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HØRING AV NY FORSKRIFT OM FORDELING AV TOLLKVOTER
FOR LANDBRUKSVARER

Det visestil høringsbrevetav 28. april 2003 fra Landbruksdepartementet.

NorgesColonialgrossistersForbundrepresentererca. 60 % av norskdagligvare-
handelenbransjegrenmedrundt 50000sysselsattealtsåslik settav sammestør-
relsesordensomnæringsmiddelindustrien.

Vi ønskervelkommenøkedetolifrie importkvoterunderart.19-avtalenmellom
Norgeog EU omutvidethandelmedbasislandbruksvarerspesjeitdentetydeli-
ge økningav dessertostekvotenvedat vi dermedharfatt akseptpået tolifritt
importnivåsomi stor gradtilfredsstillernorskeforbrukeresreellectterspørsel
etterdennetype oster.

I forslagtil forskrift leggesopp til at 12 av de 19 nyekvotenefordelesvedauk-
sjon.Dette eret prinsippsomikke passerfor handelmeddagligvarertil norske
forbrukeregjennomdetmarkedvi har. Ifølge fagmyndighetenefungererkonkur-
ranseni dagligvarehandelentilfredsstillende.I et slikt markederpriserog sorti-
ment underlagtvirksomkonkurranseog det gjeldernaturligvisogsådentollfile
importen.I dennemarkedssituasjonvil detå innføreet auksjonsmarkedi verdi-
kjedeni tillegg til deneksisterendevirksommekonkurranseoverfor forbruker -

måttefungeresomet fordyrendeog unødvendigmellomledd.Auksjonsavgiften
til statenfar virkning somen ekstratoll pådetsomskulleværeen tolifri import.
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Dagligvarehandelenimporterervarersomikke skalunderleggesbearbeidingi
Norgemenselgesdirektetil forbrukerentenvia dagligvare-og servicebutikker
ellervia storhusholdningsbedrifter.Disseferdigvarerer heterogenei forhold til
hverandreog markedsføresog selgeslangsiktigoverfor forbrukernesommerke-
varerbasertpå at forbrukerneblir kjent medog pådettegrunnlagkjøperom
igjen de sammevarer. Detteer et systemsomkrever forholdsvispermanente
handeisforbindelseroverlandegrensenemedprodusentersomforedlervareret-
ter spesifikasjon.Auksjonbryter inn i dissehandeislinjer,skaperusikkerhet
bådemedhensyntil pris og kvantumfor angieldendemerkevareog heinmerder-
for handelenmedslike vareroverfornorskeforbrukere.

Til dettekommerat ferdigvarenesomkanimporteresunderEOSart.19 avtalen
stort setter varersomkonkurrerermednorskprodusertevarer.Norskevarepro-
dusenterburdeikke kunneengasjeresegi ellerpåvirkenegativtimportprisene
på slike ferdigvarergjennomå by opppriseneog påvirke tilgjengeligkvan-
tumvedå delta i auksjoner.Vi defrnererda ferdigvarersomvarersomkan im-
porteresunderart.19 somvarersomikke videreforedlesi Norgemenselgesdi-
rektetil forbrukergjennomdagligvarehandeleneksempelvisoster.Dessertoster
erblantde mestavanserteferdigvareri meierisektoren.

Landbruksindustrii Norgebørikke kunneimportereannetennråvarertil bear-
beidingog vi tror hensiktenmedart.19 varerbarei liten graderå gi tolifri im-
port til slike formål - i alle fall erdettilfelle påostesiden.Nårdetgjelderråvare-
import til bearbeidingsomi storgraderhomogenevarer,kandetværeindustri-
envil velgeauksjonsomfordelingsmodell.Men deter enmodellsomikke er
tilpassetdagligvarehandelen.

For dagligvarehandelenkanmanbenytteen modell somgårpåat aicttmærsrrrn
kandokumenteresalgspotensialetil forbrukergodkjennessomimportørerav
tolifrie ferdigvarerundertolikvotene.Hvem somhelstsomkandokumentere
dette,kan godkjennesog kanimporteredet de menerå kunneffi solgt til sine
kunder.Dettesystemernærmerebeskreveti brevav 26.mai fra Fetevaregrossis-
tenesLandsforeningmedkommentarertil LDs forslagtil fordeling av tolikvote-
ne for dessertosterfra EU.

Vi beldagerat LD somharværtpådriverfor å få til et auksjonssystempå toll-
kvoteri Norge,ikke harvillet engasjeresegi en diskusjonmeddagligvarehan-
delenomen modellsomer tilpassetdennebransje. Slik harvi inntrykkav at
auksjonssystemetikke erblitt fremstiltpåenbalansertmåteinterntpåmyndig-
hetssidenvedat såvidtvi vet, er ikke argumenteneovenforblitt vektiagt.Grun-
nentil at det ikke ble auksjonpåost,eretterdetvi forstårentydigat EU innsåat
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detteville hemmeog ikke fremmebilateralhandelmeddessertostermellom
Norgeog EU.

NorgesFrukt- og GrønnsakgrossistersForbunduttrykker eksempelvispå vegne
av dennebransjesterkskepsismot at auksjonsprinsippetetterLDs forslagskal
anvendespåeplerog andrevarer.Dette innebærerensnikinnføringav auksjons-
avgift påimportrettigheteri stedetfor å fordeleimportrettigheteneetteretsåkalt
rullerendetre årsgjennomsnittav importøreneshistoriskeepleimportsomtidli-
gere.Vi støtterargumentenei dereshøringssvar.

Det er oppsiktsvekkendeat LD i høringsnotatettil forskriftsforslagetsier“Av
forenklingshensynervideredesåkalteGSP-kvotenefor u-landinnarbeideti den
nye forskriften”. De fordyrendeauksjonerersærliguheldigeoverfor import av
ferdigvarerfra u-land.For å fh frenmnetsalgav u-landsvareri et begrensetvo-
lum til norskeforbrukere,måbedriftenei dagligvarehandelenengasjeresegmen
detblir sværtvanskeligå Ca til nårauksjonssystemetanvendes.Dettevet LD
godt.

Det erdahelt spesielterat manlikevel satserpåauksjonsomfordyreru-
landsvarenesomfra før av ikke tålerprispåslag,somhemmerdagligvarehande-
lensengasjementog somsentraleu-landsomeksportererslike varertil Norge -

hartattklar avstandfra påhøyestepolitiskeniva.

Detteer tvert imot detsamarbeidUtenriksdepartementetharmedbransjenom
utvidethandelmedgodeu-landsvarer.Vi forstårhellerikke hvaGSPharå gjøre
i en forskrift medbakgrunni art. 19 avtalen.Vi støttervi uttalelsenfra Forumfor
utviklingshandel(FFU) om forskriftsforslaget.

Nårdetgi elderost,somutgiørdenklart tyngstedel av art.19-avtalenstøttervi
prinsippeneog detaljenei høringsuttalelsenfra FetevaregrossistenesLandsfore-
ning. Det LD kaller fri kvote, er i virkeligheten1000tonntil “hvem somhelst”.
25 % av kvotensynesdermedtiltenkt bedrifterutennoeforhold til forbrukere
mensomforutsetteså tjenepengerkunpåfordyrendemellomsalgav ost.Denne
“fri kvote” - må reduseressterkttil fordel for øktkvote til aktørersomharsvært
liten kvote i forhold til salgspotensialetil forbruker.Dette gjelderprimærtaktø-
rer i dagligvarehandelen.De aktørersomharbidratttil øktkonkurranseog
mangfoldvedå importeredessertostermedflill toll særligi 2002,bør få god-
skrevetdenneinnsatsi kvotetildelingen.

Vi erkjent medat EU ikke praktisererauksjonsomfordelingsprinsippog mener
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dennetype fordelingsmodellikke bør anvendesi handelmellomBØS-landfordi
dengårpåtversav hvordanhandelmedferdigvarerskjerog børskje. Videre vil
en slik modell virke sterktbegrensendepåpotensialefor fremtidig xi-
landsimport.
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