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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 14 mars 2018
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om regelverket för importkvoter samt röstning
om skolprogrammen för frukt, grönt samt mjölk, även röstning av import av majs och
sorghum till Spanien och Portugal.
1. Importtullkvoter (TRQ)
Nya versioner av den delegerade förordningen och genomförande förordningen (IA)
diskuterades. Kommissionen informerade om det fortsatta arbetet med regelverket för
TRQ. Med anledning av att kommissionens rättstjänst är upptagen med arbete kring
fastställandet av den fleråriga budgeten samt pågående reformdiskussioner vad gäller
både pelare I och II var det troligt att förordningen om TRQ inte kan röstas under
våren. Röstning kan troligen ske först innan eller efter sommaruppehållet. Under tiden
ska det dock arbetas vidare med att försöka genomföra förenklingar i TRQ för
champinjoner respektive vitlök. Vissa av dessa kvoter (vitlök från Argentina) är dock
sammankopplade till pågående avtalsförhandlingar med Mercosur, vilket komplicerar
arbetet.
De huvudsakliga frågorna som diskuterades på mötet var:


Bevis på historisk handel (proof of trade)
Kommissionen förtydligande att i de fall det anges att en minimikvantitet ska
gälla som bevis för historisk handel så gäller att minimikvantiteten ska ha
importerats under varje period som ligger till grund för att fastställa bevisen för
historisk handel.
På fråga om varför det finns krav på historisk handel för de TRQ som är öppna
för alla länder (främst TRQ spannmål) så skulle kommissionen återkomma med
besked huruvida kravet kunde tas bort eller ej.
Kommissionen hade lagt till tre nya spannmålskvoter där det inte finns något
krav att lämna bevis på historisk handel medan två sockerkvoter (Balkan) togs
bort eftersom krav på historisk handel ska gälla.
Kommissionen funderar på att helt och hålet slopa kravet om bevis för att
historisk handel har skett innan ansökningar görs inom en TRQ, utom i de fall
detta krävs enligt ingångna handelsavtal. Bakgrunden till förslaget är att detta
redan finns föreslaget för TRQ som inte är översökta samt att för de kvoter som
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är översökta finns andra mekanismer (referenskvantitet, LORI) som används
för att reglera handeln.


Fastställande av referenskvantitet
Vid fastställandet av referenskvantitet (individuell maximal
ansökningskvantitet inom en översökt TRQ) diskuterades huruvida denna ska
baseras endast på import av den produkt och det ursprungsland som TRQ avser
eller om ett mer flexibelt tillvägagångssätt ska gälla där fler produkter inom
samma produktsektor samt fler ursprungsländer ska gälla. Ett antal länder
föredrar det flexibla sättet medan det verkar som om en majoritet inte vill detta.
I dagsläget utgår därför kommissionen ifrån att en ett strikt tillvägagångssätt
ska gälla.
Vid sammanslagningar av företag så föreslås att även de olika företagens
referenskvantiteter slås samman, detta gäller även i de fall där skalbolag
bildats. Det bedöms vara svårt att hitta ett regelverk som förhindrar att detta
sker innan det nya regelverket för TRQ träder i kraft eftersom rättsprocesser
lätt uppstår då vissa företag diskrimineras gentemot andra företag. När väl det
nya regelverket är på plats så ska dock detta ej vara möjligt längre eftersom
kravet om oberoende i förhållande till andra företag kommer att gälla i detta
hänseende. Några medlemsländer har dock påpekat att detta tillvägagångssätt i
många fall innebär att bildandet av skalbolag för att komma åt större andelar av
en kvot historiskt sett kommer att belönas då dessa slås samman med
huvudbolaget. Det undrades om det inte kunde vara mjöligt att införa en
maxgräns som huvudföretaget erhåller vid sammanslagningar. Kommissionen
återupprepade risken för rättsprocesser men var öppen för att undersöka frågan
igen.



Licenser
Kommissionen tydliggjorde att för översökta TRQ kan inte bara licens
överföras endast en gång utan detta gäller även för dellicenser. Det var dock
möjligt för licensinnehavaren att ta ut så många dellicenser som behövs för att
genomföra importen på olika ställen.
Det förtydligades att tidsgränsen för när bevis ska lämnas in att varan har
övergått i fri omsättning i EU (60 dagar) även gäller för både vanlig import och
import inom TRQ.

2. Röstning - Skolmjölk och skolfrukt
Fördelningen av medel till de olika medlemsländerna för genomförande av
programmen för skolmjölk och skolfrukt beslutades. Frågan har tidigare diskuterats i
expertkommittéerna.
3. Röstning – Importkvoter för Spanien och Portugal
Det beslutades att genomföra en ändring i förordning 1296/08 med anledning av att den
legala grunden saknas för att fastställa giltighetstider för importlicenser inom importkvoter
för majs och sorghum till Spanien och Portugal. Ändringen är av teknisk karaktär.
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Övriga frågor
På fråga från NL redogjorde KOM om läget vad gäller en handelstvist avseende
fågelkött med Kina. EU kommer att öppna nya fågelköttskvoter där endast en mindre
del (660 ton anka) reserveras för Kinas exportörer enligt ett panelbeslut i WTO
eftersom EU underlät (pga. sjukdomsläget) att erbjuda Kina detta när kvoter öppnades
för Brasilien och Thailand. När kvoterna ska öppnas ännu beslutat.
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