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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 15-16 maj 2018
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om regelverket för importkvoter, kommissionens
arbete med att stärka producentens roll i livsmedelskedjan samt redovisning av ny
databas angående försörjningsbalanser.
1. Importtullkvoter (TRQ)
Nya versioner (den 19:e i ordning) av den delegerade förordningen (DA) och
genomförande förordningen (IA) diskuterades. Jämfört med tidigare versioner hade
mindre ändringar genomförts. De huvudsakliga frågorna som diskuterades på mötet
var:


Fastställande av referenskvantitet
Kommissionen tydliggjorde att referenskvantiteten (individuell maximal
ansökningskvantitet inom en översökt TRQ) är en definitiv gräns som inte kan
överskridas under hela tullkvotsperioden.
Frågan om fastställande av referenskvantiteten vid sammanslagningar av två
eller flera företag togs åter upp. Några medlemsländer har påpekat att detta
tillvägagångssätt i vissa fall innebär att bildandet av skalbolag för att komma åt
större andelar av en kvot kommer att belönas när dessa slås samman med
huvudbolaget. En maxgräns av den sammanslagna kvantiteten från andra
företag som huvudföretaget kan erhålla bör fastställas.
När det gällde de fakturor, ligger bland annat till grund för fastställande av ett
företags referenskvantitet, som måste kontrolleras så diskuterades om en lägsta
gräns för kontroll (1% ) av dessa fakturor bör införas eller ej. Nuvarande
skrivning anger endast att detta ska ske med ledning av medlemsländernas
riskanalys.



TRQ Vitlök
Systemet med uppdelningen av importkvoten för vitlök från Kina på
traditionella importörer och nya importörer kommer att slopas då detta medför
förenklingar. Eftersom kvoten från Kina är överutnyttjad tydliggjordes att
denna kvot kommer att ingå i LORI-systemet. I samband med denna diskussion
lyftes frågan om hur dagens tilldelning mellan traditionella och nya importörer
ska ske. Flera medlemsländer har tolkat den nu gällande skrivningen om att den
maxkvantitet som en ny importör kan ansöka om (10 %) motsvarar 10 % av
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hela vitlökskvoten medan kommissionen anser att det bara är den del som
tilldelats nya importörer (30 % av den totala kvoten) som avses. Den nuvarande
skrivningen bör därför tydliggöras i detta avseende.
Inga ändringar i importkvoten av vitlök från Argentina är planerade eftersom
denna kvot är fastställd enligt andra avtal som i så fall måste omförhandlas.


Bevis på historisk handel
Kommissionens har tidigare föreslagit att helt och hålet slopa kravet om bevis
för att historisk handel har skett innan ansökningar sker inom en TRQ. Detta
skulle i så fall gälla för alla kvoter utom i de fall detta krävs enligt ingångna
handelsavtal samt vid överutnyttjande kvoter. Kommissionen bedömde dock att
det inte fanns någon majoritet bland medlemsländerna för tillfället men frågan
var fortfarande öppen.



Ny databas för dokumenthantering
Kommissionen redovisade också den nya databasen för registrering av olika
dokument som gäller vid import ur vissa TRQ och som utfärdas av
exportlandet. Dokumenten är äkthetsintyg och det s.k. IMA1 dokumentet
(Inward Monitoring Arrangements). Tanken är att databasen (ingår i ISAMM)
ska ersätta det nuvarande manuella system som finns. Medlemsländerna måste
därför gå in i detta system för att se om de olika dokumenten som behövs innan
en importlicens kan utfärdas har laddats upp av exportlandet. Berörda
exportländer ska kontaktas för att utröna om de är villiga att delta i systemet.



Förordningarnas ikraftträdande
Även om förordningarna träder ikraft ett visst datum så ska de tillämpas först
när ny tullkvotsperiod startar för importtullkvoterna. Dessutom ska en
ytterligare tid passera innan förordningarna ska tillämpas för de kvoter som
omfattas av LORI-systemet (i dagsläget antas att förordningen kommer att
gälla för dessa kvoter först efter den 1 juli 2019).



Ändring i licensförordningen
Kommissionen kommer troligen att ändra reglerna för sista ansökningsdatum.
Om detta infaller på en helgdag så blir sista ansökan istället den närmaste
arbetsdagen innan heldagen. Flertalet medlemsländer ansåg att ändringen var
bra, det framfördes också att sista ansökningsdatum istället kunde vara dagen
efter helgdagen.

2. LORI-systemet
Information gavs om hur IT-systemet avseende obligatorisk registrering för olika
företag som ansöker om importkvantiteter inom överutnyttjande tullkvoter.
Kommissionen har nu upprättat en testversion som medlemsländerna kan använda sig
av för att se hur systemet fungerar. Nuvarande inloggning till ISAMM gäller även för
detta system.
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På fråga förtydligade kommissionen att det är den nationella myndigheten som först
måste visa var företagen kan hitta systemet samt godkänna att företagen kan använda
systemet. I de fall kommissionen avslår en behörighet för ett företag måste
myndigheten rätta till felen innan nytt godkännande kan göras.
3. Försörjningsbalanser
Information om en ny databas (DataM) som innehåller förenklade försörjningsbalanser
för olika jordbruksprodukter per medlemsland. Tidigare har EUROSTAT upprättat
balanser för olika produkter både för EU totalt och per medlemsland men detta har
upphört. Kommissionen har dock fått påstötningar om att dessa borde finnas
tillgängliga, vilket inneburit att förenklade balanser baserade på produktion och handel
har upprättats. Balanserna går att nå via följande länk:
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/public/pages/news.xhtml?newsId=62

Databasen är framtagen i samarbete med kommissionens Joint Research Center (JRC).
Det underströks att balanserna är förenklade då konsumtionen av olika produkter
enbart baseras på produktion och handel.
4. Marknadstransparens
Det pågående arbetet med att stärka producentens roll i livsmedelskedjan omfattar
även frågan om marknadstransparens. Andra områden är bland annat att komma till
rätta med orättvisa handelsmetoder och att stärka producentorganisationernas roll. Vad
gällde marknadstransparens görs dels utredningar (Universitetet i Groningen) och dels
ska en enkät genomföras angående pristransparens. Slutprodukten av detta arbete kan
bli att en förordning med fler prisrapporteringskrav på medlemsländerna beslutas
eftersom det är angeläget att få tillgång till priser i hela livsmedelskedjan. Dessutom
ska en s.k. ”Food Euro” upprättas, denna redogör bland annat för hur stor del av euron
som tillfaller olika delsektorer inom livsmedelsindustrin samt vilka kostnader som
finns för olika sektorer. USDA redovisar redan årligen en ”Food Dollar” som anses ge
en bra överskådlig bild för konsumenterna över intäkter och kostnader i de olika leden
inom livsmedelsindustrin.
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