1(9)

Rapport från möte i kommittén för bearbetade
jordbruksvaror (icke bilaga I) 2019-05-24
Sammanfattning


Kommissionen gick kortfattat igenom de bilaterala och multilaterala
handelsförhandlingar som pågår.



En uppgörelse har nåtts med Schweiz/Lichtenstein rörande fastställande
av basbeloppen för jordbruksråvaror inom ramen för avtalet om handel
med bearbetade jordbruksprodukter mellan EU och Schweiz/
Lichtenstein.



Flera medlemsstater efterfrågar ett klargörande i frågan om P2 certifikat
för export av pasta från EU till USA som fortfarande är ett stort
administrativt hinder för många medlemsstater.



Kommissionen gick också igenom det pågående arbetet med att ta fram
delegerade akter respektive genomförandeakter för handeln med
bearbetade jordbruksprodukter. Kapitlet om exportbidrag har helt
uteslutits och man eftersträvar en kort process.

Informationspunkter
1. Uppdatering om bilaterala och multilaterala
handelsförhandlingar
Information
Kommissionen informerade kort om följande förhandlingar;
Mercosur
Förhandlingarna med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay dvs. Mercosur
har accelererat något sedan de två senaste förhandlingsrundorna. Det senaste
mötet hölls i mars månad och var av teknisk karaktär. Utvärderingen från det
mötet är ännu inte färdigställd varför några detaljer inte kan lämnas ut i nuläget.
Regeringarna är mindre protektionistiska idag men nötkött och socker är
fortfarande känsliga frågor som det återstår att förhandla om.
Australien
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Det senaste mötet hölls i april 2019. En av svårigheterna i förhandlingarna rör
geografiska ursprungsbeteckningar (GI:s). Förhandlingarna om dessa har
försenats eftersom regeringen i Australien inte vill lägga ut EU:s GI-lista för
kommentarer från inhemska producenter på grund av att det stundande valet i
Australien. En garanti för att reglerna om ursprungsbeteckningar följs är
väsentligt för ett marknadstillträde med nolltull. I nuläget genomförs försök för
att identifiera meningsskiljaktigheter liksom områden där EU kan komma
överens med Australien. Det är en positiv utveckling.
Ett medlemsland informerade Kommissionen om att sockerberedningsindustrin
upplever problem relaterade till de ursprungsregler som gäller för sockerhaltiga
produkter. Svårigheter föreligger gällande erhållandet av erforderliga certifikat.
Det är bättre att basera reglerna ifråga på viktandel icke-ursprungssocker än på
värdeandel.
Kommissionen svarade att de har varit i kontakt med socker- och
tillverkningsindustrin och medger att det finns ett problem. Problemet är dock
mindre idag än under 2016 då det var brist på socker i slutet av året. Idag är
problemet mer eller mindre löst och de har också fortsatt kontakt med
bearbetningsindustrin.
Nya Zeeland
EU har distribuerat en lista gällande skyddade geografiska beteckningar och Nya
Zeeland kommer inom en snar framtid att identifiera vilka specifika produkter de
vill skydda. EU:s tullbud till Nya Zeeland saknar i stort sett helt tullsänkningar
för mejeriprodukter. Mejeriprodukterna kommer inte att avregleras och det är
tydligt att det råder stor oenighet kring just mejeriprodukterna. Mot denna
bakgrund behöver förhandlingarna ses över och föras på en högre politisk nivå
än i dagsläget.
Ett medlemsland hade synpunkter på ursprungsreglerna för sockerinnehållande
produkter även i dessa förhandlingar (dvs. om viktgräns eller värdegräns).
Kommissionen svarade att viktgränsen bestämdes för länge sedan och att några
förändringar inte kommer att ske i nuläget. Samt att de har förståelse för de
administrativa svårigheter som finns och att de gärna tar emot ytterligare
kommentarer från sockerproducenterna.
Samma medlemsland svarade att sockerindustrin har förändrats mycket med
hänsyn till att producenterna numera är ålagda en tyngre administrativ börda.
Om de inte ser till att ha den interna administrationen på plats får de inte heller
certifikaten.
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Kommissionen uppgav att de noterar frågeställningen och att de har insikt i den
rådande situationen. De konstaterade vidare att det på grund av det aktuella
prisläget finns ett behov av mer diplomatiska diskussioner.
Chile
Det nuvarande frihandelsavtalet har varit i kraft sedan 2001 men är i behov av en
uppdatering och förbättrade marknadstillträdesförhållanden. Detta är särskilt
viktigt i sektorn för jordbruksprodukter. Det nya avtalet kommer bland annat
innehålla överenskommelser om hållbar utveckling och SME. Det kommer även
ske en språklig uppdatering av den befintliga texten.
I april i år genomfördes den fjärde förhandlingsrundan i Santiago. Under
förhandlingarna utbyttes bland annat tullbud för bearbetade fiskprodukter,
arbetet med tullar är dock endast i en uppstartsfas. Nivån på tullarna är viktiga
och man vill se en röd tråd i arbetet med tullarna. Man avvaktade även Chiles
inställning till ursprungsbeteckningar och utkast till ursprungsreglerna
presenterades. Ursprungsreglerna är väldigt viktiga men man har ännu inte nått
någon överenskommelse. Chile är liberala vad gäller skatter, bearbetade
jordbruksprodukter och fisk vilket innebär att det är en öppnare marknad för
många produkter i förhållande till vissa andra länder. Ambitionsnivån är därför
hög.
Nästa förhandlingsrunda är i Bryssel under juli månad.
Ett medlemsland undrade vilken roll Brexit har i frihandelsförhandlingarna.
Kommissionen svarade att de endast kan konstatera att UK fortfarande är
medlem i EU. Inom WTO har EU försökt att förhandla med berörda parter
gällande vissa effekter av Brexit men utan större framgång. Det går därför inte
att dra några slutsatser i nuläget.
Ett annat medlemsland efterfrågade ett tak på kvoterna, idag är det en tillväxt
på vissa av tullkvoterna på 5-10 % varje år vilket de vill se ett slut på.
Kommissionen svarade att tillväxten på tullkvoterna idag ligger kring 5 % per år
men att tullkvoterna i första hand omfattar jordbruksprodukter i nuläget och att
de därför förhandlas av GD jordbruk och ligger utanför GD tillväxts kompetens.
Tunisien
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I Tunisien förhandlas ett så kallat DCFTA avtal och det tillämpas en lite annan
förhandlingslogik eftersom Tunisien är ett grannland. Ambitionsnivån är hög och
förväntningarna är höga på att större framsteg kommer att ske nu i
förhandlingarna, som har pågått sedan 2015. De har haft flera möten men har
inte nått någon överenskommelse gällande marknadstillträde ännu. Sektorn för
jordbruksprodukter och livsmedel är idag stängd. Målet med förhandlingarna är
frihandel på samtliga varor. Tunisien efterfrågar ett asymmetriskt avtal där
Tunisien erbjuds en längre period för avskaffande av sina tullar medan EU kan
öppna upp direkt. EU har godkänt en asymmetri men har inte kunnat godkänna
den efterfrågade övergångsperioden. Mot denna bakgrund har inga tullbud
utbytts ännu.
Datumen för kommande förhandlingsrundor är inte bestämda och något
tullbudsutbyte förväntas inte under hösten. Det tilläggs även att ursprungsregler
och hållbarhetsfrågor kommer att tas med i nästa förhandlingsrunda.
Indonesien
Nästa möte är planerat till den 15 och 16 juni. Förhandlingarna har kommit långt
och de utbytte tullbud i juni 2018. Indonesien har vissa begränsningar gällande
bearbetade produkter så som alkohol. Vidare har omfattande diskussioner förts
gällande kakao och chokladproduktionen eftersom Indonesien är den största
producenten av kakaobönor globalt sett och EU är en stor importör. Det finns
idag en lång lista över handelsvaror och en fråga som diskuteras är tullnivåer och
eventuella begränsningar på Indonesiens export av kakao och choklad. Vid det
senaste mötet presenterades även ursprungsregler. I nuläget inväntas Indonesiens
kommentarer gällande ursprungsregelströsklarna på socker och kakao. Däremot
har den känsliga frågan om palmolja inte berörts särskilt mycket under de
senaste mötena.
Under det kommande mötet ska främst tullar och ursprungsregler diskuteras.
Norge
Norge har gått med på att träffas och diskutera protokoll 3-avtalet som omfattar
bearbetade jordbruksprodukter. Kommissionen upplever att den sittande
regeringen i Norge är mer tillmötesgående än tidigare och vill därför förhandla
innan nästa val dvs. inom en period på två och ett halvt år. Det är också positivt
att ett framgångsrikt avtal idag har kommit på plats med Island.
Tidpunkten för nästa möte med Norge kommer att bestämmas under sommaren.
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2. Uppdatering om fastställande av referenspriser utifrån
handelsavtalet med Schweiz och Liechtenstein
(protokoll 2)
Bakgrund
Mellan EU och Schweiz/Liechtenstein finns ett så kallat
nettopriskompensationssystem i kraft sedan den 1 februari 2005 inom ramen för
avtalet om handel med bearbetade jordbruksprodukter mellan EU och
Schweiz/Liechtenstein. Enligt avtalet ska skillnaderna i pris mellan EU och
Schweiz/Liechtenstein på 13 jordbruksråvaror, tillsammans med vissa andra
faktorer, avgöra vilken tullnivå (basbelopp) som ska tas ut på jordbruksråvarorna
ifråga då de ingår som ingredienser i bearbetade jordbruksprodukter. Detta i sin
tur avgör tullen på de slutliga bearbetade jordbruksprodukterna. Enligt avtalet
ska tullnivåerna ses över minst en gång per år. Även tillåtna exportbidragsnivåer
ska bestämmas på ett likartat sätt. För att fastställa tullnivåerna (och de tillåtna
nivåerna för exportbidrag) utbyts årligen priser mellan Schweiz/Liechtenstein
och EU.
Information
Kommissionen gav inledningsvis en kort bakgrund till protokoll 2 i allmänhet
och informerade sedan om att förhandlingarna med Schweiz/Liechtenstein om
referenspriser ägde rum under hösten. Förhandlingarna tenderar att vara tekniskt
svåra och det är många faktorer som ska vägas in. Under 2017 lyckades EU
spara 40 miljoner EUR i sänkta tullar på grund av den rådande prisbilden och
genom att förhandla om bättre förhållanden. Förhandlingarna under 2018 gick
bra och priserna var stabila vilket resulterade i en nedgång om en procent för EU.
Kommissionen har tagit fram en handbok i syfte att öka liberaliseringen.
Schweiz/Liechtenstein är öppna för att tillämpa handboken framöver men har
ännu inte lämnat officiella kommentarer. Parterna önskar dock inte ändra i
protokollet för mycket eftersom implementeringen då skulle dra ut på tiden.
Referensperioden kommer att ändras från dagens två månader till ett år vilket
kommer att resultera i en stabilare marknad för importörer och i det långa loppet
även för exportörer. Parterna strävar efter en mer konsekvent årlig
implementeringstidpunkt för den årliga uppgörelsen framöver liksom att öka
transparensen vad gäller prisnivåerna i EU respektive Schweiz.
Ett medlemsland framförde att de anser att avtalet behöver ändras och att de
står bakom Kommissionens linje i frågan.
Ett annat medlemsland höll med och tillade att de asymmetriska delarna i
protokollet behöver ses över.
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Ett annat medlemsland framförde att de skulle uppskatta om det fördes
uppdaterade förhandlingar om choklad.
Kommissionen svarade att de just nu ser över sina argument inför förhandlingar
om bearbetade jordbruksprodukter och att de gärna tar emot förslag på argument.
Kommissionen tillade även att förhandlingarna om protokollet är mycket
känsliga på flera punkter och att de är blockerade på en bilateral nivå av EU.

Diskussionspunkt
3. Kommissionens förslag till genomförandeakter och
delegerade akter
Bakgrund
Kommissionen (GD Tillväxt) har tagit fram förslag på tillämpningsförordningar
rörande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 om
systemet för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av
jordbruksvaror. Rådsförordningen har ändrats för att anpassas till
Lissabonfördraget och dessutom har det gemensamma handelssystemet för äggoch mjölkalbumin inkluderats i denna förordning.
Förslaget består dels av en kommissionsförordning som rör genomförandeakter
(tillämpningsregler som kommissionen beslutar om gemensamt med
medlemsstaterna) och dels av en som rör delegerade akter (tillämpningsregler
som kommissionen själv kan besluta om). Därtill kommer en
kommissionsförordning om analysmetoder samt två rådsresolutioner från 1966
och 1967 (som lämnas orörda). Tillämpningsregler för handelssystemet för äggoch mjölkalbumin kommer dock att hanteras av GD Jordbruk.
Kommissionen har, efter att medlemsstaterna lämnat synpunkter på de tidigare
utkasten, skickat ut reviderade dokument vid ett antal tillfällen. De senaste
versioner av dokumenten som Jordbruksverket har tillgång till distribuerades den
16 maj 2019. En betydande del av innehållet i akterna är beroende av
utformningen av den gemensamma marknadsordningen, vilket har medfört att
arbetet med akterna inte rörde sig särskilt mycket framåt under lång tid. Nu har
dock arbetet börjat gå framåt igen. Ministerbeslutet om exportkonkurrens från
WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi i december 2015 innebar att det
numera generellt är förbjudet för EU att använda exportbidrag1, vilket har
möjliggjort strykningar av vissa textstycken i utkasten.
Vid export av pasta från EU till USA som inte har varit föremål för aktiv
förädling så ska ett så kallat P2 certifikat medfölja försändelsen (kommissionens
förordning (EG) 88/2007). Detta har sitt ursprung i en överenskommelse mellan
1

EU får fortfarande ge begränsade mängder exportbidrag i samband med export av griskött fram
till slutet av 2020.
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EU och USA om reducerade exportbidrag för pastaprodukter. I Sverige är
Jordbruksverket ansvarigt för att utfärda sådana certifikat efter förfrågan från
exporterande företag.
Information
Kommissionen inledde genom att påpeka att de eftersträvar en helt transparent
process och att kommentarer från medlemsstater därför är mycket välkomna.
Deadline för skriftliga kommentarer bestämdes till den 14 juni 2019.
Kommissionen informerade också om att de inte har någon deadline för när
arbetet med texterna ska vara klart men att de vill se en snabb process. Efter att
skriftliga kommentarer har lämnats av medlemsstaterna kommer interna
konsultationer ske. Medlemsstaterna kommer att informeras löpande om
framstegen under processen. Inför mötet hade skriftliga kommentarer lämnats
från ett medlemsland.
Kommissionen har arbetat med uppdateringen av texterna sedan 2014.
Anledningen till att arbetet har dragit ut på tiden är på grund av att man har
avvaktat arbetet i GD Jordbruk. All lagstiftning som har rådets förordning (EU)
nr 510/2014 som legal utgångspunkt har nu uppdaterats och den justering av
genomförandeakterna och de delegerade akterna som nu har gjorts består främst i
borttagande av delar som inte längre är giltiga, förenklade skrivningar och
borttagande av utfyllnadstext, struktur samt uppdatering av skälen.
Målsättningen har varit att uppdatera och sammanställa all lagstiftning vid ett
och samma tillfälle och att få alla hänvisningar rätt från början. Föregående
kommitté var oroade över effekten av ett borttagande av kapitlet om
exportbidrag men Kommissionens inställning nu är att det kapitlet är
överflödigt.
Kommissionen ställde en fråga till medlemsstaterna om de fortfarande
upplever att USA efterfrågar certifikat vid export av pasta. Kommissionen har
inte hört något från industrin om det.
Ett medlemsland svarade att de har lång erfarenhet av frågan och att de därför
kanske kan räta ut en del frågetecken. Det som efterfrågas är ett
ursprungscertifikat och det är i allra högsta grad fortfarande aktuellt. De vill
därför veta om förhandlingar förs med USA och vad statusen i så fall är.
Certifikaten innebär en hel del administration. Medlemslandet poängterade
vidare att utkasten av texterna inte kommer att blir klara förens den nya fleråriga
budgetramen (MFF) har godkänts, dvs år 2021 och frågade vidare vad som har
hänt sedan Nairobibeslutet och efterfrågade klarhet i om implementeringen
kommer att ske innan 2021. I så fall vill de poängtera att det juridiska ramverket
måste vara klart och tydligt.
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Kommissionen svarade att de har haft en långtgående skriftlig process med
andra förvaltningskommittér och med USA om pastacertifikaten i syfte att
förklara att det inte finns några exportbidrag för durumvete. Den senaste
korrespondensen är från 2018. Kommissionen bad att få återkomma i frågan.
Kommissionen noterar att medlemslandet efterfrågar en likabehandling mellan
jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter i förordningarna och
svarar att det är möjligt att göra likadant som GD Jordbruk har gjort men att det
finns en legal skillnad för bearbetade jordbruksprodukter vilket i så fall kräver en
mer omfattande juridisk granskning (GD jordbruk har valt att inte anpassa
bestämmelserna vad gäller referenser till exportbidrag fullt ut förrän efter 2020.
En av anledningarna till detta är att EU avvaktar andra WTO-medlemmars
lagstiftning om förbud mot exportbidrag). Kommissionen anser att det räcker
med en referens till Rådets förordning (EU) nr 1308/2013 som det ser ut idag,
men de är öppna för förslag och ska se över saken.
Ytterligare ett medlemsland anförde att systemet med pastacertifikat
fortfarande används. Bakgrunden till att certifikaten infördes var att USA ansåg
att Italien exporterade för stora mängder till USA. Exportbidragen har upphört
sedan flera år tillbaka och det kan eventuellt vara så att det saknas legal grund för
certifikaten vilket innebär att de kanske inte behöver använda de så kallade P2
certifikaten.
Ett annat medlemsland tillade vidare att de har fått indikationer från sina
pastatillverkare att deras certifikat inte godkänns i USA så frågan om
pastacertifikaten är ett problem. Medlemsstaten tillade vidare att de har noterat
några obsoleta punkter som fortfarande är kvar i de båda akterna, skriftliga
kommentarer kommer att lämnas om detta.
Kommissionen upprepade att de har haft långa skriftliga utbyten i frågan om
pastacertifikat med USA samt med andra kollegor med anledning av WTO
åtaganden.
Ett medlemsland uppgav att de delar åsikterna om P2 certifikaten och vill
poängtera att de anser att jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter
ska behandlas lika i respektive förordningar (med avseende på exportbidrag).
Kommissionen svarade att de noterar denna inställning gällande referenserna till
exportbidrag men uppger att det kommer att innebära en omfattande juridisk
granskning och att de inte vet vilken inställning den nya EU kommissionen har.
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De påpekade också att Kommissionen endast har behörighet att föreslå ny
lagstiftning och fler förhandlingar.
Medlemsslandet påpekade att de inte föreslår ny lagstiftning utan att man måste
se över behandlingen av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter
vad gäller referenserna till exportbidrag.
Ett annat medlemsland frågade om det stämmer att Kommissionen inte längre
kan godkänna exportbidrag och tillade att så vitt de känner till vill även Norge
och Schweiz att exportbidragen för bearbetade jordbruksprodukter ska upphöra.
Kommissionen svarade att Norge har kvar exportbidrag till slutet av 2020 men
att det i Schweiz inte längre finns några exportbidrag.

4. Övrigt
Inga övriga frågor diskuterades.
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