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HØRING FINANSIERINGAV MATFORVALTNINGEN

Det visestil departementetshøringsbrevav 1desemberd.å.somkom ossihende16.ds.Jan-
ledning forsinkelsenmv. har vi sendtbrev datert16.sm. til LD ved ekspedisjonssjefOudbrand
Bakkenhvorvedvi regnermedordnedehøringsforholdi fremtiden.

Videretillater vi oss å refereretil brev av 28.3.03 fra NCF til Helsedepartementetom forslag
til endringav lov av 19maimi3 om tilsynmednæringsmidlermv., brev av 25.3.03fraNCF
til LD medkommentartil høringsnotatom forenkeltmodell for finansieringav matforvalt-
ningen,brev av 21.8.03om høringavgifts- og gebyrfinansieringav matforvaltningenog brev
av 28.3.03 fra NCF til HD om høringsnotatom ny matlov.

Om forslagtil forskrift om avgifterog gebyrfor åfinansierematforvaltningensomforutsettes
å tre ikraft fra og med04 dvs, en månedetterat denble sendtpåhøringinkludert romjulen,
har vi følgendebemerkninger:

1. Innkrevningsmodell

Vi ber om at sistesetning“menden skal i størstmulig gradskje hosgrossistene”blir strøketi
annetpunktumi § 5 Avgift for norskprodusertelandbasertenæringsmidlerog at eksempelvis
følgendeformuleringvelges:” Mattilsynetbestemmerhvor innkrevningskal skje ettersamråd
medbransjen”.

Nårdetgjelderde norskprodusertelandbasertevarenesomdistribueresvia dagligvaregrossis-
tene,børavgiftenei størstmulig gradkrevesinn av myndighetenefra de aktørersom er av-
giftspliktige. Det er flere storeog i sitt produktområdedominerendeindustribedriftersom er
avgiftpliktige. Det erpå ingen måtenaturligeller praktiskat dagligvarehandelenskal kreve
inn avgiftenefor slike avgiftspliktigeaktører.En sværtstorandelav norskprodusertematvarer
distribueresdessutendirektefra fabrikk til tusenvisav butikkerorganiserti dagligvarehande-
lens kjederogeraltsåikke innom grossisteni detheletatt.

Situasjonener ikke densammesom innenfrukt- og grøntsektorenhvorflere tusensmåleve-
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randørerselgeret begrensetproduktutvalginnenett vareområdetil noenfå frukt- og grønt-
grossistersomstod setthardistribusjonssentralersomerfysisk atskilt fra restenav-distribu-
sjonssystemetfor dagligvarer.Departementetkan derfor ikke benyttedennespesialsektoren
sommodell for innkrevningssystemet.Herdreierdetsegom at spesialgrossisteneinnkrever
på vegneav førstehåndsomsetningog ikke på ferdigvarersomkommerfra industrien.

Videreoppstårlangt størstedelenav kontroll- og tilsynsoppgavenei ledd i verdikjedenforut
for dag1ig~arehandeisleddet.Dagligvarehandelener i liten gradavgiftspliktig og børikke
kunnepåleggeså kreveinn næringsmiddelavgiftersomnaturligpåløperi tidligereledd i ver-
dikjeden.

For ferdigvarerfra industriener detav flere årsakervedkommendeindustribedriftsomer det
naturligeinnkrevningspunkt.Kontrollmyndigheteneforutsettesåha retttil å foretaboketter-
synfor kontroll av de avgifispliktige en kontroB som forenkleshvis punktetfor avgiftsirrn-
krevningfaller sammenmedpunkt for avgiftsbetaler.Ellersvil detkunneoppståetkomplisert
mellomregnskapmellomindustri og dagligvarehandel

Mattilsynetborikke kunnefastsetteretningslinjerfor innbetalingsmåtenellerbestemmehvor
innbetalingenskal skje utenetterhøringav og samarbeidmeddeberørtei næringslivet.

2. EOS-avtalen

Deter foreslåttbetydeligetilsynsavgifierfor importertevarerutenatvi har fått forelagtnoe
regnestykkesomviserberettigelsenav detteavgifisnivåi forhold til dentilsynsaktivitetsmn
krevesi Norge.I og medateksempelvisvarenesomimporterestil Norgefra EOS-landhar
værtkontrollert i eksportiandet,måmanregnemed at særligpåemballerteferdigvarrreraet
behovfor lavekontroll- og tilsynsoppgaverpånorskside.Vi imøteseret regnskapsomviser
atdet foreslåtteavgifisnivåikke inneholderelementersom utgjøren konkurransevridningpå
importeni favør av norskprodusertvare.

Vi harmerketoss atpånorskprodusertevegetabiliautgjørden foreslåtteavgiftssatsentt8t%
menspå importsidenersatsenfor importertråvaresatttil 1,43 %. I utgangspunktetserdetut
ti] at forslagetrepresentereren sterkavgiftsmessigdiskrimineringi forhold til import av frukt
og grønt. Hvordanavgiftsnivåeter for andrebasislandbruksvarerfra EU i forhold til kontroll-
og tilsynsbehovet,vet vi ikkejfr. bemerkningeneovenfor.Oster en annenvarefra EU som
kommerunderbegrepetbasislandbruksvarerog kanskjegår inn i departementetsxlefmisjon
av råvarefor avgiftsformål.Herkandetværeviktige elementerav konkurransevridningsom
er i strid medEDS-avtalen.

3. Kostnadseffektivisering

Når forbrukernegjennomnæringslivetforutsetteså finansieresåstor del av matforvaltningen
somregjeringenleggeropp til - nestenhele— måaktørenei næringslivetkunnestille krav til
mattilsynetskostnadseffektivitet.Vi imøteserfull åpenhetom en vurderingsåtidlig sommu-
lig fra myndighetenesside omressursbruki forhold til risikobaserttilsyn og at aktøreneher-
underdagligvarehandelen,trekkesinn i en dialog om dettetidlig på nyåret.
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4. Manglende høring

Vi har samvittighetsfulltgitt uttrykk for ovenståendesynspunkteri nevntehøringsuttalelser.
Det er forbausendeat ikke myndigheteneer mer lydhøreoverfornæringslivets-oppfatninger.
Inntrykketer i stor gradat høringsprosessenikke harden innflytelsedenfortjeneri forhold til
hovedtyngdenav de aktørersomskal kontrolleresog at myndighetenei betydelig-gr’ad”teveri
sin egenverden i forhold til matmarkedet.Mye tyderogsåpåat interessenetil primærnær-
ingenog tankegangenfra reguleringav dennespiller overi saksbehandlingen.

NCF representerermedlemsbedriftersomstårfor ca.60% av dagligvareomsetningentil for-
brukeri Norge,en bransjegrensom etter sysselsettinger omtrentlike stor somnæringsmid-
delindustrien.Viderehar vi en sentralplassi trygg-matsamarbeidetmellomde 4 dagligvare
handelsgrupperingeri Norge.
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