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INFORMATION

Rapport från möte i kommittén för bearbetade
jordbruksvaror (icke bilaga I) 2015-04-24
Sammanfattning


Kommissionen gick kortfattat igenom det fortsatta arbetet med att ta fram
delegerade akter respektive genomförandeakter för handeln med
bearbetade jordbruksprodukter. Ytterligare kommentarer välkomnades.



En uppgörelse har nåtts med Schweiz/Liechtenstein rörande fastställande
av basbeloppen för jordbruksråvaror inom ramen för avtalet om handel
med bearbetade jordbruksprodukter mellan EU och
Schweiz/Liechtenstein. Prisskillnaderna mellan Schweiz/Liechtenstein
och EU har ökat, vilket gör det möjligt för Schweiz/Liechtenstein att höja
tullnivåerna något.



USA efterfrågar ett mer samordnat utfärdande av P2-certifikat för export
av pasta från EU till USA. Kommissionens kartläggning visar på stora
variationer i EU-ländernas användning av certifikaten, som spelat ut sin
tilltänkta roll eftersom exportbidrag inte längre tillämpas.



Det förslag på förordning som tagits fram för att hantera problematiken
med felaktiga bedömningar av mjölkfettsinnehållet i flera typer av
bearbetade jordbruksprodukter röstades ner i tullkodexkommittén.
Kommissionen ämnar återkomma med ett nytt förslag på förordningstext
som inte inkluderar bestämmelser om retroaktiv tillämpning.



Processen med att förnya mandatet för ”Forumet för en bättre fungerande
livsmedelskedja” pågår. När mandatet antagits ska nya medlemmar till
forumet väljas. Det första mötet i forumet planeras äga rum i oktober i
Milano i samband med världsutställningen.



GD Tillväxt håller på att omorganiseras. Detta innebär
personalomflyttningar/neddragningar och att kommittéarbetet kommer att
ledas av ett till stora delar nytt ”team” från och med nästa möte.
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Diskussionspunkter
1. Kommissionens förslag till genomförandeakter och
delegerade akter
Bakgrund
Kommissionen (GD Tillväxt) har skickat ut 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,
och dels av en som rör delegerade akter. 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. Ändringarna i
dokumenten är dock relativt begränsade och rör exempelvis att:


Skälen bakom förordningarna har utvecklats.



Vissa KN-nummer har justerats.



Ett antal textavsnitt har flyttats från de delegerade akterna till
genomförandeakterna.



Vissa mindre tekniska justeringar, språkliga korrigeringar och
förtydliganden har genomförts såsom exempelvis hänvisningar till
uppdaterade förordningsnummer.



Vissa definitioner och liknande textstycken har strukits med hänvisning
till att de redan finns angivna i grundförordningen.



Information har tillförts om att bestämmelser om ursprungsregler ska
tillkomma för import till reducerade tullar och om att ett antal artiklar
kommer att behöva harmoniseras med formuleringarna i motsvarande
akter i den gemensamma marknadsordningen.



Ansökningsperioderna för bidragslicenser ska förändras så att företagen
ska ansöka veckovis.

Vid det senaste mötet i kommittén den 23 januari 2015 informerade
kommissionen om att det senaste utkastet av texten också har distribuerats till
”legal services” för att genomgå juridisk granskning. Förhoppningen var att de
juridiska experterna på ”legal services” skulle ha behandlat texten innan nästa
möte i kommittén. Därutöver hade Litauen, Spanien, Sverige, och Tjeckien
skickat in kommentarer på texten (för Sveriges del rörde kommentaren en
nödvändig följdförändring av bestämmelserna om notifiering av ansökningar om
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bidragslicenser i artikel 69 som följd av att bestämmelserna om
ansökningsperioderna för bidragslicenser förändras i artikel 68). Kommissionen
bedömde att kommentarerna ifråga i många fall var relevanta och skulle
inkludera dem i nästa version av texten.
Information
Kommissionen beskrev att ytterligare kommentarer på de föreslagna texterna
hade mottagits av Italien, Storbritannien och Tyskland sedan förra mötet. Detta
hade bidragit till de nya versioner av dokumenten som distribuerades dagen före
mötet (den 23 april 2015). En betydande del av innehållet i akterna är beroende
av utformningen av den gemensamma marknadsordningen. De delar av den
gemensamma marknadsordningen som är mest centrala i det avseendet
(exportbidrag bland annat) förväntas kunna bli klara under hösten. När det gäller
vissa andra frågor som exempelvis reducerade tullnivåer och tullkvoter behöver
inte den gemensamma marknadsordningen inväntas. På de områdena har mer
eller mindre slutgiltiga texter tagits fram vid det här laget, vilka för tillfället
granskas av ”legal services”.
Skillnaderna mellan de senaste versionerna av akterna och de versioner som
distribuerades i januari är enligt kommissionens mening ganska små. När det
gäller de mer stabiliserade områdena i texterna handlar det huvudsakligen om
småjusteringar. Därutöver har exempelvis alla artiklar som behandlar Norge i
genomförandeakterna flyttas samman och två bilagor bytt plats med varandra.
Kommissionen gjorde bedömningen att arbetet med akterna fortfarande är långt
ifrån sitt slutskede och välkomnade eventuella ytterligare kommentarer från
medlemsländerna.
En medlemsstat undrade om den powerpoint-presentation som kommissionen
använde för att presentera dagordningspunkten skulle distribueras på CIRCABC,
vilket kommissionen svarade ja på.

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.
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Information
Kommissionen informerade om att förhandlingar med Schweiz/Liechtenstein om
referenspriser ägde rum under hösten och att en slutlig överenskommelse nåddes
den 19 mars 2015. Uppgörelsen publicerades den 20 mars och började gälla från
och med den 1 april. I normalfallet används perioden augusti – september för
jämförelse av priser mellan EU och Schweiz/Liechtenstein, men denna gång gick
Schweiz/Liechtenstein med på en annan basperiod (juni – juli) användes för
mjölkprodukter för att effekterna av det ryska importstoppet i augusti inte skulle
påverka resultatet allt för mycket.
Under de jämförda perioderna höll sig priserna i Schweiz/Liechtenstein ganska
stabila, medan priserna i EU generellt sjönk. Detta resulterade i större
prisskillnader och högre referenspriser. För vissa produkter (durumvete, korn,
majs, socker, ägg och vegetabiliska fetter) har dock EU och
Schweiz/Liechtenstein sedan flera år tillbaka kommit överens om att fasta
referenspriser ska gälla, varför de produkterna inte påverkas av uppdateringen.
I normalfallet utgör 85 procent av prisskillnaden mellan EU och
Schweiz/Liechtenstein på en berörd jordbruksråvara det basbelopp som används
vid beräkning av tull på (vissa) bearbetade jordbruksprodukter som innehåller
jordbruksråvaran ifråga. Basbeloppet får dock inte överskrida tullnivån på
jordbruksråvaran då den importeras i obearbetad form, vilket i flera fall påverkar
basbeloppets storlek. Det har rått delade meningar mellan EU och
Schweiz/Liechtenstein angående hur tullnivån på jordbruksråvaran i obearbetad
form ska definieras, eftersom det förekommer import både inom och utom
tullkvot. En uppgörelse nåddes dock under 2013/14 om vilken metod som ska
användas.
Resultatet av årets uppdatering av basbelopp blev en genomsnittlig ökning av
Schweiz/Liechtensteins tullnivåer på berörda produkter med 16,86 procent. Det
motsvarar en ökning av tullkostnaderna med 15 miljoner schweizerfranc till 104
miljoner schweizerfranc, baserat på historiska importuppgifter. Utan
preferensavtal med Schweiz/Liechtenstein skulle kostnaden dock vara hela 488
miljoner schweizerfranc, varför avtalet har stor betydelse.
Kommissionen uppgav att i samband med nästa utbyte av referenspriser med
Schweiz/Liechtenstein kommer kommissionen framföra en önskan om att ta upp
en del mer generella frågor om bilateral handel i diskussionerna. Bland annat
nämndes problem inom handeln med läsk.
En medlemsstat undrade om den powerpoint-presentation som kommissionen
använde för att presentera dagordningspunkten skulle distribueras på CIRCABC,
vilket kommissionen svarade ja på.

3. Meningsutbyte angående P2-certifikat
Bakgrund
Vid export av pasta från EU till USA som inte varit föremål för aktiv förädling
så ska ett så kallat P2-certifikat medfölja försändelsen (kommissionens
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förordning (EG) 88/2007). Detta har sitt ursprung i en överenskommelse mellan
EU och USA om reducerade exportbidrag för pastaprodukter. I Sverige är
Jordbruksverket ansvarigt för att utfärda sådana certifikat efter förfrågan från
exporterande företag. Kommissionen skickade inför mötet ut ett frågeformulär
där medlemsstaterna ombads fylla i hur många P2-certifikat som utfärdats för
varje enskild berörd tullposition, hur stora volymer som berörts av certifikaten
samt hur många aktörer som tilldelats certifikat. Uppgifterna önskades på
årsbasis för år 2012 – 2014. Dessutom efterfrågades information om huruvida
certifikaten hanteras ”på papper” eller elektroniskt. Bakgrunden till förfrågan är
att de amerikanska myndigheterna funderar på att modifiera användningen av
P2-certifikat och att kommissionen bedömer att en kartläggning på området
därför kan vara önskvärd.
Information
Kommissionen förklarade att USA uttryckt en önskan om att EU ska utfärda P2certifikat på ett mer samordnat sätt, vilket var bakgrunden till att frågan
diskuterades på mötet. Därefter gavs en historisk bakgrund till systemet med P2certifikat. Eftersom EU sedan många år tillbaka inte använder exportbidrag för
durumvete har P2-certifikaten mer eller mindre förlorat sin betydelse och
medlemsstaterna har slutat rapportera in information om dem till kommissionen.
Det finns också tydliga tecken på att vissa tullstationer i USA sedan 5 – 10 år
tillbaka inte längre kräver att P2-certifikat ska medfölja en försändelse för att den
ska få komma in i landet. USA har dock inte officiellt slutat att kräva P2certifikat vid export av pasta från EU till USA, vilket gör att många företag i EU
inte vågar chansa utan fortsätter att begära ut P2-certifikat vid export.
Kommissionen presenterade sedan resultatet av den insamling av uppgifter om
P2-certifikat som genomfördes inför mötet. Undersökningen visade att Italien
stod för 95 procent av EU:s export av pasta till USA. Vidare framgick att vissa
länder utfärdat P2-certifikat som täcker mer export än vad länderna faktiskt haft
till USA, medan andra länder (som den i sammanhanget mycket lilla aktören
Sverige) exporterat större volymer än vad som omfattas av certifikat.
En medlemsstat undrade hur det kan vara möjligt att vissa länder utfärder P2certifikat som täcker en betydligt större exportvolym än vad som faktiskt
exporteras.
Kommissionen förklarade att om ett företag fått ett P2-ecertifikat utfärdat och
inte använder hela eller delar av den volym som täcks av certifikatet leder inte
detta till någon form av bestraffning. Det gör att exportörer kan begära ut P2certifikat för större volymer än vad som är nödvändigt utan extra kostnad. Det
finns också en teoretisk möjlighet att P2-cerifikat begärs ut i andra länder än de
länder som exporten sker ifrån.
En medlemsstat påtalade att landet skickat in uppgifter om P2-certifikat till
kommissionen, men att de inte fanns med i de tabeller som kommissionen
presenterade.
Kommissionen uppgav att de skulle åtgärda detta.
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En medlemsstat tyckte att systemet med P2-certifikat inte längre hade någon
funktion och borde kunna avskaffas. Mot bakgrund av detta önskades
information om USA:s inställning på området.
Kommissionen delade medlemsstatens bedömning, men framhöll att frågan
behöver diskuteras med USA.
En medlemsstat berättade att det i landet bara finns två aktörer som exporterar
pasta till USA. Att genomföra någon form av digitalisering av
certifikathanteringen skulle inte vara ekonomiskt försvarbart.
Kommissionen påtalade att det var USA som önskade ökad samordning och inte
kommissionen.
En medlemsstat höll med föregående medlemstater och undrade om USA inte
skulle kunna gå med på att avskaffa certifikaten då exportbidrag inte används.
En medlemsstat stödde föregående medlemsstater och menade att det var
osannolikt att exportbidrag skulle införas igen.
En medlemsstat påtalade att de uppgifter som landet skickat in inte fanns
tillgängliga i samtliga de tabeller som kommissionen presenterat.
En medlemsstat ansåg också att P2-certifikaten borde avskaffas och undrade
varför USA insisterar på att behålla dem.
Kommissionen svarade att medlemsstaten borde ställa sin fråga till USA, men
att kommissionen ska arbeta för att försöka minska den administrativa bördan så
mycket som möjligt.

4. Övrigt
4.1 Uppdatering om bilaterala och multilaterala
handelsförhandlingar
Bakgrund
Kommissionen brukar några gånger per år informera om statusen på EU:s olika
handelsförhandlingar med fokus på bearbetade jordbruksvaror.
Information
Kommissionen informerade kort från olika förhandlingar.
Japan: Diskussioner har förts angående känsliga produkter. Hittills har ingen
öppning skett. I nuläget prioriterar Japan tydligt TPP-förhandlingarna
(frihandelsförhandlingar med elva andra länder runt Stillahavet), även om
förhandlingarna med EU också ses som viktiga.
USA/TTIP: Den nionde förhandlingsrundan pågick fortfarande vid tiden för
kommittémötet. Fokus ligger för tillfället inte på tullar utan det rör sig om
tekniskt arbete och regler. I det tullbud som USA lämnat är ambitionsnivån för
bearbetade jordbruksprodukter inte tillräckligt hög. President Obama måste
erhålla Trade Promotion Authority (TPA) av kongressen för att förhandlingarna
ska kunna avslutas.
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WTO: Tanken är att färdigställa arbetet med ett förhandlingspaket innan
sommaruppehållet i augusti för att beslut sedan ska kunna tas på den tionde
ministerkonferensen i december. Alla parter har förstått att ambitionsnivån måste
sänkas för att uppnå detta. Dessutom kan andra frihandelsförhandlingar i form av
TTIP och TPP ha minskat vissa parters intresse för ett avslut.
Vietnam: Förhandlingarna med Vietnam är de mest aktiva inom ASEAN,
eftersom förhandlingarna med Malaysia och Thailand ligger nere för tillfället.
Förhandlingarna kännetecknas av framsteg och hög ambitionsnivå, även vad
gäller primära jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter. Vietnam
intresserar sig mest för ökat tillträde för socker, stärkelse, ris, textilier, kläder och
fisk. Nästan samtliga eller möjligen samtliga bearbetade jordbruksprodukter
kommer att inkluderas i avtalet. EU kommer att tillåtas ett litet antal känsliga
produkter som inte liberaliseras helt utan för vilka tullkvoter etableras. Framsteg
har också gjorts angående ursprungsregler och målsättningen är att avtalet ska
vara färdigförhandlat före årsskiftet.
Mikrostater: Andorra, Monaco och San Marino ligger omgärdade av EU-länder
och därför är det naturligt att associeringsavtal sluts mellan EU och staterna
ifråga. Förhandlingarna påbörjades den 18 februari 2015. När det gäller
bearbetade jordbruksprodukter är det bara Andorra som har någon egentlig
betydelse. Det beror på att landet har en relativt omfattande produktion av tobak
samt utgör en handelsplattform för sprit. GD Tillväxt har för avsikt att följa
dessa aspekter i förhandlingarna.
Ecuador: Frihandelsförhandlingarna är tekniskt avslutade. Avtalstexterna
förväntas vara färdigställda och distribueras till EU-parlamentet efter sommaren.
En medlemsstat ville ha mer information om vilka ursprungsregler som
diskuterats för socker i förhandlingarna med Vietnam.
Kommissionen svarade att det finns två olika huvudsakliga intressen i EU
angående socker. Företag som använder socker i sin produktion vill gärna att
vietnamesiskt socker ska ha generöst tillträde till EU-marknaden, medan
producenter av socker vill det motsatta. Det erhållna resultatet är en slags
kompromiss mellan dessa båda ståndpunkter och har likheter med reglerna inom
GSP.
En medlemsstat vill ha mer information om etablerandet av läsrum för TTIPdokument i medlemsstaternas huvudstäder.
Kommissionen svarade att TTIP-förhandlarna befann sig i New York och att
svar därmed inte kunde ges om den senaste utvecklingen på området.
En medlemsstat ville ha information om eventuella förhandlingar med Norge.
Kommissionen svarade att när det gäller bearbetade jordbruksprodukter sker
inga förhandlingar med Norge, men att förhandlingar om primära
jordbruksprodukter under artikel 19 har påbörjats. Däremot rörande Island har
förhandlingarna utvecklats positivt och kan förhoppningsvis avslutas redan under
våren eller sommaren. När det gäller bearbetade jordbruksprodukter är
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ambitionsnivån väldigt hög och för primära jordbruksprodukter har framstegen
varit betydande. Även förhandlingarna om geografiska ursprungsbeteckningar
utvecklas positivt.
En medlemsstat frågade om kommissionen hade någon information rörande en
ökning av tullnivåerna på icke-alkoholhaltiga drycker till Ecuador.
Kommissionen svarade att det är en tillämpningsfråga snarare än en
förhandlingsfråga och att den ligger under GD Handels ansvar. GD Handel hade
berättat att de hanterar ärendet i Genève och att det skulle kunna måna ut i
rättsliga åtgärder. Först pågår dock en analys av huruvida Ecuadors tullhöjning
är tillåten eller inte.
4.2 Problem relaterade till fastställande av mjölkfettshalt i vissa
bearbetade jordbruksprodukter
Bakgrund
Kommissionen informerade under mötet i förvaltningskommittén för bearbetade
jordbruksvaror den 31 maj 2013 om att ett antal ekonomiska aktörer och EUparlamentariker uppmärksammat vissa problem som kan förekomma vid import
av proteinrika bearbetade jordbruksprodukter till EU. Produkterna ifråga används
bland annat som insatsvaror i livsmedelsindustrin. Vissa importörer har nödgats
betala högre importtullar vid import av sådana produkter än vad de trodde skulle
vara nödvändigt, eftersom kemisk analys av produkterna gett annat utslag
rörande mjölkfettsinnehåll än förväntat.
Kommissionen informerade under det senaste mötet i kommittén (den 23 januari
2015) att processen kring att ändra bestämmelserna i den berörda förordningen
(900/2008) pausades under våren 2014 på grund av att kommissionens ”Joint
Research Centre” kommit fram till att fler produkter än vad som tidigare varit
känt drabbas av den beskrivna problematiken (kärnmjölk, skummjölkspulver
med mera). ”Joint Research Centre” hade också funnit ett mönster i avvikelserna
vid mätning av halten smörsyra. Om hänsyn tas till dessa regelbundna avvikelser
vid mätningarna skulle mer rättvisande mätvärden kunna erhållas. Baserat på
denna kunskap hade ett förslag till förordning tagits fram som skulle diskuteras
på nästa möte i tullkodexkommittén den 2-3 februari 2015. Enligt rapport från
mötet i tullkodexkommittén färdigställdes under mötet frågan för skriftlig
omröstning. Sista svarsdatum på omröstningen var den 17 april 2015. Resultatet
av omröstningen blev negativt.
Information
Kommissionen bekräftade att tullkodexkommittén röstat nej till den föreslagna
förordningen. Anledningen till detta var huvudsakligen problem relaterade till
retroaktiv tillämpning. Mot bakgrund av detta skulle kommissionen stryka de
föreslagna bestämmelserna om retroaktivitet i förordningen och sedan genomföra
en ny skriftlig omröstning, möjligen med start redan nästa vecka. Kommissionen
var relativt säkra på att resultatet skulle bli positivt denna gång. De enskilda
medlemsstaterna får som en följd av strykningarna på egen hand lösa eventuella
problem med felaktigt debiterade tullar i det förgångna.
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4.3 Uppdatering om EU:s deltagande i världsutställningen i Milano
2015 samt om förekomsten av tillställningar under utställningen
som rör livsmedelsindustrin
Bakgrund
Från den1 maj till den 31 oktober 2015 kommer Milano att stå värd för
världsutställningen Expo 2015. Tidigare har kommissionen uppmärksammat att
utställningen förutspås få många besökare, att livsmedel har en central roll i
utställningen och att utställningen är ett utmärkt forum för att marknadsföra
livsmedel från EU.
Information
Kommissionen informerade om att världsutställningen äger rum vart femte år
och att det var 15 år sedan sist den hölls i Europa. 150 länder och 20
medlemsstater kommer att medverka. Till utställarna hör även bland annat
internationella organisationer och representanter från civilsamhället. 20 miljoner
besökare förväntas. Temat för utställningen är ”Feeding the planet – energy for
life”. Utställningsområdet är konstruerat som en mindre stad och ska kunna
hantera 140 000 besökare per dag. EU kommer att ha en egen, ganska väl
tilltagen paviljong i utställningsområdets centrala delar. På bottenvåningen ska
en föreställning hållas där två karaktärer förklarar EU:s bedrifter rörande
livsmedel och hållbarhet.
GD Tillväxt ska hålla i 19 olika ”events” under utställningen som ska handla om
bland annat små och medelstora företag, arbetstillfällen, hållbarhet och handel
med tredjeland (”business-to-business”-möten som inte är öppna för allmänheten
och som hålls med representanter för Turkiet, Kina, Latinamerika, Japan,
Sydafrika, ASEAN, USA och Kanada). Totalt håller kommissionen i cirka 200
tillställningar under utställningen. Närmare information finns på
europa.eu/expo2015. Biljetter kan köpas online.
4.4 Förnyelse av mandatet för forumet för en bättre fungerande
livsmedelskedja
Bakgrund
Mellan 2010 och 2014 har kommissionen haft ett ”Högnivåforum för en bättre
fungerande livsmedelskedja”. Sverige har aktivt deltagit i forumets olika
möteskonstellationer. I oktober 2014 antog forumet en slutrapport som enhälligt
uttalade sitt stöd för ett förnyat mandat för forumet. Det är den nya
kommissionen, som inledde sitt arbete den 1 november 2014, som kan förnya
mandatet för forumet.
Information
Kommissionen berättade att processen med att förnya mandatet pågår. När
mandatet antagits ska nya medlemmar till forumet väljas. Alla medlemsstater är
inbjudna. För organisationer och företag gäller att deltagarna ska väljas ut av en
kommitté efter att ansökningar inkommit. Sammantaget ska medlemsantalet inte
överskrida 50. Det första mötet i forumet planeras äga rum i oktober i Milano i
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samband med världsutställningen. Forumet kommer att hantera ett brett
spektrum av ämnesområden, som exempelvis innovationer, hållbarhet och
prisövervakning.
En medlemstat undrade när ansökningar om att delta i forumet kan sändas in
och när det första förberedande så kallade ”sherpamötet” ska hållas.
Kommissionen svarade att ansökning kanske kan ske till sommaren och att
”sherpamötet” sannolikt kommer att hållas i september.
4.5 ”Anti-circumvention”-mekanism i frihandelsavtalen med
Georgien och Moldavien
Bakgrund
Vid mötets inledning lyfte en medlemstat en fråga om lagstiftningen kring
”anti-circumvention”-mekanismen i frihandelsavtalen med Georgien och
Moldavien.
Information
Kommissionen informerade om att mekanismen motsvarar en form av
”safeguard clause” och har sin bakgrund i att de två frihandelsavtalen är mycket
ambitiöst utformade. All import från Georgien med undantag av vitlök
liberalseras. Ambitionsnivån är nästan lika hög i avtalet med Moldavien
Samtidigt har både Georgien och Moldavien frihandelsavtal med olika
grannländer och det kan finnas en risk för att produkter från dessa grannländer
(exempelvis Turkiet) exporteras via Georgien och Moldavien till EU. Mot
bakgrund av detta etablerades en ”anti-circumvention”-mekanism som gör det
möjligt för EU att återinstifta tredjelandstull om importen av vissa produkter från
Georgien och Moldavien under ett år överskrider vissa på förhand fastställda
nivåer. Nivåerna som fastsälldes för detta ändamål är enligt kommissionen
mycket generösa och inkluderar potentiell tillväxt i exportvolym fram till 2020.
4.6 Omorganisation av GD Tillväxt
Bakgrund
Kommissionen tog upp en avslutande punkt som inte finns angiven på agendan
rörande omorganisation av GD Tillväxt och personalomflyttningar.
Information
Kommissionen berättade att GD Tillväxt skapades genom en sammanslagning av
GD Näringsliv och GD Inre marknad. En process inleddes därefter för att
strömlinjeforma organisationen och minska dubbelarbetet. Detta har resulterat i
att ett antal avdelningar och enheter ska försvinna, vilket i sin tur medför att
Salvatore D'Acunto inte längre kommer att arbeta kvar och leda arbetet i
kommittén. Även den tekniska experten Peter Blancquaert kommer att byta jobb
under våren (den 1 maj 2015).
Flera medlemsstater tackade Peter och Salvatore för väl utfört arbete.
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