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Høring: Endringer i markedsordningen for melk
Det vises til høringsbrev av 2. september 2003 vedrørende ovennevnte, heretter kalt NYMO.
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening beklager sterkt at Landbniksdepartementet har avslått vår
anmodning i brev av 8. oktober d.å. om fristutsettelse til etter at ekspertgruppen som skal vurdere volumet av immateriell kapital i NYMO har avgitt sin anbefaling.
Det er, slik NBL ser det, ikke mulig å avgi en grundig og helhetlig uttalelse når et så vesentlig element
i grunnlaget for bedriftenes konkurranseevne ikke er avklart.
Vi vil for øvrig fremholde at ekspertgruppens rapport etter vår oppfatning også må sendes på hxaring.
NBL kan ikke se av h~ringsnotatene at det er foretatt noen konsekvensutredning av de foreliggende
forslag. Dernest synes det som om det er flere uavklarte elementer i det foreliggende hiaringsbrev i
tillegg til volumet av immateriell kapital.
Det er vår oppfatning at så mye som mulig av NYMO må gjennomføres fra 1. januar 2004, men ovenstående tilsier efter vår oppfatning at en nzye må vurdere hvilke elementer som kan implementeres fra
årsskiftet. Kapitalsaken kan ikke låses med nåværende tallfesting, og overferingsprisen kan derfor ikke
frikobles fra kalkylene. Hvis dette skjer, vil nemlig resultatet bli økte priser på meierivarer. Når melkeprisen skal baseres på en normering av kapitalkostnader ut fra den rentebunn vi nå opplever, så vil
dette på sikt svekke fored1ingsakt~renes marginer til fordel for Tine og råvareprodusentene. En renteoppgang vil måtte bety økte forbrukerpriser, og overveltingsgraden vil avgjøre om de uavhengige meienene vil kunne dekke sine økte kostnader. Det vil dessuten måtte innebære økte priser til industrien,
som dermed vil oppleve et svært alvorlig tap av konkurransekraft.
NEL oppfatter at det foreliggende forslag bryter med kravet om at bedriftene må ha forutsigbare rammevilkår. Forslaget synes dessuten ikke å oppf~IIe tidligere uttalte hovedmål om konkurransenøytralitet for uavhengige konsummelkmeierier. NBL gjør oppmerksom på at det for enkelte aktører kan oppstå
økonomiske tap som følge av vesentlige endringer i rammevilkår.
NBL har tidligere fremholdt, og må her gjenta at det fortsatt må foretas en etterkontroll med etteravregning. NBL er av den oppfatning at kontrollen må være risikobasert.
På bakgrunn av situasjonen ser NBL seg ikke i stand til å avgi annet enn denne meget korte og foreløpige hzringsuttalelse. Vi vil komme tilbake med ytterligere merknader når resultatet fra kapitalsaken
(ekspertgruppen) er vurdert. Vi vil også komme tilbake til enkelte andre spørsmål.
Med vennlig hilsen
NÆRINGSMIDDELBEDRIFTENES LANDSFORENING
Roald Gulbrandsen
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