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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 13 juli 2016
Sammanfattning: Den huvudsakliga diskussionen om tullkvoter handlade om de
strängare reglerna för importkvoter som är överutnyttjade och där oegentligheter
förekommer. Mindre ändringar hade gjorts avseende rapportering av olika pris- och
produktionsuppgifter.
1. Tullkvoter (TRQ) – förändring av regelverket
Fortsättning på förenklingsarbetet och harmoniseringen av reglerna för import (och i
viss mån export) inom olika kvoter med ingen eller låg tull. Kommissionen redovisade
ändringar som gjorts sedan förra mötet när det gäller den delegerade- och den
genomförande förordningen. Den huvudsakliga diskussionen på mötet handlade om de
strängare reglerna för importkvoter som är överutnyttjade och där oegentligheter
förekommer.
Överutnyttjade importkvoter
För vissa tullkvoter förekommer en stor mängd ansökningar och även oegentligheter
(bedrägeri) eftersom värdet av att importera produkterna och sälja dessa på EUmarknaden är högt. För att stävja detta gäller striktare tilldelningsregler för dessa
problemkvoter. Bevis för att handel har skett tidigare av produkterna (samma
produkter som omfattas av en importkvot) måste uppvisas vid ansökan om tilldelning.
Dessutom måste en deklaration medfölja som visar på att företaget är fristående från
ett annat företag som också ansöker om tilldelning inom samma kvot. Kommissionen
hade dock slopat en del tidigare föreslagna dokumentationskrav (hälsocertifikat) vid
ansökan men också behållit kravet på att fakturan ska uppvisas. Detta ansågs behövas
för kunna avgöra att det är den verkliga importören som ansöker om tilldelning och
inte någon annan aktör.
Vissa länder ansåg att hela idén med den oberoende deklarationen borde slopas och
ersättas av ett pro rata system (tilldelning sker på basis av föregående års import) för
problemkvoter.
Vissa andra länder var också tveksamma till kravet på att införa oberoende
deklarationen, särskilt som artikeln nu var formulerad då detta kommer att försvåra
administrationen vid ansökningstillfället. Det påpekades också att det snart är dags för
kommissionen att mer i detalj redovisa vilka problemkvoter det rör sig om i praktiken.
Kommissionen menade att oberoende deklarationen behövs i de fall ett pro rata system
inte fungerar.
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Övrigt
I de senaste förordningsutkasten är grundregeln för bevis av historisk handel att om
inga större problem föreligger för en viss tullkvot så räcker det med att handel har skett
med produkter inom samma produktsektor som tullkvoten avser. För importkvoter som
dessutom är underutnyttjade finns möjligheten att inte kräva bevis för historisk handel
överhuvudtaget.
En minimikvantitet som kan importeras och som ska gälla som referenskvantitet vid
bevis för historisk handel ska fastställas för varje kvot, 20 ton var en utgångspunkt (en
container)
Genomgången av de tullkvoter som ska föras över till Tullen och bli först-till kvarnen
kvoter görs dels med ledning av hur mycket underutnyttjade de är och dels beroende
orsakerna till underutnyttjandet.
Kommissionen skulle undersöka möjligheten att tillåta flera ansökningar om
tilldelning i de fall importkvoten omfattar flera olika länder.
Kommissionen kommer inte att publicera namn på de som erhållit tilldelning ur
problemkvoter detta görs inte i dagsläget samt att detta är medlemsländernas
ansvarsområde, vilket också anges i förordningen.
De produktvisa bilagorna som ingår i den nya tullkvotsförordningen kommer att
redovisas av kommissionen inom de fem närmaste veckorna.
2. Rapportering av pris- och produktionsuppgifter (ISAMM) mm
Kommissionen presenterade nya förordningsutkast avseende medlemsländernas
rapportering av priser, produktion, handel och lageruppgifter. Syftet är att harmonisera
och förbättra den nuvarande rapporteringen som sker inom varje produktområde. Både
en delegerad förordning och en genomförande förordning anger vilka bestämmelser
som ska gälla.
Mindre ändringar hade gjorts jämfört med tidigare utkast, vissa ändringar var:


sekretess kan gälla om uppgifterna omfattar mindre tre aktörer eller om någon
aktör har en marknadsandel över 65 procent



tanken om en generell månatlig rapportering för alla områden har övergivits, nu
både veckovis- och månatlig rapportering



sektorsvisa miniminivåer för rapporteringsskyldighet kommer att fastställas
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