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Høringsuttalelse - Forskrift om endring av budreglement i forskrift om
fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 30.06.2009 om ovennevnte.

Saken har vært forelagt Konkurransetilsynet som i brev av 04.08.2009 uttaler at de
foreslåtte endringer vil være egnet til å avhjelpe de konkurransevridende effektene det
eksisterende auksjonssystemet har muliggjort.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser til Konkurransetilsynets uttalelse og
slutter seg til forslaget fra Landbruks- og matdepartementet.

Kari Metliaas (e.f.)
avdelingsdirektør
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Svar på høring fra LMD - Forskrift om endring av budreglement i
forskrift om fordeling av tollkvoter

Konkurransetilsynet viser til e-post av 13, juli 2009 fra Fornyinga- og administrasjonsdepartementet og
høringsbrev av 30. juni 2009 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) om forskrift om endring av
budreglementeti forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

LMD infoenerer i sitt høringsbrev om at forslaget til endringen av budreglementet er ment å rette på en
konkurransevridende strategisk budgivning. I følge LMD har enkelte aktorer utnyttet muligheten til å
endre kvantum underveis i auksjonene til å skaffe seg deler av tollkvoten til en lavere pris enn
konkurrentene, og dette medførte blant annet store avvik mellom prisene til ulike aktorer.

Konkurransetilsynet er enig med LMD i at auksjon er en effektiv, rettferdig og konkurransenoytral måte å
fordele tollkvoter på. Tilsynet mener også at de foreslåtte endringer vil være egnet til å avhjelpe de
konkurransevridende effektene det eksisterende auksjonssystemet har muliggjort.

Tilsynet har for øvrig ingen merknader til horingen.

Med hilsen

Mikal Sveinsvoll (e.f.) Erlend Smedsdat
fingerende seksjonsleder seniorrådgiver
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