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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 26 juli 2019
Sammanfattning: Röstning om ändringar i licensförordningen genomfördes men röstningen
om ändringar i förordningen för ökad marknadstransparens flyttades fram till september.
1. Import/export licenser
Kommissionen föreslår en ändring i förordning 1239/2019 med avseende på gällande
sista ansökningsdatum om denna infaller på en helgdag. Senaste arbetsdag innan
helgdag ska gälla om medlemsländerna inte beslutar om att även helgdagar kan vara
sista ansökningsdag. Ändringen röstades igenom på mötet.
2. Marknadstransparens utökad prisrapportering i 1185/2017
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. Röstning om ändringarna i 1185/2017 avseende
utökad prisrapportering för olika aktörer inom livsmedelskedjan genomfördes aldrig på
mötet eftersom det visade sig att varken kommissionens ursprungliga förslag eller det
modifierade förslaget på mötet erhöll någon majoritet för eller mot förslaget.
Röstningen flyttades istället fram till i september (troligen på mötet om horisontella
frågor den 11 september). Kommissionen var mån om att få igenom förslaget och
lovade att ändringar kan ske i förordningen om det visar sig att problem uppstår när
uppgifterna ska rapporteras i ISAMM av medlemsländerna. Kommissionen
uppmanade också alla medlemsländer att gå igenom det ändrade förslaget en gång till
innan röstningen samt även granska kommissionens tabell som visar hur på många nya
prisuppgifter varje land i praktiken kommer att behöva rapportera till kommissionen.
Det modifierade förslaget på mötet innehåller följande ändringar:
 Förordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2021 istället för 1 juli 2020
 Bilaga 1. Rapportering av pris på köttdetaljer behöver bara göras om landets
produktion utgör mer än 2 % av EU:s totala produktion av samma produkt.
 Bilaga II. Sista datum för rapportering förlängs till den 25:e i varje månad.
 Bilaga II. Rapportering av detaljhandels och tillverkares inköpspris på socker
och melass behöver bara göras om landets produktion utgör mer än 2 % av
EU:s totala produktion av samma produkt.
 Bilaga III. Bara risproducerande medlemsländer behöver rapportera lager av
ris.
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