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Nr 19 12
av herr Å ting m. fl.
i a nledning av Kungl. Maj :t s proposit ion nr 143 med förslag till fö rordning o m ändring i tulltaxeringsfö rordningen ( 1960 :39 1}, m. m .

Sverige har i avtalet med EEC preliminärt rese rverat sig för möjligheten
at t tillämpa prisu tjämn ingsförfaranden för e n rad livsmedelsindu stripro·
dukt er, däribland flertalet bageriprodukter. P ro p ositionen bygger på en
utredning so m gjorts inom ko mmers kollegi um rörande den framtida
utfor mningl!n av råvaruprisutjämningen p å grund av avtale t med EEC. I
denna för eslås prisutjämning i form av rörliga import avgifter för att
kompensua råvaruprisskillnaderna mellan Sverige och utland et. Prisskill·
naden skall motsvara det belopp som utgår vid intern pri sutjämning, dvs.
vara lika med införselavgifterna för råvarorna men kunna jämkas när så
behövs för att få e tt riktigt m ått p å den faktiska prisskillnaden .
Bet räffand e produktgruppen knäckebröd, fla t bröd oc h annat matbröd
(ur tulltaxenummer 19 .07) föreslås emellertid en maximering av prisutjämningsavgiften till 12 % av varans värde för flatbröd och till 20 % av
värdet för övrigt bröd, vilket motsvara r n u vara nd e tull. Statensjordbruks·
nämnds maj oritet har reserverat sig m ot komme rsko llegium s förslag ,
anser sig av prin cipie lla s käl inte kunna till styrka ett tak för de rörliga
avgift erna och menar att nämnden även beträffande matbröd bör ges
befogenhet att vid be h o v ta ut en avgift som motsvarar avgift sbelast·
ningen på råvarorna .
De far hågor so m framfört s av företräda re fö r Grossistförbunde t röran·
de importavgifternas inverkan på konsumentpriset synes ej välgrund ade.
Grossistförbundet har sena re genom sin representant i sta tens jordbruks·
nämnd även ansl utit sig till jordbruksnämndens uppfattning att det är
föga troligt att en höjning av gränsskyddet fö r dessa produkter skall
resu ltera i e n m o tsva rande h öjni ng av pri snivån p å de inhemska varorna .
De parteme nt schefen har e mellertid följt kommerskollegiums förslag,
och i propositionen före slås sålunda att införselavgiften för bröd ur
tulltaxenum mer 19.07 maximeras ti ll 12 % av varans värde för flatbröd
och till 20 % av värdet för övrigt bröd.
En maximering av prisutjä mningsavgiften på detta sä tt s kulle innebä ra
en favoriseri n g av vissa importvaror t ill men för det sve ns ka jordbruket
och den indus tri so m till verkar dessa pro dukt e r.
Sve rigl! ligger i dag mer eller mindre öppet för import av matbröd.
Importvolymen har ökat kraftigt under se nare år, och år 1968 importera·
d es l 192 t o n mjukt matbröd, år 197 1 2 4 12 ton. Importvä rdl!t uppgick
1968 till två miljo n er och 19 7 1 till drygt f y ra milj o ne r kro n o r. lm po rtu t·
veck lingen gynnas av d e n o ms tändighe te n att nuvarande tull ej förmår
kompt:nsera dl!n inhemska råvarupri sfördyringen .
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Red an 1966 konsta terades vid en utredning inom jordbruksdepartemerltet att tull skyd d et för det mjuka matbrödet s del var helt urholkat
och ibland t. o. m . negativt. F rånvaron av ege n tl igt grä nssk ydd inbjuder
till ö kad impo rt , och e ft erso m d en svenska brödko nsu mtion e n stagne rat
eller minskat får impo rtutveck lingen omedelbara konsekve nse r för d en
inhem ska tillverkningen. Bo rtsett från at t importen verkar s nedv rida nde
på konkurrensförhå lla nde na i en bransch , so m vi reda n vet har bekymmer,
be t yder detta m inskad konsumtion av svenska råvaror, i första hand
spannm ål, vilket ä r ägnat att ytterliga re öka spannmålsöverskottet och
mo tve rka våra ambiti o ner at t u ndvika export förluster.
Möj lighete n att impo rtera brö d s timul erar även intresset bl and svenska
bage rier att fö rl ägga till verkning ut om land s. Avst ånd et frå n våra no rdiska
grannlände r t ill be tyd e lsefull a befolkningscentra i Sverige är så kort at t
d et in te innebär något egentligt hinder nä r d e t gäller hållba ra matbrödst yper. Även sysselsätt ningsaspekter kan läggas pa prisutjämningsfråga n. l
och med att det är ekono misk t fö rde laktigt a tt legot illverka produkter
uto m landet uppstår ri sk för att antal et sysse lsä ttningst illfä ll e n på sik t
minskar.
En full s tändig oc h fö r alla p rodukt er likartad prisutjä mning inn ebä r
inga nackd ela r för d e n sve nske konsume n ten . Det importerad e matbröde t
har som jordbruks nä mnde n fram hållit ännu re lativt begrä nsad volym, och
importavgiften kan d ärför inte påverk a d en allmä nna brödprisnivå n .
Efter departe me nt sbehand linge n av p risutjämn ingsproblematiken har
fråga n o m den svenska livsmedelsindustrin s villkor speciellt uppmärksa mmats av m assmedia t ill fö ljd av d e s. k . multi nationella före tagens
e t able ring i lande t. Handelsministe rn har äve n fö rk larat att det f inns
anledning att särskilt bea kta d en inhem ska livsm ed elsindustrins förhålland e n. Det synes rimligt att sa mhället även i frågor av t ill sy nes mer
begränsad räckvidd värnar o m svensk industri. Den här berö rd a frågan
erbjuder en m öj lig het at t t illm ö tesgå d essa in tresse n ut an ekonomiska
engagemang. Genom att ge sa mtliga bage ripro dukter full ko mpensation
fö r råvaruprisfördyringe n sku lle den svenska bagerinäri ngen få m öjlighet
att öve r hela sort im entet få kon kurrera med utla ndet på samma villkor.
Med hänvisning ti ll vad som har a nförts i m o t ione n hemställer vi
att rik sd agen vid beha ndlinge n av propositionen 1972 : 14 3 beslutar att den föreslagna ex terna prisu tjämni ngen på b röd ur
t ull laxe numm er 19 .0 7 skall utgå ut a n m aximering av införselavgiften .
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