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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 13 mars 2019
Sammanfattning: Röstning om fördelningen av medel i skolprogrammen, fortsatt diskussion
om tullkvoter och diskussion om åtgärder för ökad marknadstransparens i EU.

1. Skolprogrammen för mjölk samt frukt och grönt
Kommissionen presenterade ett genomförandebeslut om fastställande av
medlemsländernas budget för skolåren 2018/19 och 2019/20.
I de fall något eller några länder meddelar att de inte kommer att utnyttja sin budget
kan andra länder begära att få del av dessa outnyttjade medel. Medlemsländerna kan
också inför varje nytt skolår begära omfördelning av maximalt 20 procent av sin
budget mellan skolprogrammen. Sverige har begärt att 20 procent av
skolfruktsbudgeten för skolår 2019/20 ska överföras till skolmjölk.
För skolåret 2018/19 är Sveriges tilldelning 9 400 831 euro och för skolåret 2019/20 är
tilldelningen 8 998 717 euro. Den totala budgeten för skolåret 2019/20 är 145 068 962
euro för frukt och grönt och 104 931 038 för skolmjölk.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2. Tullkvoter (TRQ)
De interna konsultationerna är klara och kommissionen presenterade uppdaterade
versioner av den delegerade- och den genomförande akten. Kommissionen
presenterade de ändringar som gjorts efter synpunkter från juridiska enheten. Röstning
och beslut av förordningarna beräknas kunna ske innan i juli i år.
De flesta ändringar som gjorts är för att förtydliga texten och innebär inga
substansändringar. Den viktigaste ändringen som kommissionen föreslår är i artikel
9.1. Enligt förslaget får en importörs referenskvantitet inte överstiga 15 procent av den
tillgängliga kvotkvantiteten i den aktuella kvotperioden.
Ett par länder ansåg att en gräns på 15 procent kan leda till att importörerna bildar
skalbolag medan andra menade att gränsen är bra.
DG Taxud svarade på frågor om tullhantering. Det blev en lång, mycket teknisk
diskussion med experter från några länder. Diskussionen handlade om sms databasen
och om det är möjligt att koppla ihop olika datasystem för att underlätta för
medlemsländernas tullmyndigheter.
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När det gäller genomförandeakten hade kommissionen fått många synpunkter från DG
Taxud, DG Trade och juridisk service. De flesta kommentarerna var av teknisk
karaktär.
Eftersom dokumenten skickades ut dagen innan mötet bad kommissionen
medlemsländerna att skicka in skriftliga kommentarer.
3. Marknadstransparens
Kommissionen inledde med att informera om ett möte med olika intressenter (Copa,
Organic in Europe, EuroCommerce, Food Dring Europe m.fl.). Kommissionen menade
att man har bra koll på priserna i producent- och konsumentled men att det är svart
däremellan. Livsmedelsföretagen och detaljhandeln är inte så pigga på att börja med
prisrapportering.
Kommissionen presenterade ett uppdaterat dokument med förslag på ytterligare
rapportering av priser för olika produkter än de som för närvarande rapporteras i
ISAMM. Kommissionen vill att ytterligare ett 30-tal olika priser ska samlas in. Det är
viktigt att fastställa vilka som är de representativa produkterna. För att priserna ska bli
representativa måste de omfatta en tredjedel av handeln. Kommissionen menar att det
är störst behov öka rapporteringen för mjölk, kött samt frukt och grönt.
Flera länder ansåg att kommissionen måste göra en cost/benefit analys innan
ytterligare rapporteringskrav införs.
Kommissionens plan är att starta den nya rapporteringen försiktigt med ett fåtal
produkter. Eftersom det nya dokumentet delades ut vid sittande möte bad
kommissionen medlemsländerna att skicka in skriftliga synpunkter.
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