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Rapport från mötet i kommittén för gemensamma
marknadsfrågor den 18 juni 2021
1 Ändring av tullkvotsförordningarna 2020/761 och
2020/1988
Ändringar föreslås i genomförandeförordning 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, Thailand och Indonesien avseende
uppdelningen av importvolymer mellan EU och UK på grund av Brexit. Om
tullkvotsvolym finns kvar inom en tullkvot när de nya reglerna träder i kraft så förs
denna över till nästa period (tullkvotsperiod eller delperiod). Undantag finns dock
ifrån denna regel. 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.
Ändringar föranledda av EU:s överenskommelser med olika länder avseende
uppdelning av volymen inom olika tullkvoter på grund av Brexit genomförs också i
genomförandeförordning 2020/1988 för importtullkvoter där ansökningarna
administreras enligt först-till-kvarn metoden (Tullverkets ansvarsområde). Även i
denna förordning genomförs justeringar i tullkvotsvolym samt även vissa tekniska
ändringar för olika tullkvoter utan att importvolymens storlek ändras.
Övergångsåtgärder för ansökan inom tullkvoter som administreras enligt först-tillkvarn metoden innebär att om de nya reglerna leder till ökad tillgänglig kvotvolym
jämfört med den gamla kvotvolymen så ska importören kompenseras för detta. Om
det leder till minskad tillgänglig volym så ska ingen sanktion gälla för importören
(ingen tull behöver betalas för den del som överstiger kvotvolymen). På frågor från
olika medlemsländer om hur detta ska ske i praktiken bad kommissionen att få
återkomma till nästa möte efter interna diskussioner med DG Taxud.

2 Ändring av tullkvotsförordningarna 2020/761 och
2020/1988
Samma ändringar som föreslås under dagordningspunkt 1 gäller också för
tullkvoter som USA och Australien har i förhållande till EU. Eftersom
förhandlingarna mellan EU och dessa länder inte är klara så delas ändringarna upp
på två förordningar istället för att inte fördröja ikraftträdandet för ändringarna som
avser Thailand, Kina och Indonesien.
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3 Kommande förordningsändringar
Kommissionen redovisade vid föregående möte en lista med olika förordningar
som lämpliga att ingå i förenklingsarbetet för regelverket som styr EU:s handel
med tredje länder. Medlemsländerna hade inte fört fram fler förslag på
förordningar som kan ändras men däremot detaljerade förslag i olika förordningar
som ingår i kommissionens översikt. Kommande diskussioner kommer att handla
om just dessa detaljerade ändringsförslag.

4 Marknadstransparens
Fortsatt redovisning om hur pass väl medlemsländerna uppfyller de nya kraven på
att rapportera priser för olika led i livsmedelskedjan. Sammanställningen av
rapporterade priser redovisas på kommissionens hemsida
(https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html). Kommissionen informerade också om att
de har sammanställt ett hjälpdokument för rapportering medlemsländernas metoder
när det gäller insamling av priser som de är skyldiga att rapportera. Ett
hjälpdokument finns även för de prisuppgifter som inte behöver rapporteras men
medlemslandet måste ändå kommunicera att så är fallet.

5 Övriga frågor
Kommissionen informerade om den pågående översynen av stödet för
marknadsföringsåtgärder till produkter som säljs både inom och utanför EU
(förordning 2014/1144). Översynen har påbörjats eftersom mer fokus på hållbarhet
och ökade hälsoeffekter i EU eftersträvas. Strategin ”Farm to Fork” har bidragit till
att översynen genomförs. Det nya regelverket beräknas träda ikraft 2023-2024.
På fråga svarade kommissionen att reglerna vid införtullning av fryst nötkött till
EU behöver ändras så att det likställs med de regler som DG Taxud tillämpar.
Taxud anger att köttet måste vara fryst vid tillfället för införtullning medan DG
Agri anger att fryst nötkött ska ha en temperatur på -12 grader.
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