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Rapport
Datum
2021-05-13

Rapport från mötet i kommittén för gemensamma
marknadsfrågor den 11 maj 2021
1 Ändring av licensförordningarna 2016/1237 och
2016/1239
Licenskravet vid export av ris från EU ska tas bort, vilket innebär att även krav på
att ställa säkerhet och att ange giltighetstid för dessa licenser tas bort. Ändringar
kommer att ske både i den delegerade- och genomförande förordningen.
Ikraftträdande och publicering av ändringarna beräknas bli i början av augusti i år.

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.
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-kvarn metoden (Tullverkets
ansvarsområde). Även i denna förordning genomförs tekniska ändringar för olika
tullkvoter utan att importvolymens storlek ändras.
Publicering av beslutade ändringar är planerad till 21 juni. Tidplanen innebär att de
nya kvantiteterna gäller för licensansökningar som görs 1-7 juli 2021 men det finns
undantag för vissa tullkvoter (anges i förordningen).

3 Kommande förordningsändringar
Kommissionen hade identifierat nedanstående förordningar som lämpliga att ingå i
förenklingsarbetet för regelverket som styr EU:s handel med tredje länder.
Medlemsländerna har till den 21 maj på sig att inkomma med synpunkter och egna
förslag till ytterligare förordningar som bör förenklas.

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

Jordbruksverket

Förordning
1312/2008
642/2010
1375/2007
402/2008
972/2006
504/2007
951/2006
705/2014
1295/2008
3330/94

2810/95

2021-05-13

Område
Fixing the conversion rates, the processing costs and the value of the by-products for the
various stages of rice processing
Rules of application (cereals sector import duties)
Imports of residues from the manufacture of starch from maize from the US
Procedures for the importation of rye from Turkey
Laying down special rules for imports of Basmati rice and a transitional control system for
determining their origin
Additional import duties in the milk and milk products
Additional import duties and representative prices in the sugar sector
Fixing the import duty on broken rice
The importation of hops from third countries
On the tariff classification of certain poultry cuts and amending Regulation (EEC) No 2658/87
on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (eggs and
poultry)
On the tariff classification of pig carcases and half-carcases and amending Council Regulation
(EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs
Tariff

4 Marknadstransparens
Den här gången redovisade kommissionen inte bara hur långt medlemsländerna
hade kommit i sina rapporteringar av nya prisuppgifter (flertalet länder ligger efter
i rapporteringen) utan även exempel (eko mjölk) på var och hur dess prisuppgifter
kommer att publiceras på kommissionens hemsida
(https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html)

5 Övriga frågor
Kommissionen uppmanade medlemsländerna att meddela kommissionen om de har
problem med att få behörighet till SMS-databasen som ligger under DG Taxud
samt att rapportera in godkända PO, APO, och BO i enlighet med artikel 154 och
158 i 1308/2013.
Nästa möte är onsdagen den 16 juni.
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