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Høring - forslag til endringer i ordningen for utenlands bearbeiding av
landbruksvarer

Det vises til brev av 04.07.2011 fra Landbruks- og matdepartementet angående
ovennevnte høring. Utenriksdepartementet har følgende kommentarer i saken:

Ordningen for utenlands bearbeiding av landbruksvarer ble etablert i 2007. Ordningen
er også akseptert av EU — selv om EU hadde motforestillinger da den ble etablert.I
forhold til våre WTO forpliktelser dreier det seg om en ordning med administrativ
nedsettelse av toll, dvs anvendte tollsatser som er lavere enn den tilsvarende bundne
tollsats. Utenriksdepartementet ser derfor ingen prinsipielle innvendinger mot å
etablere en tilleggskvote på 200 tonn for utenlands bearbeiding av reinkjøtt i den
eksisterende forskriften. Det er for øvrig positivt at den nye kvoten kommer i tillegg til -
og ikke splittes ut av - den allerede eksisterende kjøttkvoten på 1080 tonn.

Det som er spesielt med denne nye kvoten i forhold til øvrige kvoter under ordningen,
er at det stilles geografiske krav til hvor utførselen skal finne sted (ut-førsel av levende
rein kun over grensestasjoner mellom Norge og Finland) og begrensninger
bearbeidelsen (kun slakting). Så vidt en kan forstå innebærer det geografiske kravet
ikke en formell begrensning i forhold til hvor bearbeidingen kan finne sted, og bør
således ikke være i strid med MFN forpliktelsene i WTO. Ut fra formålet med kvoten,
kan en heller ikke se at disse begrensningene er urimelige. I tilfeller hvor en aktør
ønsker bearbeiding utover slakting, kan tollettelse etter ordningen tilstås gjennom
søknad og tildeling fra de to ordinære kjøttkvotene på henholdsvis 1080 og 5520 tonn.
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De kan heller ikke anses å være i strid med hvilke krav som kan stilles.

Når det gjelder LMDs forslag til endringer i forskriftens § 4, er det mulig at referansene
til vareomfanget er noe unøyaktige. Varenummer 02.08.9010 omfatter tunger av alle dyr
under posisjon 02.08, ikke bare rein. Videre omfatter varenummer 02.08.9029 ikke bare
innmat av rein, men også utbeinet kjøtt av rein. Det bør derfor vurderes om "ex" bør
tilføyes foran disse to varenumrene.
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