
SVENSKAJUICIFÖRININGEN

Svenska Juiceföreningens svar på KRAV:s översyn av regler för import och införsel av
produkter och råvaror (kapitel 76).

Kort om Svenska Juiceföreningen

Svenska Juiceföreningen vill framhålla:

Svenska Juiceföreningen består av medlemsföretag som bedriver verksamhet där juiceråvara ingår,
antingen som tillverkare, distributör, importör eller representant för utländska företag. Rätt till
fullvärdigt medlemskap i föreningen har företag som i Sverige bedriver tillverkning av produkter i vilka
juicerävara ingår. Till associerad medlem av föreningen kan antas annat företag som i Sverige
marknadstör eller bedriver handel med juiceprodukter. Föreningen är i sin tur medlem i den
europeiska branschorganisationen AIJN. Svenska Juiceföreningen består av 15 medlemstöretag.

Synpunkter på översynen av KRAV:s regler

Idag säljs KRAV-märkta juice- och nektarprodukter för cirka 100 Mkr och det skedde exempelvis en
procentuell ökning på 24 procent mellan 2013 och 2014. Det är viktigt för juiceproducenterna att
kunna använda adekvata certifieringar för att kunna kommunicera gentemot konsument vilka
mervärden en viss produkt innehar. KRAV har som vision att 20 procent av alla livsmedel i Sverige
ska vara KRAV-certifierade innan 2020. Det är därför ytterst viktigt att man tar fram nya regler
tillsammans med industrin för att den positiva utvecklingen av ekologiska livsmedel i
dagligvaruhandeln ska fortsätta.

a) Att de nya förslagen innebär en ökad dokumentation för juiceföretagen som
kommer innebära ytterligare kostnader både i arbetskraft och investeringar,
vilket i sin tur innebär ökade priser i konsumentled.

b) Att ökade kostnader och administration kan innebära att juicetöretag inte
kommer att ha råd att ha kvar KRAV-loggan pä sina produkter.

c) Att KRAV har en dialog med Trading Organic för att KRAV ska fä en
förståelse för industrin



SVENSKAJUIC FÖRENINGEN

Som det nya förslaget ser ut blir det svårt för svenska juiceproducenter att fortsatt bidra till KRAV:s
tillväxt.

Svenska Juicetöreningen stödjer och arbetar för ett ökat fokus pä transparens leverantörskedjan och
ökat fokus pä CSR-frågor. Bland annat har den europeiska branschföreningen, AIJN, initierat ett
arbete under namnet “CSR-platform” som är ett viktigt steg för att belysa de utmaningar som finns. De
förändringar som KRAV initierar är dock långt if rön realistiska. Varken för ett svenskt företag eller för
ett företag som arbetar på den europeiska marknaden. Om de nya förutsättningarna kvarstär blir det
helt enkelt för komplicerat för svenska juiceaktörer att fortsätta med KRAV-märket på juicen.

Nedan finns ett antal konkreta exempel;

16.4.2

Företagen är idag tvingade att tillse att deras leverantörer möter KRAV:s regelverk, i fortsättningen
ska detta gälla även underleverantörer.

Ekologiska fruktträdgärdar runt om i världen är till stor del familjeägda. Det blir omöjligt att tillse att alla
de uppfyller kraven inom tidsramen. Vi förstår att de nya reglerna inte gäller för familjeägda
anläggningar utan anställd arbetskraft men det är omöjligt att separera familjeägd med inte familjeägd
anläggning.

16.4.10

Leverantörer och underleverantörer måste definiera en anställningspolicy och initiera ett
styrningssystem för de som är anställda med fokus på sociala aspekter.

Detta skulle kunna vara möjligt pä produktionsnivå men omöjligt på plantagenivå.

16.2.1 och 16.2.2

Troligtvis kan ingen mindre leverantör och framför allt ingen mindre plantageägare (underleverantör)
ha möjlighet att ha en tredje paris verifikation enligt kapitel 16.4.
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