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RAPPORT
2017-12-12

Rapport från expertgruppen och kommittén för
trädgårdsprodukter den 12 december 2017
På grund av dåliga väderförhållanden med försenade flygresor till följd kunde SE
endast närvara på en mindre del av mötet. Rapporten baserar sig därför på
Kommissionens minnesanteckningar.

Sammanfattning


Röstningspunkten för genomförandeakten (EU) 2017/892 flyttades fram
till mötet om vin den 30 januari.

Expertgruppen för delegerade akter
1. Trädgårdsprodukter
1.1 Anpassning av 2017/891 (delegerade akten)
Eftersom det var många medlemsländer som anlände sent under mötet gav
Kommissionen möjlighet till att ställa frågor och lämna kommentarer om
förändringarna i förordningarna (EU) 2017/891 och 2017/892 efter mötets
avslut. Kommissionen skulle återkomma med eventuella ändringar i akterna
utifrån de frågor och kommentarer som framkommit under och efter mötet.
1.2 Anpassning till FN/ECE:s normer
Diskussioner om anpassningen av handelsnormerna pågår och förändringar som
antagits i UNECE i november kommer att läggas till i (EU) 2011/543. Därefter
kommer medlemsländerna att få möjlighet att diskutera ändringarna igen innan
den slutliga texten beslutas.
1.3 Effekterna av det ryska importstoppet
Under november 2017 under den senaste förordningen har 17 086 ton återtagits
från marknaden, till en kostnad av 5 572 089 euro. Italien har använt 90% av sin
tilldelning, tätt följd av Grekland och Spanien. Andra medlemsländer har använt
en mycket liten del av sin tilldelning.
Den totala mängden produkter som har återtagits från marknaden sedan det ryska
importstoppet startade under 2014 är nu 1 712 218 ton till en total kostnad av
495 119 035 euro.
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Kommittén för trädgårdsprodukter
1.1 Frågor som kan gå till omröstning
1.2 Tilläggsimporttullar för vissa frukter och grönsaker
Kommissionen har efter interna konsultationer kommit fram till att det inte krävs
något röstningsförfarande för att genomföra en förändring av vilka volymer som
ska vara utlösande för tillämpningen av tilläggsimporttullar. Förordningen
kommer att gälla under 18 månader.
1.2 Anpassning av 2017/892 (genomförandeförordningen)
Den planerade röstningen om genomförandeakten (EU) 2017/892 flyttades fram
och kommer att genomföras i samband med möte om vin den 30 januari 2018.
Kommissionen kommer att se över ändringarna i genomförandeakten utifrån
medlemsländernas kommentarer.
2. Trädgårdsprodukter
2.1 Marknadssituationen för frukt och grönsaker
KOM presenterade situationen för några utvalda produkter.
2.2 Internt prissystem
Kommissionen förklarade att de nya detaljerade reglerna som började gälla den 1
juni 2017 i kombination med ISAMMs horisontella prisregler som gäller från juli
2017, har inneburit en uppdatering och förenkling av det interna prissystemet.
2.3 Rapport från arbetsgrupperna ”Tomater”, ”Citrus”, ”Blommor och
prydnadsväxter” och ”Äpplen & päron.
Kommissionen presenterade de huvudsakliga resultaten av arbetsgruppernas
arbete. Inget dokument har skickats ut.
2.4 Lägesrapport om årsrapporter avseende år 2016
Kommissionen informerade om att alla årsrapporter avseende år 2016 har
kommit in. De kommer att analyseras på enklaste och mest resurseffektiva sätt.
2.5 Marknadssituationen för bananer
Kommissionen presenterade marknadssituationen för bananer vad gäller
produktionsprognos, priser och import.
2.6 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Nästa möte
Datum för nästa möte är ännu inte fastställt.
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