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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum og tollalögum nr. 99/1993
(úthlutun tollkvóta), 382. mál.

Til umsagnar er frumvarp til laga sem felur í sér endurskoðun regluverks um úthlutun tollkvóta vegna 
landbúnaðarvara. Samtök mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja, SMK, fagna því að lagt sé í þá vinnu að 
rýna fyrirkomulag við úthlutun tollkvóta og meta hvort unnt sé að gera betur. SMK telja þó mikilvægt 
að haft sé í huga að áhrif af breyttum reglum séu skoðuð í víðu samhengi jafnt með tilliti til hagsmuna 
neytenda og framleiðslufyrirtækja. Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við frumvarpsdrögin:

Samkvæmt frumvarpi er ítrekað að fyrirkomulag útboða muni jafnt draga úr útboðskostnaði vegna 
innflutnings landbúnaðarvara innan tollkvóta. Með því muni skapast svigrúm til lægra verðlags fyrir 
neytendur. Áætlað erað tekjuáhrif á ríkissjóð, með breyttu fyrirkomulagi, geti numið á bilinu 240-590 
milljónir króna til lækkunar. í frumvarpinu er fullyrt að fyrirhuguð tekjulækkun ríkissjóðs vegna 
breytinga á útboðskerfi verði af sömu stærðargráðu og það svigrúm sem mun skapast til verðlækkana 
til neytenda. SMK bendir á að nú þegar sé álagning á bæði heildsölu- og smásölustigi frjáls og Ijóst að 
sú breyting sem kynnt er, lækkun útboðskostnaðar og svigrúm til verðlækkana, muni ekki sjálfkrafa 
verða neytendum til hagsbóta. Meira þarf að koma til. í núverandi kerfi þekkist að tollkvótum sé 
úthlutað án endurgjalds, þ.e. hluti tollkvóta fyrir osta. Ekki liggur fyrir greining á því hvort það 
fyrirkomulag hefur leitt til beinna verðlækkana í smásölu og skilað beinum ávinningi til neytenda. SMK 
telur að sú leið sem farin hefur verið, að úthluta tollkvótum með gagnsæju uppboði þar sem ríkissjóður, 
fyrir hönd neytenda, fær þann ávinning sem verður af uppboðinu, sé best tii þess faiiin að ná þeim 
markmiðum að úthlutun tollkvóta sé í senn skilvirk og jafnræðis gætt. Skilar sú leið ávinningi til 
neytenda enda er ríkissjóður í eigu allra íslendinga. Það er síðan á valdi stjórnvalda hvernig þeim 
fjármunum er best varið til hagsbóta fyrir fólkið í landinu.

Framleiðslufyrirtæki á sviði landbúnaðar skapa mikið virði inn í íslenskt hagkerfi, skapa fjölda starfa og 
viðhalda búsetu í hinum dreifðari byggðum landsins. Framleiðslufyrirtækin leggja kapp sitt við að mæta 
þörfum neytenda og stjómvalda um að bregðast við aukinni eftirspurn eftir matvælum en það 
útheimtir auknar fjárfestingar. í þessu samhengi má vísa til stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnar 
Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins frá því 2013 þar sem segir;

Til að bregðast við aukinni eftirspurn eftir matvælum og hækkandi verðlagi 
verður skipaður starfshópur til að móta tillögur um hvernig auka megi
matvælaframleiðslu á íslandi og tryggja að ávinningur af aukinni eftirspurn
og sókn á nýja markaði skili sér í bættum kjörum bænda.

Þrátt fyrir umrædda stefnumörkun, og í raun hvatningu til framleiðenda, hafa stjórnvöld stóraukið 
innflutningsheimildir á erlendum matvælum. Slíkt er gert með litlum aðlögunarfresti og án greiningar 
á áhrifum breytinganna á innlendan markað. Því þarf, samhliða mati á ákjósanlegum leiðum til að lækka 
vöruverð til neytenda, að meta áhrif þeirra á rekstrargrundvöll þeirra fyrirtækja sem starfa á þessum
markaði og hafa nú þegar lagt í fjárfestingar til að mæta aukinni eftirspurn eftir matvælum sem og
vegna nýrra aðbúnaðarreglugerða. Ljóst er að umsamin aukning á tollkvótum mun ein og sér hafa
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umtalsverð áhrif á rekstrarumhverfi íslenskra framleiðslufyrirtækja. Að mati SMK er umsamin aukning 
á tollkvótum svo ríkuleg að stjórnvöld ættu í auknum mæli að draga úr slíkum innflutningsheimildum 
og þess í stað nýta tollkvótana til að mæta umræddum skorti. Áðurnefndur starfshópur ráðuneytisins 
sem fjallaði um mótvægisaðgerðir vegna tollasamninga ESB lagði til slíka lausn, þ.e. að skorti á 
tilteknum skrokkhlutum verði beint inn í tollkvóta með því að afmarka hluta ESB tollkvótans fyrir þá 
vöruflokka sem skortur er á.

SMK lýsir furðu yfir ákvörðun ráðherra að í frumvarpinu sé lagt til að úthluta 400 tonna tollkvóta 1. maí 
ár hvert vegna innflutnings á svínasíðum. Með innleiðingu tollkvóta frá ESB, sem tóku gildi árið 2018, 
var innflutningur á svínakjöti aukinn um heil 500 tonn, úr 200 tonnum í 700 tonn. Var innflutningur á 
svínakjöti innleiddur á tveimur árum eða um 250 tonn ár hvert nú síðast í sumar. Ekkert mat hefur 
verið lagt á það hvaða áhrif stórauknir tollkvótar á kjöti og unnum kjötvörum hafa þegar haft á 
framleiðslu og vinnslu kjötafurða. Þá liggurekki heldur fyrir ruðningsáhrif sem aukinn innflutningur, sér 
í lagi á alifugla- og svínakjöti, hefur haft á sölu annars kjöts. Það er því óásættanlegt að þegar nýlega er 
búið að stórauka innflutning á svínakjöti að aftur sé gripið til sambærilegra aðgerðar og í raun tvöfaldað 
það magn sem þegar hefur verið samið um. í Ijósi stóraukins umsamins tollkvóta er eðlilegt að það 
magn, sem flutt hefur verið inn á grundvelli svokallaðra skortskvóta, sé flutt inn með 
innflutningsheimildum framangreindra tollkvóta en ekki sé búinn sérstakur viðbótakvóti fyrir 
svínasíður. Er ennfremur óljóst hvort slíkt ákvæði standist jafnræðisreglu stjórnarskrár lýðveldisins 
ísland nr. 33/1944.

í júní 2019 var skipaður starfshópur um þróun tollverndar og stöðu íslensks landbúnaðar gagnvart 
breytingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi sem liður í aðgerðaráætlun ráðherra sem miðar að því að 
efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar 
matvælaframleiðslu. Hefur sá hópur ekki skilað af sér niðurstöðum og því sætir það furðu að 
ráðuneytið skuli á þessum tímapunkti ráðast í enn meiri innflutning.

Virðingarfyllst,


