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REVISJON AV REGELVERKET FOR TEKNISK SPRIT
Vi viser til høringsbrev av 5. desember 2003, samt til tidligere innspill fra PIL, herunder vårt
brev av 29.11.01.
De foreslåtte endringene i regelverket påvirker direkte vårt medlem Borregaard, som selv
har kommentert høringsnotatet. PIL stiller seg fullt ut bak disse kommentarene.
På generelt grunnlag er det positivt at reglene nå langt på vei blir harmonisert med EU. Likeledes går utviklingen i riktig retning når endringene bidrar til en forenkling av regelverket.
PIL vil imidlertid peke på følgende:
•

•

Både prinsippielt og i forhold til Borregaards situasjon er det uheldig at endringene
gir andre lang uhindret adgang til det norske markedet, uten at tilsvarende er innrømmet den norske produsenten. Borregaard har nå i 10 år måttet leve med handelspolitiske rammebetingelser som representerer en forverring i forhold til perioden før
EØS trådte i kraft. På tross av at saken er tatt opp ved en rekke anledninger har man
ennå ikke kommet frem til løsninger som kan avhjelpe situasjonen på en tilfredsstillende måte. EUs posisjon i saken er kjent. Spørsmålet er likevel om det gjøres nok på
norsk side eller om våre defensive landbruksinteresser hindrer at denne saken får nok
oppmerksomhet. PIL er av den oppfatning at Norske myndigheter nå må intensivere
innsatsen kraftig for å gi Borregaard rammebetingelser som er likeverdige med det
europeiske konkurrenter nyter godt av i EØS-området.
I forslaget til revisjon av regelverket finner departementet ikke behov for særskilte
overgangsordninger. I begrunnelsen for dette berører man overhodet ikke situasjonen
for Borregaard. Bedriften har imidlertid klare og legitime behov for å tilpasse sin
markedsføring slik at den er i tråd med de rammebetingelser som følger regelverksendringen. Dette kan Borregaard likevel ikke gjøre da de frem til lovendringen trer i
kraft er lovpålagt å levere teknisk etanol til Arcus AS. I seg selv og i forhold til den
økte konkurransen som er ventet skaper dette en vanskelig og urimelig situasjon for
Borregaard, og vi ber derfor Departementet om å etterkomme bedriftens ønske om
en ett års overgangsperiode.
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