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Høring av forslag til endringer  i forskrift  om fordeling  av tollkvoter for
landbruksvarer

Det vises til høringsbrev av 29. juni då fra Landbruks- og matdepartementet om forslag til
endring av tollkvoteforskriften for landbruksvarer. Norges Bondelag har følgende
kommentarer til endringsforslagene:

Norges Bondelag mener det kan være gode administrative grunner for å slette kravet til
bankgaranti, men det kan ikke bare være snakk om administrative lettelser i den norske
forvaltningen av osteimporten. Import til EU vil fortsatt kreve bankgaranti. Norges
Bondelag mener det må være en balanse i rammebetingelsene på begge sider av grensen.

Vi vil minne om at formålet med osteavtalen i sin tid var samhandel for å supplere
hverandres marked med nye oster. Det ble forutsatt at ostene skulle omsettes til priser som
ikke presset markedsprisene i verken Norge eller daværende EF. Selv om ostelisten og
80/20-regelen tas bort, forutsetter Norges Bondelag at de to hensynene fortsatt gjelder, slik
at målprisen på melk kan oppnås selv med et større importvolum av ost.

Vi forutsetter videre at de sterkt økte kvotene brukes etter forutsetning om at de skal føre
til økt tilbud til forbrukeren av nye merkevarer og ikke brukes til import av volumvare eller
selges under andre varemerker.

Norges Bondelag vil foreslå følgende tekstendring i § 14:
For hver auksjon kan Statens landbruksforvaltning fastsette en minimums- og
maksimumsandel av tollkvoten som den enkelte budgiver kan legge inn bud på.

Norges Bondelag vil foreslå følgende tekstendring i § 30:
På det tidspunktet kvoteeier vet at det ikke blir aktuelt å importere sin tildelte kvoteandel
innen kvoteåret, skal...........

I innledningen til Vedlegg 1 foreslår Norges Bondelag følgende tekst:
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Kvotene gjelder for de produkter som var klassifisert under de aktuelle varenummer i
tolltariffen på det tidspunkt da forskriften ble iverksatt. Endringer i tolltariffens
varenummer medfører........

Tollsatsene under kolonne III er de som ble vedtatt da avtalene ble inngått. Inngåtte
frihandelsavtaler kan åpne for import til lavere tollsatser enn de som fremkommer under
kolonne III. SLF vil informere om dette før en fordeling av kvoter.

Norges Bondelag viser til pkt 4 administrative og økonomiske konsekvenser:  Norges
Bondelag forutsetter at det ikke er tale om en formell notifikasjon til EU,  men om gjensidig
utveksling av informasjon om utviklingen i osteimporten.

Vennlig hilsen

Astrid Solberg Chr. Anton Sme shaug


