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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 15-16 november 2016
Sammanfattning: Diskussion om TRQ:s och ISAMM rapportering. Regelverken börjar
nu anta en slutgiltig form. Nästa möte är den 13-14 december.
1. Tullkvoter (TRQ) – förändring av regelverket
De senaste versionerna av förordningarna som presenterades på mötet hade ändrats
mycket lite i sak utan det rörde sig istället om förtydliganden och redaktionella
ändringar. Förordningsutkasten har nu nått sin slutliga form vad gäller sakinnehåll,
vilket underströks av att den delegerade akten nu skulle fortsätta att behandlas internt
för kommande beslut ensamt av kommissionen.
När det gällde genomförandeförordningen ville kommissionen åter försöka få sig en
bild av om läget ändrats i kommittén när det gäller kravet på att en deklaration om
oberoende från en annan aktör som också ansöker om kvottilldelning ska medfölja
själva kvotansökan. Vissa medlemsländer menade att kravet borde strykas ur
förordningen medan andra fortfarande var tveksamma men hade inte någon slutlig
ståndpunkt ännu. Några länder uttalade sitt stöd. Ett medlemsland påpekade att
deklarationen måste omfatta eventuella kopplingar mellan företag i hela EU och inte
bara inom ett medlemsland (flertalet andra medlemsländer ansåg också detta). Övriga
medlemsländer uttalade sig inte, vilket kommission uppfattade som om att de är för att
en oberoendedeklaration ska finnas i förordningen.
Flera medlemsländer tog också upp frågan om alla de problem som de anser finns när
ett antal tullkvoter (50 kvoter finns förnärvarande på en bruttolista) ska föras över till
Tullen för att administreras som först-till-kvarnen kvoter. Ett medlemsland menade
dock att detta var ett system att föredra framför andra mer komplicerade system.
Kommissionen återkopplade till WTO (Bali överenskommelsen) att ministrarna redan
har beslutat att detta ska genomföras för att underlätta tillgången till importkvoterna.
En analys och genomgång av bruttolistan ska dock göras för att slutligt fastställa vilka
kvoter som kan överföras till Tullen.
Andra diskussionspunkter/frågeställningar som kom upp på mötet var bland annat:


Kommissionen efterfrågade medlemsländernas åsikt om rimliga nivåer på
import minimikvantiteter som ska fastställas för olika tullkvoter. Några länder
menade att dessa inte sättas alltför restriktivt.
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Dessa minimikvantiteter gäller också som krav för lägsta import när bevis på
historisk handel inom en viss period ska fastställas för en aktör.
Minimikvantitetskravet gäller dock årsvis inom perioden.



Vissa länder ville stryka möjligheten att även export ska kunna kvalificera som
bevis för historisk handel medan andra menade att detta är ett tillräckligt bevis
på aktiv handel. Kommissionen lutade mer åt den senare uppfattningen men
ansåg att det skapar problem med att kunna kvalificera sig till import av en
högprisprodukt genom att exportera lågprisprodukter (t.ex. slakteriavfall).



För importkvoter som överutnyttjade fastställs också en referenskvantitet som
kan importeras per aktör – kommissionen funderar på att denna
referenskvantitet bara ska gälla för just den kvot och land som importen skett
ifrån. I dagsläget gäller att om en och samma produkt har importerats oavsett
ursprung så ger detta rätt till att utnyttja olika kvoter från olika länder för den
aktuella produkten.



Kravet på minimikvantitet vid import av vitlök hade sänkts till 10 ton.

2. Rapportering av pris- och produktionsuppgifter mm (ISAMM)
Inga större förändringar hade skett i de nya förordningsutkasten avseende
harmonisering och förenkling av medlemsländernas rapportering av olika
marknadsdata. Den huvudsakliga diskussionen på mötet bestod av att det nyinrättade
kravet på att rapportera pris på sockerbetor inte föredrogs av ett flertal medlemsländer
(problem fanns bl.a. med jämförbarhet mellan länder) samt att skjuta på olika
deadlines till för när rapportering ska ske (mjölkpris, olivoljeproduktion).
3. Nya ansökningsdatum för licenser och TRQ:s
Kommissionen presenterade en förordning med nya datum för ansökan inom olika
TRQ:s beroende på att helgdagar infaller på de ordinarie datumen. Förordningen
röstades igenom enhälligt.
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