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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd 
búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), 17. mál.

Samtök mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja, SMK, fengu sent til umsagnar frumvarp til laga 
um búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. 
samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), 17. mál. SMK leggjast alfarið gegn því að 
frumvarpið verði samþykkt og gera eftirfarandi athugasemdir við einstakar greinar 
þess.

Í 1. grein frumvarpsins, lið c, er fjallað um að þeim sem landbúnað stunda verði gert kleift 
að selja framleiðsluafurðir sínar á frjálsum markaði. SMK benda á að í núgildandi lögum 
er ekkert sem bannar framleiðendum landbúnaðarafurða að selja þær á frjálsum markaði 
og þessi breytingartillaga því tilgangslaus. Svo virðist sem misskilnings gæti hjá 
flutningsmönnum hvað þetta varðar.

2. grein frumvarpsins fjallar um að færa forræði Bændasamtaka Íslands til að semja við 
stjórnvöld um atriði sem varða búvörulög (búvörusamningar) til einstakra bænda eða 
annarra sem hver og einn bóndi ákveður. Jafnframt að búvörusamningar séu ekki 
bindandi fyrir þá sem standa utan þeirra samtaka sem gera samninginn. Erfitt er að sjá 
hver tilgangur með þessu ákvæði er annar en sá að skapa glundroða og koma í veg fyrir 
að hægt sé að gera búvörusamninga eða með öðrum orðum að brjóta niður samtakamátt 
bænda. SMK eru mótfallin slíkri árás á íslenskan landbúnað.

Í 3. grein er lagt til að fella niður verðlagsnefnd búvara. Í 10. grein er lagt til að fella niður 
heimild mjólkuriðnaðarins til verkaskiptingar og samstarf milli mjólkursamlaga 
(undanþága frá samkeppnislögum). Markmiðið með samstarfinu sem fæst með 
heimildinni í dag er að ná fram hagræði með því að lækka kostnað því Ísland er bæði 
fámennt og tiltölulega strjálbýlt. SMK benda á að mikilvægt er að fjalla um rekstrarskilyrði 
afurðastöðva sem eina heild. Ekki er hægt að taka ofangreinda þætti úr samhengi við 
önnur atriði sem varða rekstrarskilyrði greinarinnar.

Í 3. grein er einnig lagt er til að öllum framleiðendum búvara eða fyrirsvarsaðilum þeirra 
verði heimilt að semja við afurðastöð eða afurðastöðvar um hvers konar vinnslu afurða 
eða afurðaverð. Ekki er séð að neitt í lögum banni frjálsa samninga milli bænda og 
afurðastöðva.

Lagt er til að fella niður ákvæði um framkvæmdanefnd búvörusamninga en gefa í staðinn 
ráðherra heimild til að setja á stofn samráðsvettvang til að annast framkvæmdina. Ekki 
verður séð að það hafi áhrif á framkvæmdina eins og hún er nú.
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Í ljósi ofangreinds leggjast SMK gegn því að frumvarpið verði samþykkt.

Virðingarfyllst,
F.h. Samtaka mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja,
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