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Kankurranseloven § 2-2 d) - forskrift om Omsetningsrådets
myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer

Konkurransetilsynetviser til Landbruksdepartementets{LD) brev til Statens
Landbruksforvaltning(SLF>den 4. juli 2003 angåendeoversendelseav ny forskrift om
Omsetningsrådetsmyndighetvedrørendemarkedsreguleringfor jordbruksvarer.I tillegg til
oversendelsenav forskriftenkommerLD i brevetmedføringertil noenav forskriftens
bestemmelser.

Konkurransemyndigheteneskal i henholdtil konkurranseloven§ 2-2 føre tilsyn med
konkurranseni de ulike markedene.Herunderskalde etter§ 2-2d) påpeke
konkurranseregulerendevirkningerav offentligetiltak, eventueltved åfremmeforslag
medsikte på å forsterkekonkurransenog letteadgangenfor nye konkurrenter.I den
forbindelseønskerKonkurransetiJsynetå kommemedenkeltebemerkningerrelaterttil
forskriftens § 4 om markedsregulatorsforsyningspliktoverfor uavhengigeaktører.

Konkurransemessigevurderinger
Forskriftens§ 4 omhandlermarkedsregulatorsforsyningspliktav regulert vare.I § 4 fjerde
leddfremkommerdetat markedsregulator,når deter underskuddav ferskeheleslakt,kan
fordeleregulertvarebestmulig mellomaktørenepågrunnlagavderesordinærekjøp av
kjøtt. I forhold til dennebestemmelsenblir det i LDs brev til SLF presisertat “innmeldt
kjøpsbehovogsåi underskuddssituasjonersålangt sommulig børdannegrunnlagfor
oppfyllingenav forsyningsplikten”.Etterdennepresiseringenerdet tilsynetsoppfatningat
forskriftens§ 4-4 fremstårsomuklar. Vi ønskerat LD pådenbakgrunnforetaren nærmere
presiseringav når regulertvarei underskuddssituasJonskal fordelesetterordinærtkjøp og
nårdetskal beregnesut fra innmeldtkjøpsbehov.En klar bestemmelseom
markedsregulatorsforsyningspliktnår markedeter i underskuddssituasjon,er særligviktig
i markedetfor storfeslakt,sidenprognoserviserat dettemarkedetkommertil åha en
tilnærmetpermanentunderdekningav norsk varede nærmesteårene.Bestemmelsenderfor
kommertil å væremye i bruk.

I forskriften leggesdetvidereopp til at det i underskuddssituasjonerskal søkeså-oppnåliki
dekningsgradav norskvaretil bådeuavhengigeaktørerog aktørerinnen samvirkene.
Tilsynet støtteret slikt fordelingsgrunnlagda detvil væremedpå å bidra til like
konkurransevilkårog virksomkonkurransei markedenesomomfattesav forskriften.
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En anneneffekt av et slikt fordelingsgrunnlager at alle aktørersomhar et periodeviseller
permanentbehovfor reguleringsvarevil, alt annetlikt, foretrekkeå kjøpefra
markedsregulatorfor åkunnesikre segstørreleveranserav regulertvarei

underskuddssituasjoner.Detvil gi markedsregulatoren konkurransefordeli forhold til
andreslakteribedrifterog detkan haen hemmendevirkningbådepå handelenmellom de
uavhengigebedrifteneog utviklingenav konkurranseni markedenesomberøresav
forskriften.

Fordeling av regulertvareetter innrneldtkjøpsbebovvil ikke medførede samme
konkurranseskadeligevirkningene.Ut fra en konkurransemessigvurderinger tilsynet
såledesav denoppfatningat innmeldtkjøpsbehcvutgjøret bedrefordelingsgrunniagfor
tildeling av regulert vare,bådenår markedeter i en under-og overskuddssituasjon.

Konklusjon
Påbakgrunnav ovennevnteønskerKonkurransetilsynetat LD foretaren presiseringav
innholdet i § 4 fierdeleddi forskrift om OmsetningsrådetsmyndighetvedrØrende
rnarkedsreguleringfor jordbruksvarer.Dette for å klargjøreom det er ordinærteller
innmeldt k~øpsbehovsomskal utgjøre beregningsgrunnlagfor tildeling av regulertvare nar
markedeter i en underskuddssituasjon.Tilsynet menerogsåat innmeidtkløpsbehovsåsant
deter mulig, skal utgjøreberegningsgrunnlagetfor tildeling av regtilertvare når markedet
er i en underskuddssituasjon.Dettepågrunnavde ovenfornevnteuheldige
konkurransemessigekonsekvensenesomkan oppstådersomberegningsgrunnlageter
basertpå ordinærtIsiøp fra kjøttsamvirket.
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