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

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 08.09.2006 om ovennevnte.

Landbruks- og matdepartementet skal revidere forskriften om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.
Revisjonen vil skje i to faser, med en høring av tekniske endringer knyttet til endringer i osteavtalen og
fordelings-/auksjonstidspunkt for enkelte av kvotene, deretter vil hele forskriften gjennomgås i sin helhet med
ny høring mot slutten av året.

Som en følge av konsultasjonene mellom Norge og EU om endringer i osteavtalen foreslås det endringer i
fordelingen av denne kvoten. Bakgrunnen for konsultasjonene var presiseringen i 2004 av retningslinjene for
klassifisering av oster i lake (fetaost). EU's tollfrie kvote er etter konsultasjonene økt med 12,5% på årsbasis,
det vil si 500 tonn. For Norge vil ikke lenger dagens ostekvote inn til EU på 4000 tonn deles opp i underkvoter.
Det legges opp til å fordele kvoteøkningen på dagens kvoteinnehavere etter eksisterende fordelingsnøkkel. Det
foreslås videre å fjerne bestemmelsen om halvårlig tildeling, samt at EFTA kvoten foreslås fordelt ved auksjon.

Vurdering
Gitt dagens system for tildeling av kvoter ser Coop det som naturlig at ny ostekvote fremforhandlet med EU,
500 tonn pr år, fordeles som foreslått i §50 til de som innehar kvoteandeler for året 2006. En fjerning av
bestemmelsen om halvårlig tildeling anses som positivt da dette medfører et mer effektivt system.

På generell basis er ikke Coop tilhenger av et system med tildeling av kvoter via auksjon. Denne form for
tildeling medfører i større grad tilfeldigheter rundt fordeling av kvotevolum, samtidig som det kan føre til en
begrenset tilgang av produkter fra små og/eller nye aktører. Et system med auksjon kan også medføre en
situasjon hvor det spekuleres i kjøp/salg av kvoter, noe som vil virke fordyrende på sluttprodukt. En fordeling
av kvotene til utsalgsleddene i dagligvaremarkedet, gjerne ut fra markedsandel i ACNielsen, ville gitt en mer
hensiktsmessig fordeling mellom salgskanalene. Samtidig ville dette medført en fleksibilitet til å kunne tilby et
større mangfold av produkter.
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Norge

Konklusjon

Coop ønsker en ny forskrift hvor auksjonssystemet er avskaffet, samt at tigjengelig kvote fordeles ut fra andel i
dagligvaremarkedet.

Med vennlig hilsen

Coop No s

Egil S t
Direktør


