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HØRINGAV NY FORSKRIFT OM FORDELING AV TOLLKVOTER FOR
LANDBRUKSVARER
Vi viser til Deres brev av 28.4.2003.
Vi synes det er positivt at man har kommet frem til økte kvoter under art. 19 forhandlingene.
Spesielt er det gledelig at kvotene for dessertost import har økt. Dette medføreratxleLtotaltÅett
er etablert et nivå som stemmer overens med etterspørselen.
Vi har tidligere ved gjentatte anledninger, tatt opp med relevante myndigheter prinsipper for
fordeling av kvoter der vi har tatt sterk avstand fra at fordeling av kvoter skjer ved auksjon.
Auksjon fordyrer handelen idet kvotene gis en pris som gir samme virkning som toll. Det kan ta
mange år å opparbeide et marked, og det blir lite fristende å gjennomføre slikeinivesleiingertatti
betraktning at andre kan by opp kvoteprisen og dermed nyte godt av andre bedrifters årelange
innsats. Det er ingen tvil om at auksjonsprinsippet hemmer handelen slik at virkningen- kan bli
det motsatte av hensikten med art. 19 forhandlingene, nemlig redusert handel. Det vil også være
slik at leverandører av konkurrerende produkter kjøper kvoter for å unngå konkurranse. Dette har
vi eksempler på fra tidligere praktisering av auksjonsprinsippet.
På denne bakgrunn er vi forbauset over at det legges opp til utstrakt bruk av auksjonsprinsippet.
Vi er også forbauset over at de nye forskriftene også skal omfatte de såkalte GSP-kvotene for uland. Dette vil bety redusert interesse for produkter fra slike land, mens det motsatte vel er
hensikten.
Vi viser for øvrig til uttalelsen fra vårt tilsluttede forbund, Norges Colonialgrossisters Forbund,
som vi gir vår tilslutning til. Likeledes viser vi til at Norges Frukt- og Grønsaksgrossisters
Forbund tar avstand fra auksjonsprinsippet.
Når det gjelder dessertost, er vi som nevnt, glade for den økning som tillates. Vi er også tilfredse
med at man har valgt ikke å benytte auksjon ved fordeling av disse kvotene. Imidlertid vil vi
anbefale at det inngås drøftelse med de berørte aktører før noen avgjørelse fattes.
Dagligvarebransjen har foreslått et markedsrettet fordelingssystem som også vil ivareta nye
aktØrers interesser. Det er vårt inntrykk at dette forslaget i liten grad er blitt vurdert. I dag er det
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slik at noen av gmpperingene har svært liten kvoteandel i forhold til salg av dagligvarer. Dette
skaper en skjevhet i konkurransen som ikke kan være tilsiktet. Vi viser for øvrig til uttalelse fra
Fetevaregrossistenes Landsforening som vi stØtter.
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