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HØRING  -  FORSKRIFT OM ENDRING AV BUDREGLEMENTET I FORSKRIFT OM
FORDELING AV TOLLKVOTER FOR LANDBRUKSVARER

Vi viser til departementets brev datert 30.6. d.å. om ovennevnte.

Om innledningen
Departementet sier i sin innledning blant annet:

Departementet vurderer auksjon til å være en effektiv, rettferdig og konkurransenøytral måte å
fordele  tollkvoter på.

Dette er vi ueninge i. Vi mener auksjoner av tollkvoter er konkurransevridende for importen ved at
prisen blir høyere enn ved å fordele kvotene etter mer konkurransenøytrale systemer som er basert
på historisk import. Dette gjelder spesielt for varer hvor kvotene utgjør en stor del av den samlede
import og forbruk i perioden som for epler i sommerperioden. Det er forbrukerne i Norge som må
betale en høyere pris for importen grunnet et konkurransevridende auksjonsvederlag. Det gir et
lavere forbruk som er i strid med ernæringspolitiske målsetninger i Norge.

Om endring av budreglementet
I utgangspunktet mener vi at det ikke er grunnlag for å endre budreglementet, fordi vår erfaring på
grøntsektoren med auksjonene er at gjennomføringen har fungert teknisk greit slik det har vært på
de siste auksjonene.

Om øvrige endringer og forslag til andre endringer
Vi har ingen merknader til det som er foreslått.

Om orientering om endringer av auksjonsløsningen fra 1.  september 2009
I e-post 27.4.09 meddeler SLF følgende:

Forskriften bestemmelser om budgivning vil bli endret etter høringen som pågår nå. Det blir derfor
også gjort  noen  endringer i auksjonsløsningen.

Budgiver er bundet av sitt bud (pris og mengde). Det er ikke tillatt å endre mengden, med mindre
man har en avkorting i forhold til ønsket mengde. Man har da mulighet til å redusere mengden i
intervallet mellom tildelt mengde og ønsket mengde. Man kan aldri øke mengden. Prisen må alltid
vøre høyere enn tidligere.
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Dette gjelder helt fra første bud og til auksjonen er avsluttet. Dette vil kreve at hvert enkelt
budgiver må ha klart for seg hvor stor mengde man faktisk ønsker av en kvote, før budene skal gis.

Vi finner det underlig at SLF for høringen er ferdig, går ut med dette og konkluderer hva endringene
vil bli.

Med vennlig hilsen
NORGES FRUKT- OG GRØNNSAKGROSSISTERS FORBUND

Oddmund Østebø
Generalsekretær


