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FORSLAG TIL ENDRINGER I KONSERVESORDNINGEN - HØRINGSSAK

Det vises tit mottatt høringssak om forstag til endringer i forskrift som regulerer

konservesordningen, jf departementets brev av 4. mars 2011. Det fremgår av

høringsnotatet at departementet forestår å erstatte dagens regelverk (tollfrie

importkvoter) med tollsatser for eplesaft, eplekonsentrat og eptegutp. Satsene er foreslått

satt til 4 kroner pr kg for eplesaft og 5 kr og 5,75 kr for henholdsvis eptekonsentrat og
eptegutp. Formåtet skat ifølge departementet være å utjevne industriens råvarekostnader

ved bruk av henholdsvis norsk og utentandsk råvare.

HSH mener at Norge i utgangspunktet bør lempe på gjeldende importrestriksjoner.

Omlegging tit et tariffsystem som med høy grad av sannsynlighet vil medføre økte

råvarekostnader og dermed i realiteten gi økte handetsrestriksjoner på epteråvarer, er

etter vårt synspunkt i så måte et steg i feit retning. Det kan også anføres at omtegging til

tariffsystem vil være lite hensiktsmessig sammentignet med videreføring av nåværende

ordning. HSH vit her vise til opplysninger fra næringen selv som fremholder at det hittil

ikke har vært et problem for bransjen å få avsatt industriepter under gjeldende

kvoteregter.

I tittegg vit endring av dagens ordning med tottfrie importkvoter kunne få uheldige

samfunnsmessige konsekvenser fordi forbrukerne mest sannsyntig vit påføres vesentlig

høyere priser på nesten hele volumet av foredlede epteprodukter. HSH vit her vise til og

uttrykke sin støtte til uttatelsene avgitt av Konkurransetitsynet i denne høringssaken.

HSH finner ikke å kunne støtte det foreliggende forstaget og ber departementet å

videreføre dagens ordning med tollfrie kvoter for konservesbedrifter som avtar et

minstekvantum av norske industriepter.
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