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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 13 september 2017
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om TRQ som visar på att förordningsarbetet
kommit en bra bit närmare slutversioner av förordningarna.
1. Importtullkvoter (TRQ)
Kommissionen sammanfattade de ändringar som gjorts i lagstiftningen sedan förra
mötet. Dessa var:









Systemet med importrättigheter (tvåstegsförfarande vid ansökningar ur
överutnyttjade importkvoter) tas bort.
Återinför att vid bevis av historisk handel ska perioden vara de senaste 12+12
månaderna.
Tagit bort kravet på minimikvantitet vid import ur kvoter som inte är
överutnyttjade.
Lagt till regler som tar hänsyn till eventuella störningar i handeln p.g.a. växtoch djursjukdomar när en importörs referenskvantitet ska fastställas, denna
kvantitet avgör hur mycket en importör kan ansöka om i överutnyttjade
importkvoter.
Tidigare sanktionsregler vid felaktigheter återinförs (sanktioner ges både för
omedvetna och medvetna fel).
Lägger även till importkvoten av majs och sorghum som Spanien och Portugal
kan importera i enlighet med anslutningsakter (s.k. abatimento-kvoten).
Ny art 2 införs som legalt öppnar upp alla TRQ:s.

Medlemsländerna ansåg att nästan alla ändringarna var positiva (särskilt borttagandet
av importrättigheter) men när det gällde sanktionsreglerna och abatimento-kvoten
behövde ändringar göras. Två länder påpekade att sanktionsreglerna kan leda till
sanktioner för ett visst företag som ovetandes anges av ett annat företag i samband med
lämnandet av oriktiga uppgifter. Kommissionen skulle se över detta. Ett land påpekade
att det är mycket svårt att bevisa huruvida ett företag medvetet har lämnat oriktiga
uppgifter. Två andra länder ansåg att abatimento inte skulle införas i TRQlagstiftningen och dessutom ansågs att tullfriheten inom denna kvot öppnas försent
(bättre med 1 jan än 1 maj).
Huvuddelen av mötesdiskussionen upptogs dock av eventuella nya ändringarna som
kommissionen presenterade på mötet. Det handlar kärnfrågor som kommissionen vill
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ha svar på från medlemsländerna för att på sätt underlätta framtagagandet av de
slutliga versionerna av förordningarna. Följande frågeställningar togs upp:





Obligatorisk eller frivillig registrering i databasen LORI (användas vid
överutnyttjade kvoter).
Behålla eller ta bort tillåten maximal ansökningskvantitet per företag av en
överutnyttjad kvot (15 %). (En övergripande regel som finns inom övernyttjade
kvoter där även individuella referenskvantiteter per företag fastställs med
ledning av gjord import inom en TRQ de föregående två åren).
Behålla eller ta bort regeln inom överutnyttjade kvoter att import av samma
produkt även måste ha samma ursprung när referenskvantiteten fastställs.

Samsyn rådde bland medlemsländerna när gällde att göra reglerna mer flexibla m.a.p.
ursprung på importen när referenskvantitet ska fastställas. Det fanns övervägande
positiv inställning till att ta bort 15 % taket vid importansökningar inom
överutnyttjade, två medlemsländer ansåg dock att detta skulle gynna stora aktörer
utanför EU som har etablerat företag i EU.
När det gällde LORI så hade kommissionen återigen öppnat upp för att göra LORIsystemet obligatoriskt. LORI (Licence Operator Registration and Identification
database) är tänkt att gälla för översökta importkvoter där bland annat
företagskopplingar måste anges för att på så sätt motverka att skalbolag bildas i syfte
att tillskansa sig volymer ur kvoter som har hög kvotränta. För att detta system ska ge
mesta möjliga effekt så är medlemsländerna medvetna om att detta system bör vara
obligatoriskt. Olika övervägande avseende bl.a. befarad administrationsökning och
problem med översökta kvoter gör dock att vissa länder inte vill att detta blir
obligatoriskt. På mötet framförde ett land att de föredrar att systemet är frivilligt att
tillämpa för medlemsländerna. Landet tog dock notis om de förbättringar som
kommissionen föreslagit och skulle diskutera sitt ställningstagande vidare (i LORI
kommer troligen bara att gälla för 17 fågelköttskvoter och inte för vitlök och ris som
först var befarat för svensk del). Två länder ansåg att det skulle vara frivilligt och
framförde administrationsskäl. Kommissionen höll inte med om att det var en alltför
stor administrationsökning i förhållande till dagens system med för många ansökningar
inom vissa överutnyttjade kvoter. Dessutom är det kommissionen som administrerar
databasen och det är företagen som ska fylla i alla nödvändiga uppgifter som sedan
medlemsländerna behöver överföra till kommissionen via ISAMM.
Kommissionen sammanfattade mötet med att ändringar avseende en varas ursprung
kommer att göras, 15 % taket tas bort. När det gällde LORI så kommer förordningen
att skrivas om till kommande möte så att medlemsländerna lättare kan se hur systemet
är tänkt att fungera om det blir obligatoriskt för vissa importkvoter. Nästa möte blir
troligen den 17 eller den 18 oktober där en halvdag kommer att vikas åt en genomgång
ISAMM rapporteringen för LORI.
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