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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 15 maj 2019
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om både TRQ och marknadstransparens.

1. Tullkvoter (TRQ)
Fortsatt diskussion avseende det nya regelverket för tullkvoter. Inga nya versioner av
den delegerade- eller genomförande förordningen hade gjorts tillgängliga innan mötet.
Kommissionens interna konsultation är nu klar även om det finns några
frågeställningar kvar att diskutera. Kommande nya ändringar som ska göras i TRQregelverket är bl.a. följande:


Kravet på bevis om att historisk handel har skett inom tullkvoter där en
referenskvantitet fastställs för importören tas bort eftersom referenskvantiteten
utgör detta bevis istället..



Möjligheten till överförande av TRQ-licenser gäller bara för importlicenser.



Ytterligare tydliggörande om att när det nya regelverket väl har trätt ikraft så
kommer det ändå att inte gälla för vissa importkvoter där påbörjad kvotperiod
ännu inte har avslutats. I de fall kvotperioderna inte är avslutade så träder
regelverket i kraft när första ansökningsperioden börjar för en importkvot.



Tydligare regler för när importlicenser ska utfärdas i samband med
kommissionens publicering av fördelningskoefficienten samt ska även
förtydligande göras gällande giltighetstider för licenser.

Röstning av förordningen planeras att ske innan sommaruppehållet.
På fråga framkom att importkvoten för fryst nötkött (09.4003), tvärtemot dagens
gällande regler, inte ska omfatta kylt kött när det gäller tillträde och fastställande av
referenskvantiteten för importörerna inom denna importkvot. Det är bara fryst kött som
ska ligga till grund för detta. Kommissionen motiverar ändringen med att ett restriktivt
tillvägagångssätt behövs för att undvika stora ansökningsmängder som i sin tur innebär
låga tilldelningskvantiteter för importörerna. Dessutom menade kommissionen att i
praktiken kommer det inte att bli så stor förändring för berörda importörer eftersom
minskningar i referenskvantitet kommer att uppvägas av högre tilldelning ur
importkvoten när kylt kött inte längre ska inkluderas i den beräkningen.
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Kommissionen informerade även om att berörda branschorganisationer inte heller hade
några större invändningar mot ändringen.
Några medlemsländer var mycket frågande till att denna ändring görs eftersom de hade
uppfattningen sedan tidigare möten att nuvarande regler för denna kvot skulle gälla
framöver. Det påpekades att ändringen leder till förändrade konkurrensförhållanden för
dagens importörer som har en referenskvantitet baserat på en större andel kylt kött än
fryst kött och såldes kommer dessa att missgynnas. Även några andra medlemsländer
var tveksamma till ändringen men samtidigt lyfte fram att kommissionens analys
åtminstone var objektiv till skillnad från partsintressen, analysen måste dock redovisas
för medlemsländerna.
2. Marknadstransparens
Fortsatt diskussion om kommissionens pågående arbetet med att skapa ökad
marknadstransparens för olika aktörer inom livsmedelskedjan. Marknadstranparens är
en av tre delar i kommissionens arbete med att få en bättre fungerande
livsmedelskedja, de andra två områdena är regelverket kring otillbörliga
handelsmetoder samt stärkandet av producentorganisationerna. Kommissionen
underströk också att både Rådet och EP har beslutat om att åtgärder för att öka
marknadstransparensen ska vidtas.
Jämfört med föregående ändringsförslag hade inga större förändringar skett i utkastet
till ändringar av förordning 1185/2017. Förordningen innehåller bland annat
prisrapporteringskrav för medlemsländerna för olika produkter, den övervägande delen
som ska läggas till är inköpspriser i leden efter primärledet samt att flertalet
prisuppgifter avser kött- och mejerisektorerna.
Även om en majoritet av medlemsländerna är positiva till att införa utökad
prisrapportering för att på så sätt skapa mer marknadstransparens så anser samma
länder att administrationskostnaden förväntas bli för hög samt att det krävs längre tid
för att bygga upp rapporteringssystemen. Andra mer kritiska länder till
kommissionens förslag till ökad prisrapportering lyfte bland annat fram den ökade
administrationskostnaden och svårigheterna med att göra en korrekt jämförelse mellan
medlemsländernas rapporterade priser. Ett land menade dessutom att ökad
marknadstransparens kan lika väl uppnås genom exempelvis studier över hur
förädlingsvärdena fördelar sig i livsmedelskedjan i enskilda länder och i EU. Några
andra länder menade att marknadstransparensen redan var tillräcklig.
Kommissionen hade liten förståelse över att administrationskostnaden skulle bli så
mycket högre då de flesta rapporteringssystem (ISAMM) redan finns på plats.
Kommissionens menade vidare att det primära syftet inte alls var att ta reda på hur
förädlingsvärdena fördelade sig i livsmedelskedjan utan insamlande priser ska i stället
publiceras på kommissionens hemsida https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
för att på så sätt ”shed a light” över situationen i olika länder vad gäller prisnivåer.
Kommissionen påpekade vidare att förslaget är baserat på att förbättra
marknadstransparensen i hela EU.
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