Det finns inga konkreta planer på att del a upp
monopolet i olika sjalvstandiga bolag. Om det
kravs ar det dock inte forenat med sårskilt stora
svårigheter att sårskilja produktionsmonopolet.
Att ha detaljhandels- och produktionsmonopol
inom samma bolag ar naturligtvis originellt sett ur
EG:s perspektiv. Men hela alkoholmonopolet ar
ju svårsforståeligt for Gemenskapen. Man kan sa-

ga att det handlar om en kulturkonflikt mellan olika satt att se på omsattningen av alkohol. Dårfor
år det synnerligen viktigt att vi argumenterar val
for vår sak. Den låga konsumtionsnivån i Norden
ar ett mycket gott argument for vårt monopolsystem.

EG, Sverige

ska kunna testa sina produkter på den svenska
marknaden, aven i de fall Vin & Sprit och Systembolaget inte anser att produkten behovs.
En forrnell olikabehandling av svenska och utlandska foretag, som behandlades i den svenska
regeringens proposition om EES-avtalet, år att de
svenska bryggerierna får sålja starkai direkt till
restauranger, medan utlandskt starkOl måste importeras genom Vin & Sprit och såljas till restaurangerna genom Systembolaget. I en PM från Socialdepartementet har utvecklats två olika modeller for att mojliggora licensiering av privata importarer av starkaI, som skulle få ratten att sålja dels
till Systembolaget, dels direkt till restauranger.
Denna PM har nu remissbehandlats.
I flera av remissyttrandena avråder man från att
nu gora någon forandring som innebar att man
borjar luckra upp importmonopolet. Det bor anstå, i varje fall tills fOrhandlingarna om svenskt
medlemskap år klara, sager man. Bland annat i
detta avseende synes de svenska monopolforetagen nu upptrada mer på gemensam front an i
hostas, når jag skrev min forra artikel i NAT.
Den parlamentariska alkoholkomrnissionen,
som utreder alkoholpolitiken på regeringens uppdrag, avstyrker också att man nu vidtar separata
åtgårder nar det galler starkolsforsåljningen till
restauranger. Samma ståndpunkt intar socialstyrelsen och folkhålsoinstitutet, samt nykterhetsrorelsen.
I pressen har forekomrnit uppgifter om att den
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en lagesrapport

NAT-redaktionen har bett mig lamna en lagesrapport från Sverige angående alkoholpolitiken i EGdebatten. Når det galler allrnan bakgrund hanvisar jag till mitt inlagg i hostas, i NAT ru 1992:5.
Sedan dess har Sverige genom statsrådet Ulf
Dinkelspiel presenterat Sveriges ståndpunkter infOr forhandlingarna for EG:s ministerråd. Han
understrok då att de svenska alkoholmonopolen
grundas på viktiga hålso- och socialpolitiska motiv, och att de ar en strategisk del av en vittomfattande alkoholpolitik. Åven den socialdemokratiska oppositionen har i sitt dokument infor fOrhandlingarna lyft fram alkoholpolitiken. Man kraver att EG i fOrhandlingarna erkanner den svenska alkoholpolitiken, inklusive distributions- och
forsåljningsmonopolet, som ett skydd for folkhålsan.
Inom de svenska monopolen arbetar vi for fullt
med att fOrbereda den testforsåljning, som vi ser
som en viktig del av EG-anpassningen. Den innebar att de producenter inom EG som så anskar,
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dier framhall de det positiva intryck de hade fått
av det svenska monopolets sortiment och insatserna for markesneutralitet. De fick också statistik
som belyste hm de svenska monopolen och alkoholbeskattningen har medverkat till en overgång
från svenska alkoholprodukter (brannvin) till importerade (vin). Inte minst den omlaggning av
dryckesskatterna som genomfordes den 1 juli
1992 har lett till en påtaglig okning av buteljimport av viner från EG.
Aven om man givetvis inte kan dra några definitiva slutsatser angående majligheterna att behålla
svensk alkoholpolitik av det som har hant sedan
i hostas, kan det vara befogat att nu kanna något
storre optimism, i varje fall nar det galler majligheten att behåIla våra alkoholmonopol, om an i
något modifierad form. Den fråga som inger
storre oro, ar den befarade okningen av granshandeln om Sverige blir medlem i EG, samtidigt som
den inre marknaden kommer till stånd och
granskontrollerna troligen avskaffas.
Det ar annu inte klart - åtminstone inte for utomstående - hm och nar frågan om begransningar av inforseln av alkoholdrycker kommer att
tas upp i forhandlingarna. Annu mindre vet man
om majligheten att i denna fråga få undantag. Det
sags allmant att detta blir svårt, eftersom de oppna granserna ar en så viktig ideologisk fråga for
EG. I varje fall vantar man sig endast tidsbegransade undantag.
Man kan också se hm det har gått for Danmark,
som trots motstånd steg for steg har pressats att
medge aIlt storre inforsel av alkoholdrycker. Nu
har man endast und antag från EG; bestammelser
for spritdrycker, inte for ol och vin. Utvecklingen
av alkoholkonsumtion och skador i Danmark de
narmaste åren kan bli ett allvarligt memento for
ovriga Norden.

svenska bryggarefOreningen skulle ha agerat i
Bryssel gentemot EG-kommissionen med framstallningar om att de svenska alkoholmonopolen
bor avskaffas. Detta har dock dementerats av
bryggareforeningen, som framhåller att man anser att de svenska alkoholmonopolen bor bibehållas. Daremot ar bryggareforeningen angelagen om
att den svenska skatten på ol sanks, for att motverka den stora granshandeln från Danmark.
Från bryggareforeningen har också offentliggjorts material som belyser det s.k. morkertalet i
den svenska alkoholstatistiken, d.v.s den oregistrerade konsumtionen. Det galler både granshandeln och hembranningen. Morkertalet brukar
oHa åberopas som ett bevis på att den svenska alkoholpolitiken inte ar så framgångsrik som man
officielIt havdar, inte minst av dem som foretrader
den inhemska legal a produktionen och forsaljningen.
Eftersom Systembolaget ingår bland de legaia
alkoholforsaljarna, har jag latt att instamma i kravet på okad uppmarksamhet nar det galler morkertalet, både i form av åtgarder mot hembranningen och skarpt granskontroll. Daremot kan
man natmligtvis inte av uppgifter om morkertalet
dra slutsatsen att den svenska alkoholpolitiken
bor monteras ned. Det skulle med all sannolikhet
leda till skador som ar mångdubbelt storre an de
som fororsakas av den oregistrerade konsumtionen. Aven i andra lander, som vi jamfor oss med,
finns for ovrigt oregistrerad konsumtion.
Den 22 februari studerades den svenska alkoholpolitiken av ett utskott bestående av ledamater
från EG-parlamentet och Sveriges Riksdag, som
skall folja de svenska medlemskapsforhandlingarna. Bl.a. besoktes Systembolaget. Detta utskott ar
visserligen inte beslutande, men det ar and å uppmuntrande att notera, att reaktionen från europaparlamentarikerna var overvagande positiv. Vid
informella samtal och i kommentarer till massme-
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