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Høring av forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet
vedr. markedsregulering for jordbruksvarer

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets (LMD) brev av 9. mars 2012 om forslag til
endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering
for jordbruksvarer. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) vil
knytte kommentarer til enkelte deler av høringsutkastet.

I utkastet foreslås det nye bestemmelser for den doble mottaksplikten for egg. LMD
viser til at de nåværende bestemmelsene slik de framgår av forskriften ikke ville gitt
uavhengige markedsaktører mulighet til å håndtere sin andel av et samlet
eggoverskudd gjennom eksport. Nortura har derfor ikke praktisert den doble
mottaksplikten i samsvar med gjeldende forskrift, og uavhengige markedsaktører har
til enhver tid kunnet levere et så stort kvantum egg som de har ønsket. LMD mener det
er behov for å endre forskriften da denne praksisen medfører økt tilførsel av egg til
Nortura fra andre pakkerier, noe som innebærer en belastning på Nortura som
markedsregulator utover det som var tilsiktet ved utformingen av reguleringssystemet.
Det medfører også større kostnader til markedsreguleringstiltak, som må dekkes
gjennom økt omsetningsavgift. Til slutt innebærer dagens praksis at den doble
mottaksplikten er egnet til å redusere andre aktørers forretningsrisiko, noe som går
utover målsettingen for den doble mottaksplikten.

FAD ser at ovennevnte gjør det nødvendig med endringer i den doble mottaksplikten,
og har som sådan ikke merknader til at dette gjennomføres. FAD har imidlertid
merknader til LMDs forslag til ny regulering av hva som skal regnes som
overskuddssituasjon.I dag ligger det til grunn en objektiv bestemmelse som regulerer
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hva som regnes som en overskuddssituasjon i markedet, herunder  "Overskudd for egg
defineres som en situasjon der markedsregulator ut over innenlands forbruk, i to
påfølgende uker, har fiernet til sammen 50 tonn usorterte egg og A-egg, fra markedet ved
eksport eller andre reguleringsaktiviteter." Isteden for denne definisjonen foreslår LMD
en definisjon for overskuddssitasjon i eggmarkedet som tar utgangspunkt i
markedsregulators prognoser over leveranser fra egne produsenter og salg av egg.

FAD mener det er prinsipielt uheldig at det er markedsregulator, som også er i
konkurranse med uavhengige aktører, som i realiteten vil definere hva som utgjør en
overskuddssituasjon eller ikke slik LMDs forslag legger opp til. En slik praksis vil
medføre at uavhengige aktører ikke har avsetningsmuligheter for sitt eggoverskudd
uten at markedsregulator selv har et overskudd, og dermed er prisgitt forhold hos
markedsregulator som de uavhengige aktørene ikke har mulighet til å påvirke. FAD vil
også påpeke at det kan være ulike årsaker til at enkelte aktører har overskudd.

En slik praksis vil etter FADs oppfatning kunne virke konkurransevridende i favør av
markedsregulator, noe som vil være uheldig for å ivareta den konkurransen som faktisk
er til stede i markedet. FAD ber derfor om at LMD endrer den foreslåtte definisjonen av
en overskuddssituasjon slik at dette blir en objektiv bestemmelse. En endring av
definisjonen vil også få følger for hvordan beregningen av mottaksplikten gjøres.

FAD har ingen ytterligere kommentarer.
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