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

Vi viser til deres brev av 8. september 2006 vedrørende forslag til endringer i forskrift om
fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. I høringsbrevet går det frem at EUs tollfrie
kvoter etter konsultasjoner skal øke med 12,5 % på årsbasis, det vil si 500 tonn.
Bakgrunnen for konsultasjonene var presiseringen i 2004 av retningslinjene for
klassifisering av oster i lake (fetaost).

Under avsnittet om landbruk i Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil:

,'

• ha et sterkt importvern for innenlandsk landbruksproduksjon.

Og at

• det er ikke grunnlag for nye innrømmelser under artikkel 19 i EØS-avtalen så lenge
de pågående forhandlingene i WTO foregår. "

WTO-forhandlingene er for øyeblikket suspendert. Norges Bondelag oppfatter dette slik at
forhandlingene ikke er avsluttet. Det foregår for tiden aktivitet blant medlemmene i WTO
som klart viser at forhandlingene ikke er avsluttet. I Nationen den 8. august 2006 uttalte
Lars Peder Brekk, leder i næringskomiteen og næringspolitisk talsmann i Senterpartiet:

"-Det står klart i Soria Moria-erklæringen at forhandlinger om artikkel 19, om landbruk,
ikke skal sluttføres før vi har en avklaring i WTO."

"Konsultasjoner" som har resultert i en kvoteutvidelse oppfatter ikke Norges Bondelag til
annet enn at det har vært reelle forhandlinger. At EUs tollfrie kvote er utvidet med 500
tonn etter konsultasjoner mens WTO-forhandlingene pågår er derfor klart i strid med
regjeringens Soria Moria-erklæring.
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Utvidelsen av den tollfrie kvoten for ost omfatter hele posisjon 04.06 i tolltariffen, og er
ikke øremerket til fetaost. Annen ost enn fetaost kan da i praksis bli importert tollfritt på
denne kvoten. Sett i lys av dagens konkurransesituasjon for norsk osteproduksjon er dette
uheldig, og medfører en ytterligere svekkelse av importvernet for ost.

Norges Bondelag krever en redegjørelse fra Landbruks- og matdepartementet om hvorfor
det har blitt forhandlet frem en økt ostekvote med EU under artikkel 19 i EØS-avtalen,
mens WTO-forhandlingene har pågått.

ed hilsen
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