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FORSKRIFT OM FORDELING AV TOLLKVOTER

Det vises til brev datert 30.09.03 med h~ringsforsIag til endring av kapittel 4 i forskrift om
fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.
Kjøttbransjens Landsforbund har enkelte kommentarer til det foreliggende forslaget.
§25:
Det foreslås at de tilføyninger som Lovdata er anmodet om å føye til i paragrafen, føyes til i
forskriften. Dette vil gjøre det langt enklere for leseren og skaffe seg oversikt over
aktualitetsområder for forskriften.
§28
KLF går imot en endring som åpner for at Statens Landbruksforvaltning kan tildele kvoter
uten at disse har vært utlyst. Vi kan ikke se det hensiktsmessig at myndighetene på denne
måten i det skjulte kan tildele kvoter til de bedrifter etaten finner for godt. Enhver tildeling av
kvoter skal skje etter en kunngjøring hvor alle aktuelle bedrifter har lik rettighet til å sikre seg
disse.
§29
Forskriften forutsetter at kvoteejer selv skal forestå import av tildelt kvoteandel.
Kjøttbransjens Landsforbund mener dette er en urimelig forutsetning dersom setningen tolkes
slik den står; at kvoteeier faktisk skal være importør. Tildelingsformen medfører at for noen
bedrifter vil det bli svært begrensede volumer som skal importeres. Om kvoteeierne
samarbeider om importen, evt. la profesjonelle importører forestå importen, mener vi ma være
opptil dem å avgjøre.
Det som b6r fastslås i forskriften er at det er kvoteejers eget ansvar å ti/se attildelt andelJzIJr
importert.
Forøvrig vil vi bemerke at siden det i §27 er forlangt dokumentasjon på gyldig autorisasjon,
finner vi det rimelig at når kvoten er fordelt mellom bedriftene, skal det offentliggjøres hvem
som har fatt tildelt kvote på en slik måte at autorisasjonsnummer til bedriftenframkommer.
Dette er viktig for å skape ro i bransjen rundt at fordelingen har skjedd på rettferdig vilkår.
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