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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 14 november 2018
Sammanfattning: Inga nya versioner av förordningar för TRQ presenterades, röstning av
dessa ska ske under första kvartalet 2019 och träda i kraft 1 juli 2019.
1. Röstning avseende importlicenser
Kommissionen presenterade ett förordningsförslag om ändring av vissa
licensförordningar. Beroende på helgdagar 2019 förtydligas vid vilka datum
ansökningar om licens inom vissa tullkvoter kan göras. Ändringarna rör spannmål, ris
och olivolja.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2. 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.
Förordningsförslaget är nu på juridisk granskning.
3. Tullkvoter mm
Kommissionen hade inte någon ny text att presentera till detta möte. Den juridiska
granskningen av texten pågår och förhoppningsvis kan en ny version vara klar i slutet
av november.
Nästa möte är den 12 december och då ska nya versioner av både den delegerade och
genomförandeförordningen som granskats av kommissionens rättstjänst presenteras.
Kommissionen räknar med att röstning av förslaget kommer att ske under första
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kvartalet 2019. De nya reglerna ska börja gälla 1 juli 2019 och LORI systemet ska
starta 1 januari 2020.
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. Kommissionen svarade att
för vitlök styr EU regelverket för kvoten från Kina medan Argentina styr reglerna för sin
kvot. Om någonting i administrationen ska ändras måste det förhandlas med respektive land.
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