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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 14-15 november 2017
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om TRQ, kommissionen planerar att nya
förordningar ska kunna vara på plats i mars 2018.
1. Importtullkvoter (TRQ)
Nya versioner (den 14:e i ordning) av den delegerade förordningen (DA) och
genomförande förordningen (IA) har gjorts tillgängliga innan mötet.
Kommissionen har genomfört de ändringar som diskuterades på föregående möte. Den
största förändringen i förordningen är att LORI-systemet nu föreslås vara obligatoriskt
men dock bara för vissa TRQ:s inom fågelköttsområdet (17 st. importkvoter). LORI är
ett elektroniskt registreringssystem i en EU-databas som dels ska ge en bättre översikt
för att hjälpa till med att motverka bildandet av skalbolag och dels för att förenkla
ansökningsproceduren för TRQ. I databasen ska bl.a. information om vilka kopplingar
som ett företag har till andra företag finnas (en oberoendedeklaration ska lämnas av
företaget). Kommissionen håller på och justerar i databasen så att företagen själva ska
få behörighet till att fylla i de uppgifter som behövs när ansökan sker inom de
översökta fågelsköttskvoterna. Medlemsländerna ska dock göra en administrativ
kontroll av den elektroniska ansökan så att alla uppgifter och dokument finns innan
ansökan vidarebefordras till kommissionen. Det är i dagsläget oklart huruvida denna
kontroll enbart ska vara av administrativ karaktär eller om en något djupare kontroll
krävs av företagens ansökningar. Kommissionen lutar åt det senare, dock inte en
fullskalig kontroll, och ska återkomma med nya förslag till förordningsskrivningar.
Även medlemsländerna bör lämna förslag till skrivningar inom detta område.
Andra ändringar som diskuterades på mötet var bland annat:
Tydligare skrivningar om vad som menas med att ett företag är att betrakta som
sammankopplad med ett annat företag (regel som är till för att förhindra skalbolag).
Mer flexibla regler för fastställande av referenskvantitet (ett företags maxkvantitet som
denne kan ansöka om inom översökta fågelköttskvoter, baseras på de senaste två årens
import) ifrågasattes eftersom liknande regler inte föreslås för andra tullkvoter. När det
gäller fågelkött förslås att import från fler länder än de som kvoten omfattar ska få
användas som underlag när referenskvantiteten ska fastställas.
Förändringar av de TRQ för vitlök och champinjoner (eventuellt borttagande av
uppdelningen av importkvotvolymen på traditionella- och nya importörer) är beroende
av hur Kina och Argentina ställer sig till detta då dessa delvis administrerar kvoterna.
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Det ansågs vara lättare att ändra i den kinesiska kvoten eftersom denna, till skillnad
mot den argentinska kvoten, inte är styrd av WTO-regler.
2. Röstning om öppnande av tullkvoter för spannmål från Ukraina
Utöver de tullkvoter som Ukraina erhållit i associationsavtalet med EU (tillämpas
sedan 2016) har rådet beslutat om att ge ytterligare handelsförmåner under de
kommande tre åren (2018-2020). Detta görs mot bakgrund av den besvärliga
situationen i Ukraina. De importkvoter som EU öppnar omfattar majs 625 000 ton,
korn 325 000 ton, vete 65 000 ton. Kvoterna importeras utan tull och öppnas årligen.
Röstning: Förordningen beslutades.
3. Röstning avseende importlicenser
Beroende på helgdagar behöver det förtydligas vid vilka datum ansökningar inom olika
tullkvoter kan göras.
Röstning: Förordningen beslutades.
Övriga frågor
Den gemensamma marknadsordningen (rådsförordningen 1308/2013) kommer att
ändras i samband med rådets och EP:s beslut om den s.k. Omnibusförordningen
(ändringar av ett flertal förordningar för att bland annat uppnå förenklingar i
regelverken). När det gäller importtullkvoter måste kommissionen i ett första skede
redovisa utnyttjandet (kvantiteter och eventuella reduceringskoefficienter) för dessa
tullkvoter samt, dock i ett senare skede, även hur kvotvolymerna inom respektive kvot
fördelar sig på de olika medlemsländerna. Detta kommer att publiceras på
kommissionens hemsida.
Nästa möte är den 13 december och den 19 januari ska ett nytt expertgruppsmöte
avseende LORI-systemet hållas. Vidare meddelade kommissionen att de siktar på att
ha en färdig förordning om TRQ att publicera i mars 2018. Detta innebär att röstning
då måste ske senast i januari 2018.
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