

3. Viðmiðunarreglur um hvernig tollar verði ákveðnir fyrir innflutning innan 
tollkvóta sem byggja á úthlutunum skv. VIÐAUKUMIVA og IVB.
Að nánar verði skýrt hvemig tollur skuli ákveðinn við úthlutun tollkvóta og lögfest verði 
hlutlæg skilyrði fyrir þeirri ákvörðun.
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Athugasemdir SAM við cinstaka greinar.

Um 1. gr.
1 gr.

Istað 1.-3. mgr. 65. gr. A laganna koma fjórar nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Ráðherra skal að fengnum tillögum nefndar skv. 87. gr. úthluta tollkvótum fyrir landbúnaðarvörur samkvœmt 
viðaukum IVA og B við tollalög á þeim tollum sem tilgreindir eru í 12. gr. tollalaga þegar framboð á viðkomandi 
vöru er ekki nœgjanlegt á innanlandsmarkaði eða sýnt þykir að það verði fyrirsjáanlega ekki nægjanlegt á nœstu 
þremur mánuðum.
Framboð telst ekki nœgjanlegt, sbr. 1. mgr., ef viðkomandi vara er ekki til stöðugrar dreifmgar í að lágmarki 90% 
magni a f eftirspurn a.m.k. tveggja leiðandi ótengdra dreifingaraðila og er ekki fáanleg frá a.m.k. tveimur 
framleiðendum.
Innflutningstímabil tollkvóta skv. 1. mgr. getur verið allt að eitt ár í senn en skal þó ekki vera styttra en einn 
mánuður.
Tollkvóti í viðauka IVB sem við úthlutun ber lœgri toll en kveðið er á um í 2. mgr. 12. gr. tollalaga kemur til 

frádráttar tollkvóta í viðauka IIIB. Skerðir þá kvótinn ekki úthlutunarheimildir samkvœmtþessari grein.

Samtök afiirðastöðva í mjólkuriðnaði telja ákvæði 1. gr. ekki nægjanlega skýr og skiljanleg. 
Samtökin telja líklegt að ákvæðin, eins og þau standa, geti leitt til huglægrar túlkunar á 
markaðsaðstæðum og í framhaldi þess, ákvarðana sem byggja á mati þeirra fremur en hlutlægum 
staðreyndum.

Fram kemur að:
„ Framboð telst ekki nœgjanlegt, sbr. 1. mgr., e f viðkomandi vara er ekki til stöðugrar dreifingar í að lágmarki 90% 
magni af eftirspurn a.m.k. tveggja leiðandi ótengdra dreifingaraðila og er ekki fáanleg frá a.m.k. tveimur 
framleiðendum. “

Samtök afurðastöðva telja þetta ákvæði ófullgert og nauðsynlegt að skilgreina betur og með 
skýrari hætti. í fyrsta lagi verður að skýra betur lengd þess tímabils sem stöðug dreifing snýst 
um. Er það ef ákvæðum um 90% viðmiðunina eru ekki uppfyllt á 1 viku, 1 mánuði eða lengri 
tíma. Einnig þarf að setja inn ákvæði sem gerir þeim, sem ber að framfylgja lögunum, bæði 
skylt og kleift að ganga úr skugga um raunverulega birgðastöðu og birgðahald viðkomandi 
vöruflokka hjá framleiðendum, dreifingaraðilum og endurseljendum. Enda er verið að heimila 
nýtingu ákvæða, laga 88/2005 - VIÐAUKAIVA og IVB, vegna aðstæðna sem teljast til frávika.

Ýmsar aðstæður geta og hafa skapast m.a. vegna samgangna, náttúruhamfara og annarra 
óviðráðanlegra aðstæðna, sem eru þess eðlis að framangreind ákvæði um 90% viðmiðunina gætu 
með beinni túlkun orðið virk til úthlutunar á tollkvótum byggðum á VIÐAUKA IVA og B. Ekki 
eru að finna nein ákvæði þar sem tekið er tillit til sér aðstæðna sem fram geta komið til skemmri 
tíma.

Einnig er komið inn á aðstæður þar sem varan er ekki fánaleg frá a.m.k. tveimur framleiðendum. 
Gagnvart aðildarfélögum Samtaka afurðastöðva er slík viðmiðun algerlega óásættanleg. A sl.
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áratug hefur farið fram umtalsverð breyting með fækkun og sérhæfmgu afurðastöðva í landinu til 
lækkunar á vinnslu- og dreifingarkostnaði mjólkur. Þeim ávinningi hefur verið skilað til 
neytenda og mjólkurframleiðenda. Þær breytingar í mjólkuriðnaði, sem um ræðir og gerðar hafa 
verið, eru þess eðlis að þær hafa leitt af sér mikla sérhæfingu í vinnslu- og vinnsluskipulagi 
afurðastöðva. Stór hluti vöruframboðs í mjólkuriðnaði, sem byggir á sérhæfðum og dýrum 
framleiðslubúnaði, er því einungis í framleiðslu hjá einni afurðastöð og þ.a.l. hjá einum lögaðila.

Sú viðmiðun sem sett er fram í 1. gr. „ ........fáanlegfrá a.m.k. tveimur framleiðendum “ er því
óásættanleg af hálfu SAM.

Jafnframt leggur SAM áherslu á að ekki komi ekki til úthlutunar á tollkvóta sbr. viðauka IVA og 
IVB, fyrr en tollkvóti VIÐAUKAIIIA og IIIB eru fullnýttir.

Um 2. gr.
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði telja nauðsynlegt að til staðar séu raunveruleg og virk 
ákvæði til að framfylgja settum lögum. Enda hafa Samtökin ætíð lagt sig fram um að 
aðildarfélög samtakanna fylgi til fulls þeirri upplýsingaskyldu sem lögin kveða á um.

SAM hefur því enga athugasemd við 2. gr.

Um 3. gr.
SAM hefur enga athugasemd við 3. gr.

Um 4. gr.
Þessi grein á m.a. að setja þær reglur og viðmiðanir sem stuðst verður við ákvörðun um upphæð 
álagðra tolla við innflutning vörum úr tollkvótum tilgreindum í VIÐAUKAIVA og IVB.

Þar kemur fram að leggja skuli magntoll (kr/kg) á vörur sem fluttar eru inn á forsendum 
VIÐAUKA IVA og IVB, og skuli tollurinn reiknast sem mismunur ríkjandi heildsöluverðs 
samkvæmt upplýsingum fengnum frá a.m.k. tveimur leiðandi ótengdum dreifmgaraðilum og 
innflutningsverðs samkvæmt meðaltali tollverðs síðastliðinna sex mánaða. Hafi vara ekki verið 
flutt til landsins á síðustu sex mánuðum er heimilt að miða innflutningsverð við viðskiptaverð 
vörunnar í útflutningslandi að viðbættum flutnings- og vátryggingarkostnaði.

SAM telur rétt, ef vara hafi ekki verið flutt til landsins á sl. sex mánuðum og tollverð því skráð 
af þeim sökum, telur SAM að réttara að miða við viðmiðunarverð WTO sem allar skuldbindingar 
og skilyrði Islands byggja á og m.a. umræddur tollkvóti sem verið er að fjalla um.
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Aðrar ábendingar:
Skýra þarf betur hvað átt er við með skilgreiningunni „ dreifmgaraðili“. I 1 gr. má lesa þann 
skilning að „dreifmgaraðili“ sé smásalan, enda er þar sagt „ ... tveggja leiðandi ótengdra
dreifingaraðila og er ekki fáanleg frá  a.m.k. tveimur framleiðendum. Hér má skilja að 
dreifingaraðilinn sé ekki framleiðandi/aíurðastöð heldur smásalan. 
í 4. gr. kemur m.a. eftirfarandi fram;

„ og vera mismunur ríkjandi heildsöluverðs samkvœmt upplýsingum fengnum frá  a.m.k. 
tveimur leiðandi ótengdum dreiflngaraðilum og innflutningsverðs samkvœmt meðaltali tollverðs 
síðastliðinna sex mánaða. “

Hér er rætt um heildsöluverð frá a.m.k. tveimur leiðandi ótengdum dreifingaraðilum. Þeir aðilar 
sem eru að starfa á heildsölugrunni (m.a. afurðastöðvar í mjólkuriðnaði) eru hér því nefndir 
dreifingaraðilar.

Það verður að liggja fyrir afdráttarlaus skilgreining á því hvað er átt við með dreifingaraðili. Er 
það vinnsluaðilinn sem starfar á heildsölugrunni eða er það hinn endanlegi hlekkur viðskipta til 
neytenda -  þ.e. smásalan ?.

f.h. Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði
. O? X

Guðni Ágústsson, framkvæmdastjóri
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