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Rapport
Datum
2021-07-23

Rapport från mötet i kommittén för gemensamma
marknadsfrågor den 14 juli 2021
1 Ändring av tullkvotsförordningarna 2020/761 och
2020/1988
Ändringar föreslås i genomförandeförordningarna 2020/761 för importtullkvoter
som inte administreras enligt först till kvarn metoden samt i genomförandeförordning 2020/1988 där ansökningarna administreras enligt först till kvarnmetoden. Ändringar behöver göras efter överenskommelser med USA och
Australien och efter att EU slutit överenskommelser med Argentina, Thailand och
Indonesien avseende uppdelningen av importvolymer mellan EU och UK på grund
av Brexit. Kommissionen har vissa problem med avtalet med Indonesien eftersom
man inte fått någon notifiering från dem och då går det inte att implementera
ändringarna. Ändringarna kommer därför att införas i två steg.

2 Marknadstransparens
Kommissionen hade ingen ny information om införandet av ”Market Transparency
Regulation” från 2019. Kommissionen meddelande ändå att de fått 18 nya
meddelanden och tackade för de två som kommit från NL respektive SE.
Kommissionen bad MS att när de skickar data så är det bra om de också meddelar
hur de har fått fram datan för att kommissionen ska kunna veta om den är
jämförbar med annan inskickad data.

3 Övriga frågor
i)

Ett MS framförde att importörerna rapporterar om störningar i
importen från Thailand och Brasilien. Den ändring som innebär att
certifikat krävs ska börja gälla 1 jan 2022 och inte 1 juli 2021 men har
redan börjat tillämpas. Information om detta behöver gå ut.

ii)

Ett MS framförde att företag efterfrågar en förlängning av tullkvoten
för ris med två månader. Det är för närvarande stora problem med
logistiken (brist på containrar) och AT undrade om det kan klassas som
force majeur.
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Kommissionen refererade till art 16 i 1239/2016 och sade att MS har
möjlighet att avgöra om det rör sig om force majeur men att de måste
göra bedömningar från fall till fall.
iii)

Ett MS framförde att när det gäller import av fruset kött så är kravet att
det ska hålla minus 12 grader. Fruset kött importeras vanligen med båt
och då inträder varorna på EUs territorium när de är 12 miles utanför
hamnarna vilket betyder att det inte går att kontrollera temperaturen
vid denna tidpunkt. Temperaturen bör därför kontrolleras när varorna
har tullklarerats och produkterna släppts i fri cirkulation.
Kommissionen svarade att de har förståelse för att det inte går att
kontrollera temperaturen till havs. Men, framförde kommissionen, det
går inte att ändra enligt det förslag som DE fört fram eftersom EU då
skulle öppna upp för att färskt kött importeras och sedan fryses in när
det kommit till EU. Kommissionen är öppna för bra lösningsförslag
som fungerar.

iv)

Ett MS efterfrågade tillämpningsregler för Marockanska tomater men
fick ingen kommentar från kommissionen.

v)

Kommissionen framförde att de arbetar med att ta fram ett sökverktyg
för frågor och svar om horisontella frågor. Så fort det är klart kommer
de att skicka ut en länk till sidan.

vi)

Kommissionen meddelade också att för import från Argentina finns
nya tullkvoter för vitlök och för fågel. Dessa kommer att träda ikraft
nästa tullkvotsperiod.
09.4288 vitlök - juni 2022
09.4289 fågel - januari 2022
09.4290 fågel – juli 2022

vii)

Kommissionen meddelade att importkvoterna för fågelkött 09.4268
(import från alla tredje länder) och 09.4269 (import från Kina) har haft
mycket högt söktryck vilket lett till mycket låg tilldelning. Någon
ändring behöver därför genomföras.

Slutligen meddelade kommissionen att ett extra expertgruppsmöte kommer att
hållas den 11 augusti för att diskutera otydligheten i regelverket rörande
ursprungsregler.
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