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Nyhetsbrev från LRF om internationella frågor

”Möjligt men svårt” så säger läckt
rapport om att tillämpa EUs produktionsstandarder för miljö och hälsa på
importen
Inom veckor kommer
Kommissionen att
publicera den rapport
som ska svara på Rådets och Parlamentets
önskan om att utreda
möjligheten för EU att
ställa samma krav på
importen av jordbruksprodukter och livsmedel
som på den inhemska
produktionen.
Frågan ”clauses miroirs”
eller spegelklausuler har
länge funnits på Frankrikes
agenda och har varit högt
på agendan under landets
ordförandeskap. Den läckta rapporten väntas vara
på dagordningen när EUs
jordbruksministrar träffas
för sista gången under
franskt ordförandeskap.
Kommissionen tar
i det läckta utkastet utgångspunkt i hur världens
livsmedelssystem påverkar
miljön och hur de samtidigt är sårbara för olika
miljökonsekvenser samt i
hur insikten av detta vuxit
och hur världen sedan
1990-talet antagit en lång
radmiljöavtal.
Hållbara livsmedelssystem
målet
Hur världens länder
samlades till ett toppmöte 2021 om hur världens
livsmedelssystem kan bli
mer hållbara är en tydlig
utgångspunkt.
Kommissionen fortsätter sedan med att beskriva
hur EU tagit fram strategier såsom Farm to Fork

och Green Deal för att
svara upp mot utmaningarna och göra EUs livsmedelssystem mer hållbara.
I rapporten lyfts också hur EU med sin stora
betydelse på världsmarknaden för jordbruksprodukter och livsmedel har ett
ansvar både som importör
och exportör för att bidra
till hållbala globala livsmedelssystem. Kommissionen poängterar också att
EUs som betydande aktör
genom sin handelspolitik
kan ha stor inverkan på
länder utanför regionen
och hur man därmed också
har möjlighet att påverka
utvecklingen av lagstiftning
och standarder med global
betydelse.
Att komma tillrätta
med klimatförändring och
miljöförstöring tillhör EUs
absolut högst prioriterade
frågor, konstateras i rapporten.
Man påminner slutligen också om att EUs
medlemsländer åtagit sig
att säkerställa så att EUs
agerande inte leder till negativ påverkan på världens
utvecklingsländer (Policy
Coherence for Development, PCD) – EUs olika politikområden ska inte stå i
konflikt med varandra utan
istället ge synergieffekter
mellan politikområden.
Samtidigt är EU beroende av handel inte bara
för export och import som
källa till konkurrenskraft
för livsmedelsindustrin
utan också som ett sätt att
säkerställa en diversifierad

livsmedelsförsörjning. Också detta påminns det om i
rapporten.
Produktstandarder
kontrolleras
Sedan gör Kommissionen
en genomgång av hur
EUs standarder för själva
produkterna säkerställer säkra livsmedel samt
skyddar växt- och djurhälsa
och att dessa gäller lika för
inhemska och importerade
produkter samt hur efterlevnad av regelverket följs
upp genom kontroller.
Folkhälsoaspekter kopplat till jordbruksproduktion
handlar inte enbart om
sanitära- och fytosanitära
krav eller standarder. EUs
nya förordning om veterinärmedicinska läkemedel,
som gäller från och med
januari i år, innehåller en
lång rad konkreta åtgärder
för att bekämpa olika antibiotikaresistens. En mer
återhållsam och ansvarsfull
användning av antibiotika
till djur är ska bidra till att
uppnå Farm to Fork-strategins mål att minska
EUs totala försäljning av
antibiotika för jordbruksproduktionens djur samt
vattenbruket med 50 procent senast 2030.
I detta sammanhang
kommer nya krav att ställas
också på importen när
det gäller användning av
antibiotika i produktionen
för produkter avsedda för
EU-marknaden. Djuren
får inte ha behandlats
med antibiotika i syfte att
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främja tillväxt eller öka
avkastningen, inte heller
med antibiotika som inom
EU är reserverade för att
behandla vissa särskilda
infektioner hos människa.
Kommentar: EUs
förordning om veterinärmedicinska preparat och
dess regler för importen
är ett tydligt avsteg från
principen i WTOs avtal om
sanitära och fytosanitära
standarder att man kan i
handeln kan stoppa produkter som inte lever upp
till kraven i importlandet
men inte produktionsmetoder med andra krav. Dock
kan här hänvisas till andra
artiklar i handelsregelverket där importlandet har
rätt att tillämpaimporthinder till skydd för hälsa och
miljö.
Rapporten går också
igenom olika befintliga
internationella standarder
beträffande hälsa och miljö
och vilka åtaganden värlForts på sidan 2
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dens länder gjort. Här listas
organisationer som Codex
Alimentarius Commission,
World Organisation for
Animal Health och International Plant Protection
Organisation med flera
samt hur EU samarbetar
med FN-organet FAO och
FNs Committee on World
Food Security.
Kommissionen poängterar hur ett viktigt mål i
Farm to Fork är att globalt
främja hållbara livsmedelssystem. Och i detta
arbete är man aktiv på
olika nivåer, multilateralt i
internationella organisationer och i uppföljningen av
FN-toppmötet om hållbara
livsmedelssystem.
WTO och produktionsmetoder
EU har så här långt i
mycket få fall tillämpat
importrestriktioner med
anledning av hur en vara
är framtagen, det vill säga
relaterat till produktionsmetoden. Men viss EU-lagstiftning om djurskydd är
redan tillämplig på import.
EU fastställer villkor för
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning samt
för skydd av djur under
transport. EU har också

ett obligatoriskt system för
djurskyddsmärkning av ägg
som anger produktionsmetod (burar, frigående etc).
När det gäller handelsregelverket i världshandelsorganisationen WTO
konstaterar Kommissionen
att WTO inte ifrågasätter
ländernas rätt att vidta
åtgärder för att ”skydda
miljön eller den allmänna
moralen”, till exempel
farhågor om djurs välbefinnande, förutsatt att vissa
villkor är uppfyllda.
Antalet miljörelaterade notifieringar till WTO
under de senaste 20 åren
har mer än fördubblats och
nått närmare 17 procent
av alla anmälningar. Två
välkända exempel på
icke-produktrelaterade
åtgärder kring produktionsmetoder som införts för
att skydda miljön är USAs
åtgärd att införa ett förbud
mot tonfisk som importeras
från länder som inte kunde
bevisa att deras fiskemetoder skyddade delfiner samt
mot räkor som fångats utan
användande av teknik för
att skydda havssköldpaddor.
Kommissionen går
sedan igenom handelsregelverkets alla krav som ska
vara uppfyllda för att en importåtgärd ska leva upp till

WTOs principer om icke
diskriminering. EU skulle
så att säga kunna införa
även åtgärder kopplade till
hur en vara produceras i
exportlandet med hänvisning till miljö och allmän
moral, men kravlistan kan
vara svår att leva upp till.
Spegel eller inte vägen
framåt
Kommissionen tror på
samarbete och dialog som
vägen fram och att unionen
som marknad är intressant
nog för att nå framgång.
Kommissionens väg framåt
är därmed att fortsätta det
multilaterala samarbetet
och söka gehör för internationella standarder. Man
tänker också fortsätta den
inslagna vägen att bilateralt, inte minst när man
förhandlar om handelsavtal
ställa krav på de länder som
vill exportera till EU.
Kommissionen kommer
också att fortsätta förhandla
in så kallade hållbarhetskapitel i de handelsavtal man
ingår.
Efter en mycket grundläggande genomgång av
fakta i målet om produkter, produktionsmetoder,
standarder, internationellt
samarbete, EUs bilaterala

samarbeten och handelsavtal som verktyg, vad som
är möjligt respektive inte i
WTO närmar sig kommissionen så småningom frågan om autonoma åtgärder
som ställer krav på importen kopplat till hur en vara
är producerad.
Här exemplifieras med
aktuella lagförslag som det
om due diligence och företags hållbarhet samt det om
avskogningsfria produkter.
Kommissionen landar i
att autonoma åtgärder som
ställer krav på hur importerade jordbruksprodukter
är producerade är möjliga,
men svåra att genomföra.
Autonoma åtgärder
kräver överväganden från
fall till fall kring huruvida
en åtgärd är förenlig med
regelverket i världshandelsorganisationen WTO eller
inte.
En dimension som Kommissionen anser förtjäna
ökad tyngd är genomförbarhet och kontroll eftersom det är mer komplicerat
när det handlar om regleringar i länder utanför EU.
Hur får man till detta? Hur
set kvoten nytta/kostnad
ut?
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Ministermöte i WTO kan sätta begränsning för
användning av exporthinder
WTOs medlemsländer
samlas till ministermöte i Geneve den 12-15
juni. Förberedelserna
har gått trögt och det är
fortfarande oklart vad
mötet kan åstadkomma.
Just nu diskuteras bland
annat två utkast till möjliga
beslut från mötet. Den ena
handlar om handel och
trygg livsmedelsförsörjning.
Den andra är ett förslag till
arbetsprogram framåt för
världshandelsorganisationen.
På jordbruksområdet
sitter man i mångt och
mycket fast i de frågor som
sedan länge är mycket

svåra att lösa. En sådan är
offentlig lagerhållning. Vid
ett informellt miniministermöte i Davos i förra veckan
kritiserade bland andra
Indien och Indonesien
WTO-sekretariatets beslut
att skjuta upp ett förhandlingsresultat i frågan om
offentliga lager (public
stock holding) till nästa
ministerkonferens, den
13de i ordningen. Indien
har sina lager kopplade till
ett system med prisstöd och
hur man väljer att släppa
ut jordbruksvaror från
lagren påverkar marknaden. Många WTO-länder,
bland annat EU, är emot
systemet.
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Det finns emellertid
möjlighet för WTOs länder
att enas om ett beslut om
att FNs program för livsmedelshjälp, World Food
Program, WFP ska vara
undantaget när länder väljer att inför exportrestriktioner.
När det gäller beslut om
arbetsprogram kan detta
vara svårare att få till. Listan
med frågor i utkastet är
lång. Men handlar i stort
om fortsatt handels- och
jordbrukspolitisk reform.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Marknaden
Världsmarknadspriser
Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen
Prisutveckling Chicago Board of Commerse
USD per ton
700

Världsmarknadspriser
I diagrammet illustreras
prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago.
Priserna gäller för kontrakt
med framtida leverans
inom 1-2 månader.
Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på
världsmarknaden även om
inte prisnivån är direkt
jämförbar med den europeiska.
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Globaliseringens takt och riktning diskuteras på nytt
Världens näringsliv har
på nytt samlats i Davos för att samtala och
diskutera utvecklingen.
Inför förra veckans möte
publicerade Financial
Times an artikel som
visade på stor oro och
osäkerhet i det globala
näringslivet för utvecklingen. Inbromsande,
stillastående eller backade globalisering – diskussionen är inte ny.
En globaliseringsera på tre
decennier riskerar vända
och gå i omvänd riktning.
Det var budskapet i en artikel i Financial Times när
man inför World Economic
Forum i Davos intervjuat
investerare och företags-

ledare om hur de ser på
framtiden för första gången
sedan pandemin startade.
De geopolitiska konsekvenserna av Rysslands
krig i Ukraina, i kombination med störningar i de
globala leveranskedjorna
orsakade av viruset, den
senaste tidens marknadsoro
och de snabbt försämrade
ekonomiska utsikterna
gör att företagsledare och
investerare brottas med
stor osäkerhet och viktiga
strategiska beslut.
Man nämner i intervjuer med FT spänningarna
mellan USA och Kina
innan pandemin, sedan
konsekvenser av pandemin
och nu Rysslands invasion
av Ukraina av Ryssland.

EU-kommissionens tidigare
ordförande José Manuel
Barroso, numera ordförande för Goldman Sachs
Internationalkommissionen
nämer att onshoring, åternationalisering och regionalisering som de senaste
trenderna för företag och
något som bromsar globaliseringen.
Tysklands centralbankschef Joachim Nagel listar
”deglobalisering” som en av
de ”tre D” som skulle ”öka
inflationstrycket” tillsammans med utfasning av
fossila bränslen(”decarbonisation”) och demografi.
Skiftet bort från globaliseringen ”drivs av
geopolitiska spänningar
och önskan att minska det

ekonomiska beroendet”,
sade Bundesbanks ordförande efter ett möte med
G7-finansministrar för ett
par veckor sedan.
Grobaliseringsgrubbel
är inget nytt på dagordningen. Globaliseringen
har vacklat och håller nu
på att omformas, konstaterade The Economist i ett
nummer i januari 2019.
Den historiskt mycket
höga globaliseringstakt
världen sett från 1990 till
finanskrisen 2008/2009
började avmattas långt
innan Trumps korståg mot
”dåliga handelsavtal” och
de spänningar i världshandeln som följde på detta.
De underliggande orsakerna till utvecklingen som
Forts på sidan 4
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Forts från sidan 3
nämnts är många.
Handeln har efter kraftiga prisnedgångar under
1970 och 1980-talen slutat
att bli billigare. Kostnaderna för tullar och transporter som andel av värdet av
varuhandeln slutade sjunka
för tio år sedan. Finanskrisen 2008-09 var en enorm
chock för många banker
och de blev försiktigare
med att finansiera handel.
Avkastningen på globala in-

vesteringar har backat och
företagen har fått uppleva
att den lokala konkurrensen kan vara tuffare än
man tror.
Samtidigt tar tjänsterna
allt större plats i den globala ekonomin och dessa
är inte lika lätta att handla
över gränserna som varor
traditionellt varit. Slutligen
har också de framväxande
ekonomierna blivit bättre
på att tillverka och få fram

sina egna insatsvaror.
Trenden i världshandeln och de globala värdekedjorna tyder, enigt The
Economists artikel, helt
enkelt på att allt kommit
in i någon slags mättnad.
De tidigare viktiga drivkrafterna billig arbetskraft och
multinationella investeringar i fysiska tillgångar har
blivit mindre viktiga.
Men då i januari 2019
avslutade The Economist

ändå sin artikel på temat
”Slowbalisation” med
att det inte finns något
alternativ till globalisering.
Frågan hur det är nu. Med
krig i Europa kulminerar
osäkerheten.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Ryssland uppmanas sluta blockera ukrainska hamnar
EUs stats- och regeringschefer höll den 30
- 31 maj ett extrainsatt
toppmöte. På dagordningen fanns de fyra
punkterna: Ukraina,
Trygg livsmedelsförsörjning, Säkerhet och Försvar samt Energi, frågor
som alla är kopplade till
kriget i Ukraina.
Europeiska rådet fördömer
skarpt att Ryssland förstör
och olagligt tillskansat sig
jordbruksproduktion i
Ukraina. Vidare konstaterar man att det ryska angreppskriget mot Ukraina
har en direkt inverkan på
den globala livsmedelstryggheten och människors möjlighet att ha råd
med mat. Rådet uppmanar
Ryssland att upphöra med
sina attacker mot trans-
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portinfrastruktur i Ukraina
samt att häva blockaden av
ukrainska hamnar i Svarta
havet och att tillåta livsmedelsexport, särskilt från
Odessa.
Rådet påminns också
om att EU vidtar åtgärder
för att underlätta Ukrainas jordbruksexport och
stödjer Ukrainas jordbrukssektor inför säsongen 2022.
Här uppmanas medlemsstaterna att påskynda
arbetet med "solidaritetsgator" som kommissionen
lagt fram och att underlätta
livsmedelsexporten från
Ukraina via olika landvägar
och EU-hamnar.
När det gäller global
livsmedelstrygghet efterlyser Europeiska rådet
samordning. Man välkomnar i sammanhanget FARM
(Food and Agriculture

Resilience Mission) som
baseras på de tre pelarna
handel, solidaritet och
produktion.
FARM-initiativet har
som målsättning att mildra
konsekvenserna för prisnivå, produktion och utbud
av spannmål. Stats- och regeringscheferna ger också
sitt stöd till det FNs globala
krishanteringsgrupp, det
kommande G7-initiativet
om en global allians för
trygg livsmedelsförsörjning
(Global Alliance for Food
Security, GAFS) och andra
initiativ.
Man upprepar också
sitt åtagande att hålla den
globala handeln med
jordbruksprodukter och
livsmedel öppen och fri
från omotiverade handelshinder. Vidare trycker man
på att stärka solidariteten
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med de mest utsatta länderna och öka lokal, hållbar
livsmedelsproduktion. Allt
för att minska strukturella
beroenden. Europeiska
rådet uppmanar kommissionen att undersöka
möjligheten att mobilisera
reserver från Europeiska
utvecklingsfonden för att
stödja de mest drabbade
partnerländerna.
Det du läst är ett referat
av delar av Europeiska rådets slutsatser. Vill du läsa
mer se länken.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
2022-05-30-31-euco-conclusions.pdf (europa.eu)

