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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 11 april 2019
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om både TRQ och marknadstransparens.

1. Tullkvoter (TRQ)
Fortsatt diskussion avseende det nya regelverket för tullkvoter. Nya versioner (28:e i
ordningen) av både den delegerade- och genomförande förordningen hade gjorts
tillgängliga innan mötet. Sammanfattningsvis framkom bland annat följande under
mötet:


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



Förtydligande om att vitlökskvoten från Kina görs om till en tullkvot utan en
uppdelning på traditionella och nya importörer. Tullkvoten för vitlök från
Argentina är dock oförändrad beroende på ingångna handelsavtal. Fastställande
av referenskvantitet och registrering i LORI gäller för Kina-kvoten.



I de fall referenskvantitet gäller för olika importkvoter gäller också att importen
måste ha skett från det land kvoten avser.



Ändringsförslag avseende införande av en gräns (15 %) för hur stor en
referenskvantitet kan uppgå till för varje importör finns ännu så länge kvar i
förordningen, enligt kommissionen var uppfattningen 50-50 bland
medlemsländerna huruvida en sådan gräns ska införas eller inte



Kommissionen skulle tydliggöra texterna om när förordningarna träder i kraft.
Tanken är regelverket ska träda i kraft den 1 januari 2020 för vanliga kvoter
och den 1 juli 2020 för kvoter med krav på registrering i LORI. Detta kan
innebära att ansökningsperioden startar innan den 1 januari eller den 1 juli för
kvoter som faktiskt öppnas för ansökningar vid dessa datum. I de fall
kvotperioderna inte är avslutade vid års- eller halvårsskiftet så träder
regelverket i kraft när första ansökningsperioden börjar för en importkvot.

3. Marknadstransparens
Fortsatt diskussion om kommissionens pågående arbetet med att skapa ökad
marknadstransparens för olika aktörer inom livsmedelskedjan. Marknadstranparens är
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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.
Ett första utkast till ändringar i förordning 1185/2017 presenterades av kommissionen.
Förordningen innehåller bland annat prisrapporteringskrav för medlemsländerna för
olika produkter. I förhållande till de första diskussionerna om ökad
marknadstransparens så har kommissionen förslagit att endast lägga till produkter i
olika handelsled som medlemsländerna måste rapportera priser för. Tidigare förslag
inbegrep även t.ex. lageruppgifter och handelsmarginaler. Den övervägande delen som
läggs till är inköpspriser i leden efter primärledet samt att flertalet prisuppgifter avser
kött- och mejerisektorerna.
De länder som hittills varit mest kritiska till att utvidga rapporteringskraven ifrågasätte
nyttan i förhållande till den ökade administrativa kostnaden som ändringsförslagen
innebär för både företag och myndigheter samt svårigheter att jämföra olika
produkter/varor i senare del av livsmedelskedjan. Även länder som är positiva till att
utvidga rapporteringskraven har framfört behovet av att en cost-benefit analys bör
ligga till grund för vilka prisrapporteringskrav som ska läggas till i den nuvarande
förordningen.
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