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  Høringsuttalelse -  forslag til endringer i forskrift om
fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Konkurransetilsynet viser til Fornyings- og administrasjonsdepartementets brev av 15. september
2006 og Landbruks- og matdepartementets brev av 8. september 2006 om ovennevnte.

Nærmere  om høringsforslaget
Høringsforslaget utgjør første del av Landbruks- og matdepartementets (LMD) revisjon av
forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. I denne omgang
foreslås noen tekniske endringer knyttet til konsultasjonene mellom Norge og EU våren 2006 om
endringer i osteavtalen og noen endringer i fordelings-!auksjonstidspunkt for enkelte kvoter.
Senere i høst vil forskriften i sin helhet bli gjennomgått, særlig med henblikk på å oppdatere den i
forhold til annet tilliggende regelverk. Endringsforslagene som følge av denne gjennomgangen
vil bli sendt på høring mot slutten av året.

Etter konsultasjonene mellom EU og Norge våren 2006 er EUs tollfrie ostekvote økt med 12,5
prosent fra 4000 tonn til 4500 tonn. LMD legger opp til å fordele den økte kvoten etter
eksisterende fordelingsnøkkel, slik at hver av de tre undergruppene,  fordeling på grunnlag av
historisk import, ost til bearbeiding i industrien og fri kvote,  hver får en økning i kvoten på 12,5
prosent. I tillegg foreslås det at EFTA-kvoten for ost, som begrenser seg til 60 tonn, heretter skal
fordeles ved auksjon.

Konkurransetilsynets merknader
Tilsynet stiller seg bak LMDs forslag om at den tollfrie importkvoten for ost fra EU fortsatt ikke
skal tildeles gjennom auksjon. Tilsynet påpekte i forrige høringsrunde om endringer i forskriften
om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer, våren 2003, at fordeling gjennom auksjon kan ha
flere uheldige konsekvenser. En ulempe er at siden etterspørselen etter de tollfrie kvotene er
betydelig høyere enn kvoten på 4500 tonn vil tildeling gjennom auksjon ventelig føre til
auksjonspriser opp mot de ordinære tollsatsene. Høye auksjonspriser vil føre til at importvarene
blir mindre konkurransedyktige i det norske ostemarkedet. En annen innvendig tilsynet pekte på
var at dersom et marked er dominert av en aktør med markedsmakt vil denne aktøren kunne ha
strategisk interesse i å kjøpe opp tollfrie kvoter for å dempe konkurransen i markedet.
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Tilsynet har  ingen øvrige merknader til høringsforslaget.

Med 'lsen

Magnin Gabrielsen  (e.f.) Erlend Smedsdal
seksjonssjef  rådgiver
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