
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði, Bitruhálsi 1,110 Reykjavík, íslandi. 
Sími: 450 1108 Símbréf: 450 1197 Netfang: bjarni@sam.is

sm
S A M T Ö K  

A F U R Ð A S T Ö Ð V A  í  
M J Ó L K U R I D N A Ð I

Reykjavík, 27.5.2016.

Efni: Umsögn um 680. mál. Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum,
búnaðarlögum og tollalögum (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur).

Afurðastöðvar í mjólkuriðnaði eru nátengdar íslenskum landbúnaði og þeim starfsskilyrðum 
sem hann býr við. Stöðugt rekstrarumhverfi er mikilvægt öllum greinum atvinnulífsins og 
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði (hér eftir: SAM) fagna því að náðst hefur tíu ára 
samningur um starfsskilyrði landbúnaðar á Islandi.

Með samþykkt ffumvarps vegna búvörusamninga verða breytingar á starfsumhverfi íslensk 
mjólkuriðnaðar, en forsenda fyrir því að bændur geti framleitt mjólk í sveitum landsins er að 
starfsskilyrði mjólkuriðnaðar tryggi að kaupandi sé til staðar að framleiðslunni. SAM vilja 
nefna eftirfarandi atriði frumvarpsins og samninganna sérstaklega:

1. I búvörusamningum og frumvarpinu felast miklar breytingar á starfsumhverfi 
afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Til dæmis er frelsi aukið í verðlagningu mjólkurafúrða, 
en þungar skyldur lagðar á afurðastöð sem tekur á móti 80% eða meira a f innveginni 
mjólk. SAM leggja áherslu á að þau atriði búvörusamninga sem fjalla um rekstrar- 
skilyrði afurðastöðva eru mikilvæg sem ein heild. Breyting á einu atriði í rekstrar- 
skilyrðunum hefur áhrif á öll önnur. Því er áríðandi að ekki verði gerðar breytingar á 
írumvarpinu á þeim þáttum sem ná til búvörusamninganna.

2. Tollvemd mjólkurafúrða hefur rýmað í 20 ár með innlendri verðbólgu. Haldi rýmun 
áfram án leiðréttingar verður innflutningur á dufti, sem hráefni til mjólkurvinnslu, 
hagkvæmari kostur fyrir mjólkurvinnslur en að kaupa mjólk frá íslenskum bændum. 
Leiðrétting tolla á dufti er því nauðsynleg, e f vilji er til þess að halda áfram svipaðri 
framleiðslu á mjólk í sveitum landsins.
Um helmingur íslenskrar mjólkurframleiðslu fer til framleiðslu á ostum. Án virkrar 
tollvemdar á ostum er því helmingur framleiðslunnar í hættu. SAM telja því að 
leiðréttingar á tollum til raungildis samkvæmt upphaflegu verðgildi séu mikilvægar 
forsendur fyrir áframhaldandi mjólkurframleiðslu í landinu.

Nefndarsvið Alþingis 
b.t. Atvinnuveganefndar 
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík
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3. Nýtt fýrirkomulag verðlagsmála er mikilvægt fýrir starfsemi afiirðastöðva í landinu. 
Mikilvægt er að í 13. gr. búvörulaga verði áfram ótvíræð heimild til að selja einstakar 
vörur undir kostnaðarverði á neytendamarkaði, jafnvel þótt markaðsráðandi fýrirtæki 
eigi í hlut. Að öðrum kosti yrði t.d. nálega að tvöfalda heildsöluverð á smjöri.
Nýtt fýrirkomulag við verðlagningu á mjólk og mjólkurvörum til frekari vinnslu, eins 
og lagt er til í 6. gr. frumvarpsins, er einnig mikilvægt til að unnt verði að tryggja 
innlendri matvælaframleiðslu, einkum ís og súkkulaðiframleiðslu, innlent mjólkur- 
hráefni á samkeppnishæfu verði.

4. í ffumvarpinu er tvær tillögur sem ekki snúa að búvörusamningum bænda og ríkisins. 
Það eru breytingar ánúverandi 13. gr. og 71. gr. búvörulaga, en breytingamar eru taldar 
nauðsynlegar vegna ákvæða EES samningsins. SAM telja að orðalag ákvæðisins sem 
41. gr. ffumvarpsins leggur til varðandi 71. gr. sé o f víðtækt, óljóst og geti valdið 
túlkunarvanda. SAM telja að breyting á orðalagi 71. gr. ætti að vera sambærileg og 
breyting 13 gr., það er að heimildir greinarinnar taki ekki til vörutegunda sem falla 
undir EES samninginn og leggja til að nýi málsliðurinn sem bætist við 71. gr. laganna 
verði svohljóðandi:

„Heimild þessi tekur ekki til mjólkurafúrða sem falla undir gildissvið 
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.“

Að teknu tilliti til þeirrar breytingar sem SAM leggja til í fjórða lið hér að ofan, lýsa samtökin 
yfir stuðningi við að ffumvarp um nauðsynlegar lagabreytinga vegna nýgerðra búvöru- 
samninga verði samþykkt óbreytt.

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði eru reiðubúin til að koma á fund Atvinnuveganefndar 
Alþingis til að fýlgja umsögn sinni eftir og til að svara spumingum um mjólkuriðnað á íslandi.

f.h. Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf

/Í3jami R. Brynjólfsson 
skrifstofústjóri SAM
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