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Umsögn Mata hf um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum, 272. mál.

Um umsagnaraðilann

Mata hf er innflutningsfyrirtæki sem hefur flutt inn landbúnaðarafurðir um margra ára skeið. 
Félagið hefur verið umfangsmikið í innflutningi á grænmeti um áratuga skeið og hin síðari ár 
hefur félagið flutt inn nokkuð af kjöti, m.a. til áframvinnslu og sölu hjá systurfyrirtækjum 
þess Matfugli ehf og Síld og fisk ehf. Mata hf hefur verið stórtækt í kaupum á tollkvótum 
sem boðnir eru út árlega í samræmi við samning Íslands við ESB.

Tollvernd landbúnaðar

Stuðningur við landbúnað er til staðar í nánast öllum vestrænum ríkjum. Á Íslandi hefur 
stuðningur við landbúnað að mestu falist í beingreiðslum og tollvernd. Tollvernd er eini 
opinberi stuðningurinn sem sumar greinar landbúnaðarins s.s. alifuglaeldi og svínarækt njóta 
hér á landi. Mata hf óttast að frumvarp þetta dragi með beinum hætti úr þeirri tollvernd 
sem innlendum kjötframleiðendum er nauðsynleg.

Núverandi tollaívilnanir við innflutning landbúnaðarvara

Rétt er að rifja upp að það eru ýmsar tollaívilnanir við innflutning landbúnaðarvara í gildi á 
Íslandi. Ísland hefur í tvíhliða samningum við ESB annars vegar og WTO hins vegar 
skuldbundið sig til að úthluta tollkvótum á tilteknu magni landbúnaðarvara á hverju ári. Þar 
að auki hefur Ísland í samningum við ESB skuldbundið sig að leyfa innflutning á ótakmörkuðu 
magni ýmissa landbúnaðarvara frá ESB löndum á 40% afslætti af almennum tollum.

Því til viðbótar eru ákvæði í tollalögum (3. mgr. 12. gr. laga 88/2005) um heimild til 
framkvæmdavaldsins til að veita 10-100% afslátt af tollum á innfluttum landbúnaðarvörum 
ef ekki sé nægt framboð á innanlandsmarkaði af vörunni á „hæfilegu verði" . Það er þessi 
12. gr. laga 88/2005 sem 7. gr. frumvarpsins á að breyta.



Mismunandi eðli ólíkra landbúnaðarafurða

Ferskt grænmeti og frosið kjöt eru ólíkar landbúnaðarafurðir. Innflutningur fersks grænmetis 
einn mánuðinn hefur yfirleitt ekki mikil áhrif á markaðsstöðu innlendra grænmetis- 
framleiðenda margar vikur eftir að innflutningi líkur. Innflutningur frosins kjöts getur hins 
vegar haft áhrif á kjötmarkaðinn í marga mánuði eftir að innflutningi líkur því bæði getur 
frosið kjöt geymist lengi og einnig geta áhrifin auðveldlega varað lengur en sem nemur 
líftíma innfluttu vörunnar vegna birgðasöfnunar þeirrar innlendu framleiðslu sem 
innflutningurinn ryður tímabundið út af markaði. Þennan eðlismun ólíkra landbúnaðar- 
afurða er rétt að hafa í huga þegar verið er að smíða lagaramma um innflutning 
landbúnaðarvara.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

3. mgr. 3. gr. frumvarpsins:
Ekki verður séð hvernig framkvæmdavaldið geti unnið samkvæmt þessari málsgrein vegna 
þess hversu óskýr hún er.

• „Dreifingaraðili" er ekki skilgreindur. Er það smásöluverslun, heildsali eða getur það 
líka verið kjötvinnsla sem ekki hefur haft nógu mikið framsýni til að tryggja sér 
hráefni fyrir jólavertíðna?

• Hvernig ætlar framkvæmdavaldið að skilgreina eftirspurn sem vísað er til í þessari 
grein? Miðast „eftirspurn" við ábyrgðarlaust hjal „dreifingaraðilans" um hversu 
mikið magn hann vill fá eða styðst mat á „eftirspurn" „dreifingaraðilans" við einhver 
söguleg gögn?

• Þýðir skilyrðið um að varan sé fáanlega frá a.m.k. tveimur framleiðendum það að 
alltaf skuli vera tollaívilnanir á öllum mjólkurafurðum þar sem Mjólkursamsalan er 
eini framleiðandinn? Verður þá tollvernd felld niður af sveppum og kalkún þar sem 
einungis einn framleiðandi er til staðar á Íslandi?

• Eðilegt er að áskilið sé að úthlutaðir tollkvótar samkvæmt samningum við ESB og 
WTO séu fullnýttir áður en kemur til álita að beita ákvæðum þessarar greinar.

4. mgr. 3. gr. frumvarpsins:
Innflutningstímabil tollkvóta getur ekki verið skemmra en einn mánuður samkvæmt 
frumvarpinu. Eins og kemur fram í inngangi umsagnarinnar getur ótakmarkaður eins 
mánaðar innflutningur á frosnum kjötvörum á ívilnandi tollkvótum haft áhrif á innlenda 
kjötframleiðendur í meira en 12 mánuði. Það hlýtur að þurfa að setja magntakmarkanir á 
innflutning frosinna kjötvara til viðbótar við tímatakmarkanir.

7. gr. frumvarpsins:
Sú grein sem á að koma í stað núverandi 3. mgr. 12. gr tollalaga er verulega gölluð og 
þarfnast endurritunar.

• Eins og í 3. gr. frumvarpsins er minnst á „dreifingaraðila" án þess að það sé skilgreint 
hvar í virðiskeðjunni sá aðili er staðsettur.

• Vegna þess hversu auðvelt er að mynda offramboð á kjötmarkaði með innflutningi á 
frosnu kjöti er nauðsynlegt að spyrna við því að smásöluverslanir misnoti aðstöðu 
sína til að skapa sér aukna samningsstöðu gagnvart innlendum kjötframleiðendum. 
Það er því nauðsynlegt að tollurinn sé ákvarðaur þannig að innfluttar 
landbúnaðarafurðir verði a.m.k. 20% dýrari en innlendar til að draga úr líkum á að 
innflutningur sé notaður til að mynda offramboð á markaði.



Fulltrúar félagsins fara fram á að fá að koma á fund Atvinnuveganefndar til að skýra 
sjónarmið sín frekar.

Virðingarfylllst,

Gunnar Þór Gíslason, 
stjórnarformaður.


