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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum og tollalögum nr. 99/1993
(úthlutun tollkvóta), 376. mál.

Til umsagnar er frumvarp til laga sem felur í sér breytingu á regluverki við úthlutun tollkvóta vegna 
landbúnaðarvara. Í greinargerð með frumvarpinu er tilgreint að meginmarkmið frumvarpsins er að 
lágmarka áhrif COVID-19 faraldursins á innlenda framleiðslu landbúnaðarafurða. Samtök mjólkur- og 
kjötvinnslufyrirtækja, SMK, fagna því öllum þeim skrefum í stuðningsaðgerðum stjórnvalda til að 
bregðast við því alvarlega ástandi sem innlendir framleiðendur hafa þegar orðið fyrir.

Samkvæmt frumvarpi er lagt til að eldra fyrirkomulag útboðs tollkvóta verði tímabundið tekið upp að 
nýju, eða til 1. febrúar 2022. Með lagabreytingum sem tóku gildi 1. janúar á þessu ári var komið á nýrri 
aðferð við úthlutun tollkvóta, jafnvægisútboði. Með því fyrirkomulagi var ítrekað að sú breytingmyndi 
draga verulega úr útboðskostnaði vegna innflutnings landbúnaðarvara innan tollkvóta. Benti SMK á að 
álagning á bæði heildsölu- og smásölustigi væri frjáls og benti réttilega á að sú breyting myndi ekki 
sjálfkrafa verða neytendum til hagsbóta.

SMK telur að sú leið sem nú er tekin aftur upp, að úthluta tollkvótum með gagnsæju uppboði þar sem 
ríkissjóður, fyrir hönd neytenda, fær þann ávinning sem verður af uppboðinu, sé best til þess fallin 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.

SMK bendir á að 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 stjórnvalda 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;

Þrátt fyrir umrædda stefnumörkun, og í raun hvatningu til framleiðenda til að bregðast við aukinni 
eftirspurn, hafa stjórnvöld farið í þveröfuga átt og stóraukið innflutningsheimildir á erlendum 
matvælum. Slíkt hefur verið gert með litlum aðlögunarfresti og er ljóst að umsamin aukning á 
tollkvótum síðustu ár hefur haft hafa gríðarleg áhrif á rekstrarumhverfi íslenskra framleiðslufyrirtækja. 
Við þetta má bæta að á sama tíma og innflutningur landbúnaðarvara hefur stóraukist á síðustu árum 
hefur útflutningur ekki verið að fylgja þeirri þróun, en tekjur af útflutningi nú eru þær sömu og þær 
voru árið 2010. Með núgildandi tollasamningi við ESB hefur því hallað verulega á íslenska 
framleiðendur með sístækkandi hlutdeild evrópskra framleiðanda á innanlandsmarkaði. Á sama tíma 
og tollkvótar fyrir nautakjöti, svína- og alifuglakjöti hafa aukist úr 650 tonnum í 2600 tonn hefur

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.

mailto:nefndasvid@althingi.is


tollkvóti Íslands til ESB fyrir lambakjöti verið aukinn úr 1850 í 3000 tonn. Ítrekað hefur verið bent á að 
engin þörf hafi verið á þessari aukningu og því galið að skipta á kvóta sem ekki er notaður til útflutnings 
fyrir kvóta sem stækkar markaðshlutdeild evrópskra framleiðanda á innanlandsmarkaði. Staðan hjá 
íslenskum framleiðendum er því orðin grafalvarleg og að sama skapi orðin skaðleg fyrir íslenskan 
landbúnað. Það er því mikilvægt fyrir stjórnvöld að spyrna við fótum og fylgja eftir fyrirætlan að bæta 
hag innlendrar framleiðslu sem birtist í stjórnarsáttmála.

Þrátt fyrir þau skref sem stigin eru í frumvarpinu, með breytingum á úthlutun tollkvóta, þarf meira til. 
Jafnt hjá nágrannalöndum okkar sem og annarsstaðar í Evrópu hefur þegar verið gripið til víðtækra 
stuðningsaðgerða vegna þess alvarlega ástands vegna COVID-19. Í því má nefna almennar og 
sértækar aðgerðir fyrir bændur, meðal annars með hagstæðum lánum, ábyrgðaryfirlýsingum, beinum 
styrkjum og aukinni fyrirframgreiðslu. Þá er vert að geta þeirra fjölmörgu aðgerða sem eru til þess 
fallnar að styðja og vernda innanlandsmarkaði með landbúnaðarvörur, til að mynda undanþága ESB 
frá samkeppnisreglum. Allt til þess fallið að vernda innanlandsmarkaði frá frekari áfalli. Að sama skapi 
er það ábyrgðarhluti íslenskra stjórnvalda að styðja við íslenska framleiðslu með því að vernda 
samkeppnisstöðu íslenskra framleiðenda
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