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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 17 oktober 2018
Sammanfattning: Inga nya versioner av förordningar för TRQ presenterades, röstning av
dessa kan ske senast i juli 2019 och träda i kraft 1 jan 2020. Även fördelning av
importkvoter p.g.a. Brexit diskuterades samt flytt av vissa importkvoter till Tullen.
1. Brexit
Fördelning av volymen inom nuvarande importkvoter mellan EU-27 och UK när dessa
lämnar EU har redan diskuterats i rådet och i expertgrupper. Fördelningen är i stort sett klar
men ännu har ingen rådsförordning beslutats. Fördelningen har bestämts med ledning av
importerade volymer under 2013-2015 (närmaste perioden för Brexit omröstningen) som
hämtats från olika datakällor (bl.a. EU:s tulldatabas och utfärdade licenser samt FAO:s
handelsdata) för att på så sätt kunna ta hänsyn till att ingen import inom vissa kvoter samt till
den s.k. Rotterdameffekten (import som skickas vidare till ett annat EU land).
En genomförandeförordning med vissa detaljerade regler ska också beslutas av den
horisontella kommittén. Justeringar som behöver göras är bl.a. import som skett mellan 1/130/3 samt att importörer måste veta att de rättigheter och skyldigheter som en licens medför
upphör sista mars 2019 när UK lämnar EU.
På olika frågor svarade kommissionen att fördelningen avser bara WTO-kvoter, att den kritik
som finns från olika WTO-medlemmar vad gäller fördelningen ännu inte bemötts av EU då
deadline för lämna synpunkter är 22 oktober. Kommissionen redogjorde också för att
förordningarnas ikraftträdande beror på huruvida det finns ett utträdesavtal eller inte när UK
lämnar EU den 30 mars 2019. Antingen gäller nuvarande importregler t.o.m. den 30 mars
eller om ett avtal finns, tills dess att övergångsperioden är slut.
2 – 3. Tullkvoter mm
Kommissionen redogjorde för tidsplanen för det nya regelverket avseende importtullkvoter
som pågått en längre tid. Nästa möte redovisas nya versioner av både den delegerade och
genomförandeförordningen som granskats av kommissionens rättstjänst. Därefter ska
förordningarna skickas för intern konsultation under 3 veckor samt översättas för vilket det
behövs 4 veckor. Europarlamentet ska också granska förordningarna, vilket kan ta upptill 4
månader. Sammantaget innebär detta att röstning kan ske innan juli 2019 och att
förordningarna kan träda i kraft den 1 januari 2020. Möjligen kan reglerna för vissa
tullkvoter som inte öppnas vid årsskiftet komma att träda i kraft tidigare.
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Ett medlemsland framförde att de är emot förslagen till nuvarande förordningar. De största
problemen var att de inte innehåller några begränsningar av kvottillgång vid
företagssammanslagningar, hur referenskvantiteten för import av fågelkött fastställs samt att
vitlökskvoterna från Kina och Argentina inte har samma regler. Ett annat medlemsland höll
med om det som framfördes om vitlökskvoterna. Kommissionen var mycket förvånad över
utspelet och menade att det snarare handlade ett majoritet av medlemsländerna kan
acceptera föreslagna ändringar och det är därför som förslagen ser ut som de gör i dagsläget.
Angående fastställande av referenskvot för fågel så har den ändrats efter önskemål från
branschen, vad gäller vitlök så är dessa styrda av olika länder, dvs EU styr regelverket för
kvoten från Kina medan Argentina styr reglerna för sin kvot.
Andra frågor som togs upp under dagordningspunkterna var:

.



Ändring av licensförordning 1239/2016
Sista ansökningsdag för licenser vid de tillfällen då denna infaller på en helgdag
kommer att bli arbetsdagen före denna helgdag. Medlemsländerna kan dock välja att
besluta om att sista ansökningsdag ska vara på en helgdag och får i så fall arrangera
arbetet så att mottagning av ansökningar kan ske.



Flytt av tullkvoter till Tullen
Kommissionen redovisade ett förordningsutkast avseende de importtullkvoter som
flyttas över till Tullen och där tilldelningen ur kvoterna sker efter principen först-tillkvarn. Fortsatt diskussion sker på kommande möte.



Diverse ändringar
Sedvanliga ändringar i olika förordningar för när ansökan kan ske för importtullkvoter
behöver göras p.g.a. av helgdagar som infaller i december.
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