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Reykjavík 26. febrúar 2019

Atvinnuveganefnd Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík 
nefndasvid@althingi .is

Efni: Umsögn um 17. mál, frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, og 
búnaðarlögum, nr. 70/1998 (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, 
verðjöfnunargjöld o.fl.).

Hinn 16. október 2018 var frumvarpi til laga um breytingu á búvörulögum og búnaðarlögum (sjá 
þingskjal 17 í 17. máli) útbýtt á Alþingi. Frumvarpinu var vísað til atvinnuveganefndar að fyrstu umræðu 
lokinni, hinn 25. október 2018. Í frumvarpinu eru lagðar til eftirfarandi meginbreytingar:

1. Breytingar á ákvæðum búvörulaga með það að leiðarljósi að auka svigrúm
búvöruframleiðenda til að markaðssetja búvörur á frjálsum markaði, hérlendis sem erlendis,

2. dregið verði úr lögbundnu vægi Bændasamtaka Íslands sem fyrirsvarsaðila
búvöruframleiðenda,

3. gerð samninga um vinnslu og verð afurða verði alfarið gefin frjáls,
4. fagráðherra beri einn ábyrgð á samningsgerð og framkvæmd framleiðsluskilyrða, stuðnings 

og stjórnar á magni búvara,
5. afnumin verði skylda til afsetningar mjólkur umfram greiðslumark á erlendum markaði,
6. afnumin verði undanþága afurðastöðva í mjólkuriðnaði frá ákvæðum samkeppnislaga,
7. afnumdar verði heimildir til verðjöfnunar við útflutning fullunninna búvara,
8. útvíkkun á heimildum ráðherra til að gera samninga um verkefni og framlög samkvæmt 

búnaðarlögum þannig að stuðningur ríkisins verði ekki einungis bundinn við
framleiðsluaukningu heldur nái ekki síður til verkefna sem stuðla að aukinni
umhverfisvernd og nýliðun,

9. útvíkkun árlegs stuðnings við verkefni á sviði kynbóta, þróunar, jarðabóta, landgreiðslna, 
nýliðunar, lífrænnar framleiðslu, varðveislu búfjárstofna, átaksverkefna og 
leiðbeiningarstarfsemi þannig að hann nái einnig til umhverfisverndar, skógræktar, lokunar 
framræsluskurða, smávirkjana og ferðaþjónustu, og

10. niðurlagning framkvæmdanefndar búvörusamninga.

SVÞ hafa áður veitt umsagnir um lagafrumvörp þar sem að hluta til hefur verið höggvið í sama knérunn. 
Þeirra á meðal eru umsagnir um 292. mál á 144. löggjafarþingi (verðsamráð í mjólkuriðnaði) og um 64. 
mál á 148. löggjafarþingi (undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.). Samtökin 
vísa til framangreindra umsagna að því leyti sem efni þeirra á við um frumvarpið sem nú er til 
umfjöllunar.

Með því frumvarpi sem nú er til umfjöllunar hjá nefndinni er gengið langt í þá átt að efla svigrúm 
búvöruframleiðenda til að stunda viðskipti með afurðir á forsendum samkeppni og viðskiptafrelsis. Að 
mati samtakanna er frumvarpið tvímælalaust rétt skref í átt til nútímalegra viðskiptahátta á sviði 
búvöruframleiðslu. Til lengri tíma litið má ætla að samþykkt frumvarpsins auki möguleika 
búvöruframleiðenda til að endurskilgreina og endurskipuleggja starfsemi sína þannig að hún fái 
samræmst sem best þörfum neytenda og þeirra sjálfra.
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SVÞ telja að í frumvarpinu felist töluverð tækifæri fyrir búvöruframleiðendur. Í málarekstri fyrir 
dómstólum um endurgreiðslur búnaðargj alds kom fram af hálfu nokkurra framleiðenda að þeir teldu hag 
sínum best borgið utan Bændasamtaka Íslands. Það er því ljóst að lögbundið fyrirsvar samtakanna er 
ekki í öllum tilvikum félagsmönnum að skapi. Þá vinnur núverandi fyrirkomulag gegn möguleikum 
einstakra framleiðenda til vaxtar og nýbreytni og dregur því úr þrótti þeirra. Í stað þess að lögmál 
samkeppninnar geri framleiðendum kleift að standa á eigin fótum, hvetji þá til að vinna að nýsköpun í 
landbúnaði og til að koma ár sinni þannig frá borði að best henti aðstæðum hveiju sinni dregur núverandi 
lagaumhverfi beinlínis úr möguleikum þeirra. Að mati SVÞ vekur lagaumhverfið búvöruframleiðendum 
þá fölsku hugmynd að þeir séu ekki sjálfstæðir atvinnurekendur sem þurfa að hlúa að eigin 
starfsumhverfi og framtíðarhorfum heldur séu samskipti þeirra við ríkið og viðsemjendur á 
einkamarkaði hluti a f kjarabaráttu. Frumvarpið gerir beinlínis ráð fyrir því að búvöruframleiðendur 
markaðssetji vörur sínar sjálfir án aðkomu hins opinbera eða félags sem þeim er skylt að vera aðili að. 
Með því aukast möguleikar framleiðenda til að vinna markaði á eigin forsendum og á grundvelli eigin 
styrks og hugvits.

Eins og áður segir telja SVÞ frumvarpið skref í rétta átt. Ekki verður þó komist hjá því að benda á að 
ekki liggja fyrir í frumvarpinu áætlanir um hveiju ríkisframlög til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins eiga 
að nema. Þá vekur athygli að ætlunin virðist að styðja við ferðaþjónustu í landbúnaði þrátt fyrir að 
ferðaþjónusta sé almennt rekin án beins ríkisstuðnings. Þá er ekki ljóst hvort þátttaka ríkisins í stofnun 
og rekstri ræktunarstöðva eigi að fela í sér fjárstuðning. Að mati samtakanna þarf að framangreint í huga 
við yfirferð yfir ákvæði II. kafla frumvarpsins. Ekki liggur fyrir mat á áhrifum ákvæða II. kafla á 
ríkissjóð og samkeppnisaðstæður.

Að lokum benda SVÞ á að grundvallarmarkmið reglna samkeppnisréttar er að stuðla að hagsbótum fyrir 
neytendur. Með virkri samkeppni aukast líkur á að neytendur njóti betra vöruúrvals en ella sem aftur 
styrkir möguleika þeirra til að veita framleiðendum, dreifingaraðilum og smásölum aðhald. Þannig 
verður þörfum flestra mætt.

Virðingarfyllst,

F.h. SVÞ -  samtaka verslunar og þjónustu

Andrés Magnússon Benedikt S. Benediktsson
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