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I fortsættelse af omtale i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 61/2015 af 11. november 2016, punkt 3, har sekretariatet
udarbejdet redegørelse over det langstrakte forløb i handelsforhandlingerne mellem EU og Mercosur, nemlig:

Status over handelsforhandlingerne imellem EU og Mercosur
1. Præsentation af Mercosur-handelsblokken
Mercosur-gruppen – der er den største handelsblok i Sydamerika – blev etableret i tirsdag den 26. marts 1991
af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay ved underskrivelse af Asunción-Traktaten, hvilken i øvrigt kan
indhentes via nedenstående link til den officielle hjemmeside for Organization of American States (OAS):
http://www.sice.oas.org/trade/MRCSR/treatyasun_e.asp

Denne handelsblok har i dag følgende sammensætning:


Fulde medlemmer:

Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay og Venezuela (aktiv deltagelse blev
suspenderet den 1. december 2016).



Tiltrædende medlem:

Bolivia (siden den 17. juli 2015).



Associerede medlemmer: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú og Surinam.



Observatør-status:

México og New Zealand.

(Ref.: OME)

2. Den politiske beslutning om bilaterale forhandlinger med Mercosur
Ministerrådet gav i 1999 mandat til Kommissionen til at indlede frihandelsforhandlinger med Mersocur, der
– ud over landbrugsprodukter, der ubetinget er disse landes primære interesseområde – også skulle omfatte
industriprodukter, tjenesteydelser, intellektuelle rettigheder, oprindelsesregler samt geografiske indikatorer.
Kommissionen præsenterede sit første udspil til Mercosur i maj 2004, ved hvilken lejlighed man præciserede,
at kødsektoren skal godkendes som en såkaldt ”følsom sektor” i EU.
Disse forhandlinger gik langsomt fremad hen over sommeren 2004; men den 17. september 2004 konstaterede
Kommissionen, at videre forhandlinger p.t. ville være ganske nyttesløse.
I 2006 besluttede Ministerrådet formelt at lægge yderligere forhandlingerne i ”mølpose” og i stedet for satse på
de multilaterale handelsforhandlinger i den såkaldte Doha-runde under World Trade Organisation (WTO).
(Ref.: OME)
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3. Oprindeligt europæisk udspil og sydamerikansk krav på oksekødsområdet
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har oplyst, at nedenstående udspil fra
Den Europæiske Union (bestående af både et officielt og et uofficielt tilbud) og modkrav fra Mercosur-landene
”lå på bordet” ved førnævnte forhandlingssammenbrud den 17. september 2004:
Kommissionens udspil
Mercosur-landenes krav
Officielt udspil
Præferencemængde: 60.000 tons
(ved aftale) plus 40.000 tons (ved
næste WTO-aftale).

Uofficielt udspil
Præferencemængde: 116.000
tons (ved aftale) plus 40.000 tons
(ved næste WTO-aftale).

Totalt importloft: 280.000 tons.

Præferencemængde: 315.000
tons (ved aftale), inkl. 40.300 tons
fra de daværende Hilton-kvoter.
Totalt importloft: Intet loft.

Indfasning: Formentlig fem år.

Indfasning: Fem år.

Stigning i aftaleperioden: 0 %.

Stigning i aftaleperioden: 10 %
per år.

Toldsats: 10 % (formentlig faldende til 0 %).

Toldsats: 0 %.

Administration: Klar præference for Europa.

Administration: Eksportlandet
(hvilket er ultimativt).

Det må antages, at Kommissionens udspil til markedsadgang indeholdt modregning af allerede eksisterende
nationale Hilton-kvoter til Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay (p.t. i alt 46.876 tons).
(Ref.: OME)

4. Genoptagelse af EU’s forhandlinger med Mercosur
Efter vedtagelse i Ministerrådet blev frihandelsforhandlingerne med Mercosur-landene for alvor genoptaget
onsdag den 11. maj 2016; og næste forhandlingsrunde er aftalt til afholdelse i indeværende måned (altså marts
2017) i Buenos Aires (Argentina).
Efter stærkt pres fra en række medlemsstater har Kommissionen reduceret sit tidligere meget generøse udspil
på 116.000 tons plus 40.000 tons, eller i alt 156.000 tons, til:


39.000 tons fersk/kølet oksekød (til 7½ % i værditold) samt



44.000 tons frosset oksekød/kogte oksekødsprodukter (også til 7½ % i værditold).

Hertil kommer en tilsvarende reduktion af værditolden på de fire nationale Hilton-kvoter (på i alt 46.876 tons) fra
de eksisterende 20 % til 7½ %.
Administrationen af de nye kvoter forudsættes styret via et importlicenssystem (som fælles Mersosur-kvote).
(Ref.: OME)

5. Eksterne bilaterale handelsaftaler for Mercosur
Det noget vaklende interne samarbejde blandt Mercosur-landene har blandt andet betydet, at det hidtil kun er
lykkedes for handelsblokken at indgå to bilaterale handelsaftaler med tredjelande, nemlig med ”Palæstina”
henholdsvis Egypten.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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