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Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och
grönsaker, 21 november 2018
Sammanfattning


Kommissionen redogjorde för de senaste ändringarna i tolkningsnoten
för gemensamma fonder.



Kommissionen presenterade marknadssituationen för tomater, citrus och
bananer.



Kommissionen redogjorde för effekterna av det ryska importstoppet för
sista gången.

Expertgruppen för delegerade akter
1. Trädgårdsprodukter
1.1 Tolkningsnot om gemensamma fonder
Vid mötet den 24 april presenterade kommissionen för första gången en tolkningsnot
avseende krisåtgärden gemensamma fonder. Åtgärden ska användas i samband med
kriser med koppling till negativa marknadsförhållanden. Vid det här mötet
presenterades en reviderad version av tolkningsnoten.
Uttrycket ”rekommendation” används i noten eftersom den inte är legalt bindande. I
hur stor utsträckning den kommer att användas beror på medlemsstaternas vilja att
implementera den. En tablå har lagts till som ska klargöra hur man kommer fram till
att det har varit en inkomstminskning på 20 %. Exempel finns för ett antal olika
produkter. Kommissionen betonade vikten av dokumentation när det gäller
gemensamma fonder.
Kommissionen förväntar sig att noten blir färdig i slutet av året men det beror på
juristgranskningen som pågår just nu. Drar den ut på tiden kan det bli januari istället.
1.2 Övriga frågor
En medlemsstat frågade varför det inte finns några/så få data för schablonimportvärden
för gurka. Kommissionen svarade att medlemsstaterna inte skickar in tillräckligt
många notifieringar för gurka.
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En annan medlemsstat undrade hur det går med förordningen som reviderar
handelsnormerna? Eftersom ansvarig person på kommissionen inte var på plats
kommer svar senare.

Kommittén för trädgårdsprodukter
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.1 Ersättning till Rumänien för nationellt stöd
1.2 Ersättning till Portugal för nationellt stöd
Punkterna röstades inte på mötet eftersom dokumenten behöver justeras
ytterligare. Röstning ska ske på möte framöver.
2. Trädgårdsprodukter
2.1 Tilläggsimporttullar för vissa frukter och grönsaker
Kommissionen informerade om den nya genomförandeförordning som anger
vilka utlösande volymer som ska gälla för åren 2019 och 2020 med syfte att
möjliggöra användande av tilläggsimporttullar för aktuella frukter och grönsaker.
Framöver kommer utlösande volymer bara att fastställas en gång per år och de
nya värdena ska börja gälla från den 1 januari följande år i syfte att förbättra
tydligheten och transparensen.
2.2 Effekterna av det ryska importstoppet
Kommissionen redogjorde för effekterna av det ryska importstoppet för sista gången.
Äpplen och päron utgör ungefär hälften av den totala volymen (56%). Listan på de
medlemsstater som använt stödet i störst utsträckning toppas av Polen. Större delen av
de äpplen som återtagits kommer därifrån, men även från Belgien. Spanien har använt
stödet för citrus och för persikor och nektariner, Italien främst för äpplen men även för
persikor och nektariner och annan frukt. Kommissionen poängterade återigen att det
inte kommer att bli tal om några förlängningar.
2.3 Skolprogrammet
Den 11 oktober hölls ett gemensamt möte för sektorerna animalier, mjölk och
trädgårdsprodukter. Syftet med mötet var att belysa tillämpningen av
skolprogrammet genom att medlemsstaterna delgav sina erfarenheter genom
diskussioner och presentationer. Sammanfattningsvis är uppfattningen att
programmet överlag fungerar väldigt bra i de flesta medlemsstater.
Under den här punkten framförde kommissionen även att de på nästa möte vill
höra medlemsstaternas åsikter om hur konsumtionen av frukt och grönt kan ökas.
Målet är att konsumtionen ska öka för alla grupper, inte bara skolbarn.
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2.4 Rapport från arbetsgrupp om tomater och citrus
Civildialoggruppen för marknadsprognoser för frukt och grönsaker möttes den 19
oktober och den 19 november 2018. Kommissionen rapporterade därifrån.
Tomater för bearbetning har höga produktionssiffror och EU:s produktion står för en
tredjedel av världsproduktionen. Ryssland och Ukraina har ökat sin produktion.
Prognosen för säsongen 2017/18 visar att Nederländerna har ökat sin produktion av
tomater med 8 % som ett resultat av främst en förlängd sommarsäsong. Spaniens
produktion har stabiliserats och noterbart är även att odlare under vintersäsongen väljer
att odla t.ex. paprika eller zucchini istället för den vanliga runda tomaten. I Italien ses
en minskning av produktion och areal. I Marocko har produktionen försenats på grund
av värmen och produktion har även drabbats av fytosanitära problem. Handeln visar på
en mindre ökning av importen till EU och fortsatt minskning av EU:s export. Det som
produceras i EU konsumeras även till stor del i EU.
Prognosen för säsongen 2017/18 visar på en mindre bra start för citrussäsongen i
Spanien. En mild höst påverkade efterfrågan negativt. I Italien minskade produktionen
av apelsiner och citroner. En varm sommar med torka och en mild höst med regn har
inte varit gynnsamt. Handeln påverkas av en stark konkurrens från Egypten men även
från Turkiet som producerar under samma tid som EU:s producentländer.
2.5 Marknadssituationen för bananer
I EU kan en fortsatt generell trendökning ses för produktionen 2018 och även priserna
är höga för bananer producerade i EU. Konsumtionen är lite lägre under maj och
september än tidigare på året men det är en normal trend. Sett till tidigare år fortsätter
konsumtionen i EU att öka och ligger nu på mer än 11 kg/person och år.
2.6 Marknadssituationen för frukt och grönsaker
Tomater
2017 var ett år med bra priser, 2018 ett år med generellt sett lägre priser, där dock stora
skiftningar kan ses mellan olika månader. Oktober visar på ett prisfall med 25 %.
Speciellt dåliga är priserna för runda tomater och tomater på kvist.
Citrusfrukt
2017 var generellt sett ett bra år med höga priser. Situationen skiftar dock mellan
länder och över tid.
Äpplen
I Italien och Tyskland ligger priserna nära historiskt medel, i Spanien och Frankrike
något under. I Polen är situationen svår, en stor andel av äppelproduktionen kommer
inte att kunna skördas pga. problem med att hitta arbetskraft. Om den inte skördas
borde inte dessa volymer inkluderas i de här siffrorna. Innevarande månads priser på
äpplen är lägre än förra månaden för samtliga redovisade medlemsländer.
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2.7 Årsrapporter 2017
Kommissionen påminde om att 15 november var sista datum för att skicka in
producentorganisationernas årsrapport. Alla medlemsstater förutom tre har
skickat in rapporten.
Det kommer även att publiceras en not på circab om att en utvärdering ska
skickas med om sista året för ett verksamhetsprogram redovisas.
Felrapporter för 2016 har notifierats till vissa medlemsstater och kommissionen
har uppmanat dessa att reagera. En lista ska även sammanställas över vilka
länder som inte svarat.
2.8 Investeringsåtgärder
Kommissionen uppmanade alla medlemsstater att skicka in information om hur
de hanterar beräkningar i verksamhetsprogram vid godkännande och ändringar
av dessa (artikel 25 1(d) i 2017/892).
2.9 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.
Nästa möte
Nästa möte planeras till 5 februari 2019.
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