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Vedr. avgift- og gebyrfinansiering av matforvaltningen

Vi viser til brev 10.07.2003vedrørendeavgift- oggebyrfinansieringav matforvaltningen.

Innledningsvisvil vi understrekeat deterviktig at matenvi omsetteri Norgett trygg.

Årlig brukerdetnorskelandbruketbetydeligeressurserpååsikregod plante-ogdyrehelse.
Detteutgjøret avgjørendegrunnlagfor å sikretrygg mat. Oppgaventil denoffentlige
matforvaltningeneråetablereregelverkog føre tilsyn medat næringafølgerxippsitt
ansvarfor trygg mat. En finansieringav detoffentligetilsynetgjennomavgifterog ge.hyrgr
skaperettervårmeningen uheldigkobling ut fra detoverordnedeprinsippom-atitilsynet
skal væreuavhengigav næringsaktørene.NorgesBondelag mener derfor prinsipielt at
finansieringaav matforvaltniugeni hovedsakborskjeviaoffentligebevilgninger.

I forhold til konkurransesituasjonenfor norskmatvareproduksjonerdetavgjørendeat
kostnadsnivåeti varekjedenholdesnede.

1. Gebyrfor særskilteytelserI Forskrift om~iebvrfor særskilteytelser
NorgesBondelagmenerat matforvaltningensarbeidmedå utstedenødvendige
godkjenningerI attesterfor at envirksomhetskalkunneutøvesin virksomhetkun-bør
deifinansieresgjennomgebyrer.Mulighetenfor fullfinansieringav en tjeneste-børkun
benyttesi detilfeller hvorbrukerberom tjenesterutoverdet lovpålagte(nødvendige).

NorgesBondelagmenerat deter uheldigatdet i forskrifisforslagetåpnesfor at detkan
benyttesforskjelligetimesatserfor forskjelligebransjer.I høringsnotatomforenklet
modell for finansieringav matforvaltningenble detgjort vurderingeri retningav at
gebyrnivåetfor sjømatburdeleggeslavereennlandbruk.Vi vil nok en gangunderstrekeat
ogsålandbruksbasertnæringsmiddelindustrier sværtfølsomoverfor forverringav
konkurransevilkårenemot importertematvarer.
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3. Avgift for tilsyn 02 kontroll

Forskrift ommatproduksjonsavgjt
I forslagetleggesdetopp til at matproduksjonsavgiftenskal finansieretilsyn og kontroll av
såvarersomikke går til næringsmiddeiproduksjon.Så lengeavgifisgrunnlageterråvarertil
næringsmiddeiproduksjonsåbørikkemidler fra denneavgiftenbrukestil å dekke
aktiviteterknyttet til såvarersomikke benyttestil næringsmiddeiproduksjon.

Tilsvarendebørtilsynog kontroll meddyrehelsehosselskapsdyrikke finansieresgjennom
matproduksjonsavgiften.I ogmedat detetableresen egenforskrift om avgift på får til dyr
somikke inngåri matproduksjon,børdetteeventueltfinansieresoverdenneavgiften.

For spesialproduktersomkreveren betydeligtilsynsinnsatssomfor eksempeløkologiske
produkterog produktermedbeskyttedebetegnelser,børmerkostnadenprimærtdekkes
overstatsbudsjettetog sekundærtvia en egenavgift I gebyrpå disseproduktene.

I forhold til importertevarerer vi enigi atkontroll av dennebørha funnetstedpå
opprinnelsesstedet.I praksisservi likevel at deterbehovfor og utføresrelativtmye
kontroll og tilsyn medimportertertematvarer.Nårdetgjelderfor eksempelffinn av
plantevernmiddelrester,er frekvenseni importertevarerbetydelighøyereennfor norske
varer.Ut fra prinsippetom etrisikobaserttilsyn, vil detderforværebehovfor betydelig
tilsynsinnsatsfor deimportertelandbruksproduktene.I sumer detderforikke grunnlagfor
åhevdeat kostnadeneved tilsynsinnsatsengenereltvil værelaverefor importertekontra
norskevarer.NorgesBondelagkreverderforat avgiftenblir den sammefor
norskproduserteog importertevarer.

Forskrift om avgjipåfår til dyrsomikke inngår i matproduksjon
Sombeskrevetovenformenervi at ogsåtilsyn og kontroll meddyrehelsehosselskapsdyr
børomfattesav virkeområdefor denneavgiften.
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