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Reykjavík, 14. nóvember 2012

Efni: Umsögn Samtaka verslunar og þjónustu um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum, 272. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til erindis atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 6. 
nóvember sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum, 272. mál. Í 
umsagarbeiðni nefndarinnar segir að frumvarpið hafi verið flutt á síðasta þingi en ekki afgreitt 
þá. Einnig segir þar að frumvarpið hafi þá verið sent til umsagnar og er umsagnaraðilum nú 
gefinn kostur á að senda viðbótarumsögn en annars verði stuðst við umsagnir sem sendar voru 
á síðasta þingi.

SVÞ hafa þegar sent inn tvær umsagnir vegna fyrra frumvarps sama efnis, annars vegar 
umsögn frá 16. mars sl. og hins vegar umsögn frá 30. maí sl. SVÞ ítreka því fyrri umsagnir 
samtakanna og þeirra athugasemda sem þar koma fram. Hvað varðar frumvarp þetta þá hafa 
SVÞ kynnt sér efni þess og vilja koma á framfæri við atvinnuveganefnd eftirfarandi 
athugasemdum.

Af fyrirliggjandi frumvarpi má ráða að smávægilegar breytingar hafa verið gerðar á þeim 
ákvæðum sem SVÞ hafa þegar gert athugasemdir við í framangreindum umsögnum um eldra 
frumvarp sama efnis. Þær breytingar sem hér um ræðir eru í fyrsta lagi að í tillögu að nýrri 1. 
mgr. 65. gr. A laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 99/1993, sbr. 3. gr. 
frumvarpsins, hefur orðið „jyrirsjáanlega“ verið fellt út í núverandi frumvarpi. Þá hefur í 
sama ákvæði frumvarpsins verið lögð til viðbót við nýja 2. mgr. 65. gr. A laganna á þá vegu 
að bætt hefur verið við texta ákvæðisins eftirfarandi viðbót: „[...] eða áætla má að hún verði 
það ekki [...] “.

Að mati SVÞ eru framangreindar breytingar ekki til þess fallnar að breyta því sem þegar hefur 
komið fram í fyrri umsögnum samtakanna frá 16. mars sl. og 30. maí sl. Því ítreka samtökin 
þær umsagnir og gera sömu athugasemdir nú við fyrirliggjandi frumvarp.

Til viðbótar við framanritað, sem og fyrirliggjandi umsögnum SVÞ, þá telja samtökin 
mikilvægt að koma á framfæri við atvinnuveganefnd Alþingis eftirfarandi upplýsingum til 
frekari skýringar á þeim ágöllum sem eru á núverandi fyrirkomulagi og ekki er fyrirsjáanlegt 
að taki breytingum verði frumvarp þetta samþykkt óbreytt.

Eins og fram kom í framsöguræðu ráðherra með frumvarpinu þá liggur nú fyrir dómur 
Héraðsdóms Reykjavíkur frá 27. september sl. varðandi þá ákvörðun fyrrverandi 
landbúnaðarráðherra um að miða svokallaðan tollkvóta við verð en ekki magn. Í dóminum 
kemur m.a. fram að sú ákvörðun ráðherra að breyta úr magntolli yfir í verðtoll hafi gengið 
gegn ákvæðum 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar. Áréttar dómurinn að mannréttindi eru sett til 
verndar einstaklingum og lögaðilum en ekki stjórnvöldum. Einnig er ítrekað að við ákvörðun
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skatta skal lagður til grundvallar sá kostur við skýringu sem minna er íþyngjandi fyrir þá sem 
ætlað er njóta réttar hverju sinni. Þá hafnar dómurinn með öllu þeirri röksemd ráðherra að 
heimilt hafi verið að koma á umræddri breytingu á fyrirkomulagi skattamála á grundvelli 
markmiðsákvæða tiltekinna laga og ólögfestum reglum um stjórnvaldsathafnir. Því hafi 
ákvörðun ráðherra hvorki talist málefnaleg eða í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar.

Niðurstaða héraðsdóms er því í fullu samræmi við álit umboðsmanns vegna kvörtunar SVÞ 
sama efnis. Samkvæmt áliti umboðsmanns Alþingis og dómi Héraðsdóms Reykjavíkur er nú 
staðfest að ákvarðanir þáverandi landbúnaðarráðherra hafi með skýrum hætti brotið gegn 
stjórnarskránni. Þá er ljóst að brot ráðherra hefur haft í för með sér verulegt fjárhagslegt tjón, 
bæði fyrir neytendur sem og almenning. Ákvarðanir stóðu því í vegi fyrir að unnt hafi verið 
að flytja inn landbúnaðarvörur á samkeppnishæfu verði í samræmi við alþjóðlegar 
skuldbindingar íslenska ríkisins.

Með framangreindum dómi hefur því fengist staðfest að ráðherra hafi með embættisverkum 
sínum brotið gegn stjórnarskrá lýðveldisins Íslands sem óumdeilanlega verður að teljast 
alvarleg aðför að stjórnarskrárvörðum mannréttindum. Þá ber þess að geta að í umræddu máli 
var á engan hátt tekið tillit til, eða tekið undir þær með einum eða öðrum hætti, varna ríkisins 
sem settar voru fram til að réttlæta hinar umdeildu ákvarðanir ráðherra. Því er ljóst að ágallar 
á núverandi kerfi eru langtum meiri en þeir sem fyrirliggjandi frumvarp er ætlað að bæta.

SVÞ vilja einnig að gefnu tilefni vekja athygli á að eitt að markmiðum fyrirliggjandi 
frumvarps er að tryggja að ráðherra verði gert að fara að ráðleggingum ráðgjafanefndar um 
inn- og útflutning landbúnaðarvara, eða eins og það er orðað í athugasemdum við 3. gr. 
frumvarpsins: „Aréttað er að ráðherra hlýtur jajnan að jylgja ráðgjöj nejndarinnar enda 
verði hún byggð á bestu jáanlegu upplýsingum og jaglegu mati.“ Eftir sem áður er um að 
ræða óbreytt verklag varðandi mat nefndarinnar sem og upplýsingaöflun hennar frá því sem 
nú er, sem að mati SVÞ er algjörlega ófullnægjandi og ógagnsætt ferli.

SVÞ hafa gert athugasemdir varðandi það mat umræddrar ráðgjafanefndar og nú síðast með 
erindi á atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti frá 12. nóvember sl. vegna tilkynningar 
ráðuneytisins frá 12. október sl. um að ráðuneytið hafi ákveðið að tillögu ráðgjafanefndar um 
inn- og útflutning landbúnaðarvara um að úthluta ekki opnum tollkvóta vegna innflutnings á 
nautgripakjöti, fyrst um sinn. Meðfylgjandi er til upplýsingar umrætt erindi SVÞ. Eins og 
fram kemur í umræddu erindi SVÞ eru gerðar alvarlegar athugasemdir varðandi mat 
nefndarinnar og það hvernig nefndin grundvallar umrætt mat sitt á fyrirliggjandi gögnum og 
upplýsingum. Til viðbótar eru gerðar athugasemdir varðandi þau gögn og upplýsingar sem 
matið er grundvallað á sem á engan hátt getur talist fullnægja kröfum um rannsóknarskyldu 
stjórnvalda.

Ekki er að sjá að fyrirliggjandi frumvarp sem hér er til umfjöllunar bæti á nokkurn hátt úr 
þeirri stjórnsýslulegu slagsíðu sem er á núverandi fyrirkomulagi sem og verklagi 
ráðgjafanefndarinnar. Er slíkt með öllu óásættanlegt að mati SVÞ.

Með hliðsjón framanrituðu, sem og fyrri umsögnum SVÞ um sama mál, telja samtökin 
mikilvægt að málaflokkur þessi verði tekinn til heildstæðrar endurskoðunar. Þá er ljóst að þær 
smávægilegu fegrunaraðgerðir sem lagðar eru til í frumvarpinu eru ekki til þess fallnar að 
bæta úr þeim ágöllum sem eru á núverandi fyrirkomulagi og framkvæmd þessa málaflokks.
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Að mati SVÞ ætti það að vera kappsmál fyrir hið nýstofnaða ráðuneyti á sviði m.a. 
landbúnaðar-, samkeppnis- og neytendamála að tryggja eðlilega samkeppni varðandi 
landbúnaðarvörur sem og aðrar vörur með heildarhagsmuni neytenda að leiðarljósi. Hins 
vegar er það mat SVÞ að fyrirliggjandi frumvarp tryggir ekki með fullnægjandi hætti að 
þessara sjónarmiða sé gætt.

Í ljósi þeirra atvika sem að framan greinir og komið hafa fram frá því að frumvarp þetta var 
lagt fram á síðasta þingi, sem og að ekki er að sjá að með tilkomu hins nýstofnaða 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti hafi verið bætt úr þeim ágöllum sem á þessum 
málaflokki eru, þá telja SVÞ að forsendur fyrri umsagna samtakanna hafi ekki breyst til 
batnaðar. SVÞ telja að með hliðsjón af aðdraganda þessa máls, núverandi stöðu þess sem og 
fyrirsjáanlegra áhrifa ef frumvarp þetta verður að lögum að ekki séu til staðar forsendur til að 
styðja framgang þess.

Er það því niðurstaða SVÞ að samtökin, líkt og í fyrri umsögnum um sama mál, leggjast 
alfarið gegn lögfestingu þessa frumvarps í núverandi mynd. Er það einlægt mat SVÞ að 
frumvarpið hafi verulega skaðleg áhrif á innflytjendur, neytendur og sér í lagi samkeppni á 
innlendum markaði.

Virðingarfyllst,
f.h. SVÞ

framkvæmdastj óri lögfræðingur

Fylgiskjöl:
1. Erindi SVÞ á atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, dags. 12. nóvember 2012
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Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 
Skúlagata 4 
150 Reykjavík

Reykjavík, 12. nóvember 2012

Efni: Tollkvótar vegna innflutnings á nautgripakjöti

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til erindis samtakanna írá 17. október sl. vegna 
tilkynningar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis um að ráðuneytið hafi ákveðið að tillögu 
ráðgjafanefndar um inn- og útflutning landbúnaðarvara að ekki verði úthlutað opnum
tollkvóta vegna innflutnings á nautgripakjöti, fyrst um sinn. I erindi SVÞ var óskað
upplýsinga um þau gögn sem lágu að baki framangreindri ákvörðun auk þess sem skorað var á 
ráðuneytið að taka ákvörðunina til endurskoðunar með hliðsjón af heildarhagsmunum
fýrirtækja jafnt sem neytenda hér á landi.

í kjölfar framangreinds erindis SVÞ, sem og ítrekunar með tölvupósti hinn 25. október sl., 
barst SVÞ svar ráðuneytisins, dags. 26. október sl., ásamt umbeðnum gögnum. I erindi 
ráðuneytisins kemur fram að umrædd ákvörðun um að úthluta ekki framangreindum 
tollkvótum grundvallaðist á rökstuðningi ráðgjafanefndar um inn- og útflutningi 
landbúnaðarvara en mál þetta var tekið fyrir á fundi nefndarinnar hinn 11. október sl. Þá 
kemur fram í erindinu að ákvörðunin byggði á bestu fáanlegu upplýsingum um framleiðslu 
nautgripakjöts og náðu framleiðslutölur eingöngu til loka ágústmánaðar. Meðfylgjandi 
erindinu bárust SVÞ þau gögn sem þar var vísað til, þ.e. fundargerðir ráðgjafanefndar um inn- 
og útflutníngi Iandbúnaðarvara, innflutningstölur frá Hagstofu Islands og framleiðslutölur frá 
Bændasamtökum íslands.

I svarbréfl atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis var hins vegar ekki tekin afstaða til 
áskorunar SVÞ um að taka umrædda ákvörðun til endurskoðunar og er þeirri áskorun 
samtakanna því enn ósvarað af hálfu ráðuneytisins. Hvað þetta varðar benda SVÞ á að það er 
óskráð meginregla í íslenskum stjómsýslurétti að hver sá sem ber upp skriflegt erindi við 
stjómvald á rétt á að fá skriflegt svar nema erindið bæri með sér að svars væri ekki vænst. Við 
mat á því hvaða kröfur eru gerðar til svara stjómvalda ber m.a. að hafa í huga þau sjónarmið 
sem leidd verða af meginreglunni um leiðbeiningarskyldu stjómvalda, sbr. 7. gr. 
stjómsýslulaga, nr. 37/1993. Er skylda þessi m.a. áréttuð í áliti umboðsmanns Alþingis í máli 
nr. 5387/2008. SVÞ ítreka því mikilvægi þess að framangreindri spumingu verði svarað.

Hvað varðar rökstuðning atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis fyrir umræddri ákvörðun 
sinni vilja SVÞ koma eftirfarandi á framfæri.

í 2. lið fundargerðar 510. fundar ráðgjafanefndar um inn- og útflutningi landbúnaðarvara frá 
11. október sl., og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti vísar til sem rökstuðnings fyrir 
ákvörðun sinni, segir orðrétt efitirfarandi:

SVÞ • Borgartúnl 35 • 105 Reykjavík • Síml5H 3000 • svth@svth.ls • www.svth.ls
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„Tekið var fyrir til framhaldsumrœðu erindi [■■■], dags. 25. ágúst sl. um að 
framlend verði opnun á tollkvóta á nautakjöti til áramóta, en reglugerð nr. 
491/2012 féll úr gildi 30. sept. sl. Sendir voru út tölvupóstar til allmargra 
framleiðenda og dreifingaraðila um álit þeirra á nefndri vöntun. teknar voru 
saman innflutningstölur frá Hagstofu Islands vegna ársins 2011 og fyrstu 8 
mánaða ársins 2012. í  tölunum kemur fram að heildarinnflutningur á 
nautgripakjöti var 428 tonn árið 2011 en janúar til ágúst er innflutningurinn 117 
tonn þó svo að tollkvótatímabilið hafi verið mun lengra í ár. Þá voru framleiðslu 
og sölutölur í nautgripakjöti skoðaðar. A grundvelli þeirra svara sem borist hafa 
og með hliðsjón a f innflutningstölum, framleiðslu og sölutölum er ekki lagt til við 
ráðherra að úthluta opnum tollkvóta á nautgripakjöti, fyrst um sinn. “

Þegar borin eru saman þau gögn sem nefndin byggir rökstuðning sinn á og ákvörðun 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis grundvallast á er ljóst að margt orkar tvímælis 
varðandi þau gögn. Þannig er, eins og fram kemur í svarbréfi ráðuneytisins, byggt á gögnum 
sem eingöngu náðu til loka ágústmánaðar og því ekki um uppfærðar upplýsingar að ræða á 
þeim tíma sem ákvörðunin var tekin sem kann hugsanlega að skekkja yfirlit um raunverulega 
stöðu mála. í þessu samhengi vísast einnig til yfírlýsinga frá Landsambandi kúabænda og að 
fyrirsjáanlegt er að það stefni í samdrátt í framleiðslu á nautakjöti sem mun kalla á aukin 
innflutning á nautakjöti, sbr. meðfýlgjandi fréttir þessa efnis. í ljósi þessa telja SVÞ að 
niðurstaða ráðgjafanefndarinnar og ákvörðun ráðuneytisins hafi ekki að öllu leyti verið í fullu 
samræmi við þá rannsóknarskyldu sem stjómsýslulögin leggja á herðar stjómvalda.

Þá er verulega gagnrýnisvert að bæði ráðgjafanefndin sem og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti skuli ekki óska eftir frekari greiningu á yfírliti yfír framleiðslu, 
ráðstöfun og birgðir nautgripakjöts, sbr. yfírlit frá Bændasamtökum Islands. Af umræddu 
yfirliti má ráða að þar sé eingöngu byggt á heildartölum varðandi nautgripakjöt án þess að þar 
sé greint á nákvæmari hátt hvemig sú framleiðsla skiptist upp í einstaka hluta líkt og gert er 
varðandi yfirlit frá Hagstofu íslands. Með verklagi þessu er því verið að sýna algjört 
skilningsleysi á því hvernig markaðurinn með þessar vömr er í reynd. Þannig er ekki verið að 
greina efíirspum eftir tilteknum pörtum nautgripakjötsins heldur verið að leggja að jöfnu alla 
framleiðsluna sem eina heild. í því samhengi benda SVÞ á að innflutningur á nautakjöti og 
sala þess er mismunandi eítir vömflokkum og vísast þar m.a. í innflutningstölur frá Hagstofu 
íslands sem ráðgjafanefndin og ráðuneytið vísa m.a. annars til sem rökstuðnings. Af þeirri 
töflu má t.d. sjá að innflutningur á árinu einskorðaðist eingöngu við nautalundir, 
nautahryggvöðva, nautalærisvöðva og annað úrbeinað nautgripakjöt. Að sama skapi var 
ekkert flutt inn af öðrum flokkum sem getið er um á yfirlitinu. Með réttu hefði 
ráðgjafanefhdin sem og ráðuneytið því átt að kalla eftir sundurgreindu yfirliti yfír innlenda 
framleiðslu enda sýna opinber gögn að innflytjendur nautgripakjöts sækjast ekki eftir 
einstökum vöruflokkun sem hins vegar eru teknir inn í yfírlit um heildarframleiðslu. I ljósi 
þessa hafði ráðgjafanefndin og ráðuneytið ekki allar forsendur til að taka jafn íþyngjandi 
ákvörðun og raunin er.

Samkvæmt upplýsingum frá aðildarfélögum SVÞ hafa einstök fyrirtæki fullnýtt sína 
innflutningskvóta og hefðu að óbreyttu getað selt meira enda var, og er enn, mikil eftirspum 
eftir tilteknum vöruflokkum. Hins vegar er ekki nokkur leið að ráða í þær tölur sem fram 
komu í yfirliti Bændasamtaka íslands hvemig framleiðslutölur skiptast niður á einstaka flokka 
líkt og fram kemur á yfírliti Hagstofu íslands. Að mati SVÞ gefa því þessar tölur ekki
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raunverulega mynd af efitirspum eftir tilteknum flokkum nautgripakjöts. ítrekast í þessu 
samhengi það sem fram kom í erindi SVÞ frá 17. október sl. að samtökunum hafa þegar borist 
ábendingar um að í kjölfar framangreindrar ákvörðunar ráðuneytisins hafi fyrirtækjum nú 
þegar borist tilkynningar frá sláturleyfishöfum um hækkun á verði frá þeim á einstökum 
tegundum af kjöti sem innflutningur er takmarkaður á líkt og með nautgripakjötið. Er um að 
ræða hækkun á verði sem sláturleyfishöfum er unnt að framkvæma í ljósi þess að ákvörðun 
ráðuneytisins útilokar með öllu innflutning á samkeppnishæfu kjöti með tilheyrandi þjöppun á 
markaði varðandi framboð á kjöti. Er að sama skapi um að ræða samkeppnislega hindrun sem 
komið er á af hálfu ráðuneytisins. Vekur það því furðu að ráðuneyti samkeppnismála skuli 
með ákvörðun sinni taka jafh íþyngjandi afstöðu gagnvart samkeppni á markaði og styrkja um 
leið stoðir tiltekinnar atvinnugreinar hér á landi til skáka samkeppni í skjóli ákvörðunar 
ráðuneytisins og koma á hækkun á verði í skjóli synjunar á innflutningi á kjöti.

Þá kann það að skjóta skökku við að byggt sé m.a. á innflutningstölum fyrir árið 2011 þegar 
fyrir liggur að innflutningur á þeim tíma, og allt frá árinu 2009, var verulega hamlaður vegna 
ólögmætrar framkvæmdar þáverandi landbúnaðarráðherra varðandi útboð á tilteknum 
tollkvótum, þ.e. framkvæmd sem m.a. gekk gegn ákvæðum stjómarskrár lýðveldisins Island, 
nr. 33/1944. Vísast hér m.a. niðurstaðna umboðsmanns Alþingis frá 18. júlí 2011 í máli nr. 
6070/2010, og dóms Héraðsdóms Reykjavíkur frá 27. september sl. í máli nr. E-1974/2012. 
Því er það verulega gagnrýnisvert að við töku á jafn íþyngjandi ákvörðun skuli ekki vera gætt 
að því að fyrirliggjandi upplýsingar endurspegli raunvemlegt ástand og eftirspum efitir 
umræddum vömm.

SVÞ telja að í máli þessu hafi bæði ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara sem 
og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti ekki gætt nægilega að þeirri skyldu sem á þessum 
aðilum hvílir samkvæmt rannsóknarreglu stjómsýsluréttarins, sem víðtækara gildissvið hefur 
en stjómsýslulög, að leita með fullnægjandi hætti upplýsinga og samráðs áður en ráðuneytið 
tók þá afdrifaríku og verulega íþyngjandi ákvörðun fyrir innflytjendur, og allan almenning, 
sem hér um ræðir.

SVÞ benda einnig á að gildissvið umræddrar rannsóknarreglu er eins og áður segir víðtækara 
en sem nemur ákvæðum stjómsýslulaga. Þannig gildir umrædd regla einnig um aðrar 
stjómarathafnir, svo sem setningu reglugerða og um leið niðurfellingu á þeim. I þessu 
samhengi vísast hér m.a. til álits umboðsmanns Alþingis frá 7. desember 2009 í máli nr. 
5146/2007. Þá er einnig viðurkennd að rannsóknarskylda stjómvalda er sérstaklega rík þegar 
um mjög íþyngjandi ákvarðanir og/eða breytingar er að ræða og því tilfinningalegri eða meira 
íþyngjandi sem stjómvaldsákvörðun er þeim mun strangari kröfur verður að gera til sönnunar 
á nauðsyn ákvörðunar. Vísast hér m.a. til umfjöllunar Páls Hreinssonar á bls. 114 í riti sínu 
Stjórnsýslulög -  skýringarrit.

Eins og hér hefur komið fram gera SVÞ verulegar og alvarlegar athugasemdir varðandi þau 
gögn sem umrædd ákvörðun um að ekki verði úthlutað opnum tollkvóta vegna innflutnings á 
nautgripakjöti, fyrst um sinn. Þá telja SVÞ að þau rök sem þar liggja að baki séu ekki í fullu 
samræmi við raunverulega eftirspum eftir vöruflokkum nautgripakjöts. Þessu til viðbótar 
benda SVÞ að aðstæður í máli þessu uppfylla jafnframt skilyrði bæði 1. og 2. tölul. 1. mgr. 
24. gr. stjómsýslulaga



/ " N  I SomtökoVP I » rog

Með vísan til framanritaðs er því ítrekuð fyrri áskorun SVÞ um að atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti taki til endurskoðunar ákvörðun sína um að úthluta ekki opnun tollkvóta 
vegna innflutnings á nautgripakjöti, sbr. tilkynning ráðuneytisins sama efnis frá 12. október sl. 
Þá er óskað viðbragða ráðuneytisins við áskorun þessari.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

<r(cík
Lápus M.K. Olafsson 
lögfræðingur


