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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 14 december 2016
Sammanfattning: Förordningarna om medlemsländernas rapportering av olika
marknadsdata är nu i stort sett klara, röstning ska på näste möte i februari.
Diskussionen om TRQ går också mot sitt slut, på nästa möte ska överföring av TRQ till
Tullen
1. Tullkvoter (TRQ) – förändring av regelverket
När det gäller produktområden som omfattas av regelverket för TRQ återstår nu bara
ris kvar att införa i förordningen. Detta kommer att ske under december, vilket innebär
att förordningen därmed blir komplett. Den del av regelverket som innebär att flera av
dagens TRQ flyttas över till Tullen för att administreras enligt metoden först-till-kvarn
kommer att presenteras inför nästa möte som är i februari.
Den huvudsakliga diskussionen på mötet kom återigen att handla om reglerna för att
komma till rätta med problemen (t.ex. förekomst av skalbolag) som finns inom
överutnyttjade TRQ. Vissa länder menar att reglerna skapar alltför mycket
administrativ börda medan kommissionen menar att de behövs och dessutom kommer
det att leda till att bl.a. skalbolag inte längre kan ansöka om TRQ, vilket i sin tur
innebär en minskad administration för länderna. Kommissionen menade också att
medlemsländerna överdriver den administrativa bördan när det gäller kravet att en
deklaration om oberoende från annat företag måste medfölja vid ansökan ur en TRQ
som är överutnyttjad. Länderna behöver bara kontrollera denna om den misstänks vara
felaktig. Eventuell kontroll kan också bara göras först efter det att kommissionen har
publicerat namnen på alla företag som har fått tilldelning ur de TRQ där kravet på
oberoende deklaration finns. Kommissionen menade att det alltså inte handlar om en
regelbunden kontroll av ett dokument som medföljer en ansökan. Kommissionen ska
vidare sammanställa en vägledning som visar hur de menar att systemet med en
oberoende deklaration ska fungera.
Även SE har uttryckt att det finns problem och oklarheter med reglerna kring
överutnyttjade TRQ men samtidigt ansågs även att förbättringar av nuvarande
regelverk sker samt att det är positivt att fler TRQ kommer att administreras enligt
först-till-kvarn metoden. Detta sammantaget innebar att SE bör kunna acceptera det
nya regelverket, dock under förutsättning att så många TRQ som möjligt blir först-tillkvarn kvoter samt att inga fler restriktiva regler införs.
Ett annat medlemsland framförde i slutet på mötet ett förslag till hur problematiken
kring förekomsten av skalbolag skulle kunna minimeras i stället för att införa en
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oberoende deklaration. Ett nytt TRQ-register över ”riktiga” företag som kan ansöka
borde skapas. Registret skulle kunna användas i TRQ-systemet så att flera ansökningar
av samma företag blockeras. Kommissionen ansåg detta vara intressant och skulle
undersöka det vidare och återkomma till kommittén.
Andra mer tekniska frågeställningar som kom upp mötet rörde bland annat hur en aktör
kan uppfylla villkoren om att historisk handel har skett så att tillgång till
överutnyttjade TRQ kan erhållas. Några medlemsländer ansåg att nuvarande förslag att
export av en viss produkt inte ska innebära att villkoren uppfylls medan några andra
ansåg att så skulle vara fallet.
När det gällde vilken tid som ska räknas för att uppfylla kravet på historisk handel
ansåg vissa länder att perioden kan ändras till de två senaste kalenderåren räknat från
när TRQ öppnas. Andra länder föredrog inte detta eftersom det, jämfört med dagens
regler, skulle innebära en längre kvalificeringstid för vissa TRQ.
2. Rapportering av pris- och produktionsuppgifter mm (ISAMM)
Förordningarna om rapportering av olika marknadsdata är i stort sett klara och röstning
kommer att ske på mötet i februari 2017. Reglerna för rapporteringen har likriktats för
olika områden i den mån detta varit möjligt och förenklingar har genomförts.
Övriga frågor
Med anledning av fågelinfluensan i Ukraina meddelande kommissionen att
importlicenser för fågelkött därifrån kan återlämnas utan att några säkerheter
förverkas. Mer information om detta skulle ges på kommittémötet för animalier den 15
december.
Kommissionen presenterade sin vägledning för hur olika artiklar i förordningen om
intervention och privat lagring ska tolkas, vägledningen innehåller även ett avsnitt med
frågor och svar från medlemsländerna och kommissionen.
En ny enkät angående godkända producentorganisationer ska skickas till
medlemsländerna. Enkätsvaren ska utgöra en grund för kommande analyser kopplade
till arbetet med att stäkra producentens roll i livsmedelskedjan.
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