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GJENNOMGANGAV MARKEDSORDNINGENE I JORDBRUKET MED HENSYN PÅ
RAMMEBETINGELSENE FOR DE UAVHENGIGE AKTØRENE - FORSLAG TIL
RAMMEFORSKRWF OM REGULERING AV OMSETNINGSRÅDETS VEDTAK
ANGÅENDE MARKEDSREC.ULER1NG SOM HAR BETYDELIGE
KONKURRANSEMSSIGE KONSEKVENSER

Vi viser til I)eresbrev datert15.04.2003.

HSH har valgt å konsentrereh.øringssvaretom følgendepunkter:

§ 3 om int’ormasjonsplikten

Vi vil vise til vårt brev datert 6. desembervedrØrendeinnspill til gjennomgangenav
markedsordningenei jordbruketmedhensynpå rammebetingelsenefor de uavhengigaktørene.
Der la vi vekt påat innsynog tilgangtil sammeinformasjontil sammetid er viktig for å kunne
oppnåreell konkurranse.Vi er fornøydmedatdepartementetunderstrekerdette. Det erpositivt
at departementetvil regelfestehvilke i nforrnasjonsoppgavermarkedsregulatorforventes-åutføre.
Vi menerdeter viktig at manglendeoverholdelseav informasjonspliktenutlØser
sanksjoner/gebyr.

• §5 om forsyningsplikten

Det visestil at detfra 1.1.2003er aktørenesordinære(historiske)kjøpskvantumsomdanner
grunnlagetfor fordelingenav kjøtt. Endringenbegrunnesmedat den forrige ordningenvar lagt
opp slik atden invitertede uavhengigeaktørenetil å overdimensjonereforventetuttakfor å få
høyestmulig dekningsgrad.

Et uttak basertpå historiskkjøpskvantumopplysesav medlemmeri HSH å væreprobiematiskog
gi et mindreforutsigbartsystemenn en ordningmedinnmeldtkjøpsbehov. Det pekespå at
uttak basertpåhistoriskkjøpskvanturnskaperusikkerhetomhvordanfølgendesituasjonervil bil
håndtert:

- sesongmessigeforskyvninger(høytidermv.)
- kampanjer
- plutseligeendringeri euerspørselensom følge av værforhold( f eksgrilisosong)
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- generell veksti omsetningfra forrige år
- endringi aktørenesmarkedsandeler
- nye aktØrer

HSHserat en fordelingetterinnmeldtkjøpsbehovvil kunneha i segineitamenttil strategiske
innmeldingeri en underskuddssituasjon.Vi erenig i at ordningenkan bli bedredersomdet
innføresnoenforpliktelseri forhold til å kjøpedetinnmeldtebehovet.HSH meneren ordning
medinnmeldtkjøpsbehovkombinertmedkjøpsforpliktelserer klartå foretrekkeframfor en
ordningmedordinærekjøp (historiskekjøpskvantum).Ordningenmedordinærekjøp kan som
departementetbeskrivervirke konkurransehemmende/sementerendepåmarkedetog er lite
fleksibel. I tillegg kan den væretil hinderfor nyetableringav bedrifterellerbedriftersomønsker
endretproduksjon.

For de uavhengigeaktøreneermangelenpå langsiktighet, forutsigbarhetog dynamikk det
størsteproblemetmedfordelingssystemet.Medlemmermelderom at de vanligvis får tildelt for
lite i forhold til Ønsketmengde.Et systemmedinnmeldinghveruke, skapersærligvanskeri
forhold til å få igangsattnødvendigimport for å dekkeopp underskuddeti tildelingenav norsk
vare.

Pådennebakgrunngår vi imot departementetsforslagti] §5. Fordelingmåskje på bakgrunnav
innmeldingav kjøpsbehovi god tid, slik at importentil enhvertid kan væretilstrekkeligtil å
dekkenødvendigbehovhosalle aktører.

• Nei til fordeling etter auksjonsprinsippet
Foreggog fjørfekjøtt pekerdepartementetpå at auksjonsprinsippetkan etableresfor åfordeleen
begrensetandelav regulatorssamledetilførsel på uke-basis.Dettegårhandelenimot. Auksjon
medføreren risiko for aten aktørkjøperopp alt for videresalg,og skaperdermedetnytt
monopol. Resultatetblir endaet ledd, meruforusigbarhet,ustabilitetog høyerepriserfor
forbruker.
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