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Endring i forskrift om omsetningsrådets

virksomhet

Vi viser til brev av 24.08.2005 vedlagt forslag til endringer i forskrift om
Omsetningsrådets virksomhet.
I rammeforskriften om regulering av Omsetningsrådets vedtak angående
markedsregulering, reguleres forhold som har betydelige konkurransemessige
konsekvenser. I høringsbrevet foreslår Landbruks- og matdepartementet at det i
kjøttsektoren, som for andre sektorer, åpnes for en begrenset avlastningsmulighet for
uavhengige aktører til markedsregulators reguleringslager i overskuddssituasjoner
(såkalt 'dobbel mottaksplikt'). Hensikten er større grad av likeverdige
konkurranseforhold for markedsregulator og uavhengige aktører.
Markedsreguleringssystemene
for kjøtt har til forskjell fra øvrige sektorer i jordbruket,
ikke hatt bestemmelser om adgang for uavhengige aktører til å levere overskuddsvare
til markedsregulators reguleringslager på gitte betingelser. Utviklingen i markedet med
mindre fleksibilitet som følge av mer langsiktige avtaler, konsentrasjon og vertikal
integrasjon,

sammen med mer begrenset

adgang til reguleringseksport

som følge av

WTO-avtalen, øker risikoen for verditap på lager hos uavhengige aktører i
overskuddssituasjoner dersom markedsregulators tiltak ikke balanserer markedet
tilstrekkelig.
Tidligere har tilsvarende forslag blitt vurdert, men forkastet pga. risikoen for redusert
konkurranse som følge av potensielt økt samhandling mellom aktørene på råvarenivå i
den regulerte delen av verdikjeden. LMD vektlegger at den justeringen i rammene for
Omsetningsrådet som nå foreslås er mer begrenset. Det legges til grunn at endringen
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ikke kan forutsette økte forpliktelser i forhold til markedsbalanseringen
aktører.
Finansdepartementet
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