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HØRING OM FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM FORDELING AV

TOLLKVOTER  FOR LANDBRUKSVARER

Vi viser til Landbruks-  og Matdepartementets  (LMD) brev av 29.06.2010,  vedrørende
forslag til endring  i forskrift  om fordeling  av tollkvoter  for landbruksvarer.

TINE SA vil i  hovedsak kommentere de elementer som er  knyttet til "pkt 2.2. Utnyttelse
av tollkvoter for ost fra EU"

Innledningsvis vil vi slutte oss til de vurderinger LMD gjør omkring krav til deltakelse ved
auksjon. Hele ordningen vil tjene på at det er økonomisk seriøse aktører som tar del i
aktiviteten rundt de ulike tollkvoter.

Utn ttelse av tollkvoter for ost fra EU - N kom merkvoten

Den foreliggende importstatistikken fra SSB viser en vekst i importen av ost til og med
juli 2010 på 9 %. Det bekrefter den verdi som ligger i de foreliggende importmuligheter
av ost fra EU\EFTA. Vi registrer også en vekst i importen av ost til full toll. Denne
situasjonen gjør at forvaltningen av disse rettigheter blir særdeles viktig for
konkurransen på ostemarkedet og at muligheten forbeholdes aktører innen hele
verdikjeden og ikke blir rettigheter som benyttes som omsettbare verdipapirer. LMD sine
forslag til endringer i forskriften oppfattes å underbygge denne prinsipielle holdningen til
forvaltning av osteimporten.

Noen kommentarer til de foreliggende forslag:

§ 34 Bankgaranti.

TINE SA uttalte ved fjerningen av kravet å stille bankgaranti for "frikvoten", at det
prinsipielt burde være like ordninger for alle typer rettighetshavere i ordningen. Den
foreslåtte endring er i tråd med dette prinsippet.

§ 37. Fri kvote

LMD forslår å fjerne bestemmelsen om eierskapsbegrensninger knyttet til
nykommerkvoten. Det argumenteres her ut fra en administrativ vinkling og at man ser
på kvoteutnyttelsen som det viktigste punktet. Man kan ha forståelse for argumentet,
gitt at det per dato er over 200 aktører som deltar i osteimporten under denne
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bestemmelsen .  Samtidig vil vi nok en gang understreke hvor viktig det er å ivareta
intensjonen om mangfold og at dette ikke skal bli en kamp om et verdipapir ,  uten at det
eksisterer reelle interesse for import, eller at en prøver å utviderede sien rettigheter
basert på nye selskapsdannelser. Vi forventer at Statens Landbruksforvaltning fremdeles
har fokus på dette området .  Her kan også bestemmelsen om fastsettelse av minimums-
og maksimumskvoter brukes aktivt.

§ 38. Ostetyper

Intensjonen bak osteavtalen med EF, var å legge til rette for import av supplerende
produkter. Denne intensjonen har i mindre og mindre grad blitt lagt vekt på gjennom de
etterfølgende forhandlinger med EU.  Derfor må vi bare ta til etterretning av den
historiske intensjonen i dag har utspilt sin rolle. Ut fra denne situasjonen ser vi det som
prinsipielt riktig at alle aktører forholder seg til de samme rammebetingelser når det
gjelder produktomfanget.

§39. Rapportering

Ut fra de endringer og den argumentasjon som vektlegges i høringsdokumentet er vi
enig at behovet for eksisterende rapportering ikke er tilstede.

EØS-avtalens  artikkel 19 (2010)

Den siste forhandlingsrunden med EU med utvidelse av ostekvoten ,  har introdusert
auksjon som et fordelingssystem .  Det er rimelig å anta at interessen for kvotene vil bli
stor .  I den sammenheng vil det være viktig å få etablert praktiske gode løsninger. Et
viktig element i dette vil etter vår mening være å benytte den muligheten som ligger i §
14 om minimums-og maksimumsandeler ,  slik at flere aktører kan få tilgang til den
importmuligheten som foreligger.

De historiske rettighetene for osteimport vil bli tatt bort fra og med 2014. LMD
signaliserer at en ny revisjon av forskriften vil skje i forkant av denne endringen. TINE
SA vil påpeke at det er viktig å komme frem til en nytt fordelingsprinsipp som gir
forutsigbarhet for de aktører som har innhatt de historiske rettighetene og som
hensyntar situasjonen på det nasjonale markedet.
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