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HØRINGSSVAR- UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM TOLLNEDSETTELSER FOR

LANDBRUKSVARER SOM G]ENNINNFØRES ETTER BEARBEIDING I UTLANDET.

Vi viser til  landbruks-og  Matdepartementets  brev av 11.5.2006 vedrørende utkast til
forskrift om  tollnedsettelser  for landbruksvarer  som gjenninnføres etter bearbeiding i
utlandet.

Bakgrunn  - generelle  kommentarer.

TINE vil gi  noen betrakninger om det forliggende forslag til  ny forskrift , men vi vil
primært henvise til høringsbrevet fra Norsk Landbrukssamvirket.

Norsk næringsmiddelindustri og norsk landbruk er avhengig av et velfungerende
importvern for matvarer. I det legger vi at tollvernet i seg selv må gi beskyttelse for det
kostnadsnivå vi har i Norge  ,  både når det gjelder råvarepriser og generelt industrielt
kostnadsnivå. Samtidig må vi ha forutsigbarhet med tanke på forvaltningen av tollvernet
og at de ulike ordninger innen sektoren,  som for eksempel utenlands bearbeiding, ikke
er med på å undergrave den overordnede målsettingen.

Vi har registerte at de tidligere ordninger på en utilsiktet måte,  har gitt mulighter til å
omgå de betingelser som ligger i det ordinære tollvernet.  Dette har medført ulike
konkurransebetingelser for aktørene .  Aktører ,  også utenfor næringsmiddelindustrien
rekker, har bare marginalt benytte norske råvarer i de ferdigvarer som har vært
reimportert. Dette har gitt norsk næringsmiddelindustri en utilsiktet konkurranseulempe.
Det nye regelverket fra 1. juli 2005, har riktignok umuligjort denne praksis, men
fremdeles gir dagens ordning en konkurranseulempe for hjemmebasert industri.

Det forliggende forslag er etter TINE,s vurdering i tråd med den overordne målsetting,
gjennom tollvernet legge til rette for en norsk næringsmiddelindustri basert på norske
ravarer.  Samtidig legger forslaget til rette for fleksibilitet ved å gi industrien mulighet til
å delta i utviklingen i ny teknologi og få gjennomført mindre produksjoner av produkter
ute, hvor det ikke finnes realistiske muligheter til å etablere lønnsom produksjon i
Norge.

TINE vil slutte seg til det utkast til ny forslag som departementet har utformet.
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Når det gjelder spesifikke kommentarer til de enkelte paragrafer henviser vi som
tidligere nevnt til felles kommentarer fra Norsk Landbrukssamvirke.

TINE vil imidlertid  gi følgende kommentarer til noen paragrafer:

§ 1. Formål. For å få tydeliggjort intensjonen med ordningen, har den forslåtte
formålsparagraf fått en riktig ordlyd, hvor både industridimensjonen og
ambisjonsnivået (mindre produksjonstilpasninger) er tydeliggjort.

- § 3 Vilkår for tollnedsettelse. Vi slutter oss til vilkåret om egenproduksjon i Norge
innen det gjeldende produktsegment. Dette skaper nødvendig forutsigbarhet for
denne type ordninger og er med å understreker ordningens plass innenfor det
"totale " importvernet.

- § 6. Bearbeidingstoll.  Selv om av kostnadsforskjellene mellom Norge og EU innen
våre produktområder kan være høyere enn de nevnte 8 % som er forslått, vil
TINE etter en samlet vurdering slutte seg til det forliggende forslag.

- § 12. Dispensasjon. Forskriften åpner for at Statens Landbruksforvaltning i
særlige tilfeller kan gi dispensasjon .  Det er viktig å ha en mulighet til å gi
dispensasjon,  hvis det viser seg å oppstå helt utilsiktede konsekvenser av den
nye forskriften.

Med vennlig hils
E BA

Z Br  ø .
Leder Politikk og Samfunnskontakt

Lars Sandstad
Strategirådgiver


