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HØRING - RAMMEFORSKRIFT OM REGULERING AV OMSETNINGSRÅDETS
VEDTAK

Det vises til deres brev av 15. april 2003 om forslag til rammeforskrift om regulering
av Omsetningsrådets vedtak angående markedsregulering som har betydelige
konkurransemessige konsekvenser. Høringsuttalelsen har vært behandlet i styret i
Norske Felleskjøp.

Norske Felleskjøp vil først peke på at rammeforskriften innebærer en svekking av
Omsetningsrådets autoritet og handlefrihet og er av den grunn ikke ønskelig, slik vi
påpekte i brev av 24. juni 2002 som svar på Landbruksdepartementets forslag til
forskrift om regulering av Omsetningsrådets virksomhet på kornsektoren.

Som departementet skriver i høringsnotatet, henger samvirkets adgang tiLåragulere
råvaremarkedet, med tiltak finansiert av omsetningsavgift nært, sammen med
praktiseringen av mottaks- og forsyningsplikten. Det er meget viktig at denne
sammenhengen ikke svekkes dersom lovforankring og administrering av disse
tiltakene under markedsordningene forandres som foreslått. Det er uklart om dette
er/vil bli ivaretatt, bl.a. fordi forslag til endring av Omsetningsloven med tilhørende
endring av forskrifter og den nye hjemmelen til Landbruksdepartementet ikke
foreligger.

Forslaget til paragraf om informasjonsplikt har vi ingen innvendinger mot. Norske
Felleskjøp fyller de nye kravene slik informasjonsarbeidet drives i dag.

I det efterfølgende er kommentarene knyttet til korn

Forsyningsplikt
Den ene endringen som foreslås er bruk av anbudsprinsippet ved salg av
reguleringsvare. Norske Felleskjøp har ingen innvending mot dette.
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Mottaksplikt
Til omtalen under pkt. 3.1.2 i høringsnotatet vises det til tidligere samtaler og
korrespondanse om temaet, bI.a.

• Brev av 18.04.01 om høring av retningslinjer om ny markedsordning for
korn

• Brev av 23.05.02 om høring av ny forskrift om markedsordningen for korn,
til Statens Iandbruksforvaltning

• Brev av 24.06.02 om høring av ny forskrift om regulering av
Omsetningsrådets vedtak på kornsektoren

• Brev av 11.12.02 om innspill vedrørende rammebetingelser for uavhengige
aktører

Kort oppsummert mener Norske Felieskjøp at mottaksplikt fra andre kornhandlere;

• kun bør gjelde i en definert overskuddssituasjon. I et marked i balanse løper
alle aktører samme risiko.

• må ha en begrenset innmeldings- og leveringsperiode, fortrinnsvis begrenset
til perioden 1. januar til 15. april, av hensyn til prognosesikkerhet og for å ha et
regelverk som ikke åpner for muligheten til å påføre Felleskjøpet øst Vest en
betydelig konkurranseulempe i innhøstingssesongen.

• ikke kan bindes så stramt prismessig som i gjeldende forskrift — “ta hensyn til
ev. merverdi som er tilført varen” - da denne type ad hoc leveranser ikke kan
sammenliknes med avtalefestede leveranser.

Forslag til rammeforskrift vedrørende mottaksplikt for korn fra uavhengige aktørertar
i realiteten ingen endringer i forholdt til gjeldende forskrift, med unntak av det som er
påpekt under. Departementet konkluderer med at det er lite aktuelt å foreta
endringer i ordningen nå. Dersom det likevel skulle bli endringer, forventer Norske
Felleskjøp at ovenstående synspunkter blir tall med i vurderingen.

Til §4 Mottaksplikt pkt 1)Korn, er det kun første setning som er endret i forhold til
gjeldende forskrift.

Gieldende forskrift: “Markedsregulators mottaksplikt g~eIder også for
norskprodusert korn fra andre kornkjøpere.”

Utkast til rammeforskrift: “Omsetningsrådets vedtak om markedsregulators
mottaksplikt fra kornkjøpere for norskprodusert korn skal sikre avsetning av
korn fra kornk]øpere.”

Forslag fra NFK til rammeforskrift: “Omsetningsrådets vedtak om
markedsregulators mottaksplikt for norskprodusert korn fra uavhengige
aktører, skal bidra til å sikre avsetningsadgang for alle primærprodusenter.”

Dette er kopi av setningen for egg og fjørfekjøtt hvor “egg og eggehviter” er byttet ut
med ‘norskprodusert korn. Norske Felleskjøp kan ikke se noen grunn til at dette
skal formuleres forskjeilig for de to ordningene. Hele markedsreguleringssystemet er
utformet av hensyn til produsentene og forbrukerne (ref. s 4 i høringsnotatet). At
kornkjøperne sikres avsetning gjennom “dobbelt mottaksplikt” er en konsekvens av at
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primærprodusenten skal sikres levering, men det er etter vår mening feil at
markedsordningen “skal sikre avsetning av korn fra kornkjøpere.” i innstilling om ny
markedsordning for korn av november 2000 står det på side 45 at ‘Dobbel
mottakspliktvilførst ogfremstværeet argumentfor at kornprodusenterskalha en
størremulighettil åfå levertsitt korn vedet lokalt mottaksanlegg.

Som tidligere påpekt, bla. i brev av 24. juni 2002, medfører markedsreguleringen
begrensninger i Felleskjøpenes handlefrihet på flere områder, som det pr. i dag ikke
er kompensasjon for. Mottaksplikt fra uavhengige aktører er definert som
reguleringsaktivitet i ordningen for egg og fjørfe. Dette bør også presiseres for korn.
Norske Felleskjøp foreslår å tilføye følgende setning til slutt i avsnittet om
mottaksplikt: “Omsetningsrådets vedtak skal sikre at markedsregulator får
kompensert de ulemper som er knyttet til forpliktelser om mottak.”

Med vennlig hilsen
Norske Feil

Nina Strømnes Rodem
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