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Landbruks  -  og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo

Deres ref.:
200601509

Vår ref.:
3621301/293/06  BTS

Dato:
14. juni 2006

Høringsuttalelse om ny forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som
gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

YS viser  til høringsbrev fra departementet av 11. mai 2006 vedrørende ovennevnte.

YS vil uttrykke  full støtte til at Landbruks og Matdepartementet nå endrer gjeldende
forskrift.  Vi er også tilfreds med de foreslåtte endringene ,  som samlet sett vil bringe
ordningen tilbake til sitt opprinnelige formål.

Det er viktig for hele bransjen å ha et velfungerende importvern og at dette sikrer
stabilitet i forhold til å opprettholde volumer. Slik som forholdene har utviklet seg har Besøksadresse:

utenlandske aktører fått utnytte sin ledige kapasitet på bekostning av norsk industri,
og som har fått dårligere utnyttelse av kapasiteten .  Dette har utgjort en potensiell  Brugt.19
trussel mot norske industriarbeidsplasser.

Etter YS'  oppfatning har også enkelte firmaer i Norge spekulert i dette og brukt Postadresse:

ordningen til noe helt annet en det som var tiltenkt. Dette ville på sikt ha svekket
norsk landbruksproduksjons konkurranseevne og gjort denne del av norsk industri  Postboks9232

mindre effektiv.

Vi mener at forslaget som nå fremmes gir forskriften et innhold som passer til det
tronland

som er det opprinnelige formål med forskriften.
0134  Oslo

YS foreslår imidlertid endringer på noen punkter:
Org. nr.:

Bearbeidingstollen som er foreslått på 8 %  er muligens dekkende for de fleste
landbruksprodukter.  Behovet kan imidlertid variere,  og for kjøtt og kjøttvarer
bør tollsatsen være høyere .  Vi foreslår her 20  %  for å ha tilstrekkelig 971454431

beskyttelse.
Telefon:

• Formålsparagrafen synes fullt ut dekkende for hva som er hensikten og
forutsetningen for utenlands bearbeiding . YS mener imidlertid  at man må 21013600
avklare om hvorvidt emballering og pakking er tilstrekkelig grunnlag for å
oppfylle kravet til "egenproduksjon".  Etter vår mening er ikke dette en
tilstrekkelig definisjon for å oppfylle kravet til egenproduksjon . Telefaks:

21 01 37 20  E



YS støtter for øvrig de  foreslåtte endringene og ber om  at disse trer i kraft  så raskt
som mulig.

Med vennlig hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Yørn Tore Stølen
Sjeføkonom


