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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 17 januari 2018
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om regelverket för importkvoter.
1. Importtullkvoter (TRQ)
Nya versioner (den 16:e i ordning) av den delegerade förordningen (DA) och
genomförande förordningen (IA) diskuterades. Den här gången var ändringarna av
mindre betydelsefull karaktär och det var framförallt följande som diskuterades på
mötet:


Referenskvantitet. Inom vissa tullkvoter gäller att möjlig ansökningsmängd är
begränsad till ett företags referenskvantitet som bestäms med ledning av
tidigare genomförd (2 år) import inom kvoten. Dels diskuterades huruvida även
export ska inkluderas när referenskvantitet fastställs och dels att
referenskvantiteten inte ska, som i dagsläget, behöva delas upp på delperioder
som finns för vissa tullkvoter. När referenskvantiteten är nådd så kan ej heller
några ytterligare ansökningar inom berörd tullkvot ske.



Fortsatta diskussioner om kravet på att en faktura ska visas upp av den aktör
som ska få sin referenskvantitet fastställd inom de kvoter där denna måste
fastställas. Flera medlemsländer menar att detta bara ökar administrationen
medan kommissionen och några andra medlemsländer hävdar att detta behövs
för att stävja handeln med licenser. Fakturan ska utgöra ett bevis för att
licensinnehavaren är densamma som den som anges på fakturan.



Väsentlig ekonomisk aktivitet måste bevisas av företag som ansöker inom vissa
tullkvoter, några medlemsländer menade att gemensamma villkor/regler för vad
som menas med detta måste fastställas på EU-nivå.

2. TRQ och reduceringskoefficienter
Redovisningen av reduceringskoefficienter som fastställs för olika tullkvoter som har
översökts finns bland annat på följande länk https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_sv men
dessutom kommer respektive lands ISAMM ansvarig få mejl om när
ändringar/publiceringar av dessa sker.
Övriga frågor
Kommissionen påminde om WTO rapporteringen när det gällde inter stöden (7
medlemsländerna hade ännu inte gjort detta). Dessutom påmindes om nästa WTO
rapportering, export, som ska göras senast den 28 februari till kommissionen.
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