
EY, alkoholi ja Pohjola

Pohjoismainen päihdetutkimus-
lautakunta järjesti 26.-28. loka-
kuuta l9B9 Froslevissä Etelä-Jyllan-
nissa aivan Saksan liittotasavallan
rajan pinnassa seminaarin aiheesta

"Euroopan yhteisöt, alkoholi ja Poh-
jola". Seminaarin osanottajista noin
puolet oli tutkijoita ja lähes yhtä
moni edusti viranomaisia tai Pohjois-
maiden alkoholivhtiöitä.

Seminaarin tarkoituksena oli jakaa
informaatiota siitä, miten alkoholiky-
symyksiä käsitellään EY:ssä, ver-
tailla erilaisia alkoholipoliittisia ar-
gumentointitapoj a Euroopassa j a olla
alkuna EY:n alkoholikysymyksiä kos-

kevien toimien jatkuvalle seuraami-
selle.

Sisömarkkinat

Aarhusin yliopiston EY-oikeuden
professori Peter Germer aloitti semi-
naarin muistuttamalla, että "sisä-
markkinat" on keskeinen käsite .ia
EY:n toiminnan perusta. Myös alko-
holikysymyksellä on paikkansa mark-
kina-ajattelussa. Sisämarkkinat muo-
dostuvat vuodelta l9B5 olevan EY:n
komission Valkoisen kirjan eli trak-
taatin mukaan kahdesta elementistä:
tavaroiden, ihmisten, palvelusten ja
pääomien vapaasta liikkumisesta ja
tämän tavoitteen saavuttamisesta
vuoden 1992 aikana. "Sisämarkki-
nat" toimii iskulauseena jossakin
määrin itsensä toteuttavan profetian
tavoin.

Valtion kaupalliset monopol:it
täysin mahdoll:isia

Germer esitti katsauksen alkoholi-
asioiden käsittelyyn EY:n tuomiois-
tuimessa. EY:n tuomioistuin on ylin
oikeusaste, mikä ratkaisee EY-sopi-
musta koskevat kiistat.

Valtion kaupalliset monopolit ovat
Germerin mukaan EY:ssä täysin
mahdollisia niin kauan kuin monopo-
Iit eivät diskriminoi toisten maiden
tuotteita eivätkä harjoita ns. kansal-
lista diskriminointia. Monopolikysy-
mystä selvitettiin jo 1970-72 siinä
yhteydessä, kun Norjan mahdollinen
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hakeutuminen yhteisöjen jäseneksi

oli ajankohtainen. Myönteisen suh-
tautumisen siihen, että Vinmonopo-
let säilyy Norjan alkoholipolitiikan
kulmakivenä, täytyy Germerin mu-
kaan olla EY:ssä edelleen voimassa ja
koskea myös muita valtion kaupalli-
sia monopoleja.

Tuotannolliset seökat eiaöt mikäön
s y y j ähmett ää kulutu s t ottumuk s i a

Myös sisäisiä maksuja koskevassa

kysymyksessä kansallisen diskrimi-
noinnin periaate on määräävä. Jon-
kin EY-maan arvonlisävero esimer-
kiksi voi olla korkeampi kuin jonkin
toisen niin kauan kuin kotimaiset
tuotteet eivät saa erityiskohtelua.
Tanskalaista viinaa, snapsia, tulee
siis verottaa yhtä paljon kuin ulko-
maista viinaa siitä huolimatta, että
snapsia käytetään tanskalaisten mu-
kaan vain "tietyntyyppisten ruokien"
kanssa, eikä se näin ollen ole sa-

manarvoinen juopumiseen käytettä-
vän juoman kanssa. Hämmästyt-
tävämpi on tuomioistuimen päätös,
jonka mukaan oluelle ja viinille
on Englannissa määrättävä sama

maksu. Tässä kysymyksessä ei riittä-
nyt englantilaisten perustelu, jonka
mukaan oluen ja viinin kulutustottu-
mukset olivat maassa olennaisesti
erilaiset. Kulutustottumukset eivät
ole muuttumattomia, eikä niitä saa

pitää entisellään tuotantotuen turvin,
EY-tuomioistuin totesi. Tuomiossa,
joka koski oluen ja viinin verotusta
Belgiassa, tuomioistuin sitä vastoin
arveli, että erotus viinin 25 prosentin
ja oluen l9 prosentin arvonlisäveron
välillä ei ole niin suuri, että se

vaikuttaisi kulutukseen.
Näistä ratkaisuista samoin kuin

eräistä tapauksista, jotka koskivat
määrällisiä tuontisäännöksiä tai tek-
nisiä kaupan esteitä, käy ilmi, että
tuomioistuimen ratkaisuja on vaikea
ennakoida. Arvioinnit ovat usein
hyvin konkreettisia, vaikka ne pyrki-
vät olemaan ennakkotapauksen luon-
teisia. Tuomaristo vaihtuu säännölli-
sesti,ja sitä paitsi tuomioperustetta ei

julkisteta, vain tuomio.

M ahsuj en yhtenäistäminen
ja rajakauppa

EY:n sisällä tapahtuvan maksujen
yhtenäistämisen seuraukset ja raja-
kaupan rajoitusten poistaminen oli-
vat seminaarissa ehkä eniten keskus-

telua herättäneitä konkreettisia kysy-
myksiä.

Germer aloitti keskustelun näistä
kysymyksistä muutamin toteamuk-
sin. Verojen ja maksujen yhden-
mukaistamista on vaikea toteuttaa
muodollisin päätöksin mm. siksi, että
nämä päätökset vaativat kaikkien
maiden ehdotonta yksimielisyyttä
ministerineuvostossa. Sitä vastoin
markkinavoimat tulevat - samalla
kun rajakauppa kasvaa - muodos-
tarr,aan sellaisen voiman, joka toteut-
taa harmonisoinnin, joskin se lyk-
kääntyy merkittävästi pitemmälle
kuin vuoteen 1993. Ib Christensen
EY:n vastaisesta kansanliikkeestä
antoi myöten tälle näkemykselle.
Leon Gordonin, tullikysymyksiä ja
välillisiä veroja käsittelevän EY:n
päädirektoraatin n:o 2l neuvonan-
taian, mukaan voisi todellinen EY-
optimisti toivoa, että harmonisointi
saavutetaan vuonna 1997, mutta
realistisempi arvio olisi pikemminkin
vuosi 2007.

Päivää ennen seminaarin alkua oli
EY:n komissio esittänyt uuden ehdo-
tuksen alkoholin pisteveron vähim-
mäistasosta ja tavoitetasosta. Nyt on
siis luovuttu aikaisemmasta yhte-
näistä tasoa tarkoittaneesta esityk-
sestä yritettäessä päästä poliittiseen
yksimielisyyteen päätöksestä, joka -
markkinavoimien avulla - vasta
vähitellen johtaa harmonisointiin.
Vähimmäistaso on vähän alhaisempi
kuin aikaisemmin ehdotettu yhtenäi-
nen taso. Tämä oli selvä myönnytys
viininvilj elijöille.

Leon Gordonin eri puheenvuo-
roista seminaarissa saattoi luoda
kuvan siitä, miten esitykset veroista
ja maksuista valmistellaan EY:ssä.
Viinintuottajien ja alkoholiteollisuu-
den huomioon ottaminen on esityk-
sien tärkeä peruste. Toinen peruste
on yksikertaisesti pyrkimys tehdä
esitys, jolla on edellytykset tulla
poliittisesti hyväksytyksi kaikissa jä-
senmaissa, koska veroja koskevat
päätökset vaativat, kuten sanottu,
yksimielisyyttä ministerineuvostossa.
Veron määräytyminen volyymin pe-
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rusteella ei esimerkiksi tyydytä vii-
nintuottajia eikä vastaa yleistä vero-
tuskäytäntöä EY-maissa. Laskennal-
lisen keskiarvon on jo helpompi
saada tukea.

Seminaarin osanottajat tu tustuivat
Tanskan rajakauppaan sekä esitel-
män että osallistuvan havainnoinnin
avulla. Tanska noudattaa EY:n
sisällä nykyisin rajakauppaa koske-
via poikkeussäännöksiä: tanskalai-
nen, joka on ollut maan ulkopuolel-
la vähemmän kuin 48 tuntia, ei saa

tuoda maahan viinoja, mutta 3 lit-
raa väkeviä viinejä, 5 litraa mietoja
viinejäja l0 litraa olutta on sitä vas-
toin laillinen annos. EY edellyttää,
että oikeus tuoda maahan alkoholi-
juomia korotetaan asteittain kak-
sinkertaiseksi.

Tutkija Susanne Bygvrä Tanskan
rajaseutututkimuksen instituutista
kertoi rajakaupan laaj uudesta Jyllan-
nissa. Vuosittain 12 miljoonaa tans-
kalaista ylittää Jyllannin ja Saksan
liittotasavallan välisen rajan ostaak-
seen ennen kaikkea olutta, viiniä,
savukkeita ja bensiiniä. Instituutin
kiertokyselyn mukaan 70 prosenttia
kaikista matkoista tehdään yksin-
omaan ostostarkoituksissa. Ne, jotka
ylittävät rajan, tekevät sen keskimää-
rin 30 kertaa vuodessa,jajos asutaan
rajan lähellä, raja ylitetään useam-
min kuin kerran viikossa. Yhteen-
lasketut ostosmäärät ovat huomatta-
via: toukokuun aikana laskettiin, että
rajakauppaa käyvät toivat Tanskaan
7 miljoonaa litraa olutta ja 2

miljoonaa litraa punaviiniä. Vero-
tuksen näkökulmasta tarkasteltuna
Tanska menettää ehkä l-2 prosent-
tia kaikista verotuloistaan. Alkoholin
ja tupakan valmistajille tämä ei ole
ongelma: tanskalaiset ostavat tanska-
Iaista olutta ja tanskalaisia savuk-
keita saksalaiseen hintaan.

EY :n alkoholipolitühka =
maatalouspolitükka

EY:ssä noudatettu "alkoholipoli-
tiikka" on ensisijaisesti muodostunut
maatalouspolitiikasta, sanoi Timo
Kortteinen Helsingin yliopiston sosi-
ologian laitokselta alustuksessaan
maataloudesta ja alkoholista EY:ssä.
EY:n viljelyalasta on l0 prosenttia
alkoholin raaka-aineiden viljelyssä.
Maailmassa tuotettavasta viinistä 60
prosenttia tuotrtaan EY-maissa, sa-
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moin melkoinen osa muista alkoholi-
juomista. EY sai vuonna 1970 yhtei-
sen viinipolitiikan (Common Wine
Policy),joka on osa sen maatalouspo-
litiikkaa. Viinipolitiikan tavoitteena
on lähinnä saavuttaa tasapaino tar-

.jonnan .ja kysynnän välillä. Viinin
ylituotanto on sitten 7O-luvun lopun
muodostanut mittavan kroonisen on-
gelman yhteisöille. Huolimatta
useista vuoden 1979 toimenpideohjel-
maan sisältyneistä markkinoiden ta-
sapainoon tähdänneistä toimista kas-
vaa tuotanto.i atkuvasti rationalisoin-
nin, parempien viljelymenetelmien j a

uusien rypälelajikkeiden ansiosta sa-
malla, kun kulutus vähenee EY-
maissa. Viinin tislaus on tärkeimpiä
vastatoimia. Koska tislatun viinin
määrä vaihtelee vuosittain sadon
mukaan, EY:n on ollut mahdotonta
luoda politiikkaa muita alkoholijuo-
mia varten. Tämä aiheuttaa ristirii-
taa viinimaiden .ja muiden maiden
välillä.

Uusien viinimarkkinoiden tarve on
siis suuri. Seminaarissa tode ttiin,
että Pohjola voi joutua painostukselle
alttiiksi mutta että pohjoismaiset
markkinat tuskin ratkaisevat viinijär-
ven aiheuttamaa ongelmaa; vaikka
viinin kulutus kolminkertaistuisi
Pohjolassa, eivät pohjoismaalaiset
voisi kuluttaa enempää kuin yhden
prosentin EY:n viinintuotannosta.

Yhteisöjen alkoholiteollisuus ei ole
mikään vähäinen markkinatekijä.
EY:n sisällä on esimerkiksi 600 000
viinintuottajaa ja suoraan heidän
palveluksessaan on 1,2 miljoonaa
työntekijää. Meillä on vastuu heistä,
EY:n toimitsija Gordon sanoi.

EY:n tenteyspolitiikka -
onho sitä?

EY:n vastaisen kansanliikkeen
edustaja Ib Christensen esitti muuta-
mia lukuja, jotka kertovat EY:n
suhtautumisesta alkoholikysymyk-
seen. Viinille maksetaan tuotantotu-
kea 12 miljardia Tanskan kruunua
(tupakalle 8 miljardia), kun taas
syöpävalistus saa 60 miljoonaa kruu-
nua. Viinihehtaarilta EY maksaa 410

ECU:tä, viljahehtaarilta 85 ECU:tä.

Jos Tanskan kulutus säilyy muuttu-
mattomana sen jälkeen, kun maksut
ovat muuttuneet uusimman ehdotuk-
sen mukaisiksi, valtion verotulot
supistuvat 9,4 miljardia kruunua.

Tanskan alkoholipolitiikka, jonka
tärkeimpänä kulmakivenä on ollut
myrkkyvero (alkoholi luokitellaan
todellakin myrkyksi Tanskan vero-
lainsäädännössä), kuolee lopullisesti,
Christensen arveli.

Myös Tanskan valtiovarainminis-
teriön konttoripäällikkö Jens Fagter
Kristensen kommentoi komission uu-
sinta esitystä hyvin terävin sanakään-
tein. Hänen mielestään esitys osoit-
taa, että aikaisempi, kesäkuulta oleva
lausunto, jossa ensimmäistä kertaa
kiinnitettiin huomiota terveysnäkö-
kohtiin verotuskeskustelun yhtenä
argumenttina. oli pelkästään pu-
hetta. Hänen vakaa käsityksensä oli,
että Tanska ei tule ministerineuvos-
tossa hyväksymään uusinta esitystä.
Hän esitteli myös Tanskan hallituk-
sen EY:lle esittämän muistion ympä-
ristönäkökohtiin perustuvista vero-
tussäännöksistä. Perusteluja voitai-
siin hänen mielestään hyvin soveltaa
alkoholikysymyksiin.

EY-virkamies Gordon tiesi kertoa,
että vuosien varrella vain kaksi lä-
hetystöä on tuonut esiin terveys-
näkökohtia, kun taas alkoholiteolli-
suuden edustajat vierailevat tiheään
hänen toimistossaan. Puheet siitä,
että EY:n sisälle olisi syntymässä
terveyspoliittinen painostusryhmä,
näyttävät siis olevan melkoisen liioi-
teltuja.

Tutkija Thorkil Thorsenin (Krimi-
naalipoliittinen tutkimuslaitos) ri-
kassisältöinen esitys Tanskan alkoho-
lipolitiikasta historian valossa päätyi
suhteellisen pessimistiseen näkemyk-
seen voimattomista toimista ja hait-
tojen kasvusta sinä aikana, kun
Tanska on ollut mukana EY:ssä.
Thorsen ennusti EY:ssä tapahtuvan
harmonisoinnin aiheuttavan yhäti
kasvavaa kulutusta ja entistä suu-
rempia haittoja. Sitä paitsi hän
saattoi aavistella, että yksittäinen
alkoholin väärinkäyttäjä joutuu li-
sään§.vän moralisoinnin kohteeksi
sitä mukaa kuin kriisi sosiaali- ja
terveydenhuollossa syvenee ja että
vastuu terveydestä sälytetään yksi-
lölle itselleen erityisesti silloin, kun
kysymyksessä ovat ns. elintasosairau-
det.

Kulutus ja haitat

Esa Österberg Alkoholipoliitti-
sesta tutkimuslaitoksesta Helsingistä
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ja Ole-Jorgen Skog Valtion alkoholi-
tutkimusinstituutista Oslosta yritti-
vät ennustaa kulutuksen ja haittojen
kehitystä Pohjoismaissa siinä tapauk-
sessa, että alkoholikontrolliaja hinta-
politiikkaa muutetaan EY:n vaati-
musten mukaan.

Alkoholin kulutus ei Pohjolassa ole
saavuttanut kyllästymistasoa, Öste.-
berg totesi. Näin ollen on vaikea
kuvitella, että parempi saatavuus ja
halvemmat hinnat aiheuttaisivat
muuta kuin alkoholin kulutuksen
kasvua. On vaikea sanoa, paljonko
kulutus kasvaisi, sillä on olemassa
kovin vähän tutkimuksia niistä vai-
kutuksista, joita esimerkiksi alkoho-
lin hinnan voimakkailla muutoksilla
on kulutukseen. Österberg kuvasi
muutosten mahdollisia dramaattisia
seurauksia: Suomen pitäisi saavut-
taakseen Belgian, Hollannin tai Sak-
san liittotasavallan nykyisen tason
kasvattaa alkoholin kulutusta 35
prosenttia, kun samanaikaisesti hin-
tojen pitäisi laskea kokonaista 60
prosenttia. Tanskan, jonka kulutus
jo on näiden kolmen maan tasolla,
pitäisi harmonisointipyrkimysten
mukaan laskea olennaisesti alkoholi-
verojaan.

Pitkän aikavälin vaikutuksia on
tietysti vielä vaikeampi ennustaa
kuin lyhyen aikavälin seurauksia.
Österberg varoitti kuitenkin usko-
masta, että liberalisoitu alkoholikont-
rolli johtaisi pitemmällä aikavälillä
vähemmän vahingollisiin juomata-
poihin. Luultavampaa on, että uudet
juomatavat tulevat vanhojen lisäksi
ja siten uudet alkoholihaitat meillä jo
olevien lisäksi.

Ole-Jorgen Skog, kuten myöhem-
min monet muut seminaarin osanot-
taiat, painotti voimakkaasti, että
hinta-ase on tärkein käytettävissä
oleva \ontrolliväline ja että sitä ei

voida säilyttää, jos EY:n kauppapo-
liittiset aikeet toteutuvat. Seurauk-
sena ovat kulutuksen kasvu ja -
kaiken käytettävissä olevan tutki-
muksen mukaan - vielä suurempi
sekä akuuttien alkoholihaittojen että
alkoholisairauksien lisääntyminen.
Skog pyrki myös hahmottamaan

vaihtoehtoisia toimintamahdolli-
suuksia, jos hinta-asetta ei voida
käyttää. Voiko alkoholittomista juo-
mista tulla todellinen vaihtoehto? Tai
miedommista juomista? Ja miten on
valistustoiminnan? Skog ennusti, että
ymmärtämys tämäntapaisia holhoa-
viksi koettuja toimia kohtaan tulee
vähenemään yhteiskunnassa, joka
individualisoituu yhä enemmän ja
jossa organisaatioiden asema heikke-
nee.

"Totuudella on oma ooimansat'

Seminaari päättyi harvinaisen kii-
vaaseen keskusteluun, jossa Gabriel
Romanus Systembolagetista Ruot-
sista, Ib Christensen, Leon Gordon ja
Poul Antonsen Tanskan Panimoyh-
distyksestä olivat pääosissa.

Kaksi viimeksi mainittua halusivat
korostaa, että yhdenmukaistaminen
on hidas prosessi ja että sen ei

välttämättä tarvitse merkitä kasva-
vaa alkoholin kulutusta eikä lisään-
tyviä alkoholihaittoja esimerkiksi
Tanskassa.

Romanus hyökkäsi useimpien tut-
kijoiden tukemana painokkaasti tätä
näkemystä vaslaan. Mikään ei viittaa
siihen, että alkoholi reagoi alhaisem-
piin hintoihin toisin kuin muut
tavarat, hän korosti, ja yhteys kulu-
tuksen ja haittojen välillä on ilmi-
selvä. Sitä paitsi voimme odottaa
EY:ltä hyvinvoinnin kasvua ja siten
suurempaa ostovoimaa, mikä tukee
kulutuksen kasvua merkitsevää kehi-
tyssuuntaa.

Romanus painotti, että riippu-
vuutta aiheuttavien tavaroiden osalta
eivät vapaa kauppa ja vapaa liikku-
vuus. tehokas tuotanto ja voimavaro-
jen keskittäminen saisi olla saman-
arvoisia terveysnäkökohtien kanssa.
Seminaaripäivien aikana oli kuiten-
kin käynyt ilmi, että esimerkiksi
EY-sopimuksen artiklalla 36, joka
sallii tuontiraioitukset mm. yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden sekä

ihmisten terveyden ja elämän suojaa-
misen vuoksi, on suhteellisen heikko
asema kuten yleensä poikkeussään-
nöksillä.

Pohjolassa on paikallinen itsehal-
linto tärkeä. Miksi EY-maat eivät voi
alkoholipoliittisissa kysymyksissä
saada samaa itsenäisyyttä kuin
USA:n osavaltiot, Romanus kysyi. Ja
miksi EY:n tupakkapolitiikka perus-
tuu osittain terveysargumentteihin,
mutta ei alkoholipolitiikka? Onko
oikea vastaus se, että tupakkateolli-
suus on heikompi kuin alkoholiteolli-
suus?

Romanus totesi päätöspuheenvuo-
rossaan, että tilanne näyttää masen-
tavalta. Ne harvat keinot, joita
voimme käy rüä alkoholipolitiikassa,
näyttävät olevan häviämässä. Mutta
"totuudella on voimansa" ja tietoi-
suus ongelmista kasvaa, hän arveli.

Jussi Simpura, Alkoholipoliittisen
tutkimuslaitoksen tutkija Helsin-
gistä, painotti, että meillä on Pohjo-
lassa tapana nähdä alkoholikysymys
osana sosiaalipolitiikkaa, jonka ta-
voitteena on hyvinvointiyhteiskun-
nan kehittäminen. EY:ssä sosiaali-
sessa ulottuvuudessa on kysymys
työvoiman vapaasta liikkuvuudesta,
ja alkoholikysymys on, kuten semi-
naarissa on tullut esille, alistettu
käsitteille vapaat markkinat ja maa-
talouspolitiikka. EY-ajattelussa so-

siaalinen turvallisuus merkitsee erit-
täin vaikeissa oloissa eläville tarkoi-
tettua vähimmäisturvaa. Kuitenkin
vain harvat seminaaripuheenvuorot
sisälsivät näkemyksiä siitä, miten
yhteiskunnan alkoholiongelma tulisi
määritellä ja miltä se näyttää Pohjo-
lassa, jossa hyvinvointivaltion ole-
massaolo on uhattuna.

Mutta toiveikkuutta herätti se, että
enemmistö tanskalaisten puheenvuo-
roista osoitti alkoholipoliittisen tietoi-
suuden lisääntyneen ainakin Tans-
kassa, kun EY-politiikan seuraukset
ovat tulleet entistä selvemmiksi. .|a
myös se, että tanskalaisten halu
puolustaa EY:ssä omaa, suhteellisen
rajoittavaa alkoholipolitiikkaansa on
vahva.

Pohjoismainen päihdetutkimus-
lautakunta julkaisee seminaaripu-
heenvuorot raporttina, joka ilmesty-
nee tammi-helmikuussa 1990.

Kerstin Stenius
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