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Hering av ny forskrift om fordeling av tolikvoter for Iandbruksvarer.
Vi visertil mottattehøringsutkastog vi vil meddettegi vår tilbakemeldingpå notatetog de
føringer somdettegir.

Genereltom kvoter
Dagensfordeling av tolikvoterersomkjent historiskeog de har endel skjevheteri segsom vi
nåhar mulighetertil åretteopp.
Forslagetfra Landbruksdepartementetgir nå åpningerfor nyeaktørerog deter i og for seg
bra,mendeter viktig for osså påpekeatde økedekvotenefortrinnsvisbortilfalle handelen
direkteeller til industriformål.
Til nåer dettemarkedetutviklet av handelen,O.Lorentsenog delvis Tine.
Tine’s kvoteer brukt avblantannetCoopNorgeAS for åkompenserefor manglendeegen
kvote og for ådekke oppimportenfra Tholstrupog lignende.Detvil si at CoopNorgeAS har
værtavhengigav å kjøpedyrerevarerenn konkurrentenefor åkonkurrerei dettemarkedet.
For eplersitt vedkomneservi ikke behovetfor bruk av kvoter tidlig påsommeren.Dettefører
kun til at konsumentfar tilbud på lagretfrukt i våre butikker.Dettebådefordyrerog forringer
kvalitetenutenat det harnoenvirkning pådensenereomsetningenav norskeepler.

Fordeling av tollkvoter for ost.
Grunnkvotenskal somnevnt i høringsutkastetopprettholdesfor deaktørenesom i daghar
kvoter.
Av denøkedemengdeimportostskal 1000tonn avsettestil nyeaktøreri og medatartikkel
19-avtalenforutsetterenslik nykommerkvote.
CoopNorgeAS meneratdenneandelener alt for stortil nykommeredadentradisjonelle
fordelingenalleredeerskjevfordelt.
Hvis det ermulig åreduseredenneanbefalervi atdettegjøres.

Hvis høringsutkastetblir detendeligeforslagvil ca. 2100tonn av totalt 4000tonn bli
orientertmot fordyrendemellomledd(line, O.Lorentsen/Weydalog aktørersomkommerinn
i nykommerkvoten).

Nårdet gjelderpkt. I og 3 i innledningeni kapittel V sågjelderdet CoopNorgeAS og vi ber
om atvi får forbedretvår importkvotetil et nivåsomgjør at vi får sammemulighettil å
konkurreresom Joh.Johanssonog HakonGruppen.
Vi er i dagneststørstedagligvarekjedei Norgeog vår kvotebørreguleresi takt meddette.
Landbruksdepartementeter kjent medat CoopNorge AS harfor liten kvote og detble
muntlig bekreftetav Hr. Einevoll i etmøtevi haddemedLandbruksdepartementetat
denvedførstemulighetskullejusteres.

cæp
fl o r



Forslag:CoepNorgeASjusterestil 280tonn somer litt over HakonGruppenog
godtavstemti forhold til kvotentil Joh.Johansson.

CoopNorgeAS er i dagenkjedesom selgeretvolum langt ut over kvotenog vi er i dag
avhengigavTine og Oluf Lorentsen’skvoter for åkunnehaet optimalt sortimenttil våre
kunder.Joh. .Tohanssonog HakonGruppenhar enprosentvisstørreandelimport utentoll som
derforgir en konkurransevridning.

Konklusjon
Vii CoopNorge AS harfølgendeforslagtil fordeling:

Tilleggskvotenfordelesmedet mer begrensetvolum til nykommere(det er ikke noevolum
forventning i avtalenmedEU) og nvrig volum brukes til en fordeiing tilpassetkjedenes
markedsandeli Norge.
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Tilleggsvolumetbrukestil åjustereskjevhetenei fordelingsnøkkelen.Her erdet spesielt
Coop NorgeAS og Reitangruppensomer skjevfordelt.

C: Forslagettil Handelenog Fetevaregrossistenefølges.

Fordelingav tolikvoter for epler.
Historiskhar Coopopparbeidetseg enreftighetpå en viss andel av total lisens.Denne
løsningenblir nåforeslåtttatt bort. Vi er sterktuenig i forslaget,og stiller oss uforstånde til at
en verdi somvi haropparbeidetkanfjernes uten videre.
En auksjonvil værespekulativog vilkårlig. Viderevil det oppståen kostnadi forhold til
dagenssystemsom vil gi forbruker vesentligdyrereepler.Coopvil kraftig motsette seg
innføringav auksjonsom fordyrer en så vesentligvaregruppesom epler.
Vi setter også spørsmålvedSLEsin begrunnelsefor innføringav dette prinsipp.
[utsendt notat benyttesforvaltningsmessigehensynsom enesteargumentfor innføringav
auksjon. I denforbindelseminnervi om at aktørenei bransjenhar tilbudt seg åadministrere
dagens ordning selv, medbekreftelsefra revisor,dersomdette er ønskeligfra SLF sinside.

Fordelingav tolikvoterfor isbergsalat.
Vi visertil møteinnkalt av SLF den22. mai2003.
Vi stiller ossfullstendigavvisendetil at alle gis lik prioritetvedtildeling helt uavhengigav
historisk import av isbergsalat.Dettevil skapemulighet for spekulasjonog videresalgmellom
søkerne.
Kvotertil industri måkommei tillegg til kvoter for direktekonsum.

Kontaktpersoner:Disponentfor ferskvareIhorvald Aalandtif. 22899360/41635639eller
maji thorva1d.aa1and(2~coop.noog Disponentfor frukt/grøntøyvind Bergstromtif
22899474/90584787ellermaji oyvind.bergstrom~eoop.no
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