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Information från kommittémöte för exportbidrag
och licenser den 13 januari 2016
Sammanfattning:


Kommissionen uppdaterade kommittén om processen för ändringen av
följande fyra delegerade akter: licenser, privat lagring & offentlig
intervention, ISAMM och producent samverkan. Kommissionen
presenterade mindre ändringar i akten för licenser.



Kommissionen fortsatte diskussionen om genomförandeakterna för
offentlig intervention & privat lagring och licenser. Kommissionen
presenterade mindre ändringar i förslagen som ännu inte är helt klara.
Kommissionen beräknar ändå att rösta om förslagen den 27 januari.



Kommissionen introducerade ett utkast om gemensamma och specifika
regler för handelsnormer. Kommissionen räknar med att diskussionen
kommer pågå fram till sommaren 2016.

Från Sverige deltog Claes Renström, Jordbruksverket, på mötet.
1. Uppdateringar om fyra delegerade akter
Under det senaste året har fyra delegerade akter diskuterats i kommittén.
Kommissionen informerade endast kommittén om statusen på den delegerade
akten (kommissionen kan bestämma själv) för licenser,


Produkter som importeras under de s.k. abatimento-kvoten (sorghum och
majs) till Spanien och Portugal ska kräva licens, artikel 2.1 (f).



Säkerheter under 100 euro inte ska behöva ställas (flyttad från
genomförande akten), artikel 4.



Alla skrivningar om förutfastställelse, som hör till exportbidrag, är
borttaget i förslaget.



Artikel 7 om frisläppande och förverkan av säkerheter är delvis
omskriven.



En ny, artikel 8, är tillagd om notifieringar.



I artikel 9 om hampa så är skrivningar om exportbidrag borta.
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Två medlemsstater frågade om hänvisningen i artikel 14 är rätt. Kommissionen
menade att hänvisningen ska vara till hampa. En medlemsstat frågade också om
hänvisningen i till exportbidrag i artikel 5.3 är aktuell i skenet av WTO-avtalet
där exportbidrag ska tas bort. Kommissionen ska titta på skrivningen.
För de övriga delegerade akterna – privat lagring & offentlig intervention,
ISAMM (elektronisk rapportering mellan medlemsstaterna och kommissionen)
och producentsamverkan hade inget nytt skett sedan förra mötet.
2. Handelsnormer
Kommissionen berättade man nu vill dra igång arbetet med det horisontella
arbetet för handelsnormer. Bakgrunden till översynen av handelsnormer inleddes
med ett s.k. förenklingsmöte 6 februari 2015 om handelsnormer. Mötets
slutsatser var att man för handelsnormer behövde; jämföra sig på EU-nivå,
harmonisera/förenkla, ha mera riskbaserade kontroller och stödja sig på olika
internationella standarder (t.ex. CODEX). I EU är det 10 produktsektorer som
har handelsnormer. De olika regelverken återfinns i 15 olika förordningar.
Kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp för arbetet med handelsnormer. I
gruppen ingår personer med sektorsspecifik kunskap och det horisontella
perspektivet. Kommissionen presenterade sitt drygt 100 sidiga arbetsdokument
om handelsnormer. Kommissionen har i ett första steg fört samman alla
regelverk till ett och samma. Föråldrade skrivningar och hänvisningar har tagits
bort.
Kommissionen har ännu inte gjort några substansändringar i dokumentet.
Substansändringar ska diskuteras på specifika sektors möten. Dokumentet har
följande övergripande struktur; definitioner, kvalitet, märkning, certifiering och
marknadskrav, officiella kontroller och rapporter. De olika delarna innehåller
både generella och specifika aspekter.
Kommissionen vill till mötet den 27 januari ha en diskussion om dokumentets
struktur och generella aspekter. En medlemsstat uttryckte oro för hur
koordinering skulle se inom kommissionen mellan de specifika och horisontella
aspekterna. Kommissionen menade att man har full koordinering i och med den
inrättade särskilda arbetsgruppen. Kommissionen kommer skicka ut en ny
version av dokumentet på onsdag. Kommissionens räknar med att vara färdig
med arbetet till sommaren 2016.
3. Tullkvoter
Kommissionen skulle återkomma om diskussionen om tullkvoter.
4. Regler för licenser
Kommissionen gick igenom sitt utkast nummer 6 till genomförandeakt för
licenser. Utkastet omfattar huvudsakligen språkliga ändringar och mindre
justeringar. Kommissionen gick igenom de olika artiklarna och i förekommande
fall medlemsstaternas synpunkter:
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Artikel 2.5, här ska licenser verifieras, men en medlemsstat menade att
problematiken med medlemsstaterna olika lösningar, elektroniska
licenser vs papperslicenser, inte nämns.



Artikel 4, EORI-numret, kommissionen informerade att ett stycke hade
fallit bort som handlade om ansökan.



I artikel 9, tulldeklarationen, här ville två medlemsstater att
licensnummer ska anges i fält 2 istället/alternativt till fält 23 och 25.



Artikel 13.2, här finns två tillägg dels att licensmyndigheten kan skicka
tillbaka licensen till tullmyndigheten om det finns felaktigheter dels att
det vid mindre fel och uppenbara fel att inte någon myndighet behöver
skicka tillbaka ansökan till annan myndighet utan kan justera själva.



Artikel 14.2, vid export har kommissionen förlängt tidsgränsen för när
varor måste ha lämnat EU från 60 dagar till 150 dagar. Detta är en
anpassning till nya tullregler och att EU växt och blivit större, en export
tar längre tid.



Artikel 14.6, när licensen upphör att gälla ska licensmyndigheten ta emot
styrkande av exporten och att produkterna lämnat EU inom 180 dagar
(tidigare 60 dagar). Kommissionen menade att den förlängda tidsgränsen
är en anpassning till den nya proceduren i artikel 14 för styrkande av
utförsel. Vid tekniska problem kan tidsgränsen förlängas till 730 dagar
(tidigare 300 dagar).



Artikel 15, ersättningslicenser, två medlemsstater vill i artikel 15.2 lägga
till skrivning om olika exporttullkvoter.



Artikel 17, hampafrö annat än för utsäde, kommissionen presenterade en
reviderad skrivning om hur utbytet mellan medlemsstaterna ska gå till.



Artikel 18, notifiering för vitlök, en medlemsstat påpekade att artikel
finns skrivning om s.k. nollrapporter. Medlemsstaten önskade att denna
notifiering endast behövde ske om det fanns något att rapportera.

I bilagan till genomförande akten framgår vilka produkter som kräver licens.
Kommissionen har som de informerat tidigare lagt till ett antal KN-nr för vitlök
som dock endast ska finnas kvar fram till 1 oktober 2017. Kommissionen har
dessutom uppdaterat vägledningen för hur papperslicenser ska hanteras.
Kommissionen vill ha kommentarer på utkasten senast tisdag nästa vecka.
5. Regler för marknadsintervention och privat lagring
Kommissionens senaste förslag till ändring av reglerna för marknadsintervention
och privat lagring omfattar huvudsakligen språkliga ändringar och mindre
justeringar. Kommissionen gick igenom de substansförändringar som föreslås:


Artikel 9, anbud och erbjudande inom offentlig intervention, något
förlängd tid för rapportering för medlemsstaterna.
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Artikel 17, om inte leveransordern hanteras inom fastställd tidsgräns ska den
utbetalande myndigheten informera aktuell aktör som ger en ökad flexibilitet.



Artikel 17 och 18, leveransorder och leveranser för spannmål och ris, en
medlemsstat ville ha förlängda tidsgränser.



Transportkostnader, artikel 19, ett förtydligande att kommissionen ersätter
medlemsstaternas utlägg upp till vissa avstånd.



Möjligheten till villkorligt övertagande enligt det gamla regelverket artikel 31 i
1272/2009 är borttagen. Kommissionen har därför gjort ett tillägg i artikel 22.



Artikel 41, ansökningar och anbud inom privat lagring, något förlängd tid
för rapportering för medlemsstaterna.



Artikel 50, notifiering för slutande av kontrakt privat lagring, kommissionen
hade kortat tiden från 5 dagar till 2 dagar, en medlemsstat önskade längre tid
för notifieringen.



Kapitel IV om livsmedelshjälp tas bort för att inte fördröja röstningen.
Kommissionen sa att det kommer senare att läggas till i regelverket.



Artikel 56-61, kontroller, här ville en medlemsstat ha mera precisa
formuleringar. Kommissionen ansåg deras skrivningar var mera flexibla och
enkla. En medlemsstat önskade tillämpa riskanalys istället för 5 % i artikel 59,
övertagande av spannmålslager. Kommissionen avvisade förslaget. En
medlemsstat ville också ha längre tidsgränser i artikel 60.2, 60.4 och 61.1,
privat lagring och rapportering. En medlemsstat menade att om ordet date
ströks i artikel 60.4 kan också utlagringsdagen inkluderas för kontroll.
Kommissionen trodde att detta var möjligt.



Artikel 61, rapport av kontroller, en medlemsstat frågade om de fem
arbetsdagarna började räknas när alla analyser var klara. Kommissionen
bekräftade detta.



Artikel 65 och 66, notifieringar, kommer att tas bort för att sedan
återintroduceras i förordningen eller i någon annan notifieringsförordning/pris
och produktionsförordning.



I bilagan för kvalitetsparametrar har kommissionen lagt att från den 1 juli 2017
gäller reglerna när ny nivå och justeringar för proteinhalten ska introduceras.

Kommissionen vill ha kommentarer på utkastet senast tisdag nästa vecka.
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6. ISAMM
Kommissionen ska återkomma med en genomförande akt för det elektroniska
rapporteringssystemet mellan medlemsstaterna och kommissionen (ISAMM).
7. Övriga frågor
Två medlemsstater frågade om WTO-beslutet om slopade exportbidrag påverkar
förenklingsarbetet. Kommissionen studerar just nu frågan och ska återkomma.
Nästa möte planeras till onsdagen den 27 januari.
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