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Rapport från expertgruppen och kommittén för
trädgårdsprodukter den 27 november 2017
Sammanfattning


Information och diskussion om kommande förändringar i delegerade och
genomförandeakterna med anledning av förändringar i CMO
(2013/1308).

Expertgruppen för delegerade akter
1. Trädgårdsprodukter
Kommissionen förklarade att omnibusförordningen delats upp och att detta är
anledningen till att frågor hemmahörande i expertgruppen och kommittén för
trädgårdsprodukter vid detta tillfälle diskuteras på vinmötet.
Genomförandeförordningen (EU) nr 2017/892 kommer att röstas på nästa möte i
expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter den 12 december.
1.1 Kommissionens delegerade förordning som ändrar (EU) nr 2017/891
vilken kompletterar (EU) nr 1308/2013
Kommissionen gick igenom de kommande ändringarna och informerade även om att
dokumenten är arbetsdokument som inte ännu granskats av rättstjänsten.
-Transnationella producentorganisationer, definitionen har ändrats så att även
associations kan ingå.
-Kommissionen förklarade rörande unionens medfinansiering att den får utökas från
50% till 60 % om en sektororganisation har en marknadsandel på mindre än 20 %.
Regeln är inte ny, men förtydligas genom ny artikel numrerad 25. Medlemsländerna
måste beräkna andelarna varje år och kommissionen ville förtydliga att
marknadsandelen beräknas utifrån referensperioden i artikel 23. Detta har tidigare varit
föremål för missförstånd i flera medlemsländer.
-Förtydligande under artikel 31 angående leasing. Leasing får finansieras genom
driftsfonden genom en utbetalning eller i flera delbetalningar. Tidigare var skrivningen
”en utbetalning eller flera lika stora delutbetalningar”.
-Kommissionen förklarade systemet med coaching och vilka kostnader som omfattas.
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-Rörande nationell finansiering har kommissionen försökt förenkla. Det är inte tillåtet
att ge mer stöd än 10 % av PO:s omsättning.
-Tillämpningsbestämmelser till artikel 56 och 57 kommer i genomförandeförordningen
och ska tillämpas från 2019.
Diskussion och frågor
Ett land saknade en del detaljer rörande gemensamma fonder i artikel 40 och i ny
artikel 51 om coaching. Förstod inte heller varför man infört gränsen på 10 % rörande
nationell finansiering.
Ett land ville ha en definition på ”replenishment of funds” när det gäller gemensamma
fonder under artikel 40. Är det möjligt att gå utöver det ursprungliga beloppet?
Ett ytterligare land förklarade att kommissionen bör klargöra kring gemensamma
fonder (artikel 40) vad som menas med ”adverse market conditions” och redogöra för
hur ofta fonden får fyllas på.
Ett land var generellt kritiska till att det i ”explanatory memorandum” står att frågorna
redan har diskuterats då man menar att detta inte stämmer fullt ut. Under artikel 31.6
om installationer, ansåg landet att man inte böre ta bort skrivningen ”identical”
eftersom det kan leda till osäkerhet. Därtill ansåg landet att artikel 40 är godtagbar om
det enbart rör stöd för det administrativa upprättandet av fonderna, men man befarade
att gemensamma fonder kan användas för att utöka fonderna. Landet ställde sig även
frågande rörande 51 b om coaching, vad menas med non-members? Kommissionen
avbröt här och bad om skriftliga kommentarer.
Ett land kommenterade om coaching, att det finns ett behov att utveckla och stärka
marknaden.
Ett annan land kommer att skicka skriftliga kommentarer, men välkomnar förenklingar
för den årliga rapporteringen. Landet sa sig inte vilja ha nationella indikatorer, utan
ansåg att kommissionen ska se till att förordningen tillämpas lika.
Ytterligare ett land kommer att sända in skriftliga kommentarer, generellt menade man
att det är för tidigt att rösta om förordningen 2017/892 den 12 december. Höll med om
att det behövs förtydliganden kring artikel 40 där ett annat land tidigare kommenterade
rörande ”adverse market conditions”, samt kommentarer om åtgärder är frivilliga eller
obligatoriska rörande coaching.
Kommissionen berättade att genomförandeakten ska röstas på nästa kommitté som är
den 12 december och även den delegerade akten bör vara färdig då. Skriftliga
kommentarer bör därför skickas in omgående.
Som svar angående synpunkten om explanatory memorandum svarade kommissionen
att denna text bara finns till för information.
Rörande transnationella producentorganisationer, så kan dessa innehålla såväl
producentorganisationer som andra transnationella associationer, alltså inte enbart
organisationer. Kommissionen förklarade att svaret på en del av ländernas frågor kan
återfinnas i genomförandeakten och dess bilagor.
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Kommissionen sa sig vilja undvika felanvändning av EU-fonder.
Angående coaching ansåg kommissionen att en fördel är att man kan få in fler
producenter i kedjan men åtgärden är frivillig.
Kommissionen upplyste om att omnibus kommer att diskuteras även under
eftermiddagen. Synpunkter kan tas emot, men omnibus kommer att röstas den 12
december.

Kommittén för trädgårdsprodukter
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.1 Frågor till omröstning
Inga frågor gick till omröstning.
2. Trädgårdsprodukter
2.1 Kommissionens genomförandeförordning som ändrar (EU) nr
2017/891 vilken kompletterar (EU) nr 1308/2013
Kommissionen gick igenom ändringarna i förslaget. Man har lagt in en punkt i
omnibus om vin i dokumentet för att förenkla. Medlemsländerna ska notifiera
kommissionen om de använt sig av möjligheten att berika extra med 0,5 %. I bilagorna
ersätts hela bilaga II i förordningen.
Ett land ville inkludera nya indikatorer samt en del som tagits bort. Dessutom
efterfrågades förtydligande om transnationella organisationer.
Ett land undrade över vad det är som ska rapporteras 1 januari 2019 och av vem.
Landet ansåg även rörande artikel 39 att den är onödig eftersom importtullar redan
regleras.
Ett land ville ha mer genomföranderegler som förtydligar.
Ett land hade synpunkter på att ett formellt förfarande rörande berikning ersätts av
notifiering. Man ansåg även att kommissionen bör upplysa övriga MS om de
notifieringar rörande berikning som de har mottagit.
Ett land kommer att skicka skriftliga kommentarer om indikatorer. Kommissionen
ville ha in synpunkter omgående till Luc Berlottier. Rörande indikatorer är det nu eller
aldrig! Kommissionen betonade att omnibus och annat röstas den 12 december.
Nästa möte
Datum för nästa möte är fastställt till den 12 december 2017.

