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Starfsumhverfi íslenskar mjólkurframleiðslu og mjólkuriðnaðar í evrópsku Ijósi

íslensk umræða hljómar á stundum eins og það sé með öllu óþekkt utan íslands að löggjafi ákveði 
sértæk lög og tollvernd fyrir landbúnað og matvælaframleiðslu; ekkert er fjær staðreyndum. Sem 
dæmi skal hér fjallað um ákvarðanir Evrópusambandsins sem snúa að landbúnaði og matvæla- 
framleiðslu.

Fyrst skal bent á að í Lissabon-sáttamálanum um starfsemi Evrópusambandsins (EU) er kveðið á um:

1. Að EU móti og framkvæmi sameiginlega stefnu í landbúnaðarmálum (38. gr.).
2. Hver markmið landbúnaðarstefnunnar skuli vera (39. gr.).
3. Að komið sé á sameiginlegu markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir, t.d. vegna verðstýringa,

styrkja til framleiðslu, styrkja til markaðssetningar, fyrirkomulags á geymslu afurða og 
sameiginlegri umgjörð til að koma á jafnvægi í inn- eða útflutningi. (40. gr.).

4. Heimilt sé að setja ákvæði um samræmdar ráðstafanir á sviði starfsmenntunar, rannsókna, 
miðlun þekkingu á landbúnaðarmálum og um samræmdar ráðstafanir til að ýta undir neyslu 
á tilteknum afurðum (41. gr.).

5. „Ákvæði kaflans sem fjallar um samkeppnisreglur gilda aðeins um framleiðslu og viðskipti
með landbúnaðarafurðir að því marki sem Evrópuþingið og ráðið ákveða innan bess ramma 
og með beim hætti sem kveðið er á um í 2. mgr. 43. gr., svo og með hliðsjón af markmiðum 
þeim sem tilgreind eru í 39. gr."

(sjá á blaðsíðum 64-67 í Lissabon-sáttmálanum þarna:: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/lissabon-sattmali-2.- 
utgafa-iuni-2012 O.pdf)

Á grundvelli Lissabon-sáttmálans hefur Evrópusambandið haldið uppi sérstöku kerfi í kring um 
mjólkurframleiðslu og mjólkurvinnslu allt frá sjöunda áratug síðustu aldar. Fyrir þann tíma voru 
aðildarlönd ESB hvert með sitt kerfi. Til upplýsinga er fjallað um nokkur atriði í landbúnaðarkerfi EU 
hér á eftir og þau borin saman við íslenskar aðstæður.

Mjólkurkerfið er hluti af the Common Organisation of the Markets in agricultural products (CMO 
Regulation (EU) No 1308/2013Search for available translations of the preceding linkEN»»« sem er 
ríflega 180 blaðsíðna lýsing á skipulagningu markaða með matvæli í ESB -  sem ekki verður skilin sem 
annað en samfelld undanþága frá almennum samkeppnislögum ESB.
í ofangreindum reglum eru víða ákvæði um heimildir til samstarfs. Verðákvarðanir á hrámjólk eru 
ekki opinberar, en heimildir eru til að semja um verð og skilmála milli bænda og samlaga í 
skipulögðum hópum.
Almenn kaupskylda er ekki innifalin í EU-kerfinu; en t.d. í Danmörku þurfti Arla að taka á sig 
kaupskyldu af bændum þegar MS Foods og Klpver sameinuðust árið 2001 (frekari skilmálar voru 
settir af samkeppnisyfirvöldum í Danmörku á þeim tíma).
Við sameiningu Friesland og Campina í eitt fyrirtæki árið 2008 var sett skilyrði um að sameinuðu 
fyrirtæki væri skylt að selja 1,2 milljarða lítra til keppinauta. Það var um 12% af mjólk fyrirtækisins 
2015. Verðið er ákvarðað af FrieslandCampina og engin kaupskylda er á fyrirtækinu á mjólk frá öllum 
bændum (það má setja kvóta á eigin framleiðendur).

Helstu almennu kerfisþættir ESB eru: 

Lágmarksverð á smjöri og undanrennudufti.
ESB kaupir vörurnar upp af markaði ef markaðsverð fara niður í fyrir fram ákveðin verð. Ákveðnar 
reglur eiga að gilda um hámarksmagn sem keypt er, hámarksútgjöld, kauptímabil og fl.. Frá öllum 
reglunum er vikið ef staða á markaði er nógu slæm að mati ESB (nýleg dæmi staðfesta þetta).

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/lissabon-sattmali-2.-


Greiðslurtil fyrirtækja fyrirgeymslu á smjöri, undanrennudufti og ákveðnum ostum.
Fyrirtækjum er greitt fyrir að halda vörum af rmarkaði ef framboð telst óþægilega mikið. Styrkur er 
föst upphæð á tonn á mánuði (eða degi).

Undanþáguaðgerðir.
Sérstakar aðgerðir á grundvelli ofangreindrar reglugerðar:

• Aðgerðirgegn markaðstruflunum (grein 219)
• Aðgerðir vegna dýrasjúkdóma og hvarfs á trausti neytenda (grein 220)
• Aðgerðir til að leysa sértæk vandamál (grein 221)
• Aðgerðir vegna samninga og ákvarðanir á tímabilum með ójafnvægi á markaði (grein 222) 

Dæmi um aðgerðir á grunni þessara greina eru þekkt á þessari öld.

Nýjar samþykktir EU frá 2012: „Mjólkur-pakkinn 2012"
Viðbætur við fyrri reglur; einkum:

• Heímíldir handa bændum til að semja saman um verð á hrámjólk (samráð á markaði)
• Heimild handa bændum til að stofna framleiðendafélög til að semja um verð og skilmála 

vegna sölu hrámjólkur til mjólkurbúa
• Heimildir til allra aðila í virðiskeðju mjólkur (frá haga til maga) til að stofna samtök til að ræða 

og framkvæma ákveðnar aðgerðir (Víðtækari heimild til samstarfs en á íslandi)
• Heimildir til að stjórna framboði á ákveðnum ostum (með upprunavernd og/eða vernd vegna

vísunar í landssvæði).

Skóla-mjólk.
Sérstakur styrkur til framleiðslu og markaðssetningar á mjólk og mjólkurvörum til barna. Styrkur allt 
að 18,15 EUR á 100 kg (um 21 ISK/lítra); þó að hámarki í magni sem nemur 0,25 lítrum á börn á dag.

Reglugerðir um vöruskilgreiningar.
í ESB er með öllu óheimilt að nota t.d. orðin mjólk, rjómi, smjör og ostur um nokkra vöru sem ekki er 
mjólkurvara. -Allar samsetningar eins og „Jurtaostur", „möndlumjók", og fl. eru óheimilar.

Kynningarverkefni ESB vegna mjólkurframleiðslu og mjólkuriðnaðar.
ESB styrkir auglýsingagerð og markaðssetningaraðgerðir innan og utan ESB. Samkvæmt upplýsingum 
SAM virðist allt að 6,4 milljarðar ISK hafi farið í þessi verkefni hjá ESB árið 2015. Verkefnin eru alltaf 
almennar auglýsingar á mjólk og mjólkurvörum; ekki auglýsingar á einstökum vörumerkjum. Dæmi 
má sjá á:
https://www.google.is/search?q=force+of+nature+milk&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa-X&ved=
0ahUKEwiM0Jfn99PSAhVNI5AKHSmKAKcQsAQIMQ&biw=1606&bih=947

Viðskipti við þriðju lönd.
Útflutningur er að hluta leyfisskyldur. Innflutningur er leyfisskyldur og oftast tolllagður. Rifinn og 
mulinn ostur númer 0406-2000000 er með 222 kr/kg í toll við innflutning https://www.gov.uk/trade- 
tariff/commodities/0406200000

Líkt og íslands hefur EU samið við önnur lönd um tollfrjálsa kvóta til innflutnings á osti. En EU hefur 
samið um tollfrjálsa innflutningskvóta á ostum sem nema einungis tæpu 1% af neyslu osta í EU -  en 
ísland hefur samið um tollfrjálsa kvóta fyrir allt að 12% af neyslu osta á íslandi.

SAM/Bjarni Ragnar Brynjólfsson 25.2.2019.
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