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Reykjavík, 29. nóvember 2018

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

Vísast til umsagnarbeiðni atvinnuveganefndar dags. 14. nóvember 2018 um frumvarp til laga 
um búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, 
verðjöfnunargjald), 17. mál.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir m.a. að fella niður verðlagsnefnd búvara og heimild til 
verðjöfnunar við útflutning iðnaðarvara sem innihalda landbúnaðarhráefni. Samtök iðnaðarins 
gera athugasemdir við umrædda fyrirætlan enda fyrirséð að slíkar breytingar munu hafa 
verulega neikvæð áhrif á innlend framleiðslufyrirtæki sem framleiða vörur úr innlendum 
landbúnaðarhráefnum.

Ein forsenda þess að innlend framleiðslufyrirtæki geti staðist aukna samkeppni við erlenda 
framleiðendur er að hráefnisverð innlendra framleiðenda sé samkeppnishæft. Með nýlegum 
samningi við Evrópusambandið um viðskipti með landbúnaðarvörur hafa tollar á fullunnar vörur 
sem innihalda landbúnaðarhráefni verið felldir niður. Sú aðgerð skekkti samkeppnisstöðu 
innlendrar framleiðslu til muna. Eins og staðan er nú geta framleiðendur iðnaðarvara á borð 
við súkkulaði, ís, og fleiri vara sem innihalda mjólkurduft, ekki keypt hráefni á 
heimsmarkaðsverði á sama hátt og keppinautar þeirra enda tollvernd á umræddum vörum 
umtalsverð. Innlendir framleiðendur þurfa því að kaupa innlent mjólkurduft sem er töluvert 
dýrara en erlent hráefni. Með niðurfellingu verðlagsnefndar búvara, og þá í leiðinni þeirri 
verðtilfærslu sem henni er leyfilegt að viðhafa, má ætla að hráefnisverð muni hækka í þeim 
tilvikum þegar framleiðslukostnaður landbúnaðarhráefnis er hár. Verðtilfærsluheimild 
verðlagsnefndar búvara hefur til að mynda verið nýtt til að mæta verðmun á innlendu og 
erlendu hráefni, að hluta. Á sama hátt hefur verðjöfnun við útflutning, samkvæmt 85. gr. 
búvörulaga komið til móts við íslenska framleiðendur sem flytja vörur á erlenda markaði. 
Varlega áætlað nota innlendir framleiðendur um 390 tonn af undanrennudufti, 320 tonn af 
nýmjólkurdufti, 100 tonn af smjöri og 100 tonn af eggjum árlega.

Verði heimild til verðjöfnunar við útflutning og verðtilfærsluheimild verðlagsnefndar búvara felld 
niður hefði það neikvæð áhrif á innlenda iðnaðarframleiðslu nema á sama tíma verði heimilað 
að flytja inn hráefni á sambærilegu verði og erlendir keppinautar njóta.

Virðingarfyllst,
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