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Merknadertil utkast til forskriftom endringav forskriftom tildelingav
tollkvoterfor landbruksvarer

Forskriftsenhetener kjentmedhøring28.mai2013avutkast tilforskriftomendringav
forskriftomfordelingavtollkvoterfor landbruksvarer.Vihar gjennomgåttogvurdert
utkastetsstrukturelleog regeltekniskesider oghar følgendemerknader:

Generellemerknader

Nårenkelteledd ellerpunktumi en bestemmelseoppheves,er det ikkenødvendigå
gjengihele bestemmelsenslikdenvillydeetter opphevelsen.I stedetkan manfor
eksempelskrive«§10sisteledd oppheves».Hvisflereleddfølgeretter leddetsom
oppheves,angirmannormalthvasomskalskjemed de etterfølgendeleddene,se
Lovteknikkoglovforberedelseside80.

Viforeslårfleresteder å endre substantivformertilverb og å unngåå brukenakent
substantiv.Eksemplerpå detteer «dentildeltekvoteandelen»framfor«tildelt
kvoteandel»og «fordelertollkvoter»framfor«forvalterordningenmed fordelingav
tollkvoter».Substantiveringog nakentsubstantivbidrartil å gjørespråketunødigtungt.
Dersommani størst muliggrad brukerverbaleuttrykksmåterogunngårå bruke
nakentsubstantiv,viltekstenblimer lettfatteliguten at meningsinnholdetendres. Se
forøvrigFinn-ErikVinjeLovligspråk side34og 40.Viser at detteer et generelt
problemi forskriftomfordelingavtollkvoterfor landbruksvarer,ogvilanbefaleat man
går gjennomforskriftenogforbedrerspråket.

Merknadertil de enkeltebestemmelsene

Til § 3 omforvaltningsmyndighet
Begrunnelsenfor å endre § 3 er at manønsker å tydeliggjøreat Statens
landbruksforvaltninghar fåttdelegertansvaretfor å forvalteordningen.Ettervårtsyn
bidrarikkeformuleringeni utkastettil å klargjøredette,ogformuleringenframstår
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unødig tung. Vi foreslår i stedet følgende formulering: «Statens landbruksforvaltning
fordeler tollkvoter etter forskriften.»

Etter utkastet § 3 andre ledd skal Statens landbruksforvaltning kunne stille vilkår som
er nødvendige for å oppfylle formålet med den enkelte kvote, og som eksempel nevnes
blant annet «vilkår i tilknytning til kvoterettigheten». Det framstår uklart hva som
menes med dette, og eksempelet bidrar i liten grad til å klargjøre hva slags vilkår det
kan være aktuelt å stille. Vi foreslår at eksempelet konkretiseres eller strykes.

Til§ 7 omsøknad
Bestemmelsens andre punktum lyder som følger: «Søknaden skal bl.a. inneholde
søkers navn, adresse og foretaksnummer eller personnummer.» Obligatoriske krav til
hva søknaden blantannetskal inneholde framstår som en selvmotsigelse, og det vil
uansett framgå av sammenhengen at søknaden ikke kun kan omfatte disse
opplysningene. Vi foreslår derfor å stryke «bl.a.».

Til§ 34 omkravtil søkerne
Utkastet viser til søkere som har importert en viss mengde ost «under posisjon 04.06» i
en viss periode. Vi forstår det slik at «posisjon 04.06» viser til tolltariffens varenummer
slik det framgår av vedlegg 1, men begrepet «posisjon» brukes så vidt vi kan se verken i
vedlegget eller i forskriften ellers. Vi foreslår at formuleringen skrives om slik at det
presiseres hva som menes med «under posisjon 04.06», eventuelt med en henvisning til
vedlegget. Det samme gjelder utkastet til § 35 og overgangsbestemmelsen.

Til vedlegg1
Så vidt vi kan se er det kun fotnote 6 til vedlegget som endres. Da er det ikke nødvendig
å gjengi hele vedlegget.

Vi vil imidlertid påpeke at det ikke skal benyttes fotnoter i forskrifter, se Lovteknikk og
lovforberedelse side 203. Dette gjelder også vedlegg til forskrifter. Fotnotene til
vedlegg 1 framstår delvis som rettsregler, som bør innarbeides i selve forskriften.

Se ellers påtegninger på vedlagte kopi av forskriftsutkastet.

ed hilsen

-• ..."...."
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Inger Riis-Johannessen
faglig leder Forskriftsenheten

Helle Aase Falkenberg '
rådgiver
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UTKAST

Forskriftomendringavforskriftomfordelingavtollkvoterfor
landbruksvarer
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet XX.XX 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll

V
og vareførsel (tolloven) §§ 9-2, 9-3 og 9-4‘Pelege~edtali-21. desember 2007 nr. 1708.

t

I forskrift 10. oktober 2008 nr.1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres
følgende endringer:

§3 skal lyde:

Forvaltningsmyndighet

CL. Statens landbruksforvaltningforvalter ordningen med fordeling av tollkvoter etter 4‘41,m4
forskrift"..

Statens landbruksforvaltning kan stille iMvilkår som er nødvendifor å oppffile
formålet med den enkelte kvote, herunder fastsette godkjennelsesprosedyrer for hvem som kan

Mddt kvoteandel, vilkår i=tilknytning_tillf~~etedwog vilkår fbr anvendelsen av den
importerte varen. ,

§ 4 skal lyde:

Generelle vilkår for fordeling og uttak av tollkvote
ktit,

Med unntak av tollkvotene som fordeles etter kapittel 11,,må'kvotesøkerbudgiver were
registrert i Foretaksregisteret for å få tildelt kvoteal etter 4lean4forskrjflen.

,
TildeltkvotexeMighet haggyldighetfor import i(4nenfo4kvoteperioden, jf vedlegg 1.

-SLF-attstedg.4nnførserstillateTse innenfor tildelt;tollkvoteldtdel. For kvoterfordelt ved
auksjonputstedes ikke innførselstillatelse ør auksjonsbeløpet er betalt.

§ 7 skal lyde:

§ 7. Søknad

iftlig
Sc-t"cites.

søknad om kvoteawkklifStatens landbruksforvaltningp
inneholde søkers nQ,axn,adresse og foretaksnummer eller personnummer.

Det skal søkes om en!angittmengde aV-angittvare. Varebetegnelse"og tolltariffens
varenummer Wffe-oppgittit,
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§ 8. Fordeling av tollkvoten

Statens landbruksforvaltning fastsetter en søknadsperiode for første tildeling av
kvoteimdeier innenfor den enkelte tollkvote. Så fremt fullstendig søknad er registrert
innkmet innenfor denne perioden, fordeler Statens landbruksforvaltning kvoten i samsvar

"•4•"3"k'''"med zz.wktmngd4. Dersom pmsøkt.433~4 medfører at tollkvoten overstiges, avkortesdtt k4d),

	

o v, ~cd orholdsmessig._ ‘,."»..

	

‘,/ Kvotemengdesorn ikke erfordelt etter første leddfordeles fortløpende etter søknadenes

	

1.7 ianbyralesprioritet. Søknader gis prioritet etter den datoWlstendig søknad er registrert
innkommet til Statens landbruksforvaltning. Søknader registrert innkffirmet innen kl. 1500

1/4",‹

samme dagigis lik prioritet. Dersorn pm.S.~enga*rneajorer at tollkvoten overstiges,
avkortes øknaden1jned det overskytende kvantum. ,£øknader med samme prioritet avkortes
forholdsmessig.

§ 9 oppheves.

\tti-
§ 10 kkal-~

'1£4...enyttet kvoteandel

Det innvilges ikke kvoteandel innenfor kvoteåret før tidligere tildelt andel av samme
kvote er importert.

Dersom kvoteeier ikke ønsker å benytte tildelt kvoteandel, skal det uten ugrunnet opphold
gis skriftlig melding om dette til Statens landbruksforvaltning. Helt eller delvis ubenyttet
kvoteandel skal trekkes tilbake.

Kvoteandel som er trukket tilbake skal legges ut til ny fordelirig.

• Tidspunkt for auksjoner

Sta ns landbruksforvaltning fastsetter åpningstidspunktet for auksjonene innenfor
følgende t rammer:

Kvoteforde en ved auksjon for reinsdyr til slakteri/reinkjøtt merket « Al »
gjennomføres i okto og januar. Inntil 40 prosent av antatt total kvote fordeles i oktober.

Kvotefordeling ved a 'on for de produkter som er merket «A2» gjennomføres senest i
november året før det året kv n skal fordeles for.

Kvotefordeling ved auksjon fo de produkter som er merket «A3» gjennomføres senest i
november samme år som kvoteperio starter.

Kvotefordeling ved auksjon for de pro kter som er merket «A4» gjennomføres i januar
hvert år det året kvotene skal fordeles for.

§ 13 skal-lycle!--

,

,
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§ 32 skal lyde:

§ 32. Vareomang
bestemmelsene i dette kapitlet gjelder tollkvoten for ost fra EU på 4 500 tonn,wharkert

med «H» i kolonne VII i vedlegg 1.

§ 33 skal lyde:

§ 33. Søknad
Tollkvotet? for ost fordeles på grunnlag av skriftlig søknad til Statens

landbruksforvaltning. Søknaden skal bl.a. inneholde søkeF,snavn, adresse og foretaksnummer.

§ 34 skal lyde:

§ 34. Krav til søkerne

Kvoteandeier etter dette kapitlet fordeles til søkere som har importert minst 15 tonn ost
under posisjon 04.06 i perioden fra 1.januar to årfør kvoteåret starteien4til og med uke 45
z aret før kmteåret starter.

§ 35 skal lyde:

§ 35. Fordeling på grunnlag av historisk import

Tollkvotenfordeles forholdsmessig utfra verdien av søkernes import under<gos,fion
o

04.06 iperioden fra I. januar to årfør kvoteåret starter‘f~rtil og med uke 45 i aret.ør
kvoteåret starter.

Ingen søkere kan tildeles mer enn 3044av tollkvoten. Ufordelt tollkvote som følge av
denne avgrensningez3rdeles i samsvar medførste ledd til øvrige søkere som opffiller
vilkåret i § 34.

§ 36 oppheves.

§ 37 oppheves.

§ 40 oppluwes.

§ 41 skal lyde:

§ 41. Omsetning av kvoteandel

Uberzyttet,kvotect#4>lAildeltetteriP>le-s~dsette-ddette kapitlet,kan omsettes fra
.fordelinestidspunktet.frem til kvoteperiodens slutt.

v\r r>1
Selger Skal gi Statens landbrukyforvaltning skrifthg meldingiom-overdrå e

,kvatean,
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Kvotene for oljefrø merket «A5» fordeles to ganger per år, august og november. Kvotene
for matkorn og enkelte råvarer til kraftfôr fordeles i august, november og mai. I august
fordeles 25-55 prosent av def prognostiserte importbehovet. I november fordeles 25-55
prosent av importbehovet, justert i forhold til nye prognoser og tildelt kvote i august.
Fordelingen i august og november kan ikke til sammen overstige 80 prosent av prognostisert
importbehov i november. Ekstra kvoter kan fordeles utenom de ordinære
tildelingstidspunkter.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A6» gjennomføres senest i
november året før det første av de to år kvotene skar fordeles for.

Dersom hele eller deler av en tollkvote ikke fordeles, kan Statens landbruksforvaltning,
dersom markedsmessige hensyn tilsier det, fordele restkvantumet ved å avholde
tilleggsauksjon på et senere tidspunkt enn det som er nevnt ovenfor.

§ 21 Hyde

§ 21. Oppgjør av auksjonsbeløp mv.

Auksjonsbeløpet forfaller til betaling etter de frister som fastsettes av Statens
landbruksforvaltning.

Krav på auksjonsbeløp kan motregnes i budgivers krav på tilskudd fra tilskuddsordninger
forvaltet av Statens landbruksforvaltning.

Dersom auksjonsbeløpet ikke er oppgjort innen fastsatt forfallsdato, kan Statens
landbruksforvaltning i særlige tilfeller oppheve kvotetildelingen og legge kvoteandelen ut til
ny auksjon. Statens landbruksforvaltning kan i slike tilfeller kreve erstatning for det tap staten
lider som følger av budgivers mislighold av auksjonsbeløpet.

§ 22 oppheves.

§ 23 skal lyde:

§ 23. Omsetning av kvoteandel

\-1kkenyttet kvoteander tildelt etter bestemmelsene i dette kapitlet kan omsettesfra
auksjonsbeløpet er innbetaltifrernftil kvoteperiodens slutt.

Kjøpet må oppfylle vilkårene i § 4 jf. § 15 annet og tredje ledd. Selgekkal gi Statens
landbruksforvaltning skriftlig melding (am-overdragelse-avWvoteandel.

Overskriften til kapittel V skal lyde:

Kapittel V. Fordeling av tollkvoten for ost fra EU som ikke fordeles ved auksjon
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Produkt Tolltariffens Tollsats
varenummer (kr/kg)

lslandshest 01.01.21001.2901/ Tollfritt

§ 42 *kal-lydei ``,

§42:-Kakingjøring

Kvoter tdfb'tdeliQg og søknads- eller registreringsfrist kunngjøres på Statens
landbruksforvaltning sitt-riensted.,,

Vedlegg 1 skal lyde:

Vedlegg 1. Tollkvoteromfattetav forskriften

Kvotene gjelder for de produkter som var omfattet av de varenummer i tolltariffen som gjaldt
ved iverksettelsen av forskriften. Eventuelle endringer i tolltariffens varenummer medfører
ingen endringer i hvilke produkter som kan importeres innenfor kvotene.

Dersom det er gitt preferansetoll i henhold til frihandelsavtaler eller GSP-ordningen,
reduseres tollstasen i kolonne III tilsvarende den gitte preferansen.

Kjøtt av storfe Pos. 02.01. og 02.02.

Kjøtt av storfe 02.01.10001.2001/
.2002/.2003/
.2004/
02.02.1000/.2001/
.2002/.2003/
.2004

Kjøtt av storfe 02.02.1000/.2001/
.2002/.2003/
.2004
02.02.2008
02.02.3001/.3009

Kjøtt av svin 02.03.1101/.2101

Kjøtt av svin 02.03.2101

Kjøtt av sauer 02.04.1000/.3000
eller geiter 02.04.2100/.4100

02.04.22001.4200
02.04.4300
02.04.5000

Lever av svin 02.06.4100

Kjøtt av høns 02.07.1100/.1200/
og kalkuner .2400/.2500

Kjøtt av høns 02.07.1200

Kjøtt av 02.07.2500
kaIkun 


1Kjøttav 02.07.4200ender, gjess

2,40 35 Kalenderåret WTO




WTO-avtalen

Tollfritt 500 Kalenderåret Namibiaog
Botswana

A2 WTO-avtalen/
frihandels-
avtaler

Tollfritt 900 Kalenderåret Ell A2 EØS-avtalen





(2010)




1 084 Kalenderket TO A2 WTO-avtalen

9,11
18,75
33,60

Tollfritt 600 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalen





(2010)

6,96 1 381 Kalenderåret WTO A2 WTO-avtalen

12,23 206 Kalenderåret WTO A2 WTO-avtalen
9,09





32,10





28,97





14,01





5,00 350 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens
art. 19 (2003
og 2010)

Tollfritt 800 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalen





(2010)

7,26 221 Kalenderåret WTO A2 [WTO-avia-i-n

7,75 221 Kalenderåret WTO A2 WTO-avtalen

13,67 221 Kalenderåret 0 A2 WTO-avtalen

V
Mengde
(tonn)

VI
Import.
land

Island

Alle land

VII
Fordeling

Al

Kvoteperiode
VIII
Avtale

E0S-avtalen200 stk. Kalenderket

1.10-30.6Levenderein
til slaktog
kjøtt av rein,
hele/halve
skrotter

[Kjøtttil
Imesserog
Ilignende

.2909

01.06.1910/
02.08.9021

IX
Note

1

2

2

2
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og perlehøns 1
Bryst av ic.x. 02.07.4401
ender 1
Ki øtt av annet 02.03.1109/.1209/
vilt .1909/.2109/.2209/

.2909
02.08.1000/.9030/
.9094/
ex.9099

Kjøtt av elg 02.08.90431.9044/
.9045

Kjøtt av hjort 02.08.9046/.9047/
.9048

	

30,00 100 Kalenderåret EU A2 Et21S-avtalen
(2010)

	

0,60 250 Kalenderåret WTO A2 WTO-avtaten/
frihandels-
avtaler

A2WTOKalenderåret

Kalenderåret A2WTO

WTO-avtalen/ 3
frlhandels-
avtaler

WTO-avtalen/
frihandels-
avtaler

Skinker,
boger og
stykker derav

02.10.1101 Tollfritt 400 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens
art. 19 (2003
og 2010)




Smør

Ost

04.05.1000

04.06.

1.01T.I5F-Ost

1Hønseegg

Honning

Blodpulver

Hønseegg 04.07.1100/.2100
Ex 04.07.9000

04.07.2100

04.09.0000

05.11.9911

[Matpoteter 07.01.9022 Tollfritt

07.05.1112/.1122 rm

07.08.1000

07.12.9011

Ex. 08.08.1011

TollfrittIssalat,
herunder
isbergsalat, til
industriformål

Erter

Tørkede —
poteter

Epler

Tollfritt

ToIlfritt

nift

10st 04.06.

11-Ivitkål

;Rødkål

Issalat,
herunder
isbergsalat, til
industriformål

107.04.9013/.9020

07.04.9040

07.05.1112/.1119

Matpoteter Ex. 07.01.9028

3,32

Tollfritt

Tollfritt

Tollfritt

3,78

Tollfritt

Tollfritt

Tollfritt I

1,43

0,72

Tollfritt

1Ex.08.08.1011
1Ex. 08.08.1011

lEx. 08.08.1011 

108.08.3020

108.10.10231.1024

08.12.1000

10.01.1900

Durum hvete 10.01.1900
til pasta- 1
produksjon 1

IHøstrug, til F‹.10.02.1000
isåformål

1Mals, til 10.05.9010
idyreferr

IGryn, grovt 11.03.1310
rmel og

Epler

Epler_

EPter

Pærer

Jordbær,
friske

Kirsebær,
midl.
konserverte

Durumhvete,
til pasta-
produksjon

0,03

0,031

0,0311

0,021

Tollfritt

4,30

Toilfritt

Tollfritt

Tollfritt I

Tollfritt I

Tollfrittl

575

4 500

Kalenderåret WTO

Kalenderåret EU

Kalenderåret IEU

A2

A2

A2

2 700

90 Kalenderåret EFTA

290 Kalenderåret EU A2

1 295 Kalenderåret WTO A2

A2

A2

A4

192 Kalenderåret GSP

350 Kalenderåret EU

2 500

1 310

134

134

1.4-14.5

1.12-14.5

IEU

I
lEgypt

I 	

[WTO

A3

A2

A2

A4

A4

A2

Kalenderåret

Kalenderåret WTO

400 1.3-31.5 EU

600 1.3-30.11 EU

60

300

Kalenderåret Egypt

2 000-1.5.-31.7.

Kalenderåret EU

A2 	
A4EU

7 000

750

250

1.5.-31.7.

1.8.-30.11.

WTO

WTO

WTO

A4

A4

1.11-30.11. A4

A4250

300

100

11.8.-30.11. WTO

9.6.-9.9.

Kalenderåret

EU A4

El/ A2

5 000 Kalenderåret

1
10 000 Kalenderåret

EU

Canada og
Ukraina

IEU

A2

A2

A21 000 Kalenderåret

10 000 IKalenderåret IEU

1E-11

A2

A210 006-1Kalenderaret

WTO-avtalen

E0S-avtalensf
art. 19 (2003)

ECIS-avtalens
art. 19 (2010)

Avtale med
EFTA

Avtale med
EF

WTO-avtalen

EØS-avtalens
art. 19 (2003)

Frihandels-
avtale

1E0S-avtalensart. 19 (2003)

EØS-avtalens
art. 19 (2003)

1WTO-avtalen

WTO-avtalen

[VIITO-avt̂alen

WTO-avtalen

E0S-sartalens
lart. 19 (2003)

EM-avtalens
art. 19 (2003)

EØS-avtalens
art. 19 (2010)

Frihandels-
avtale

IEØS-avtalens
lart. 19 (2010)

EØS-avtalens
art. 19 (2010)

IEØS-avtalens
;art. 19 (2010)

1
Avtale med
EF og EØS-
avtalens art.
19 (2010)

EØS-avtalens
art. 19 (2010) 	

1Frihandels- 5
avtale




WTO-avtalen

TWTO-avtaIen

EØS-avtalens
art. 19 (2010)



Oljefrel

Svingelfrø

Svingelfrø til
plenformål

Råvarer til
kraftför

Matkorn 10.01.1900/.9900 1.9.-31.8. Alle land A5 6, 7
10.02.9000
10.08.40001.50001
.6000
10.08.9000

07.13.1001 1.9.-31.8. Alle land A5 6, 7
10.01.9900
10.02.9000
10.03.9000
10.04.9000
10.05.9010
10.07.9010
11.03.1310
12.14.1000
15.20.0010
17.03.1010/.9010
23.02.1010/.3000/
.4090
23.03.2010

12.09.2300

12.01.9010
12.05.1010/.9010

12.09.2300




01.09-31.08. Alle land

Tollfritt I 
 751Kalenderåret EU

Tollfritt 400 Kalenderåret EU

Tollfritt 50 Kalenderåret EU

Tollfritt
If

200 Kalenderåret EU

Tollfritt 700 Kalenderåret IEU

Tollfritt 35 000 Kalenderåret EU

Tollfritt 500 KalendeWet Andre land
enn EU

Tollfritt 400 Kalenderåret EU

12,5 % 20 Kalenderåret WTO

Tollfritt 150 Kalenderåret GSP

Tollfritt 350 Kalenderåret EU

Tollfritt 200 Kalenderåret EU

Tollfritt 200 Kalenderåret GSP

Tollfritt 40 000 Kalenderåret GSP

Tollfritt 3 000 Kalenderåret EU

Tollfritt 350 Kalenderåret GSP
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pelleter av
mais, til
dyref6r

A5 6, 7

Avtale med
EF

A2 E0S-avtalens
art. 19 (2003
og 2010)

A2 Avtale med
EF

A2 EØS-avtalens
art. 19 (2003
og 2010)

A2 EØS-avtalens
art. 19 (2003)

A2 Avtale med
WTO og
EØS-avtalens
art. 19 (2003)

A2 Avtale med
WTO

A2 EØS-avtalens
art. 19 (2003
og 2010)

A2 WTO-avtalen

A2

A2 EØS-avtalens
art. 19 (2003
og 2010)

A2 EØS-avtalens
art. 19 (2003
og 2010)

A2

A2

A2 EØS-avtalens
art. 19 (2010)

A6

4

4, 9

4

Engrappfrø 12.09.2400

Engrappfrø til 12.09.2400
plenformål

Raigrasfrø 12.09.2500

Høy 12.14.9091

IHøy 12.14.9091

Pøiser 116.01.0000

Kalkunrullade 16.02.3101

Hermetisk Ex. 16.02.4100
skinke av svin Ex. 16.02.5009
og tunge av
storfe

Bacon Crisp 16.02.4910

Kjøttboller 16.02.5001

Corned beef Ex. 16.02.5009

Melasse trl 17.03.1010
dyrefer 17.03.9010

Poteter, 20.05.2091
halvfabrikata
til fremstilling
av snacks

Hermetiske 20.05.4003/.4009
erter, Ex. 20.05.5901
snittebønner
og
brekkbønner

Hermetiske Ex. 20.05.9909 Tollfritt 150 Kalenderåret GSP A6
grønnsaks-
blandinger

4

Eplesaft også 20.09.7100/.7900 Tollfritt 3 300 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens
konsentrert, til art. 19 (2003
industriformål og 2010)

Tollfritt 200 Kalenderåret EU A2 EØS-avtalens
art. 19 (2010)

Tollfritt 1 000 fKalenderåret ;Canada— — A2 Frihandels-

konsentrat
rx.-20.09.8999Blåbær-

Kattemat 123.09.1012



UTKAST

S: Fordeling etter søknadstidspunkt jf. kapittel Iii forskriften.

Al, A2, A3, A4, A5 og A6: Fordeling ved auksjon, jf. kapittel III i forskriften

H: Fordeling av tollkvote for ost, jf. kapittel V i forskriften.

Noter:
Tollsatsen fastsettes av Statens landbruksforvaltning, jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative
tollnedsettelser for landbruksvarer § 23. Mengde fastsettes av Statens landbruksforvaltning i forkant av hver auksjon og
beregnes i kilo hele og halve reinskrotter. Ved omregning til levende rein tilsvarer et levende dyr giennomsnittlig
slaktevekt for importerte rein i foregående sesong.

2 Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en faktor på 1,33.

3 Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en faktor på 1,42.

4 Det generelle tollpreferansesystemet for utviklingsland (GSP).

5 Eventuell import betinges av at varene oppfyller gjeldende krav til plantehelse, jf. Mattilsynets regelverk om import av
egyptiske poteter.

6 Tollsats fastsettes kvartalsvis, jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for
landbruksvarer § 22 fjerde ledd. GSP-landgis 20 %preferanse innenforkvoten.

7 Mengde fastsettes av Statens landbruksforvaltning i forkant av hver auksjon.

8 Tollsats i prosent av verdi.

9 Import av 145 tonn av kvoten for corned beef kan i tillegg skje fra WTO-land til en tollsats på 12,5 %.

II
c:4

. pr? o s
Endringen • § 3, 4, 4a, 7, 8, 10, 13, 21, 23, 32, 33, 41, 42 samt overskriften til kapittel V trer
i kraft straks. 22, 35, 36, 37 og 40 oppheves straks.

Ny §§ 34 og 35 trer kra uar 2015.
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3.

For kvoteåret 2014 fordeles tollkvoten for ost fra EU med 648 tonn til Tine SA, 113 tonn til
Synnøve Finden ASA og 20 tonn til 0. Kavli AS. Resterende 3 719 tonn fordeles forholds-
messig til andre søkere ut fra verdien av søkernes import under posisjon 04.06"4 i
hele 2012 og til og med uke 17 i 2013, så fremt t1i4har importert minst/tonn ost under
posisjon 04.06 i denne perioden. t

For kvoteåret 2015 fordeles tol1kvoten for ost fra EU med 648 tonn til Tine SA, 113 tonn til
Synnøve Finden ASA og 20 tonn til 0. Kavli AS. Resterende 3 719 tonn fordeles forholds-
messig ut fra verdien av søkernes import underposis,jort 04.06 perioden fra 1. januar to år før
kvoteåret startelfernitil og med uke 45 i året før kvotåret starter, så fremtb;liss4-harimportert
minst„Wtonn ost under posisjon 04.06 i denne perioden.
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