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INFORMATION

Information från möte i kommittén för bearbetade
jordbruksvaror (icke bilaga I) 2015-10-23
Sammanfattning


Kommittén röstade för att införa obegränsat tullfritt tillträde för läsk och
smaksatt vatten från Norge under år 2016.



För att komma vidare i arbetet med att ta fram delegerade akter
respektive genomförandeakter för handeln med bearbetade
jordbruksprodukter behöver resultat inväntas från arbetet med vissa
förordningar inom den gemensamma marknadsordningen. Dessa
förväntas vara helt klara tidigast vid årsskiftet 2016/2017.



Kommissionen informerade om det kommande arbetet med att fastställa
basbeloppen för jordbruksråvaror inom ramen för avtalet om handel med
bearbetade jordbruksprodukter mellan EU och Schweiz/Liechtenstein.
Växelkursförändringar samt det ryska importstoppet gentemot EU kan
påverka resultatet.



Kommissionen rapporterade om förhandlingsläget i
frihandelsförhandlingarna med Vietnam, Japan, USA, Chile, Island och
Tunisien, med fokus på handel med bearbetade jordbruksprodukter.



Kommissionen förtydligade de rapporteringskrav som ställs på EU:s
medlemsländer i samband med den utvärdering som ska göras i juni 2018
av den nya genomförandeförordningen för bland annat fastställande av
mjölkfettsinnehåll i vissa bearbetade jordbruksprodukter.



Samtliga EU:s medlemsländer kommer att delta i högnivåforumet för en
bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja och arbete pågår med att
välja ut övriga medlemmar. Ett första förberedande sherpamöte kan
komma att äga rum innan årsskiftet.



Kommissionen informerade om att lösningar har funnits för att förhindra
problem relaterade till export av icke-alkoholhaltiga drycker till Angola
och Ecuador, men att problemen kvarstår gentemot Armenien.
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Röstningspunkt
1. Borttagande av Norges tullfria tullkvot för läskimport till
EU för 2016
Bakgrund
Import till EU från Norge av vissa bearbetade jordbruksprodukter regleras av
tullkvoter. De bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av tullkvoter är
margarin, choklad, läsk, odenaturerad etanol, denaturerad etanol och röktobak.
Kommissionen föreslog inför mötet att den tullfria tullkvoten för läsk eller
smaksatt vatten ska tas bort temporärt under 2016 och att all import av dessa
varor ska vara tullfri under denna tid. Förslaget grundar sig på ett avtal mellan
EU och Norge som innebär att om inte tullkvoten utnyttjats till fullo ett år så ska
den tas bort och ersättas av helt tullfri import nästkommande år. Under år 2015,
liksom under år 2007, 2009, 2011 och 2013 tidigare, utnyttjades inte tullkvoten
fullt ut, varför importen enligt avtalet ska bli tullfri 2016.
Information
Kommissionen informerade om att importen av läsk från Norge inte överskridit
tullkvotsvolymen sedan 2006. Ett par dagar innan mötet hade
tullkvotsutnyttjandet för 2015-års kvot uppgått till ungefär 50 procent. I och med
att tullkvotsperioden sträcker sig från den 1 november 2014 till den 31 oktober
2015 gjorde kommissionen bedömningen att tullkvoten omöjligen skulle hinna
utnyttjas fullt ut innan tullkvotsperiodens slut. Detta i sin tur innebär enligt
avtalet att import av läsk från Norge ska ske tullfritt utom kvot under år 2016.
Kommissionen uppmärksammade ett fåtal förändringar som genomförts i det
senaste utkastet till genomförandeförordning om läsktullkvoten jämfört med en
tidigare version. Förändringarna påverkar inte förordningen i substans. Däremot
innebär uppdateringen av EU:s tullnomenklatur för 2016 att vissa tullnummer
har blivit obsoleta och måste bytas ut.
Ett medlemsland önskade information om EU:s import från Norge år 2014 av
varje tullposition som berörs av tullkvoten.
Kommissionen svarade att data finns tillgänglig på tullpositionsnivå men inte
för delar av tullpositioner (tullkvoten omfattar utdrag ur en tullposition).
Sammantaget rörde det sig om drygt elva miljoner liter till ett värde av knappt
fem miljoner euro.
Omröstning
Samtliga närvarande medlemsstater röstade ja till den föreslagna
genomförandeförordningen, som därmed antogs.
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Informationspunkter
2. Kommissionens förslag till genomförandeakter och
delegerade akter
Bakgrund
Kommissionen (Generaldirektoratet för inre marknaden, industri,
entreprenörskap samt små och medelstora företag) 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
(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 Generaldirektoratet för jordbruk
och landsbygdsutveckling.
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.



Alla artiklar som behandlar Norge i genomförandeakterna har flyttas
samman.
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Vid mötet i kommittén den 24 april 2015 informerade kommissionen om att,
utöver de kommentarer på texten som tidigare mottagits från Litauen, Spanien,
Sverige, och Tjeckien, hade nu även Italien, Storbritannien och Tyskland
inkommit med kommentarer. Detta hade bidragit till de nya versioner av
dokumenten som distribuerades dagen före mötet ifråga (den 23 april 2015).
Kommissionen nämnde även att en betydande del av innehållet i akterna är
beroende av utformningen av den gemensamma marknadsordningen.
Kommissionen gjorde bedömningen att arbetet med akterna fortfarande är långt
ifrån sitt slutskede och välkomnade eventuella ytterligare kommentarer från
medlemsländerna.
Information
Kommissionen (Generaldirektoratet för inre marknaden, industri,
entreprenörskap samt små och medelstora företag) informerade om att ytterligare
kommentarer på utkastet inkommit från Spanien. Utöver detta har arbetet med
förordningarna dock inte kunnat röra sig framåt eftersom vidare justeringar först
kan göras efter att Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
kommit längre i arbetet med vissa förordningar i den gemensamma
marknadsordningen.
En representant för Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
tog sedan över presentationen. Processen med att uppdatera förordningarna hade
inletts med en inventering av befintliga förordningar på området, varav ett
betydande antal hade bedömts vara obsoleta och sorterats bort. Kvarvarande
förordningar var dock tillräckligt många för att en uppdelning av var och en av
dem i en delegerad och en genomförandeakt skulle resultera i cirka 400 nya
förordningar, vilket inte ansågs genomförbart. På grund av det arbetar
kommissionen med att samla så många av bestämmelserna som möjligt under
gemensamma akter. Ett flerstegssystem har satts upp för detta arbete som
involverar EU:s medlemsländer.
De akter som är av betydelse för att Generaldirektoratet för inre marknaden,
industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag ska kunna gå vidare
med sitt arbete på området rör import- och exportlicenser, tullkvoter samt
exportbidrag. För vart och ett av dessa tre områden ska en delegerad akt och en
genomförandetakt tas fram. Arbetet med export- och importlicenser har kommit
längst och ett utkast av den delegerade akten på det området diskuteras för
tillfället internt inom kommissionen. Förhoppningen är att akterna på det
området ska kunna vara klara innan årsskiftet. Diskussionerna om akter för de
cirka 145 tullkvoter som hanteras av Generaldirektoratet för jordbruk och
landsbygdsutveckling har inletts, men sköts sedan upp och ska återupptas snart
igen. Rörande exportbidrag har diskussioner ännu inte inletts. Förhoppningen är
dock att samtliga akter ska kunna ha antagits innan årsskiftet 2016/2017, även
om en viss risk finns för att akterna om exportbidrag blir klara något senare än
så. Målsättningen är att publicera genomförandeakter och delegerade akter som
rör samma områden på samma gång.
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Rörande import- och exportlicenser ska dessa enbart behållas för produkter som
importeras inom tullkvoter eller som är extraordinärt känsliga (exempelvis
etanol, socker, ris och hampa). Det finns alternativa system för att kontrollera
flöden över gräns med hög tillförlitlighet (hanteras av Generaldirektoratet för
skatter och tullar).
Ett medlemsland undrade om det var ett korrekt antagande att arbetet med
genomförande akter och delegerade akter om bearbetade jordbruksprodukter inte
skulle kunna återupptas förrän i slutet av 2016 då akterna i den gemensamma
marknadsordningen ska vara klara. Dessutom undrade medlemslandet om hur ett
eventuellt förbud mot exportbidrag i samband med WTO:s ministerkonferens i
Nairobi i december skulle påverka processen.
Kommissionen svarade att det nog skulle vara möjligt att börja arbeta med de
delar av akterna som har att göra med licenser redan under våren, då dessa kan
komma att träda ikraft i mars 2016. Det innebär att frågan eventuellt kommer att
diskuteras på det kommittémöte som planeras till perioden april-juni. Framåt
hösten kan det sedan bli möjligt att även diskutera tullkvoter och det är tänkbart
att mötesfrekvensen i kommittén då kommer att öka. Vad gäller avskaffande av
exportbidrag i samband med ministerkonferensen i Nairobi bedömde
kommissionen det vara för tidigt att spekulera i den frågan.

3. 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.
Vid mötet i kommittén den 24 april 2015 informerade kommissionen att i
samband med höstens utbyte av referenspriser med Schweiz/Liechtenstein skulle
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.
Information
Kommissionen påminde kort om resultatet av förra årets förhandlingar med
Schweiz/Liechtenstein. På grund av ökad prisskillnad mellan EU och
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Schweiz/Liechtenstein ledde förhandlingarna den gången till höjda tullnivåer vid
import av många av de berörda produkterna från EU till Schweiz/Liechtenstein.
Sammantaget beräknades detta leda till en ökning av tullavgifterna med cirka tio
miljoner euro. I normalfallet används prisuppgifter från perioden augusti –
september vid prisutbytet, men eftersom Ryssland införde importstopp för
många jordbruksprodukter och livsmedel från EU (men inte från
Schweiz/Liechtenstein) i augusti 2014, vilket påverkade framförallt EU:s
mjölkpriser, lyckades EU förhandla sig till att en annan period (juni – juli) skulle
användas vid prisjämförelsen rörande mjölkprodukter 2014. Utan denna justering
hade de Schweiziska/Liechtensteinska tullavgifterna istället ökat med 18
miljoner euro. I år ska diskussioner hållas med Schweiz/Liechtenstein i
december. Rysslands importstopp är fortfarande på plats och det diskuteras nu
internt inom kommissionen hur detta skulle kunna hanteras i samtalen med
Schweiz/Liechtenstein.
Ett medlemsland lyfte frågan om att Schweiz/Liechtenstein utnyttjar
exportbidrag för bearbetade jordbruksprodukter utan att på samma gång även
exportsubventionera de primära jordbruksprodukter som ingår som ingredienser i
de bearbetade jordbruksprodukterna när de exporteras separat. Detta strider mot
artikel 11 i WTO:s jordbruksavtal.
Kommissionen höll med medlemslandet ifråga om att Schweiz/Liechtensteins
agerande strider mot WTO:s regelverk. Frågan har tagits upp många gånger med
Schweiz/Liechtenstein men någon lösning har inte nåtts. Det finns politiska
krafter i Schweiz som helt vill avskaffa exportbidragen, men även motståndare
till detta. En möjlighet är att inleda tvistlösning gentemot Schweiz i WTO.
Denna lösning har diskuterats, men det är en känslig fråga som kan ha
återverkningar på andra områden.
Ett medlemsland undrade i vilken utsträckning växelkursförändringar påverkar
utvecklingen av prisskillnaden mellan EU och Schweiz/Liechtenstein.
Kommissionen bekräftade att växelkursförändringar påverkade resultatet av
prisjämförelsen förra året och även kommer att ha betydelse i år.

4. 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 jordbruksprodukter. Den här
gången låg enligt dagordningen fokus på förhandlingarna mellan EU och Chile,
Island, Japan, Tunisien, USA och Vietnam samt WTO-förhandlingarna.
Information
Vietnam: En principöverenskommelse nåddes mellan EU och Vietnam i augusti
2015 efter bara två och ett halvt års förhandlingar. Marknadstillträdesfrågorna är
färdigförhandlade och det återstår bara lite finjusteringar rörande bland annat
investeringar och exportskatter. För både primära och bearbetade
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jordbruksprodukter är resultatet mycket tillfredställande och balanserat.
Ambitionsnivån är hög. Vietnam utesluter inga bearbetade jordbruksprodukter
från liberalisering. Vietnamn har dock i många fall getts längre
avvecklingsperioder än EU. Till de produktgrupper som erhållit längst
avvecklingsperioder hör alkoholhaltiga drycker. För öl ska en avvecklingsperiod
på tio år utnyttjas och hela tullavvecklingen ske först vid periodens slut. För
övriga alkoholhaltiga drycker ska avvecklingen ske linjärt under sju års tid. EU
utesluter vissa produkter i form av till exempel sockermajs, modifierad stärkelse
och etanol från fullständig liberalisering. Rörande ursprungsregler har ett
balanserat resultat uppnåtts som exempelvis tillåter användning av så kallade
”hubbar” i tredjeländer vid export till Vietnam. Vietnam kommer också att
skydda mer än 160 av EU:s geografiska ursprungsbeteckningar. Innan avtalet
träder i kraft behöver det nagelfaras av jurister, översättas till samtliga officiella
språk och sedan godkännas i alla berörda instanser.
Japan: Sista rundan i förhandlingarna hölls i september. Ytterligare en
förhanslingsrunda kommer att hållas i år.
Trans-Pacific Partnership (TPP): I början av oktober avslutade de tolv länderna
Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru,
Singapore, USA och Vietnam förhandlingarna om ett gemensamt frihandelsavtal
(TPP). Texterna till avtalet har ännu inte offentliggjorts, men innehållet i dem
kommer enligt kommissionen att tas i beaktande i EU:s förhandlingar med
berörda länder.
USA: Den elfte förhandlingsrundan pågick fortfarande vid tidpunkten för mötet.
Diskussionerna fördes i en god atmosfär och innebar aktiva förhandlingar,
framförallt rörande marknadstillträde. Parterna genomförde i samband med
rundan sitt andra utbyte av tullbud. USA:s första tullbud från januari 2014 var
inte tillfredställande, men det nya tullbudet innebär en klar förbättring. Under
rundan behandlades bland annat hur de produkter som i nuläget inte omfattas av
liberalisering i buden ska hanteras och hur balans ska uppnås.
Ett medlemsland undrade huruvida revideringen av tullbudet har påverkat vilka
bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av liberalisering i budet.
Kommissionen kunde inte gå in på detaljer, men bekräftade att vissa bearbetade
jordbruksprodukter omfattas av förändringar.
Chile: Avsikten är att EU:s avtal med Chile från 2002 ska uppdateras. De
frihandelsavtal som EU ingått efter 2002 täcker betydligt fler områden än avtalet
med Chile, vilket gör att en uppdatering är på sin plats. Uppdateringarna kommer
dock inte beröra handel med bearbetade jordbruksprodukter särskilt mycket,
eftersom den handeln redan är liberaliserad och det inte förekommer några
klagomål rörande hur avtalet appliceras. Möjligen kan dock förändringar behöva
göras angående ursprungsregler som kan ha viss betydelse för handeln med
bearbetade jordbruksprodukter. I övrigt är det uppdaterade avtalet tänkt att
fungera som en slags modell över hur ett modernt ambitiöst frihandelsavtal
mellan två relativt likasinnade parter kan se ut. Avtalet är tänkt att gå så långt
som att även inkludera frågor som utbildning, säkerhet och försvar bland annat.
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En tanke som lyftes av kommissionen för att illustrera hur långtgående avtalet är
tänkt att bli var att chilenska försvarsstyrkor ska kunna delta i EU-ledda
fredsbevarande FN-operationer.
Island: Förhandlingarna med Island under artikel 19 (primära
jordbruksprodukter), protokoll 3 (bearbetade jordbruksprodukter) och rörande
geografiska ursprungsbeteckningar har avslutats. Den enligt kommissionen
största framgången i förhandlingarna är att Island ska lagstifta om skydd av EU:s
geografiska urspungsbeteckningar. Tanken är att listan över skyddade
ursprungsbeteckningar i avtalet ska utvecklas i takt med att nya skyddade
ursprungsbeteckningar godkänns inom EU. För primära jordbruksprodukter ska
Island öppna extra tullkvoter för bland annat nötkött, griskött, fjäderfäkött, ost
och korv. För Islands del har ökat tillträde för den isländska mejeriprodukten
skyr till EU-marknaden varit prioriterat i förhandlingarna. Gällande bearbetade
jordburkprodukter ska nästan all handel liberaliseras. Island undantar fortsatt
vissa typer av smaksatt yoghurt, vissa livsmedelberedningar och glass (vars
tullnivå sänks med 40 procent). EU behåller tullarna gentemot Island för glass.
Sammantaget kommer 99,3 procent av EU:s nuvarande export av bearbetade
jordbuksprodukter till Island helt att liberaliseras. Av de kvarvarande 0,7
procentenheterna utgörs 0,6 procentenheter av glass som är en produkt som
tullnivån också ska sänkas för.
Island önskar att alla tre avtalen ska börja tillämpas samtidigt. Enligt
kommissionens bedömning kommer det ta åtminstone sju månader innan de
procedurer som krävs före undertecknande är klara. Kommissionen uttryckte
även en förhoppning om att förhandlingsavslutet med Island skulle kunna ge
Norge inspiration att också ingå ambitiösa avtal med EU.
Ett medlemsland önskade information om hur kommissionen bedömer att
möjligheterna att börja omförhandla protokoll 3 (avtalet om handel med
bearbetade jordbruksprodukter) med Norge ser ut.
Kommissionen svarade att inga diskussioner har förts om detta under 2015. Vid
det senaste mötet med Norge angående protokoll 3 hade Norge förklarat att den
norska regeringen var villiga att gå vidare med en omförhandling av protokollet,
men att det saknas stöd för detta i Stortinget. Norge hade antytt att möjligheterna
att få till stånd en omförhandling av protokoll 3 kanske skulle förbättras då
artikel 19-förhandlingarna (förhandlingarna om handel med primära
jordbruksprodukter) mellan EU och Norge har avslutats.
Tunisien: EU och Tunisien förde förhandlingar om ett fördjupat frihandelsavtal
redan före ”den arabiska våren” 2011. En nystart av förhandlingarna skedde
formellt i oktober 2015. Under den första förhandlingssammankomsten hölls
konstruktiva och ambitiösa diskussioner om alla förhandlingsområden inklusive
rörande handel med primära och bearbetade jordbruksprodukter. Tunisien var
dock tydligt med att förhandlingarna behöver ta sin tid eftersom landet önskar
utvärdera effekterna av liberalisering för varje berörd produkt.
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5. Övrigt
5.1 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 ”Joint Research Centre” studerade frågan och fann ett mönster i
avvikelserna vid mätning av halten smörsyra. Om hänsyn tas till dessa
regelbundna avvikelser vid mätningarna kan mer rättvisande mätvärden erhållas.
Baserat på denna kunskap togs ett förslag till genomförandeförordning fram, som
något omarbetad publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 28
maj 2015 och trädde i kraft 20 dagar därefter. I genomförandeförordningen finns
bland annat bestämmelser om att EU:s medlemsländer ska rapportera in
information om vissa analysresultat till kommissionen.
Information
Kommissionen ville, med anledning av frågor som inkommit från vissa EUmedlemsländer, göra vissa förtydliganden rörande den rapportering som EU:s
medlemsländer ska göra av analysresultat enligt bestämmelserna i den nya
genomförandeförordningen. En utvärdering av systemet ska genomföras i juni
2018 och det är inför denna utvärdering som rapportering behöver göras.
Uppgifterna behöver bara sändas in vid ett tillfälle och detta ska genomföras
någon gång mellan den 18 juni 2017 och den 17 december 2017. En Excelfil för
att hantera rapporteringen har distribuerats via CIRCABC. Innehållet i
rapporteringen går inte utöver de analysuppgifter som medlemsländerna redan
behöver ta fram för att klassificera berörda produkter. Kommissionen tryckte
dock på att exakta uppgifter önskas i rapporteringen, snarare än mätvärden
uttryckta i form av spann eller intervaller. Detta trots att felmarginalen i
mätvärdena kan vara stor.
5.2 Högnivåforum för en bättre fungerande
livsmedelsförsörjningskedja
Bakgrund
Kommissionen fattade beslut den 1 juni 2015 om att återinrätta ett högnivåforum
för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja, som ska vara aktivt till och
med den 31 december 2019. Mellan 2010 och 2014 har kommissionen haft ett
”högnivåforum för en bättre fungerande livsmedelskedja”. Sverige har aktivt
deltagit i de tidigare forumens olika möteskonstellationer. Även denna gång har
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Sverige ansökt om att bli medlem i forumet. Sammantaget ska medlemsantalet
inte överskrida 50.
Forumet ska bistå kommissionen i utarbetandet av näringspolitiken inom
jordbruks- och livsmedelssektorn och av relaterade politiska åtgärder som bidrar
till en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja, bland annat följande
frågor:
-

Livsmedelsförsörjningskedjan och små och medelstora företag.

-

Handelsmetoder mellan företag.

-

Inre marknaden.

-

Marknadstillträde och handel.

-

Hållbarhet.

-

Den sociala dimensionen.

-

Innovation.

-

Priser.

-

Framtida utmaningar som påverkar konkurrenskraften i
livmedelsförsörjningskedjan.

Information
Kommissionen berättade att Generaldirektoratet för inre marknaden, industri,
entreprenörskap samt små och medelstora företag, Generaldirektoratet för
jordbruk och landsbygdsutveckling och Generaldirektoratet för hälsa och
livsmedelssäkerhet har arbetat med att fastställa vilka som ska delta i forumet.
Samtliga EU-medlemsländer kommer att finnas med, vilket är en förbättrad
uppslutning i förhållande till den föregående upplagan. För de flesta EUmedlemsländerna sker deltagandet på departementsnivå. Därutöver ska 21 – 22
deltagare i forumet utgöras av representanter för den privata sektorn. Många
ansökningar har kommit in från bland annat de största paraplyorganisationerna
på området och diverse nationella organisationer.
Ett första förberedande sherpamöte kommer enligt kommissionen
förhoppningsvis kunna hållas innan året är slut. Många av de frågor som
diskuterades i den förra upplagan av forumet kommer fortsatt diskuteras inom
ramen för det nya forumet, men även nya frågor är aktuella. Inbjudningar till att
starta arbetet kommer snart att skickas ut.
5.3 Problem vid export av energidrycker till Angola, Armenien och
Ecuador.
Bakgrund
Vid mötets inledning berättade kommissionen att ett medlemsland lyft en fråga
om problem med export av icke-alkoholhaltiga drycker, med fokus på
energidrycker, till Angola, Armenien och Ecuador.
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Information
Kommissionen svarade att när det gäller Angola så planerade landet att införa
kvantitativa importbegränsningar i början av 2015. Begräsningarna rörde bland
annat bearbetade jordbruksprodukter samt frukt och grönsaker. Kommissionen
hade framfört att detta strider mot Angolas WTO-åtaganden, men Angola hade
hänvisat till behov av livsmedelstrygghet. Frågan hade lyfts i Genève,
exempelvis i samband med WTO:s handelspolitiska översyn av Angola, vilket
till slut hade fått Angola att avstå från att införa begräsningarna. EU åtog sig
också att bidra till Angolas strävanden efter livsmedelstrygghet genom andra
metoder än kvantitativa importbegränsningar.
Avseende Armenien meddelade kommissionen att frågan har lyfts upp i samband
med diskussioner med Armeniens regering samt i WTO. Hittills har dock inget
resultat uppnåtts.
När det gäller Ecuador poängterade kommissionen det faktum att Ecuador är ett
mycket ovanligt land i vissa avseenden. Bland annat saknar landet egen valuta
och använder sig istället av USD. Upplägget ifråga gör att landet mot slutet av
varje år antingen måste genomföra besparingar eller höja skatter för att utgifter
och intäkter ska komma i balans. Detta har under flera år lett till att så kallade
extraordinära skatter införts på vissa specifika produkter. De låga oljepriser som
råder nu gör förmodligen Ecuadors behov av denna typ av åtgärder ännu större i
år än under tidigare år. Bearbetade jordbruksprodukter och alkoholhaltiga
drycker har tidigare år påverkats av dessa extraordinära skatter. I år har skatterna
ifråga framförallt påverkat energidrycker (skattesats 45 procent). Kommissionen
menar att Ecuadors agerande rimmar dåligt med de frihandelsambitioner som EU
och Ecuador uppvisat genom att förhandla fram ett frihandelsavtal med varandra
(som ännu inte hunnit börja tillämpas). Frågan har lyfts med Ecuador och
representanter för landet har muntligen lovat att fasa ut skatten och avskaffa
denna senast i juni 2016. Kommissionen bedömer dock att liknande extraordinär
beskattning av andra bearbetade jordbruksprodukter sannolikt kommer att ske
även under kommande år.
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