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Information från mötet i kommittén för
gemensamma marknadsfrågor den 14 juni 2022

1 Elektroniska licenssystem
Polen redogjorde för sitt nationella system för licenser. De flesta licensansökningar
sker manuellt via papper där uppgifterna förs in i det elektroniska systemet som
upprättades 2004. Inga elektroniska licenser utfärdas utan bara papperslicenser
utfärdas. I övrigt innehöll IT-systemet alla nödvändiga funktioner med att hantera
bland annat säkerheter, ändringar i ansökningar och i licenser och upprättandet av
rapporter för statistikredovisning till kommissionen, 7 personer arbetade med
licenshanteringen på myndigheten.

2 Ändringsförordningar till 2016/232, 2017/892 och
511/2012
Ingen röstning skedde på mötet eftersom genomförandeförordningen behövde
ändras ytterligare efter kommissionens interna granskning. Ändringar var endast av
redaktionell karaktär. Smärre ändringar av den delegerade förordningen behöver
också genomföras. På kommande möte den 13 juli ska röstning istället ske. Alla
ändringar avser reglerna för medlemsländernas rapportering av olika uppgifter
avseende producentorganisationer inom olika sektorer. Ändringarna innebär vidare
att regelverket harmoniseras för de olika produktsektorerna där
producentorganisationer kan bildas.

3 Nytt elektroniskt system för olika
handelsdokument
Fortsatt information om kommissionens arbete med att bygga ett EU-system för
licenser och andra handelsdokument som är knutna till import och export av varor
till och från EU. Systemet ska även kunna hantera kommunikationen med
ländernas tullmyndigheter. Konsultationer med medlemsländerna visade på att det
behövs ett system där både de nationella licenssystemen och EU-systemet ingår
eftersom vissa länder helt och hållet ville använda sig av EU-systemet vid
licenshantering medan en majoritet av ländera ville fortsätta med de nationella
systemen. Uppbyggnaden av EU-systemet fortskrider och systemet förväntas
kunna tas i drift 2023-2024.

Jordbruksverket | Besök: Vallgatan 8 | Post: 551 82 Jönköping | 0771-223 223
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2022-06-14

4 Marknadstransparens
Kommissionen informerade om hur de nya kraven på prisrapportering efterlevs av
medlemsländerna. Det har nu blivit tydligare att länderna inte har så dålig
uppfyllandegrad vad gäller rapporteringen eftersom det har klargjorts
(frågeformulär) så att både kommissionen och länderna är nu överens om vilka
rapporteringsskyldigheter som verkligen föreligger. Sammantaget kan dock
rapporteringen förbättras av de flesta länderna. De nya ISAMM-formulären
avseende rapportering av lageruppgifter för spannmål, oljeväxter och utsäde
kommer att bli tillgängliga under nästa vecka.

5 Ändringar i förordningen 2020/761 och 2020/1998
Kort redovisning av ändringar avseende import av vissa varor inom tullkvoter för
Nya Zeeland gjordes av kommissionen. De ändringar som föreslås är justeringar av
tullkvotskvantiteter eftersom Nya Zeeland har haft synpunkter på hur
tullkvotsvolymer fördelats mellan EU och UK efter Brexit. Liknande ändringar har
genomförts tidigare för andra länder och fler ändringar kommer att bli aktuella i
takt med att EU kommer överens med sina handelspartners om vilka justeringar
som ska gälla. De kvantitetsjusteringar som görs för Nya Zeeland avser följande
tullkvoter: TRQ 09.4454 nötkött - kvantiteten höjs till 1 102 ton, TRQ 09.0147 kvantiteten för skummjölkspulver sänks till 62 917 ton samt höjs kvantiteten
fårkött till 125 769 ton för TRQ 09.2109, 09.2110, 09.2013. Andra ändringar som
sker är mer av redaktionell karaktär.

6 Handelsliberaliseringen gentemot Ukraina
På grund av att tullarna för import av varor från Ukraina till EU har suspenderats
t.o.m. juni nästa år påverkas även den import som sker inom tullkvoter av
ukrainska produkter. Det säkerhetsbelopp som har ställts till förfogande av
importörer vid import inom tullkvoter behöver således inte längre eftersom fri
import kan ske. Säkerheten ska därför frisläppas om giltighetstiden för
importlicensen ännu inte har gått ut samt att det är samma varor som tullkvoten
gäller för som har importerats.
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