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HØRING - ENDRINGERI MARKEDSORDNINGEN FOR MELK

Det visestil høringsbreveneav 2. september2003 omdettefra henholdsvisLD
og SLF.

I brevav 30. september2002 harvi kommentertNJLF-Rapport2002-5:
markedsordningfor melk — størrekonkurranseog like vilkår.

Ny

Det erpositivt at råvareomsetningenforeslåslagt til en egenenheti TINE
(TINE Råvare)forutsattat mangjennomførerintensjonenom et klart administ-
rativt og regnskapsmessigskille mellomTINE Råvareog TINEs øvrigevirk-
somhetinkludertulike spørsmålknyttettil kapitalvurderinghvordet ersterk
uenighetblantberørteparter.

Hvis manvurdererdetsomhensiktsmessigå nedsetteen ekspertgruppefor å
vurderedissespørsmålnærmere,børdepartementetsørgefor enbalansertdelta-
gelsefra privateaktørersammenmedlandbrukssamvirketsaktører. Landbruks-
departementetrepresentereri prinsippetalle aktøreri verdikjeden.Det ernød-
vendig for å få reglersomsikrerbalansertkonkurransei meieriproduksjonenog
i distribusjonenå inviteremedrepresentanterogsåfra dagligvarehandelennår
fremtidigeordningerskaldrøftes.

Vi menerat markedsreguleringsansvaretfor meieriprodukterbøroverførestil en
nøytral instans,eventueltStatenslandbruksforvaltning,for å unngåat meieri-
samvirketsomi dager tillagt reguleringsansvar,kanutnyttebetydeligasymmet-
risk informasjonstilgangkombinertmedkontroll overråvareproduksjonen,til
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bådeå tilegne segog misbrukeen dominerendemarkedsposisjon.

Det å skille utråvareomsetningen,er et positivt skritt i retningav å skapemer
konkurransepå sektorenhvis mani praksisklarerå gjennomføreintensjonenom
et tydelig skille i forhold til andredelerav Tinesvirksomhet. Vi reagererimid-
lertid motat det administrativeog regnskapsmessigeskillet reguleresi en egen
avtalemellom SLF og TineBA hvis ikke detblir slik at innholdeti avtalener
balanserti forhold til hva andreberørtepartermenerbør ivaretasfor å sikre at
intensjonenrealiseres.

Et forslagomuavkortetforsyningsplikttil produksjonav ikke flytendemelke-
produkterer fornuftig. Vi kanimidlertid ikke i høringsnotatetsenoenbegrun-
nelsefor å begrenseleveringsplikteninntil 15 millioner liter pr. anleggmens
forsyningerutoverdetteforutsetterat minst 1/3 av detoverskytendemottasfra
egneleverandører.For å kunneuttaleossomdette,trengervi informasjonom
de landbrukspolitiskeogkonkurransepolitiskekonsekvenserav forslaget.

P.g.a.vedtektsbestemmelser/uklarhetomfordeling av opparbeidetkapitalinntekt
i meierisamvirket,er detvanskeligfor primærprodusenteri praksiså gåovertil
konkurrerendemeierier. Vi er derforreddfor at en slik bestemmelsevil motvir-
ke Stortingetshensiktomå skapevirksomkonkurransei meierimarkedet.Dette
forsterkesav at TINE BA i dagdisponerer98 — 99% av forsyningenav melk
sområvare,selvetterat det i betydeligtid harværtgjort forsøkfra konkurreren-
demeierierpå å få enmarkedsandel.

Forsyningspliktenbørværeheltuavkortetsidendet tydeligviser nødvendigfor
å skapevirksomkonkurranse.

Det er fornuftig at avgifterog tilskudd fastsettesetterforutgåendehøringog for
en lengerperiode,menunderforutsetningav at synspunkterfra berørteparteri
verdikjedenog utenomjordbruksavtaleninnhentesog tilleggesvekt. Aktører
utenomTINE børkunnegis særbehandlingi en konkurranseopphyggendeperi-
ode.

Det er fornuftig medenspesiellkapitalgodtgjørelsetil meieriselskaperutenfor
lINE-systemetfor åkompenserefor at melkeprodusentervedovergangtil andre
meierierennTINE mistermulighetenfor kapitalavkastningfra TINEs virksom-
hetnårde meldersegut av samvirket. Nårdet særligetilskuddettil småkon-
summelkmeieriersomfinansieresoverprisutjevningsordningenog de midlerti-
dige tilskuddenesomfinansieresoverjordbruksavtalennåforeslåsavviklet og
erstattetmedenspesiellkapitalgodtgjørelsetil meieriselskaperutenomTINE-
systemet,erdet avgjørendeat dennye ordningengir bedregrunnlagfor konkur-
ranseenndagenssituasjon.
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Detbør fortsattgis et særligtillegg til Q-MeierieneAS somforeslått. Et tilsva-
rendetype tillegg børkunneværetilgjengelig for andreaktørerhvis disseikke
kannyttiggjøresegav sammedistribusjonsnettsomQ-Meierienebenyttermen
vil gåutenomsamvirkenesfelles distribusjonsnettfor landbruksvarer.

Vi minneromat lINE harvalgt denmestrasjonelledistribusjonskanalen(en-
grosdistribusjon gjennomdagligvarehandelensdistribusjonssentraler)innenfor
de varegruppenehvor deterkonkurranse(fasteprodukter— ost). Derhvor lINE
ikke møterkonkurranse,brukerde markedsmaktog nektersinekunderfritt valg
og hindrerdermedkundeni å optimaliseredistribusjonenav de flytendeproduk-
ter. Vi menerline burdebli pålagtå fristille kundeni valg av distribusjonssen-
tral og dermedla kundenevelgeut fra hvasomerrasjonelt.

Det er ingendårlig idé å foreslåensamletmålprispåmelk sområvaretil fored-
ling. Nårdetgjelderdetaljenei forslagtil nyttmålprissystem,sommålprlsag
øvreprisgrense,kvalitetskravtil målprisvare,definisjonav noteringspunkt,
kostnadersomskal finansieresinnenformålpris,noteringspunktet,tekniskjuste-
ring av prisnivåsomfølge av endringeri nye elementeri markedsordningen,
kostnadselementersominngåri felleskostnadenei prisutjevningen,kapitalkost-
nader,prisnoteringog rapportering— viservi til kommentarenovenforombeho-
vet for å oppnåenighetomkapitalkostnadene.

Nårdet gjelderprisutjevningsordningenfor melk,er det viktigstemedendringat
detoppnåsen forenklingog sikring av konkurransevilkåreneslik at konkurren-
tenetil line kanfa varig fotfestei markedet.

Det bør åpnesfor at nyeaktørerkankjøpemelkekvoter,ikke bareeksisterende
melkebrukog kvoteordningenbør oppmuntretil at merav produksjonenoverfø-
restil brukmedbetydelig flere årskuerenndagensgjennomsnittligeca. 14 kuer
pr. bruk.

Det er avgjørendeat departementettilleggerkonkurrerendemeieriersegne-opp-
fatningerav disse forholdvesentligvekt i utformingenav detnye system.

Departementetargumenterersenerei høringsnotatetmedat Landbruketsfersk-
varedistribusjon(LFD) eråpenttilgjengelig for alle meieriselskapersommåtte
ønskeå transporteremelk gjennomdennekanalen. For å etablereenkonkurran-
sesituasjon, er detnødvendigat lINE somnevntikke lengerkannektesinekun-
der fritt valg av distributør. Alle uavhengigeaktørerbør ståfritt til å velge
distributørutenomLFD. Ogsådebørkunnefå særskiltetillegg for å kompense-
re for eventuelledistribusjonskostnaderi enovergangsperiode.Den langtmest
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rasjonelleog minstkostnadskrevendedistribusjonsformvil i noetidsperspektiv
uansettværevia dagligvaregrossistenesdistribusjonssentraler.

Vi er ikke overbevistomat deter riktig å fjerne det særligetilskuddetfinansiert
overprisutjevningsordningenfor melk til meieriselskaperutenommeierisamvir-
ket. Det heteri høringsnotatetat de foreslåtteendringeri forsyningspliktsregle-
netil flytendemelkeproduktervil føretil at uavhengigemeieriselskapersomvil
produsereflytendemelkeprodukter,kanbegynnei størreskala. Såvidt vi kan
se,er ikke dettedrøftetpåenmåtei høringsnotatetsomgjør det mulig for parter
somosså ta stilling.

Selvmedendringervil prisutjevningsordningentotalt settbli altfor komplisert.
Deter nødvendigå sepåytterligeremåterå markedsrette/forenklesystemet.
Detbestehaddeværtå avvikle ordningenog la markedetgjennom-virksom-kon-
kurransestyresortiment,kvalitet og priser.

Vi menerheleforslagetbør gjennomgåspånyttogsåutfrahvaKonkurransetil-
synetsomfagmyndighetmenerernødvendigfor å skapereell konkurranse.

Det visesellers til kommentarerfra HSH.
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