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

Samtök iðnaðarins (hér eftir „SI" eða „samtökin") fengu frumvarp til laga um breytingu á 
búvörulögum og tollalögum nr. 99/1993 (úthlutun tollkvóta), 376. mál til umsagnar. Með 
frumvarpinu er lagðar til breytingar á úthlutun tollkvóta sem ætlað er að lágmarka áhrif 
kórónuveirufaraldursins á innlenda framleiðslu landbúnaðarafurða.

Fyrir ári síðan var lagt fram frumvarp þess efnis að breyta úthlutunarreglum tollkvóta þegar 
teknar voru upp reglur um jafnvægisútboð. Var það frumvarp unnið með hliðsjón af þeim 
tillögum sem starfshópur sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði um endurskoðun 
á regluverki um úthlutun tollkvóta landbúnaðarvara. Hlutverk hópsins var, meðal annars, að 
finna leiðir til að koma ávinningi sem skapast með þeim takmörkuðu gæðum sem felast í 
úthlutun tollkvóta í meira mæli til neytenda í formi lægri vöruverðs. Meginefni þess frumvarps 
fólst í því að breyta aðferðarfræði úthlutunarinnar og með því að draga verulega úr kostnaði 
þeirra sem fá úthlutað tollkvóta. Meginmarkmiðið var því að auka ábata neytenda í formi lægra 
vöruverðs.

Í því frumvarpi sem nú er lagt fram er eldra útboðsfyrirkomulagi tollkvóta endurvakið, 
tímabundið til 1. febrúar 2022. Í greinargerð segir að meginmarkmið frumvarpsins snúi að því 
að lágmarka áhrif kórónuveirufaraldursins á innlenda framleiðslu. Bent er réttilega á í 
greinargerð frumvarpsins að eftirspurn eftir matvælum hefur dregist mikið saman á sama tíma 
og innflutningur samkvæmt tollkvótum hefur haldist óbreyttur og að innlend 
matvælaframleiðsla tekur það högg og við því þurfi að bregðast.

Óumdeilt er að tvíhliða samningur Íslands og ESB um viðbótarfríðindi í viðskiptum með 
landbúnaðarvörur hefur haft töluverð áhrif á íslenskan landbúnað og á smásölumarkað 
landbúnaðarvara. Samkeppnisstaða innlendra framleiðenda hefur skekkst verulega með 
tilkomu samningsins. Þá liggur ljóst fyrir að úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu mun einnig 
hafa grundvallarbreytingar í för með sér.

Ofan á þessa skökku samkeppnisstöðu hafa áhrif kórónuverufaraldursins bætt gráu ofan á 
svart. Í því samhengi er vert að geta þeirra fjölmörgu aðgerða sem nágrannalönd og ESB hafa 
gripið til vegna áhrifa faraldursins á innanlandsmarkaði sína. Gripið hefur verið beinna aðgerða 
í formi hagstæðara lána og ábyrgðaryfirlýsinga, beina styrki og aukinna framleiðslugreiðsla. 
Þá hefur einnig verið gripið til sértækari aðgerða til að styðja markað með landbúnaðarvörur til 
að mynda undanþágu frá samkeppnisreglum ESB, geymslustyrki fyrir kjöt- og mjólkurafurðir 
og fleira. Samtökin geta því ekki annað en furðað sig á því að aðgerðir íslenskra stjórnvalda 
takmarkist við að breyta fyrirkomulagi við úthlutun tollkvóta. Engin greining liggur fyrir með
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hvaða hætti breytingar á úthlutun tollkvóta nái að lágmarka áhrif kórónuveirufaraldursins á 
innlenda framleiðslu landbúnaðarafurða, sem er meginmarkmið frumvarpsins.

Þá er þess getið í greinargerð með frumvarpinu að nauðsynlegt þyki að takmarka áhrif 
kórónuveirufaraldursins og draga úr því tjóni sem innlendir framleiðendur hafa orðið fyrir. Undir 
þau sjónarmið taka samtökin heilshugar undir en eru ekki sammála því að þessi breyting, ein 
og sér, styðji á nokkurn hátt áætlun stjórnvalda að bæta samkeppnisstöðu innlendrar 
matvælaframleiðslu. Betur má ef duga skal.

Virðingarfyllst,
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viðskiptastjóri á framleiðslusviði


