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Efni: Athugasemdir við Þingskjal 1108 — 680. mál.
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum (búvörusamn- 
ingar, búnaðarlagasamningur). (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)

Fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga svf. viljum við koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum vegna fyrirhugaðra breytinga á búvörulögum í tengslum við nýgerðan samning 
um starfsskilyrði nautgriparæktar. Athugasemdir Kaupfélags Skagfirðinga snúa að eftirfarandi 
greinum lagafrumvarps um breytingu á búvörulögum nr. 99/1993:

a) 41. gr frumvarps um breytingu á 71. gr. búvörulaga

Athugasemdir við fyrmefndar greinar eru af sama meiði en til útskýringar verður lögð áhersla 
á 41. grein sem fjallar um breytingu á 71. gr. laga nr. 99/1993.1 þeirri grein sem fjallar um 
breytingar á 71. gr. segir í ffumvarpinu og meðfylgjandi greinargerð;

41. gr.

Við 71. gr. laganna bcetist nýr málsliður, svohljóðandi: Heimildþessari skal ekki beitt efþað 
hefur áhrif á mjólkurafurðir sem falla undir gildissvið samningsins um Evrópska 
efhahagssvæðið.

Um 41. gr.

Með frumvarpinu er lagt til að bœtt verði við nýjum málslið í 1. mgr. 71. gr. núgildandi 
búvörulaga sem kveður á um að heimild ákvæðisins nái ekki til vara sem falla undir gildissvið 
EES-samningsins. Skv. 2. gr. laganna eru búvörur, afurðir búfjár, þ.e. nautgripa, sauðfjár, 
hrossa, svína, alifugla og loðdýra, afurðir nytjajurta og afurðir hlunninda. Afurðir alifiska 
teljast ekki til búvara. Búvörur samkvæmt búvörulögum falla undir gildissvið EES- samningsins 
og um þær gilda því samkeppnisreglur samningsins. Búvörur sem falla undir bókun 3 við EES- 
samninginn fa.Ua ekki undir gildissvið samningsins og því gilda samkeppnisreglur EES- 
samningsins ekki um þær vörur.
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Greinargerð með athugasemdum.

Þess skal fyrst getið að Kaupfélags Skagfirðinga (KS) er samvinnufélag með félagsmenn bæði 
í þéttbýli og dreifibýli Skagafjarðar. í sinni margþættu starfsemi Kaupfélagsins er rekið 
mjólkursamlag sem tekur á móti mjólk sem ffamleidd er á félagssvæði Kaupfélagsins.

Á grundvelli heimildarákvæða, sem fjalla m.a. um heimildir til samstarfs, sameiningar og 
samninga um verkaskiptingu í framleiðslu mjólkurvara sbr. 71. og 13 gr. búvörulaga nr. 
99/1993, hefur Kaupfélag Skagfirðinga sérhæft mjólkursamlag sitt sem ostaffamleiðslubú og 
afleiðing þess er að starfsemin er þar af leiðandi mun einsleitari en áður var, bæði 
ffamleiðslulega og markaðslega séð.

Þetta höfum við gert ekki síst vegna hagræðingakröfu sem gerð var á mjólkuriðnaðinn til að ná 
niður ffamleiðslukostnaði og lækka vöruverð til neytenda. Kaupfélag Skagfirðinga hefur því 
með þátttöku í samstarfsverkefni mjólkuriðnaðarins, sem byggt hefur verið á 
samstarfssamningum um verkskiptingu, fómað fjölbreytileika í starfseminni og 
markaðsþátttöku.

Þessi mikla verkaskipting hefúr skilað góðum árangri til lækkunar á ffamleiðslukostnaði við 
mjólkurvinnslu. Því er það með öllu ótækt að þrengja heimildir mjólkurfyrirtækjanna til 
samstarfs og verkskiptingar og refsa KS fyrir að hafa tekið þátt í hagræðingunni og sérhæft 
mjólkursamlag félagsins í samræmi við það.

Ef heimildir 71. gr. til samstarfs og verkaskiptingar verða þrengdar eða felldar niður er tilvem 
mjólkursamlags í Skagafirði teflt í hættu og refsað fyrir að hafa gengið til samstarfs við 
stjómvöld um hagræðingu í mjólkuriðnaði, sem skilað hefúr svo góðum árangri sem raun ber 
vitni.

í 41 .gr. er verið að fjalla um landbúnaðarvömr sem ýmist falla innan samningsins um EES eða 
falla undir Bókun 3 (Protocol 3) í við samninginn. Eins og ffam kemur í greinargerð með 
lagaffumvarpi er verið að vitna til að búvömr falli ýmist undir samkeppnisákvæði samningsins 
eða ekki (væntanlega samningsins um EES), allt eftir því hvom megin þær era eða lenda, þ.e. 
innan EES samningsins eða innan Bókunar 3 við samninginn. Við teljum að það hafi ekki verið 
fjallað um það með skýmm hætti hvaða vömr falla undir samninginn og hvaða vömr falla undir 
Bókun 3. í þessu liggur mikil óvissa sem haft getur afdrifaríkar afleiðingar eftir því hvemig 
túlkun þessa verður í ffamhaldinu. Af þeim efnisgögnum sem fyrir liggja um EES samninginn 
ásamt þeim breytingum sem verið er að gera í nýgerðum gagnkvæmum tollasamningum Islands 
og ESB, sem bíða staðfestingar Alþingis, er ýmist verið að bæta við vömflokki og/eða víkka út 
vömflokka sem nú em til staðar í viðskiptum landanna byggðum á samningnum um EES og 
eða Bókun 3. í þeim samningsgögnum ffá september 2015, sem fyrir liggja, má sjá að ýmist er 
verið að vitna í samninginn um EES eða í Bókun 3. Við að fara í gegnum þetta mál teljum við 
vera mjög óljóst hvaða vörflokkar/vömr falli undir EES samninginn og/eða Bókun 3 og þar 
með talið sama óvissan um það hvað falli undir samkeppnisreglur EES og hvað ekki. Því er 
nauðsynlegt að skýrt komi ffam hvemig réttarstaðan er varðandi samstarf og verðalagningu 
mjólkurvara sem ýmist falla undir samninginn um EES eða Bókun 3.
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Kaupfélag Skagfirðinga gerir kröfu um það að það liggi ljóst fyrir með staðfestum hætti hver 
réttarstaða er varðandi starfsgrundvöll mjólkursamlags félagsins að teknu tilliti til fyrirhugaðra 
breytinga með lagafrumvarpi. Jafiiframt að það sé ekki ásættanlegt að það sé túlkunaratriði 
stjómsýslu eða ffamkvæmdavalds eftir á hver réttarstaðan er.

Við viljum undirstrika, það sem fyrr segir, að fiamleiðslu- og markaðsstaða mjólkursamlags 
Kaupfélags Skagfirðinga í dag er umbreytt frá því sem áður var, og þær breytingar tóku mið af 
fyrirætlunum stjómvalda og þeim lagabreytingum sem gerðar vom 2004 svo unnt væri að ná 
fiam áðumefiidri hagræðingu í greininni. Fyrir hönd Kaupfélagsins óskum við eindregið eftir 
því að fyrirhugaðar viðbætur við 71. gr. og 13 gr. laga nr. 99/1993, sem fjalla um EES - 
samninginn verði felldar út úr ffumvarpi (1108 -  680. mál) en það mál verði þá hægt að vinna 
ffekar í framhaldinu og réttarstaða og raunveralegar heimildir skýrðar með óyggjandi hætti.

f.h Kaupfélags Skagfirðinga

Stjómarformaður Kaupfélagsstjóri
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