1(3)

Rapport
Datum
2021-04-16

Rapport från mötet i kommittén för gemensamma
marknadsfrågor den 15 april 2021
1 Ändring av tullkvotsförordning 2020/760
Ändringar i den delegerade förordningen för importtullkvoter som inte
administreras enligt först-till-kvarn metoden.
Ändringar sker efter överenskommelse med Argentina om att slopa systemet med
traditionella och nya importörer för tullkvoten vitlök, vilket innebär att även denna
kvot likriktas i enlighet med de regler som gäller för andra tullkvoter (genomförs
även i genomförandeförordningen 2020/761). Enligt samma överenskommelse
ändras också vissa tullkvoter för fågelkött (nya tullkvoter tillkommer men
importvolymen utgörs av kvantitet inom redan befintliga tullkvoter).
Övergångsreglerna avseende beräkning av referenskvantiteten för tullkvoter
förtydligas när det gäller vilka tidsperioder som avses.
Sedan föregående möte har kommissionen gjort några redaktionella ändringar efter
synpunkter från juristerna. Inga ändringar av substans har gjorts. Inget
medlemsland hade några synpunkter eller kommentarer.
Förordningen kommer att beslutas av kommissionen omkring den 21 maj. Om inte
rådet eller parlamentet begär förlängd granskningsperiod kommer förordningen att
publiceras i slutet av juli.

2 Ändring av tullkvotsförordningarna 2020/761 och
2020/1988
Ändringar föreslås i genomförandeförordningen 2020/761 för importtullkvoter som
inte administreras enligt först-till-kvarn metoden. Flera följdändringar (justeringar
av importvolymen för olika tullkvoter) behöver göras efter att EU slutit
överenskommelser med Argentina, Australien, USA, Thailand och Indonesien
avseende uppdelningen av importvolymer mellan EU och UK på grund av Brexit.
Ytterligare ändringar sker efter överenskommelse med Argentina om att slopa
systemet med traditionella och nya importörer för tullkvoten vitlök, vilket innebär
att även denna kvot likriktas i enlighet med de regler som gäller för andra
tullkvoter. Även ändringar som innebär att delar av vissa kvoter reserveras för ett
särskilt land genomförs också dock utan att den totala kvotvolymen förändras.
Införlivande av importtullkvoter för ris från Vietnam i tullkvotsförordningen
genomförs och därmed ändras även giltighetstiden för importlicenser till att vara 1
månad kortare än de 4 månader som gäller idag. Utöver dessa ändringar sker en rad
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förtydliganden och tekniska justeringar av regelverket. Exempel på det sistnämnda
är att reglerna för import inom ”erga omnes” kvoter blir mer flexibla vad gäller
kravet på att ange ursprungsland i licenshanteringen.
Ändringar föranledda av EU:s överenskommelser med olika länder avseende
uppdelningen av volymen inom olika tullkvoter på grund av Brexit genomförs
också i genomförandeförordningen 2020/1988 för importtullkvoter där
ansökningarna administreras enligt först-till-kvar metoden (Tullverkets
ansvarsområde). Även i denna förordning genomförs tekniska ändringar för olika
tullkvoter utan att importvolymens storlek ändras.
Sedan föregående möte har kommissionen gjort några förtydliganden och språkliga
ändringar i texten.
Förordningarna ska eventuellt röstas (virtuell röstning) 19-20 april. Publicering är
planerad till 20 maj.
För de delar som rör förändringar i kvotkvantiteter planeras röstning 25 maj – 1
juni. Rådet beräknas fatta beslut under första halvan av juni och publicering är
planerad till 21 juni. Tidplanen innebär att de nya kvantiteterna gäller för
licensansökningar som görs 1-7 juli 2021.

3 Marknadstransparens
Kommissionen redovisade hur väl medlemsländerna har uppfyllt de nya kraven om
prisrapportering för olika produkter och handelsled. Kommissionen informerade
om att rapporteringen ökar månad för månad men att det finns mycket kvar att
göra.
Kommissionen bad alla medlemsländer att rapportera metoder enligt artikel 9. När
det gäller produkter som ett land inte prisrapporterar ska artikel 9 formuläret ändå
skickas in med en motivering till varför priser inte rapporteras.

4 Ändring av genomförandeförordning 2018/274
vad gäller analysdatabasen över isotopdata och
kontrollerna inom vinsektorn
Sverige omfattas inte av skyldigheten att lämna prover till vindatabanken men ska
under vissa förhållanden kunna begära tillgång till uppgifterna.
Förslag till ändringar i (EU) 2018/274 innehåller regler om utökad tillgång för
medlemsländernas administrationer och domstolar till uppgifter i EU:s
analysdatabank. Vidare ändras reglerna något rörande hur provtagning ska utföras
samt ges möjlighet att kvarhålla oförpackat vin som inte har elektroniskt
följedokument för kontroll. Det ska vara möjligt för producenter som misstänks för
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bedrägeri att bidra med egna prover. För att underlätta för vin som transporterats i
bulk ska möjligheter införas att samla ihop olika delar av en sändning som varit
felaktig. En importör måste därför behålla en sändning under 10 dagar till dess att
eventuell kontroll utförts.
Spanien framförde att man är orolig för sekretessen.
Kommissionen bad medlemsländerna skicka in skriftliga kommentarer innan
vinkommitté den 28 april.

5 Övriga frågor
Kommissionen informerade om tidplanen för ändring av licensförordningarna
2016/1237 och 2016/1236. Den interna beredningen av förordningarna är klar och
den offentliga konsultationen kommer att på till och med 7 maj. Kommissionens
planerar att förordningarna ska publiceras i mitten av augusti.
Nästa möte är den 11 maj.
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