Motion nr 1910 år 1972

Nr 191 O
av he rr H e l ~n m . fl .
i anledning av Kungl. Maj :t s proposition nr 135 angående avtal med d en
europeiska ekonomiska gemenskapen , m . m .

Det är myc ke t be tydel se fulla steg i det e uropeiska samarbe te ts historia
so m tagit s genom de förhandlingar som lett fram till att Storbritannien ,
Danmark och I rland fr. o. m. nä sta å r komme r att ingå som medlemmar i
den europe iska gemenska pen. En tullfri m arknad i Västeuropa o mfa ttande inemot 300 miljoner männis kor upprättas. Detta betyder att den må lsättning som de västeu ropeiska länderna under I 9 50- och 1960-tale n förklarat sig eftersträva nu st å r inför sitt förverkligande . Fö r ö vriga e uropeiska lände r - och inte mins t Sverige - är det givetvis av de n allra största
betyd else att få tillgång till denn a markn ad . De t utvidgade EEC och de t
till EEC knutn a frihand e lso mråde t svarar i d ag fö r me r än 70 % av vå r
exportmarknad. Fö r svensk industri o ch fö r svensk ekono mi i dess hel het
är de t därfö r ett livsvillkor att vi kan håll a vå ra positioner på d essa
marknader och a tt våra företag kan ko nkurrera på lik värdiga villk o r med
EEC-länd e rnas fö retag. Det ta kan bara ske genom att Sverige får deltaga i
d et eko nomiska sa marbe tet och den ekonomiska int egra tio nen i Vä ste uropa .
Inom EFTA :s ram hade vi redan uppn ätt väsentliga framsteg genom
den frihandel med industrivaror som upprättat s inom EFTA . När flera av
EFT J\ :s tidigare medl e msländer nu ko mm er att ingå so m medlemmar i
det utvidgade EEC var de t givetvis nö dvä nd igt för kvarvarand e EFTA -länd er att uppn å e n överensko mm e lse mecl EEC som garante rar att inga nya
hand elshinder upps tår oc h so m säk rar och befäster de hitt ills uppn ådd a
fram stege n . För Sverige och svensk ekonomi med d ess högt ut vecklade
och spec iali se rade näringsliv, inriktat just på ex port och internatio nell
ko nkurrens, var detta helt enkelt ett grundläggan de behov.

Det svenska fö rh andlingsm ålet
När den svenska regeringen de n l O nove mber 19 70 lade fram sina
ö nske m å l bet räffand e d c fra mtida förh åll a nd ena mell a n Sverige och
gemenskaperna framh ö ll rege ringe n att Sve rige sträva r e ft e r att d e lt a i
utvidgninge n i de europe iska gemen skape rna genom o mfatt and e, nära
och varaktiga ekonom iska fö rbindelse r. Från sve nsk sida fö rord ades att
en tulluni o n m ellan Sverige och gemenskaperna skulle upprä tta s fö r a tt
säkra dessa o mfattand e, nära och varaktiga förbind e lser. Sverige fö rklarade sig be re tt att d elt a i de t jordbruk spo litiska sa marbe te t lik so m i
sa m o rdningsst räva ndena på en rad andra o m råden. Sam arbe te t skulle ske
i fo rm er som möj liggjo rde för Sverige att fortsätta sin neu t ra lite tspo litik .
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Fragan om anslutningsformen till gemenskaperna h ö ll s ö ppe n i regeringsdeklarationen av d en lO nove mber 1970. Genom deklarationen d e n
18 mars 197 1 för kl arade den svenska regeringen att Sverige av neutralitetsskäl inte kunde bli med lem av EEC. Vid uppre p ade tillfä llen har från
vårt håll fra mfö rt s knt ik av regeringens sä tt att handlägga frågan und e r
betonande av vikten av att Sveriges målsät tning att uppnå "o mfattand e,
nära och varaktiga ekonomis ka förbind e lser" med EEC maste stå fast.
Under den fortsatta diskussione n förordad e folkparti et all Sverige lik som
196 1 borde ansöka om associering enligt § 238 i RomfördrageL De tta
sku ll e e nligt vår me ning ha ökat möjligheterna för Sverige att uppnå e tt
fa stare och bredare sa marbet e med EEC och en avtal sreglerad harmonisering av konk urrensvi llk or och konkurrensförutsä ttningar .
De t avtal som EEC nu erbjuder Sverige är betydligt m ind re o mfattand e
och m ind re s t abilt än den ko nvention so m hittill s reglerat vår hand el med
EFTA-länderna. Avtalet in neb är tullfrihet i prin ci p för industrivaror men
d et utesluter jordbrukssektorn och o mfattar ej sa marbete p å d e m ånga
om råden vid sid an om hand eln so m är avgörande för at t våra företag skall
kunna konkurrera p å lika villkor p å den vidgade Europamarknaden.
Den tullfrihe t vi geno m avtalet fatt för 80 'k av vår industriexport är
give tvis värdefull, lik som d en behållna t ullfrihete n i EFTA-länderna.
Dett a ö ppnar m öj ligheter so m det gäller att ta väl till vara. Samtidigt
skä rps naturligtvis ko nkurren se n b åd e p å vår ege n hemmamarknad och p å
våra marknad er hos EFTA-länderna d är nu ock så EEC-länderna kan sä lja
tullfritt.
l pro p osit ion 1972: 135 utt alar rege ringen tillfred sställel se med d et nu
uppn ådd a handel savtal et. Departeme ntschefe n förk larar sålund a att d e
cen trala sve ns ka önskem ålen om sa m arbetets utformning i huvud sa k har
uppfyllts och att förhandlin gsresult atet inn ebär att våra väsent ligaste
förhandlingsön ske mal kunnat tillgodoses inom rame n för det avtal so m
träffats.

Sveriges önskemå l - och res u ltate t
Av det redan anförda framga r att Sverige har väsentliga intressen av att
ingå ett avt al med EEC . Alternativet a tt s käras av med tullmurar från den
västeuropeiska geme nsa mma marknade n och att se n ya tullmurar resa sig
me ll an oss och Storbritannien och Danmark hade varit oacceptabelt . Vi
bör därför acce ptera d et avtal so m EEC e rbjudit. Me n fördenskull har vi
ingen anled ning att fran sve nsk sid a fördö lja att vi är besvikna ö ver
resultatet oc h att d e t avtal vi nu får inte motsvarar dc "omfattande, nära
och varaktiga ekonomiska förbindel ser" varom a ll a demokratiska partier i
Sverige var eniga so m m ålsä ttning för förhandlingarna. Vi vill s pec iellt
und erstryka fö lja nde aspekt er, även o m vi är medve tn a o m att exemplifi e ringen kan göras fylligare.
l . Sverige ö n skade a tt samarbetet med EEC skulle få formen av e n
därigenom skull e avtalet få en stabil och varaktig grund. 1 si tt
tullunion
mem o randum av den 6 septe mber 19 7 1 till de europeiska gemenskapcrna
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uttalade sålunda den svenska regeringen att den "finner det angeläget att
åtagand en om harmoniseringe n av det yttre gränsskyddet int as i avtalet
mella n gemenskaperna och Sverige" . Vad vi uppn ått är ett begränsa t
fri hand elsavtal för industrivaror utan någon avtalsreglerad harm on ise ring.
Härigenom har vi också tvingats att acceptera ett komplicerat syste m
med ursprungsbevis beträffande alla delar av en produkt som skall
exporteras till EEC-lände rna eller till d e kvarvara nde EFTA-länd erna. Om
mottagarländernas tu llm yndighete r visar sig byråkratiska kan de på ett
avgörand e sätt försvå ra svensk expo rt.
2. I sitt memoran dum av den 6 septe mber 1971 till de europeiska
gemenskaperna beto nade den svenska regeringen i fråga om tullavvecklingen att st rukture lla svå righeter för o lik a varusektorer bord e kunna
lösas ino m ram en för de allm änna övergångsbestämmelserna. Den svenska
regeringen fram hö ll därvid: "Unda ntag bör i båda parternas intresse och
med hänsyn ti ll gälland e GATT-förpliktelse r in te ko mma i fråga. Sådana
und ant ag skulle dessu tom stå i strid med den deklarerade m å lsättninge n
att inga nya hind er skall resas för den inomeuropeiska hand eln." Även
sedan det blivit klart att EEC inte ku nd e acceptera förslag et o m e n
tullunio n slog stats ministern fast i en int e rpellationsdebatt den 6 dece mber 197 1 att "vi kommer at t eftersträva et t GATT-enligt och ett effektivt
fu ngerande avtal o m total frih andel för industrivaror. Däri ligger att
EFTA-tullfrihete n skall bevaras." Dessa önskemål har inte kunnat upp fy llas, efterso m de t nu ingångna avta let inn eh åller bestämme lser om sä rbehandling fö r en rad s. k . kä nsliga produ kte r, t. ex. papper, pap p, pappersprodukte r, visst specialstål, ku llagerstål etc. där en betydligt längre
övergå ngstid stadgas ä n fö r övriga varor . Inte h e ller har Sve rige kunnat
undvika att en tullmur för pappe r och pappersprodukt e r unde r övergångstide n kommer att resas i Storbritannien och Danmark fö r svensk
export e ll er att t ullfrih e te n går för lorad fö r m ånga sve nska livsmede lsp rodukt er vid export till Storbrita nni en och Danmark.
3. J rege ringens memorandum av den 6 septe m ber 19 7 1 slogs fas t so m
ett grundl ägga nde krav att avtalet "bör tä cka även andra be t ydelsefulla
om råde n ä n tullar och handel sregl eringar". Re geringen underströk att
man på Euratomfö rdragets o mråde ö nskad e "e tt sa marbete som o mfattar
avveckli ng av tull arna, försörjningsfrågor sam t svenskt deltaga nd e i
forsknings- och utvecklingsarbete", att man önskade " d elta i ett kon sultationsförfarand e be t räffand e ko njunktur- och stabilise ringspolitik, me de lf ristig ekonomisk plane ring och mone tära frågor" och ma n be to nade
att " Sverige fäste sto rt avseend e vid att få tillfälle att i lämpliga former
del ta i ge menskapern as sa marbe te p å sådana o mråden som industripolitik , teknisk forskningspo litik, energi pol iti k och miljöpo litik" . På alla
dessa områden har Sveriges ö nske m ål in te tillgodoset ts i de t nu trä ffade
avtalet, eft ersom dessa områden in te inbegripes i avtalet.
4. Sve rige ö nskade de lta i det jordbrukspo litiska samarbetet ino m
ge menskapen . När man under d e ut redande sa mtalen kom fram till att
detta icke va r möj ligt för et t icke medlemsland förordade den svenska
regeringe n i si tt sept embermemo randum " öm sesid iga prefe re nse r för
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jordbruksvaror av större betydelse i hande ln me ll an Sverige och geme nskaperna" . Under för handlingam a begärde seda n EEC all Sverige skulle
göra vissa e nsidiga åtaga nden be träffande impo rt av jordbruksprod ukter
från EEC. l interpellationsdeballen i december 197 1 förkla rade emell ertid statsministern : "Såd ana e nsidiga å taganden bör e nligt vår mening inte
komma i fråga." Slutresultatet blev ändock att Sverige i det nu träffade
avta le t har fått acceptera att göra vissa såd a na ensidiga åt aganden .
5. l sitt me mora ndum av d e n 6 sept e mber 1971 föreslog den sve nska
regeri ngen a tt e tt "sama rbetso rgan på minist ern ivå" sku lle adm inist rera
avtale t och vid areut veckla sa marbete t. Rege ringen framh ö ll oc kså a ll d e t
var betyd elsefullt at t "Sverige får m öjlighe t till info rmatio n och sa m råd "
oc h att "Sverige får d e l av förs lag från ko mmissio ne n inom o mrådet för
det överenskomna sa marbe tet så snart d essa f ra ml agts fö r minist e rrådet" .
Det he ll e vidare : "Sku ll e någondera pa rt en finna att en pl anerad åtgä rd i
väse nt lig grad berör dess intressen skall p å begära n konsul ta tioner äga
rum." Dessa önskemål h ar emell ertid int e tillgodoset ts.

Avtalets begrä nsning
Avtalet om tullfnhet för industrivaror är vi llko rligt därför all d e t i
realit ete n fastställde fyra gru ppe r av expo rt varor som få r o lika behandling. En grupp anses inte få någon vikt för d e nu varande EEC-ländernas
för varor i d e nn a grupp avtrappades nuvarand e tull
kon k u rrens läge
mm a sä tt so m fö r alla varor fr ån de lä nder so m
sa
på
år
~
4
und e r
för hand lade sig till fullt medl emskap. Denn a första grupp av varor
re presente rar 65 70 % av vå r nu tullbelagd a ex po rt till EEC. En a ndra
gru pp indu strivaror be tec kn as so m känsliga - känsliga för ifrågavarande
indu s tr ier inom EEC. ll it hör bl. a. ferro legeringa r , bly, zi nk , koppar,
konstgjorda fibrer (rayon ull ), specialstål, rost fri a rör och k ullagerrör. För
d enna grupp, som får en tullavtrappn ings tid på sju å r, inför ma n en
säkerhetsventil för EEC-lände rn a, som ger dessa möjlighet att begrä nsa
import till låg e ll er ingen tull .
En tredj e g rupp va ror har den m est besvära nde särbehandli ngen. Den
gäller e n av våra vi~tigaste industrisekto rer, pappersi ndustnn. Hä r ska ll
tullar återinfö res
tullen avtrappas under Il år. O c h inte nog med det
temporärt för pappe r ti ll Storbri ta nn ien så att d essa tullar den l juli 1977
når upp till 8 %. Bestämmelserna o m förlängd övergångstid för både den
andra och t redje gruppen varor innebär att den svenska ex po rten hå lls
till baka med an industrin i de gamla EEC-lä nd e rn a och Storbri ta nnie n
konsolide rar sig. Sverige riskerar här at t fö rlo ra marknadsandela r och att
efte r övergångs tide ns slut befinna sig i e n försämrad konkurrenssituati o n.
En fjärde grupp varor slutligen får tullfrihet i normal ord ning men
stä lls under en särs kild sta t istisk övervak ning reda n und er övergå ngstid e n .
Det gäller bl. a. plywood, träfiberplattor, kullager m . m . De t är e n
varn ing till Sve rige at t sky ddsk lausulern a ka n utn y ttj as för at t åte rin föra
tulla rna om vå r export till EEC-länd e rna stige r f ör s nabbt. Samma
öve rvakningsprocedur kan också komm a att gä lla för papper och st ål och

a
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andra varor efter öve rgå ngstid e ns slut. Självklart innebär de nna övervakning ett osä kerhetsmome nt fö r den svenska exporten , eft ersom man vet
att en alltfö r konkurrenskraft ig svensk export ka n resultera i a tt undantagsåtgärde r vidtas.
Vi vill också peka på de pro blem , so m införande t av syste met med att
faststä ll a vissa tak (" plafo nder" ) för den a ndra och tredj e av de här
nämnd a varugrupperna m edfö r för de ensk ilda företagen. l sy nnerhet fö r
pappe r och pappersprodukte r är dessa tak alltför snålt tilltagna. Et t e nda
nyt t pappersbr uk som kommer in i prod uktionen skulle höja expo rten
med m ycket mer än d e S % som de n å rliga ö kninge n av plafond en
beräk nas på. EEC kan således änd a fram till 1984 p å detta sä tt hålla
t illbaka vår ex port och sj älv ta hand o m den ökande efterfrågan.
Härige no m skulle de svenska fö retage n fö rlora marknad sand elar och gå
miste o m på sikt viktiga nya avsätt ningso mråd e n.
En vä se ntl ig fråga blir give t vis på vilke t sät t d e nu fa stställd a kvo terna
skall fö rde las på o lika producenter. Dessutom : vi har inte någon garanti
fö r att d en speciella övervakninge n är slut 1984. Om d en sve nska
export e n d å ökar kraft igt kan EEC åte rinföra plafondsyste met elle r
in föra tull avgifte r elle r någon annan motsvarande åtgärd . Men kan ma n
fö rvä nta sig :Jtt de e nskilda fö retage n gör något annat ä n e n ren
ko mmers iell bedöm ning av sina expo rtmöjlighete r? På vilken nivå skall
den hand elspo litiska bed ö mn ingen göras be träffande i hur hög grad vi
vågar sa tsa på en sta rkt expanderande export av här berö rda produ kter?
Hur mycket ska ll t. ex. de n sve nska pappe rsindustrin våga b ygga u t för
framtiden? Frågorna ho pa r sig.

Jordbruk och fiske

Vi har red an ko nstat erat at t e n be t yde lsefu ll beg ränsning i det
ingångna avtalet är att jordbruke t lämnas ut anför. F ö r d et sve nska
jordbru ke ts del innebär detta ökad e avsätt ningspro blem. När t. ex.
Storbritannien övergå r till EEC :s pris- och marknadspolitik på jordbrukso mråde t försä mras avse vä rt möjlighete rn a att for tsä tta den trad itio ne lla
exporte n av bl. a. ba con , smö r och vete. T ar vi hänsyn också till att
Da nm ark och Irla nd s tår väl rus tade att utn yttj a förde larna av d e n nya
sto rm ar kn aden på jordbruksva ror kan detta be t yd a att en d e l av den
sve nska ex po rte n till de nu vara nd e sex EEC-lä nd e rn a också går fö rlo rad.
Till de pos it iva sidorna för sve nskt jordbruk hör att importt rycke t fr ån
Danm ark förmodl ige n kommer att minska d å det bl ir lönsa mm are fö r de
danska jord bruka rn a att ex po rtera t ill d et u tvidgade EEC än t ill Sverige.
Nackde la rna av avta let är eme ll ertid be tydligt stör re. F år vi inte
gara nt ier för vår trad itione lla expo rt till bl. a. St o rbritannie n och kan vi
int e åstadk o mma e tt ökat jordbruk ssa marbe te ino m rest-EFT A kan
frih and elsavt alet pa rad oxalt nog led a till e n m inskad ha ndel med jordbruks produkt e r för Sveriges del. Från jordbruk a rn as fa ckliga o rganisatione r har ma n också ut tryckt far hågor för a tt det sve nska jord b ruke t kan
ko mma att bli den nä ringsgren i Sverige som re lativt se tt fö rlorar mest på
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vå rt avtal med EEC. Vi finn er det därför ytterst ange läget att vi från
sve nsk sida använder oss av den möjlighet som enligt avtale t finns att i
det gemensa mma förval tningsorganet ta upp fö rekommande probl em på
jordbrukso mrådet i sy fte att finna lämpliga lösninga r på de m . l propositionen omt alas a tt regeringen vid förhandlingarna förklarad e för m o tp arten att ma n hade fö r avsikt att göra detta. Vi fö rutsätter att dessa frågor
kom m er att aktu aliseras vid tidigast möjliga tidpunkt. Sverige bö r också
mo t d en na bakg rund med en ergi fullfölja sina kontakter m ed kvarvarande
EFTA-länder fö r att söka nå yt te rligare överenskomme lser o m ö msesidiga
lättnad er i ex porte n av jordbruksprodukter .
En avsevärd nackdel ä r också att EEC :s d efinition av jordbruk svaro r
inte övere nsstä mmer med EFTA :s o ch att må nga svenska livsmed elsprodukt er, so m av EFTA klass ifi ce rades som indu strivaror och därför var
tullfria i Sto rbritannie n och Danmark, e nligt EEC ä r jordbruksvaro r och
nu beläggs med vanliga importavgifter vid export till Storbritannien och
Dan m ark . De tta gä lle r bl. a. för fett er och o ljor och fisk m . m. sa mt för
frysta fiskfileer, fisk- och skaldjurskonserver, vilka varor ex porte ras
främst till Danmark i icke obetydlig o mfattning. I de t ta läge, där vi
fö rlorar d en hittillsvarande tullfriheten för e xempelvis fiskko nserver, ä r
de t in te fö rvånande att den stö rsta fabrikant e n i Sverige , Abb a, beslutat
bygga en fa brik i Danmark.
Det sve nska förhand lingsresultatet bet rä ffande fisk- och fisk varo r
måste betraktas som mage rt. Av det redan anfö rd a framg år a tt fiskkonse rver och färsk fisk (med undantag för sill) ko mme r att beläggas med
tull vid export till EEC. Sverige har däremot lovat at t be hå lla tullfrihe te n
för impo rten till Sverige av fiskkonserve r och frysta fileer fr ån Danmark
och Sto rbritannien , och dessutom uts träcks sa mm a åtagande till att gälla
he la EEC-o m råde t. Dessa åtaganden fr ams tår som anmärkningsvä rda
eft e rso m red an vår import kraftigt överstiger vå r export av fisk och
fiskvaror. T yvärr måste man därför kon statera att de t nu träffade avtalet
inger beky mmer fö r de t svenska fiske ts framtida utvec kling, efterso m
både avsättningsmöjligheterna och lö nsamhet en ino m de t svenska fisket
ge nom avtalet ytte rligare kommer at t försämras.
För en de l andra livsmedel är EEC villigt at t slopa det fasta tullskydde t
men be håll a e n rörlig impo rtavgift. Efterso m fle ra av dessa livsm ede l
tidigare var tullfria i Danmark o ch England betyder d et att Sverige här
ko mme r att m ö ta nya import avgifter (gäller bl. a . choklad , biscuit s,
ko nserverade soppo r m. m .). Allt so m allt drabb as e n sve nsk jordbruk soch livsmedelsexpor t på cirka 300 milj. svensk a kron o r av ny a elle r höjda
hande lshinde r.
Det bör också noteras att Sverige i slutsked et av förhandlinga rna
tvingades göra vissa ensid iga åtaganden i fr åga o m vin och t rädgårdsproduk ter. Sverige avskaffar såled es tullen helt på vin och blo m ste rlö k och
sänker de m till hälften fö r exempelvis blomkål och färska morö tter.
Det ta inn ebä r att svensk trädgård snäring tvingas acceptera vissa uppmjukningar i sitt im po rtskydd utan att få motsva rande fördelar. Slutligen
måste man i helhetsbilden av avtale ts effekter på j o rdbruks- och
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so m inte varit fö remål för frihandel i EfTA, nu ko mm er att få
tullförmå ne r i EEC. Detta gäller bl. a. knäckebröd och e tt antal övriga
bageripro dukter. Det är ~.:mellertid svårt alt bedöma vilken reell betyde lse
d essa förm åne r komm e r all få fö r den svenska expo rte n .

skyddsklausuler och ursprungsregler
Både skyddsklausulerna oc h ursprungsreglerna utgör väsentliga begränsningar i f rihandeln . Båda d essa begränsnin gar sa mmanhänger med d e t
faktum att vårt avtal ick e resulterade i en tullunio n utan i ett frihandelsavtal. Frihandelsöverenskomm elsen innebär a tt man m åste ha ursprungsregler för a tt avgöra n är en vara ka n anses ha sve nskt ursprung och
därmed ka n få tullfrih et i EE C. Skyddsklausulcr är nägot so m ri ml igen
inte skulle h a ingå tt i ett avtal o m en tullunio n .
I p roposi tio n e n hävda r handel sm inistern att skyddsklausulerna i a llt
väse ntligt m o tsvarar sve ns ka intresse n och önskem ål och att dc är
normal a i d e nn a typ av avt a l. l det nu fö re ligga nde avta le t har d e
emellertid i vi ssa fa ll ut formats p å ett a nmärkningsvärt sätt, som
knappast ö verensstä mme r m ed sve nska int ressen . EEC kan så lunda vid ta
skydd såtgä rd er o m a llva rliga stö rn inga r in träffar inom en sekto r av
näringslivet elle r o m d et ekon o miska läget i en region d ra b bas av en
inte
allvarlig fö rsämring (artikel 26) . Man be h över - e nligt artikel 27
en s avvakt a result atet av kon su ltationer mellan partema i d en bla ndad e
k o mmitten. Om e t t EEC-land a nse r att exceptionella för hålland en föreligge r kan t. o. m . skyddsåtgärd e rn a sä ttas in ut a n att ko n sult ation påka llat s. H and e lsministern förk la rar sig ö vertygad o m a tt s kyddsk lausulerna
inte kommer att utnyttj as utan my cke t st arka skäl och h än visar till att
samarbetet m åst e bygga på ett ö msesid igt förtroende. 1a t urligtvis beh över inte varje exportör räkna m ed att drab bas av s k y ddsåtgärder. Men fr ån
företagarens sy npunkt kva rst år osä k erhe ten , i sy nn erhet beträffande de
varo r so m redan a ngivits so m känsliga. Och tyvärr är d~.: t jus t d e n mest
konkurrens kraftiga , d en framgångsrikas te, d e le n av vår indu st ri som
kommer att känna sig osäker. Undantagsklausu lerna kan därför för svåra
framtida investeringsbesJuL
Vad beträffar u rspru ngsreglerna ger propositionen knappast en rättvisand e bild av alla d e pro blem so m de e ns kild a företagen kommer att
m öta. De n n u besl ut ad e ursprungs ko ntro llen är b åd e besvä rl igare och
mera restriktiv ä n motsvarande syste m inom EFTA . I reali teten innebär
allt så ursprungsreglerna nya hinder i hand eln m ed Storbritannien och
Dan m ark liksom m ed alla övriga EFTA-lä nd e r. De n ya reglernas tillämpning ko mme r int e bara att m edföra nya kost nad sökni ngar för fö re tagen
uta n kan kanske t. o. m . avs kräcka mindre företag f rå n att ex portera.
Eftersom reglerna favo riser ar produktion ssa m arbe te med företag inom
EEC kommer d e att led a till en om läggning av h andel n och göra det
svåra re fö r Sverige såväl a tt for tsätta produktionssamarbete med t. ex.
japanska o ch am erik an sk a fö re tag som att ö k a sina inköp av industrivaror
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från ös tländer och u-länder. Verkningarna av dessa te nden ser kan framför
allt bli allva rliga på sikt.
De nya ursprungsreglerna stadgar att en utifrån importerad vara får
ursprung i EEC respektive Sverige - och därmed tullfrihet i handeln dem
om den bearbetas där så mycket att den byt e r tullnummer i
emellan
tulltaxan enligt den för alla länder gemensamma tullnomenklaturen
( Brysse lno menklaturen). En komplice rande o ms tändighet är att sä rskilt
när det gäller kemiska produkter samt maskiner och elektriska apparater
registreras en ligt Brysse lnomenklaturen delar, komponenter eller utgå ngsvaror und e r sa mma nummer som slutprodukterna. Om en från USA
importerad komponent sålunda ingå r i en svensktillverkad ma skin med
sa mma tullnummer som komponenten, får maskinen inte tullfrihet i
EEC, om d e n importerade komponenten överskrider 5 % av den färdiga
varans värde. Inom mask inområdet tillkommer en regel som säge r att förutom att varje utifrån köpt komponent måste byta nummer - värdet
av utifrån importerat ingångsmaterial över huvud taget inte får ö verstiga
40 % av slutproduktens värde fritt fabrik. Det blir således en mycket
o mständ lig procedur för maskinfabrikanten att för st klassificera alla
komponenter i sin maskin under rätta tullnumm e r, att sedan anteckna
varifrån de köpts och visa det genom fakturor eller liknande fr ån
und erleverant örerna om tullen begär bevis. Hittar han nu någon tredjelandskompon ent so m klassificeras under samma nummer är tullfriheten
borta. Men klarar han även det prove t m åste han med si n kalkyl visa att
tredjelandsmaterialet inte överstiger 40 %.
Betänker man i hur hög grad modern verk stadsindustri köper delar
ifrån varandra och från underleve rantörer blir komplikationerna tydligare. l synnerhet ä r ju underleverantörssystemet mellan de nordiska
länderna väl utvecklat. T yvärr finns en uppenbar risk att de nya
ursprungsreglerna kommer att skapa svårigheter för den internordiska
handeln , svårighete r som inte bara kommer a tt drabba våra stora
exportfö re tag utan i sa mma mån de mindre och medelstora verkstadsföretagen. Ett alldeles speciellt problem gäller handeln med varor som
exporteras till länder inom nuvarande EFTA. Hittills har en svensk
fabrikant e nligt EFTA :s ursprungsregler kunnat använda t yskt elle r
franskt material upp till 50 % av slutprodukte ns värde och ändå kunnat
sä lja tullfritt till t. ex. Finland. Fr. o. m. den l april måste han tillämpa
EEC-reglerna, vilke t innebär att det tyska e ller franska materialet måste
byta tullnummer om slutprodukten skall bli tullfri. Det kan innebära en
betydande begränsning och betyder i realiteten att nya handelshinde r
upprättas inom EFTA-handeln . Den l juli 1977 när den fullständiga
tullfriheten inträder betraktas emellertid a llt material från EEC som
"inhemskt material". Först d å kan man utan komplikationer använda
dylikt material från EEC-länder i EFTA-handeln .
Mot bakgrunden av vad som ovan anförts finn er vi det ange läget att
Sverige snarast möjligt upptar diskussio ner i det gemensamma förvaltningsorganet om förenkling av ursprungsreglerna. Speciellt angeläget är
att avlägsna de svårigheter i EFTA-hande ln under övergå ngstiden för
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tullavveckli ngen som ovan berörts. Sverige bör d ä rfö r fullfölja diskussio·
nerna både med EFTA· och EEC-länderna för at t skyn dsam t få gehör för
kraven på att gälla nde EFTA-regler under öve rgångslide n skall k unna
tillämpas i handeln mellan kvarstående EFTA-länder liksom med Storbri·
tannicn oc h Danmark. Sverige bör också ta initia tivet till andra förenk·
lingar i ursprungsrege lsystemet i takt med att erfarenhete rn a av detta
sys te m visar behove t av sådana ändringar.
Ko nkurrensregler
l ett frihande lsavtal måste man också ha sä rsk ilda konkurrensregler för
at t undvika att state r och företag tillgriper andra metoder än tullar och
handelshinder för a tt begränsa konku rrensen . I Sveriges avtal med EEC
finns bl. a. bestä mmelser o m konkurrensbegränsande karte ll avtaL EEC
har förkla rat att dessa bestämmelser skall to lkas och tillämpas på sa mma
sätt so m m o tsvarande regler i Romfö rdrage ts art ik lar 85 och 86. Någon
opartisk instans som kan avgöra tvister me lla n Sverige och EEC o m
fö rdragets tolk ning finns dock inte . Sverige blir därmed helt underkastat
EEC :s rättspraxis utan möj lighet att påverka den. Om ett sve nsk t företag
brutit mot karte llreglern a kan visserl ige n frågan tas upp i de n s. k.
blandade kommitten, so m är d et e nda sa marbetso rgane t me llan Sverige
och EEC, men o m parterna där int e blir eniga inom tre månader har EEC
rätt att vid taga skyddsåtgä rder, vilket förmod ligen innebär at t man
kommer att åte rinfö ra tullarna.
Svenska företag kom me r alltså inte att ha någon rättslig m öjlighe t att
hävda sig gentemot EEC-krave n. Därtill komm e r a tt handelspolitiska
skyddsåtgä rder utgö r en sa nktion av ett helt annat slag ä n d e böter som
kan utdö m as av EEC-domsto le n i de kartellfall so m fa ller under Romfördraget. Om EEC vidtar skyddsåtgärd er för alt beivra påståt t brott mot
kartellreglerna e nligt avtalet med Sverige kan my cket a ll varliga ko nsekvense r uppstå eftersom sanktioner av de tt a slag, t. ex. införand e av
tullar oc h impo rtrestrikti o ner, in te e ndast drabbar det a nklagade före·
taget utan hela branschen.
Det är därför oroa nde att i pro positio n en u t talas att "den tolkning
som EEC kommer fra m till inte ä r bindande för Sverige". De pa rtement schefen tillägger att vi p å samm a sätt som EEC har " m öj lighet alt
självständigt tolka dessa regler". För svenska företag m åste d e t emellertid
vara av ytters ta vikt att tillä mpningen blir likfo rmig och a tt ma n inte får
oli ka bedömningar av svenska företags avtal so m faller und er Romför·
drage t och sådana avtal so m faller und er Sveriges avtal med EEC.
Avta lets konkurrensregler omfatta r också bestämmelser o m offentliga
stödåtgärde r. Även här gäller Ro mförd ragets regler o m statliga subventioner fö r Sverige prec is so m om vi hade varit medlemmar i EEC. Skulle
tvist uppstå är det inte vi utan EEC so m bestä mmer hur Ro mfördragets
bestämmelser (a rti kla rn a 90-92) ska ll ti ll ämpas. Vi tror inte att dessa
bestämmelser ko mmer att bereda oss några större svå rig hete r, e ft ersom
EEC:s inställning till regionalpol itiken är generös och eftersom m å len oc h
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medlen för den svenska regionalpo litiken inte står i strid mot vad som
gäller ino m gemenskapen. Vi delar därför departementschefens mening
att det nu ingå ngna avtalet inte utgör "något h inder för en fort satt aktiv
regionalpo litik av det slag som bedrivs i Sverige". Detta så my cket mer
som vissa medlem sländer i EEC sedan e n lå ng tid t illbaka sjä lva bedriver
e n aktiv regionalpolitik . Den italienska regeringens stöd åt Syditaliens
ek o nomiska utveckling är kanske det främs ta exemplet hä rpå.

Utveck lin gen av sa m arbetet
Det nu ingå ngna avta let ä r begränsat t ill tull avveck linge n. Vi ställs
alltså utanför sa marbetet inom EEC på e n rad o m råden där vi har
önskemå l om "omfattande, nära och varaktiga e ko nomiska förbindelser".
(Ses. 1.)
Vi ställs t. ex . utanför arbetet på att undanröja icke-tariffära handelshinder o c h utanför myc ket av det tekniska normarbetet. Sedan flera å r
pågår inom EEC ett omfatta nd e arbete för att harm onise ra lagstiftningen
på detta område . Man e ft ersträvar en enhetlig lagstiftning och en
ö verenskommelse om ömsesid igt godkännande av prov varige no m före tag
inom EEC skall kunna inskränka provning av si na produkter till ett
EEC-land för försä ljning och användning inom hela EEC. Enligt departementschefen har EEC sagt att förutsättningarna fö r ett ö msesid igt
e rkä nnande av provningsresultat kan undersökas sedan vårt avtal med
gemenskape n trätt i kraft. Fö r svensk verkstadsindustri är det angeläget
att Sverige få r möj lighet att m edverka i de tta harmoniseringsarbete anna rs blir riske n att våra pro dukter m åste provas och godkännas i vart
och ett av de tio medlem sländerna. Det räcker så ledes inte med a tt
ge menskape n fö rklarar sig beredd att inbjuda Sverige när d etta anses
lä mpligt - vi bör begära att få vara med om utfo rmningen av denna
harmoniseri ng.
Ett annat område där vi kommer i en sä mre stä llning än vad som varit
fallet om vi uppnått ett tullunionsavtal är den statliga upphandlingen.
Trots dc utta lande n so m gjorts und er förhandlingarna av EEC löpe r vi på
detta o mråde
så länge vi saknar en överenskommelse - e n uppenbar
risk att bli diskriminerade. Med den väld iga om fattn ing som de statliga
och kommunala beställningarna nu fått i alla industrilä nde r är det en
mycket viktig marknad som härigenom skulle undandras svenska ex portansträngn ingar. Självfallet är det av st o r be t yde lse a tt d en liberalise ring av
den statliga upphandlingspolitiken som EFTA-konventionen lett till in te
gå r för lorad viu Storbritanniens oc h Da nma rks int räde i EEC. Om Sverige
inte kan nå e n övere nskom m else som möjliggö r för sve nsk indust ri att
uelta i konku rrensen o m de statliga EEC-best äll ningarna ä r det bara det
mindre ant al svenska fö retag som har egna tillverkningsbo lag inom EEC
som skulle kunna bli jämställda med EEC-före tagen.
Vi anser det d ä rför nöd vändigt at t frågan om harm o nisering av sta tlig
upphand ling medtas i e n ko mmande öve rensko mmel se m e llan Sverige
oc h EEC. Förberedelse för sådana förhandlingar måste därför igå ngsä ttas
o medelbart. Vi bör syfta til l att få till stå nd e t t samarbete d är Sverige
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genom ett konsultationsförfa rande får möjlighet att ge sina synpunk te r
till känna innan beslut i dessa frågor träffas inom EEC.
Vi vill o ckså peka på det förhållandet att vid leverans av kapitalvaror

kreditgivning och kreditgarantier kommit at t bli e tt konkurrensmedel på
samma säl t som pris, kvalitet och leveranstid. l prakt isk t taget sam tliga
industriländer utom Sverige har sta tsmakte rna på e tt för konkurrensförut sätt ningarna ofta avgörande sä tt und erlä ttat för de egna företagen att
läm na krediter fö r ex portändam ål på särski lt förm ånliga villko r. Sedan
någon tid pågår ett utredningsarbete inom O EC D i syfte att få till stånd
en sam o rdn ing mella n OECD-länd erna d å det gä ller villkore n för ex portkrediter o c h ex po rtkreditgarantier. Man kan emellert id räkna med at t
EEC , oberoe nde av a rbetet ino m OECD, under de närmaste åren komm er
att söka genom föra en sa mordni ng av stat liga stödåtgärder av detta slag.
För att uppnå likvärdiga konkurrensförhå llande n är det angeläget att
Sve rige sök e r knyta an till en sådan samordni ng. Ett annat viktigt
o mråder är behandlingen av de multinationella f öretagen. Dessa har nu
börjat bli av sådan storleksordn ing a tt e ndast et t samarbete med tvingande lagstift n ing på internationell nivå på e tt tillfredsställand e sätt kan
reglera deras ve rk sam het. Här före ligger ett uppe nbart behov av sa mråd
o c h samordning mellan Sverige och det utvidgade EEC.
l propositionen understryks att den snabba industriella och tekniska
utve cklinge n ställer ö kade krav på internationellt samarbete. Samtidigt
vet vi att det nu träffade avta let innebär att vi s tälls utanför det närmare
samarbe te som nu inom EEC ko mmer a tt byggas upp på områden av stor
be tydelse för oss. Det gä lle r t. ex. det tekniska o ch ekonomiska informationsutby tet på e n rad områden där vi utt ryck t önske mål om sådan
samve rkan : energipolitiken, energifö rsörjningen, transport politiken,
miljövården, f orskningspolitiken, det tekniska utvecklingsarbetet och inte
minst det ekon om iska och monetära samarbetet.
På alla dessa o mråden lö pe r vi risk att till s vidare bli betraktade so m
out side rs och inte som en medlem av familjen. På sik t kan d e tta få
allvarliga återve rk n ingar: vå ra fö re tag få r svå rare att finna samarbetspa rtne rs e lle r att få kon takt fö r licen stillverkning. Riske n är uppenbar att
vi i Sverige komme r att halka efter i den te kniska och ekon o miska
utvecklin gen. Därfö r måste det vara en huvuduppgift i den svenska
samarbe tspo litik en med EEC att snarast m öjligt söka bygga ut d et avtal vi
nu får till att o mfatta ytte rligare o mråden , så att vå rt samarbete med EEC
blir så o mfattande a tt sve nskt näringsliv uppn å r rimliga garantie r för lik a
be handling o c h likvärdiga konkurren sföru tsättningar. Tror man inte inom
sve nsk industri och sve nskt nä ringsliv i öv rigt att man kan få samma
a rbe tsvillko r, samma konkurrensförut sä t tningar oc h samm a utveckli ngsmöjlighe ter genom att produ ce ra i Sve rige som genom att producera inom
EEC är ris ke n st o r fö r a tt investeringsviljan i Sverige ko mme r att bli alltför
li ten.
l medve tand t: o m a tt d t: t nu ingå ngna avtalet är någo nting helt anna t
än de t "o mfattande, nä ra och varaktiga" samarbe te som e n bred opinion
i Sve rige - regerin g, alla dem o kratiska po lit iska parti er , fa ckförenings-
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rörelse och näringsliv - hade velat ha bör regeringen omgående starta ett
brett upplagt f örberedelsearbete på att utvidga avtalet. Syftet med detta
arbete bö r vara att kartlägga erfarenheterna av det nu ingångna avtalet
sa mt att utreda vilka vägar som står öppna för att uppnå detta
··o m fattande, nära och varaktiga sa marbete med EEC". Härvid bör
fö rut sätt ningslöst prövas a lla de olika alternativ som är möjliga att förena
med en bibehållen neutralitetspolitik. Utgå ngspunk ten måste allt så likso m hittills vara att sa marbetet inte får försvåra eller o möjliggöra ett
strikt iakttagande av de krav som neutralit etspolitike n stä ller. De n vid are
utvecklingen inom EEC på en rad olika o mråden kan komma a tt ge ny tt
material fö r e n sådan bedöm ning inför e n andra förhand lingsomgång, där
hu vuduppgifte n för de svenska förhandl a ma bör vara att söka nå fram till
e n avtalsreglerad harmo nisering av alla o mråden och förhållanden som
påverkar konkurrensvillkoren.
In nan e n sådan större förhandlingsomgång kan komma till st ånd bör
möjligheterna tillvaratas att på fö r oss intressanta specialo mråde n få till
stånd en utvidgning av samarbe tet. Troligen kan på denna väg e mellertid
endast tas smärre steg framåt.
Ä ve n fr ån regeringshåll har under den hittills förda EEC-<I ebatten
fram hållits att Sverige är så beroe nde av den ekonomiska utveckli ngen i
Västeuropa att vi i många avsee nden måste anpassa oss till EEC :s å tgärder
och politik , vare sig vi är med i gemenskapen eller står utanför. Detta
beroende har snarast ökat genom det begränsade frihandelsavtal som vi
nu ingå r. En avtalsreglerad harmonisering av konkurrensvillko ren skulle
väsent ligt bidra till att öka vår trygghet och troligen äve n öka våra
möjligheter till att kunna utö va ett visst inflytande.
l propositionen uttalas att varje beslut om en utvidgning av samarbe tet
e nligt artikel 32 måste godk ännas i vederbörlig konstitutionell ordning.
Vi vi ll fra mhälla att det är viktigt att d en sve nska procedure n i detta
sammanhang inte kommer att bli sådan att den försvårar eller fördröjer
e n ut vidgning av sa marbetet.

Personalförstärkn ingar
So m på pekas i propositionen ko mmer avtalen med EEC oc h CECA att
medföra nya arbetsuppgifter för generaltullstyrelsen, som har att svara
fö r tillämpningen av ursprungssystemet, samt kommerskollegium, som
skall ö vervaka efterlevnade n i Sverige av CECA-avt ale ts prisregler, meddela nödvänd•ga tillämpningsföreskrifter sa mt utföra erforderliga kontroller och und ersökningar. Departementschefen aviserar också att väsentligt
ökade arbetsinsatse r ko mmer att krävas av den svenska delegationen i
Bryssel. Utan tvivel ko mmer kraven på rapporteringsverksamhete n fr ån
Bryssel beträffande utvec klingen inom EEC att ö ka, liksom den vidare
ut vecklingen av vårt avtal kommer att kräva en nära och intensiv
bevakning av e n rad områden, inom vilka Sverige har ett d ire kt intresse
fö r ett närmare sa marbe te . Vi finner det d ä rför naturligt att en personalförstä rkning vid delegationen i Bryssel liksom, o m det visar s ig nödvän-
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digt, även vid komm'erskollegium sker redan under innevarande budgetår.
I första hand bör undersöka s om den kan åstadkommas genom en
omfördelning av personalresurser på samma sätt som enligt proposit ionen
(s. 45) tullverkets upprustning avses ske genom e n omdisponering av
befintliga resurser. Dessa bör emellertid ingå i en långsiktig planering ,
som syftar till att få utrikeshandelsfrågorna behandlade på ett ration ellt
sätt på departementsnivå. Den i hast beslutade överflyttningen av UD:s
handel savdelning till handel sdepartementet - tydligen beslutad utan
inform at io n e ll er samråd med personalen - är snarast exempel på
motsatsen . Skulle de t vid en sådan planering av personal resurserna visa sig
att en omdisponering av pe rsonal en ej ger utrymme för nödvändiga
pe rsonalförstä rkningar vill vi inte motsä tt a oss att de tta får ske genom
överskridande av ifrågavarande anslag i åre ts budget.

Hemstä llan
Med hänvisni ng till d e t ovan anförda he mställer vi
A. att riksdagen måtte godkänna avtalen mellan Sverige och d e n
euro peiska gemenskapen respe ktive mellan Sverige och den
europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och den
europeiska kol- och stålge men skapen sam t bifalla de följdförslag som departementschefen unde rställt riksdagen i anledning
därav,
B. att riksd age n hos Kungl. Maj :t begär
l . att de disku ssioner Sverige tagit upp både med EEC och
EFTA-staterna i syfte att snarast uppnå förenklingar och
förbättringar av det i avtalet intagna ursprungsregelsystemet
bedrives med stor skyn dsamhet,
2. att speciell vikt lägges vid att Sverige genom direkt kontakt
med EEC bör söka finna praktiska former för e n svensk
medve rkan i samarbe tet inom EEC även på områden som ej
täckes av de nu föreliggande avtalen ,
3. att inom regering och förvaltning et t förberede lsearbete för
utvidgning av det nu träffade avtalet med EEC snarast påbörjas
för att Sverige vid lämpligt tillfälle skall kunna begära nya
förhand lingar med EEC beträffande anslutn ingsform respektive
sådan utvec kling av samarbete t , som sku ll e säkerstä ll a en
avtalsreglerad harmonisering av konkurrensvillkor och konkurrensförutsättningar och som sk ulle garantera a tt vårt förha ndlingsmål om omfattande, nä ra och varaktiga rela ti o ner med
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EEC uppn ås, allt under förut sä ttning av ofö rändrad sve nsk
neut ralitetspolitik .
Stockholm den 28 nove mber 1972
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