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Dagordning inför expertgrupp och kommitté om
trädgårdsprodukter – 15 november 2016
Expertgruppen för delegerade akter
1. Frukt och grönsaker
1.1 Anpassning av 543/2011 (delegerad akt)
Kommissionen ska informera om hur det går med procedurerna för att få den nya
delegerade akten godkänd och publicerad.
1.2 Effekterna av det ryska importstoppet
Expertgruppen ska diskutera vilka effekter det ryska importstoppet har haft för
trädgårdsprodukter.

Kommittén för trädgårdsprodukter
1. Frågor som kan gå till omröstning
Tre frågor kan komma upp för omröstning.
1.1 Nationellt stöd i Italien avseende 2014 (ev)
Eventuellt ska mötet rösta om nationellt stöd till producentorganisationer i
Italien.
1.2 Importkvot för konserverad svamp från Kina (ev)
Eventuellt ska mötet rösta om att justera EU:s importkvoter med anledning av att
Kroatien blivit EU-medlem.
1.3 Importkvot för vitlök från Kina (ev)
Eventuellt ska mötet rösta om att justera EU:s importkvoter med anledning av att
Kroatien blivit EU-medlem.
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2. Nya skolprogrammet och nuvarande skolfruktsprogrammet
2.1 Strategier för skolprogrammet
Mötet ska diskutera kommissionens förslag till mall för hur medlemsstaterna kan
utforma sina strategier för det gemensamma skolprogrammet.
2.2 Kommande riktlinjer för skolprogrammet
Kommissionen ska lägga fram ett dokument som räknar upp punkter som kan
komma med i riktlinjerna för det gemensamma skolprogrammet.
2.3 Lägesrapport från dagens skolfruktsprogram
Kommissionen ska redogöra för hur dagens skolfruktsprogram utnyttjats hittills.
3. Trädgårdsprodukter
3.1 Anpassning av 543/2011 (genomförandeakten)
Kommissionen ska informera om hur det går med procedurerna för att få den nya
genomförandeakten godkänd och publicerad.
3.2 Årsrapporten om producentorganisationer
Kommissionen ska redovisa vilken data de har fått in och vad de fortfarande
saknar.
3.3 Marknadssituationen för frukt och grönsaker
Punkten brukar bestå av att kommissionen presenterar priserna de senaste
veckorna för några utvalda produkter.
3.4 Rapport från arbetsgrupper om tomater och prydnadsväxter
Arbetsgruppen för tomater möttes den 21 oktober, och för prydnadsväxter den 25
oktober. Kommissionen ska rapportera därifrån.
3.5 Övriga frågor, trädgårdsprodukter
Inga övriga frågor har anmälts i förväg.

