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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 16 januari 2019
Sammanfattning: Nya versioner av förordningar för TRQ som inte ändrats i sak
presenterades. Ytterligare information om fördelningen av tullkvoter mellan EU-27 och UK
med anledning av Brexit.
1. Tullkvoter (TRQ)
Kommissionen redovisade nya versioner (26:e i ordningen) av den delegerade- och
genomförande förordningen. eftersom dessa mest innehöll redaktionella ändringar i form av
tydliggöranden och flytt av text från genomförandeförordningen till den delegerade
förordningen.
Diskussionen kan sammanfattas enligt följande:








Kommissionen ska se över möjligheterna till att göra reglerna mer flexibla när det
gäller fastställande av referenskvantitet för vitlök från Kina och Argentina.
Kommissionen är fortsatt kritiska till att införa en gräns för hur stor en
referenskvantitet kan tillåtas bli vid företagssammanslagningar. De anser att en gräns
inte har någon större påverkan när det gäller problematiken med spekulation och
skalbolag. Dessutom är fler länder emot än för en sådan åtgärd i dagsläget.
Korrigering har gjorts för importkvot 09.4003 (nötkött), nuvarande regler fortsätter
att gälla.
Kommissionen bekräftade att det är möjligt att fler dellicenser kan tas ut för alla
licenser, nuvarande regler i licensförordningen gäller alltså.
Kommissionen ska se över kravet på att veterinärdokument ska gälla som
ursprungsbevis för vissa importkvoter då det är tveksamt om detta verkligen visar det
rätta ursprungslandet.
Röstning av det nya regelverket för TRQ beräknas ske i vecka 20 (maj).

2. Brexit – Tullkvoter
En förordning angående hur fördelningen av volymen inom nuvarande importkvoter
mellan EU-27 och UK när dessa lämnar EU har färdigställts i andra expertgrupper.
Förordningen kommer att gälla från och med den 29 mars 2019 i det fall att inget
utträdesavtal finns för UK. Mot bakgrund av omröstningen i det brittiska parlamentet
om att avvisa framförhandlat utträdesavtal har en osäker situation uppstått för aktörer
både i UK och i EU.
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På olika frågor från medlemsländerna svarade kommissionen att om inget avtal finns
efter den 29 mars så kommer aktörer i UK förlora sina möjligheter att importera inom
olika TRQ:s enligt nu gällande EU-regler. Förhoppningsvis har dock den nya
förordningen om hur alla TRQ ska fördelas mellan EU27 och UK trätt i kraft innan
utträdet, vilket innebär att EU:s andel av respektive TRQ kommer att minska till följd
av att en del tilldelats UK. Det är dessa volymer inom TRQ som kommer att gälla för
både EU och UK efter den 29 mars. Detta innebär också att för de TRQ volymer som
redan öppnats och tilldelats olika företag i EU27 och i UK under januari 2019 kan
endast utnyttjas av företag i EU27. Det är upptill UK att bestämma vilka regler som
ska gälla för den andel av TRQ som tilldelats landet. Det var ännu oklart vad som
kommer att gälla för överförda TRQ licenser från EU företag till UK företag efter den
29 mars.
Övriga frågor
Ett medlemsland påpekade återigen att databasen SMS (Specimen Management System)
som innehåller en rad olika tulldokument måste förbättras och göras mer lättillgängligt så att
ansvariga myndigheters administration av det kommande regelverket för importtullkvoter
kan underlättas. Kommissionen har redan tagit kontakter med Taxud om detta och flera
arbetsmöten har redan hållits. Kommissionen var också villig att ägna en halvdag till att
diskutera detta i en arbetsgrupp med medlemsländerna i anslutning till de reguljära mötena i
kommittén. Kommissionen uppmanade medlemsländerna att informera dem om vilka
svårigheter som de stött på när SMS har använts.
Kommissionen informerade om det nyligen beslutade direktivet angående otillbörliga
handelsmetoder (UTP). UTP är tillsammans med åtgärder för ökad marknadstransparens och
stärkandet av producentorganisationerna ett led i att stärka producenternas position i
livsmedelskedjan. Överenskommelsen om UTP sågs som en stor framgång av
kommissionen. När det gällde åtgärder för ökad marknadstransparens så håller en rapport på
att sammanställas som ska diskuteras på kommande möte i februari. Vidare informerade
kommissionen om de frågeformulär som skickats ut till olika aktörer angående
användningen av valutan euro, medlemsländerna ombads att sprida detta vidare till berörda.
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