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Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och
grönsaker, 10 maj 2017
Sammanfattning


De frågor om märkning med ursprung som diskuterades ska inte tas
vidare. Vid nästa möte avser kommissionen dock att presentera ett, i det
närmaste, färdigt dokument för anpassningen till FNECE:s normer.



De nya förordningarna som ska ersätta 543/2011 ska enligt
kommissionen börja gälla från den 1 juni.



Kommissionen efterfrågade skriftliga synpunkter med förslag till hur
årsrapporterna för PO-stödet kan förenklas.

Expertgruppen för delegerade akter
1. Anpassning av EU:s handelsnormer till FNECE:s normer
Två saker diskuterades på mötet: dels anpassningen av EU:s produktspecifika
normer till FNECE, och dels tre olika justeringar av reglerna.
Kommissionen redogjorde för vad som ändrats vad gäller anpassningen av
normerna sedan förra mötet. Förslaget att kunna ersätta avsändarens och/eller
packarens namn och adress med hänvisning till en webbsida eller en QR-kod har
strukits ur texten. I enlighet med FN-normerna ska den kod som får anges på
förpackningar, med undantag för färdigförpackningar, föregås av koden enligt
ISO 3166 (alfa) för det land som utfärdat erkännandet, om det inte är detsamma
som ursprungslandet.
Mognadskraven i EU:s handelsnorm för citrusfrukt avviker för sorterna
Minneola och Mandora jämfört med kraven i FNECE:s handelsnorm.
Undantaget, som gäller till och med utgången av 2023, ska stå kvar.
Mognadskraven för druvor har anpassats till FNECE:s mognadskrav.
Ett land hade ett antal detaljerade synpunkter på bland annat att hänvisningen till
OECD:s riktlinjer för mognadstexter bör inkluderas i texterna för att tydliggöra
vad som gäller. Detta gäller främst för citrusfrukt, persikor/nektariner, äpplen
och kiwifrukt.
Förslaget att en importör kan vara en avsändare ströks, eftersom det fortfarande
diskuteras och ännu inte antagits i FNECE.
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KOM uppmanade de länder som hade för avsikt att skicka in kommentarer på
dokumentet att göra det snarast, avsikten är inte att diskussionerna ska fortsätta
vid nästa möte, utan då ska ett i stort sett färdigt dokument presenteras.
Ett flertal länder motsatte sig förslaget att det ska vara tillåtet att ange flera
ursprungsländer istället för bara ett, när man säljer via internet till privatpersoner.
Ett land ville ha riktlinjer från kommissionen för internetförsäljning.
Kommissionen beslutade att inte ta förslaget vidare i det här läget, men
konstaterade att om intresse finns kan det tas upp för diskussion längre fram.
Artikel 7 i förordning 543/2011 ändras så att det blir tydligare att blandningar av
enbart frukter eller enbart grönsaker också är tillåtet. Nuvarande skrivning kan
tolkas som att enbart blandningar av frukter och grönsaker är tillåtet.
Kommissionen påminde om de notifieringar som ska göras i enlighet med artikel
9.2 i förordning 543/2011 om kontaktuppgifter till ansvarigt kontrollorgan i
respektive land.
1.2 Årsrapporten om producentorganisationer
Kommissionen har tidigare flaggat för att de vill diskutera årsrapporterna om
PO-stödet, och vid förra mötet diskuterades frågan för första gången.
Diskussionen gäller rapporter enligt artikel 54.b i den nya delegerade
förordningen. Artikeln säger även att denna årsrapport ska innehålla den
information som finns i bilaga V till den nya delegerade förordningen.
Kommissionen redogjorde kortfattat för förslaget. Bilaga V innehåller den data
länderna ska skicka in och det som efterfrågas är enbart data för innevarande
rapporteringsår. Själva strukturen har bara genomgått smärre förändringar.
Kommissionen ville att diskussionen vid detta möte skulle handla om den
generella ansatsen. Mer tekniska kommentarer ska skickas in i god tid inför nästa
möte för att hinna ta i beaktande.
Två länder undrade vad skillnaden är mellan tabell 3.3 och 4.2, med deras ögon
sett efterfrågas samma information. Ett av länderna ansåg dessutom att
indikatorerna bör förenklas. Ett annat land undrade om alla produkter ska
indikeras i tabell 2.1 och om volymerna dessutom ska anges utöver värdet på
produkterna. Ett antal länder undrade i vilka tabeller som kommissionen vill ha
aggregerad data. Ett land ansåg att så mycket information som möjligt ska
samlas in, för att sedan sammanställas i aggregerad form.
Kommissionen svarade att varje PO ska redovisas i tabell 2.1, aggregeringen
sker i del 3 av bilagan som handlar om utgifter. Vad gäller indikatorerna lovade
kommissionen att fortsätta förenklingsarbetet med dessa till nästa gång.
Kommissionen gissade att ändringarna kommer att träda i kraft först någon gång
under 2018.
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1.3 Effekterna av det ryska importstoppet
I augusti 2014 införde KOM krisåtgärder med anledning av det ryska
importstoppet. Åtgärderna består i första hand av extra möjligheter till återtag
och grön eller utebliven skörd.
Totalt sett har systemet sedan det infördes kostat 442 miljoner euro. Flera länder
har utnyttjat sina kvoter nästan fullt ut, med undantag för Polen.
1.4 Anpassning av 543/2011 (delegerade akten)
De förordningar som ska ersätta 543/2011 har diskuterats en längre tid i både
expertgruppen och kommittén. Den 23 februari röstades genomförandeakten
igenom, och de båda dokumenten antogs av KOM den 13 mars.
Kommissionen framförde på mötet att den nya delegerade akten ska tillämpas
från den 1 juni.

Kommittén för trädgårdsprodukter
1. Frågor som kan gå till omröstning
Inga frågor om frukt och grönsaker kom upp för omröstning.
2. Trädgårdsprodukter
2.1 Marknadssituationen för frukt och grönsaker
Äpplen
Just nu är priserna låga på äpplen. Fram till och januari i år var priserna bra men
sedan har det gått neråt och i april ligger äppelpriserna lägre än
femårsgenomsnittet.
Stora skillnader finns dock mellan olika länder, Frankrike har den bästa
prisbilden. I Polen är priserna bättre än föregående år, men ligger ändå långt
under genomsnittspriset för den här tiden på säsongen.
Väderförhållandena den senaste tiden har inte varit gynnsamma och en lägre
skörd förväntas, vilket kan ha en positiv effekt på priserna.
I januari och februari har små volymer äpplen lämnat lager. Exporten har också
varit mindre under den perioden än under tidigare år.
Grönsaker
Just nu är det höga priser på tomater. Produktion under våren i ett land har inte
varit lika stor som den brukar och ett annat land rapporterade att de haft frost i
januari vilket inneburit en minskad tillgång och ökade priser på tomater.
Grönsaker har överlag påverkats av svåra väderförhållandena. Speciellt i andra
halvan av april då frost, hagelstormar och regn förekom.
Väderförhållanden
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Ett flertal länder rapporterade om kyla som påverkat både grönsaker och frukt.
Ett land nämnde att risk finns för skördeförluster på upp till 75 % för äpplen och
att resterande skörd får kvalitetsproblem. Päronen ser ut att ha klarat sig något
bättre.
2.2 Marknadssituationen för bananer
Jämfört med 2016 kan en nedåtgående produktionstrend ses för bananer
producerade i EU. Överlag är dock marknadssituationen stabil. Efterfrågan ökar
fortsatt från 2015 och priserna är stabila jämfört med de tre senaste åren.
2.3 Anpassning av 543/2011 (genomförandeakten)
De förordningar som ska ersätta 543/2011 har diskuterats en längre tid i både
expertgruppen och kommittén. Se punkt 1.4 på expertgruppens dagordning.
KOM informerade att den nya förordningen ska gälla från den 1 juni.
2.4 Nationellt stöd till flera länder
Flera länder har ansökt om och fått möjligheten att dela ut nationellt stöd till
producentorganisationer i vissa regioner med låg anslutningsgrad, för insatser som ska
genomföras under 2017. Gränsen för att ett land ska ha rätt att betala ut nationellt stöd
går vid en anslutningsgrad på 20 procent.
I ett senare skede kan länderna få ersättning från EU för det nationella stödet.
Det gäller dock bara stöd i regioner där mindre än 15 procent av frukt och
grönsakerna säljs via producentorganisationer samtidigt som frukt och grönsaker
utgör mer än 15 procent av regionens totala jordbruksproduktion.
De länder som ansökt om denna möjlighet är Italien, Bulgarien, Rumänien,
Ungern, Slovakien och Spanien. Röstning har redan skett, kommissionen gav en
lägesrapport.
2.5 Schblonimportvärden
I enlighet med artikel 136.1 ska KOM fastställa schablonimportvärden för ett
antal produkter. Schablonimportvärdet är en av tre möjligheter att beräkna
ingångspriset i ingångsprissystemet. Artikel 136 fastställer även att
kommissionen ska offentliggöra detta värde på det sätt den finner lämpligt.
När de nya förordningarna börjar gälla påverkas publiceringen av beloppen.
Dessa belopp publiceras nu i europeiska unionens officiella tidning samt
parallellt på taric-sidan på EU:s officiella webbsida. Från den 1 juni kommer
publiceringen av informationen i bilagan skickas till mottagare via e-post.
Samma information som tidigare kommer att finnas tillgänglig via taric.
2.6 Övriga frågor
Två övriga frågor har anmälts i förväg.
-

Nya nationella strategier
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-

Nya nationella miljöramverk

Kommissionen konstaterade att några länder redan, inofficiellt, har skickat in
sina miljöramverk och uppmanade de länder som inte gjort så att göra det snarast
möjligt. När ett land väl skickar in officiellt har kommissionen tre månader på
sig för godkännande.
Nästa möte
Nästa möte hålls den 18 juli.
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