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Oslo, 16.6.2003
Deres ref. 03/00161 LP ESK

Høringssvar forskrift om tolikvoter.

Vi viser til vårt brev åv 2.6.2003 om hnring for ovemevnte forskrift.
Vårt høringssvar var å betrakte som en generell tilslutning til prinsippet om at auksjonering av
tolifrie kvoter. Det er unntak som vi unnlot å ta med men som burde vært fremhevet spesielt og
isbergsalat er den viktigste.
Overgangsperiodene mellom norsk produksjon og import om hMsten, og import og norsk
produksjon om våren er vanskelige spesielt for industrien. Gartnerhallen mener derfor at EØSkvoten på 600 tonn isbergsalat som er fremforhandlet bør kunne administreres med det for øye og
at både markedsinteressene og produsentene da kan konsulteres.
Det er også grunn til å påpeke at tidsperioden for import av varer fordelt enten ved auksjon eller
administrering, må være tilpasset slik at norsk produksjon blir minst mulig påvirket.
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Oslo, 2.6.2003
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Høringssvar forskrift om tolikvoter.
Vi viser til brev mottatt 30.4.2003 om høring for ovemevnte forskrift med høringsfrist I .6.2003.
Vi viser til høringssvar fra Norsk Landbrukssamvirke.
Vi oppfatter forskriftforslaget slik at auksjonering skal tas i bruk for å fordele tolifrie kvoter også
av produkter som tidligere har vært fordelt etter søknad/tidligere kjøp. Vi mener at dette
prinsippet for fordeling vil bidra til en mer korrekt markedstilpassning ved at bare de som har
behov for varen i markedet vil delta i auksjonen og vi støtter derfor denne fremgangsmåten.
Det er i vedlegget nevnt “kirsebær, midl.koriserverte”. Denne varen mener vi bør underlegges
“konservesforskriften” på linje med andre bærslag som ikke skal omfattes av auksjoneringen.
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