mera på de områdena. Om avgifterna sager man
i en annan del avavin dessutom att de i Norge på
vissa ornråden ligger mycket hi:igre an genomsnittsnivån i EG. SpecieIlt namns alkoholavgifterna. Jag ser det som intressant att avin i avsnittet
om monopolen narmast forord ar att man tar i
bruk annu hogre avgifter. Detta bor få konsekvenser bl.a. for installningen till de s.k. resegodskvoterna.

EG:s evi rubber inte det
norska monopolforsveret
Norge fick sin avi från EG den 24 mars. Avin tar,
som vantat, också upp det norska alkoholmonopolet. Det avsnitt som behandlar monopolet har
foljande lydeise (i redaktionens oversattning):

NAT: Vad ar den norska hållningen i monopolfrågan idag infor EG-forhandlingarna?

"Statliga monopol, i den bemarkelse som avses i Artikel 37 i
Romtraktaten, existerar i Norge. Det mest uppenbara ar det
som ror alkohol. Monopolet tacker inte bara vin utan också alIa
alkoholdrycker som innehåller etylalkohol. Den norska regeringen motiverar sitt monopol med folkhhlsoargument. I domen den 12 mars 1987, arende 178/84, faststalIde Domstolen att
skyldigheterna att skydda folkhalsan inte kan tillåtas hindra
den fria handeln utom i de fall då det absolut inte finns andra
alternativ. Att reservera detaljhandeln for en organisation, som
dessutom har nationelIt produktionsmonopol, ar inte nodvandigtvis det enda sattet att skydda halsan. Det finns andra mojliga regleringar (exempelvis reklambegransningar, forsaljningsforbud for icke-auktoriserade butiker, forbud att salja till
ungdom, begransade oppethållningstider for butiker och okade skatter) som vore mindre skadliga for handeln men som
uppnår samma mål. I varje fall rattfardigar inte skyddet av
folkhhlsan ett monopol vad galler alkohol for industrielIt och
farmaceutiskt bruk.
Kommissionen konstaterar i detta sammanhang att den nationella lagstiftningen måste anpassas i samklang med forplikteIs erna i Artikel 16 i EES-avtalet, som innehåller substantielIt
samma regler som Artikel 37 i Romtraktaten vad galler statliga
monopol:'

K.B.: Den norska regeringen och Stortinget håller
fast vid sin onskan att uppratthålla monopolet
och anser att vi har goda argument for detta. Situationen har inte andrat sig efter avin. Monopolsystemet har dessutom ett stort stod politiskt stod
och också ett stod hos befolkningen.
Den norska hållningen ar att monopolsystemet
ar halso- och socialpolitiskt valmotiverat och att
systemet inte drivs langre an vad som ar nodvandigt med hansyn till folkhiilsan.
Jag ar dock osaker på om alkoholmonopolen
overhuvudtaget blir en fråga i forhandlingarna
med EG. Såsom avin till Norge ar formulerad
hanvisar man till EES-avtalet och de krav, i princip
identiska med EG:s regelverk, som detta redan
fardigforhandlade avtal staller. EES-avtalet kommer ju också att trada i kraft innan Finland, Norge
och Sverige eventuelIt blir medlemmar av EG.
EG-avin skall inte heller tolkas så att allt som
namnts som problematiskt vid en anpassning av
Finland, Norge och Sverige nodvandigtvis blir
forhandlingsfrågor.
Såvitt jag forstår det ar nyckelfrågan huruvida
monopolens verksamheter ar forenliga med Artikel 37 eller inte. Artikel 37 forbjuder inte monopot men sager att de skall anpassas så att de inte
ar diskriminerande.
Några varaktiga sarordningar eller undantag
från Romtraktaten, i det fall att monopolen inte
skulle anses vara forenliga med traktaten, kommer inte att accepteras av EG. Detta sags rent ut
av kommissionen.
På vissa håll tycks man utgå ifrån att alkoholmonopolen blir en forhandlingsfråga med EG. Jag
vet inte om man då anser sig trots allt kunna forhandia sig fram till ett permanent undantag. Om
bedomningen blir att alkoholmonopolen strider

Vi frågar Knut Brofoss, jurist och expeditionschef
på norska Sosialdepartementet, om avin innehåller något nytt eller ovantat som avviker från EG:s
reaktioner på de svenska och finska alkoholmonopolen?
Knut Brofoss: I huvuddrag ar nog hållningen i
avin till Norge densamma som i svaren till Finland
och Sverige. Vi konstaterar att EG:s kommission
inte omedelbart satter tummen ner for detaljhandelsmonopolet eller kategoriskt sager att det står
i strid med Artikel 37:s stranga krav. Svaret understryker proportionalitetsprincipen, dvs. att monopolet som medel skall stå i proportion till folkhalsan som mål.
De forslag till alternativa åtgarder som avin ger
ar sådana som vi ju i samtliga nordiska lander redan tillampar - vi kan knappast gora så mycket
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mot Romtraktaten kan man dock, så vitt jag forstår, i basta fall uppnå undantag for en overgångsperiod.

en gemensam nordisk linje. Sverige och Norge
har varit eniga om målen. Finland har vacklat något och dar finns uppenbarligen starka krafter
som onskar avveckla delar av monopol en av skal
som inte nodvandigtvis har med EG att gora.
Men som sagt uppfattar jag att det i aIla tre landerna finns en vilja till gemensam linje och en insikt om att varje avsteg som något land gor minskar de andras forhandlingsutrymme.

NAT: Du finner det alltså sannolikare att monopolens framtid kommer att avgoras inom EES' ramar. Hm kommer det att ske?
K. B.: Det sannolika ar att någon privatperson eller
organisation i något av de nordiska landerna utmanar monopolordningen och att frågan sedan
avgors inom EES' organ. Jag tror knappast att monopolfrågan tas upp av EG. Det skulle inte vara
politiskt klokt av dem att ta upp en kan slig fråga
innan det ar klart att de nordiska landerna blir
medlemmar av gemenskapen.

NAT: Frågan om den personliga importen av alkohol i EG ar av avgorande betydelse for hm detaIjhandelsmonopolen skall kunna fungera om de
nordiska monopollanderna blir medlemmar i Gemenskapen. Enligt de bestammelser som tratt i
kraft i EG från och med i år (med undantag for
Danmark) får var och en ta med sig en mangd alkohol som motsvarar 23 liter absolut alkohol varje
gång man ror sig over en grans inom EG. Den
mangden motsvarar ju flera gånger den årliga
konsumtionen for den vanlige nordbon. Hm kan
man losa det har problemet i framtiden?

NAT: Hm staller Du Dig till den finska arbetsgruppens forslag (se bl.a. NAT 6/1992) att avmonopolisera export, import och partihandel och
koncentrera sig på forsvaret av detaljhandelsmonopolet?

K. B.: Detta blir en forhandlingsfråga vid eventuelIt intrade i EG. Vad galler den personliga importen eller resegodskvoterna kan det enligt EG:s
bestammelser inte bli fråga om att få något permanent undantag från EG:s regler, utan endast overgångsbestammelser. På hm lång tid ar svårt att saga - jag har tyckt mig kunna tolka danskarna så
att man inte ser 1997 som det absolut sista året for
danska undantagsregler.
En mojlighet som bor studeras skulle vara att
dubbelbeskatta alkoholen - dels betalar koparen
forstås skatt i det land dar han koper sin alkohol,
men dessutom skulle han få betaIa skatt vid inforseln till Finland, Norge eller Sverige. En sådan
ordning skulle vara sarskilt motiverad for de nordiska landerna, med sin mycket hoga skattenivå
jamfort med EG-Ianderna.

K.B.: I Norge ser vi monopolordningen som en
helhet, dar de olika delarna samverkar for att
uppnå de alkoholpolitiska målsattningarna. Enligt min mening ar det svårt att del a upp alkoholpolitiken i små element och avskilja vissa, eftersom varje element i sig inte har någon avgorande
effekt for konsumtions- och skadenivån.
Importen och partihandeln ar vasentliga fOr att
effektivisera detaljhandelsmonopolet. Bevarandet
av dem kan motiveras med att de mojliggor att det
tillganglighetsbegransande detaljhandelsmonopolet kan fungera under kontrollerade och effektiva forhållanden. Vi måste se realistiskt på framtiden. Om vi får en oreglerad import och partihandel, en massa brannvinslager runt om i de nordiska land erna, blir det i praktiken nastan omojligt
att begransa tillgangligheten och den illegala handeln. Det som hittills betraktas som smuggling
blir de facto legaliserat. Kontrollen blir sarskilt
svår eftersom vi har så hoga alkoholavgifter i monopollanderna och efterfrågan på billig alkohol
darfor ar stor.

NAT: Hm skall det norska monopolet, som ar så
att saga sist ut, anpassa sig info r EES-avtalet?
K.B.: Vi kommer att upphava import- och partihandelsmonopolet på utlandskt starkol. Dessutom ar vi i fard med att skapa inkopsbestammelser
och ett system med testsortiment av nya produkter som vill in på marknaden efter svenskt monster.

NAT: Finns det idag en nordisk linje i monopolfrågan i forhållande till EG?
K.B.: Jag tror att alIa ar overens om att vi bor ha
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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

Intervjuare: Kerstin Stenius

och alkoholpolitiken
-

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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