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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 15 februari 2017
Sammanfattning: Beslut fattades om ny förordning angående medlemsländernas
rapportering av olika marknadsdata. Fortsatt diskussion om regelverket för TRQ, där
alla förordningsdelar finns nu på plats men som ännu inte har nått sina slutversioner.

1. Tullkvoter (TRQ) – förändring av regelverket
Ett komplett regelverk för TRQ presenterades som innehåller en delegerad akt, en
genomförandeförordning innehållande ett generellt regelavsnitt, produktspecifika
avsnitt samt en omfattande bilaga där alla regler för olika TRQ sammanfattas. Det
kvarstår att färdigställa vissa produktavsnitt (input från olika produktkommittéer, bla
frukt och grönt, behövs) samt behöver den massiva bilagan ses över. I den löpande
administrationen av olika TRQ kommer främst bilagan vara det största hjälpmedlet för
medlemsländerna.
När det gällde den delegerade förordningen påpekade SE att ändringar behöver göras
angående kravet på att historisk handel har skett för att få ta del av en importkvot. För
vissa TRQ:s (t.ex. kvoter med låg utnyttjandegrad) är det onödigt att ha detta krav.
Vidare påpekades att skrivningar som angav att en importerad minimikvantitet måste
kunna uppvisas för att få ta del av en kvot också fick lov att ändras eftersom villkoren
för vissa TRQ inte innehåller ett sådant krav. Kommissionen skulle genomföra
ändringarna. Kommissionen skulle även dubbelkolla med sina jurister huruvida det är
möjligt att sanktionera även aktörer som är ovetandes om att en annan aktör har
förfalskat ett dokument där dessa anges. NL och AT återupprepade att kravet på att den
oberoendedeklaration som ska medfölja vid importkvotsansökan kan slopas eftersom
detta skapar ökad administration. Kommissionen menade återigen att denna behövs för
att komma till rätta med bedrägerier (skalbolag) som förekommer inom vissa TRQ där
kvoträntan är mycket hög.
Huvudsakliga frågeställningar som diskuterades kring genomförandeförordningen var:


På frågan om att eventuellt införa en begräsning av importörernas
referenskvantiteter (maximal ansökningskvantitet för vissa TRQ som fågelkött
och vitlök) menade flera länder att detta måste först analyseras i ljuset av att
förhindra koncentration av importkvoter till vissa större företag och huruvida
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det skapar ett incitament till att kringgå reglerna (t.ex. upprättandet av
skalbolag).


Kommissionen presenterade en lista över vilka tullkvoter som kan flyttas över
till Tullen för att administreras enligt först-till-kvarn metoden. Utöver de kvoter
som administreras av tredje land föreslogs att 21 kvoter av ca 50 möjliga skulle
flyttas över. De kvoter som inte flyttas över ansågs vara känsliga med tanke på
olika pågående och kommande handelsförhandlingar med olika länder. Mer tid
för diskussion om detta kommer att finnas på kommande möte men initialt
ansåg några länder att fler kvoter borde kunna flyttas över eftersom detta
innebär en förenkling medan några andra länder istället ansåg att färre kvoter
bör flyttas.



Avseende importkvot för vitlök ansåg några länder att export inte bör räknas in
när villkoren för historisk handel ska uppfyllas eftersom detta gynnar
producentländer mer än importländer.



Möjligheten att ansöka om importkvoter per kvartal bör behållas (b.la. SE
ansåg detta).

2. Rapportering av pris- och produktionsuppgifter mm (ISAMM)
Förordningarna om rapportering av olika marknadsdata (priser, produktion, lager mm)
beslutades. Kommissionen underströk att trots att förordningen är av tekniska karaktär
så är den viktig för att skapa transparens för olika aktörer på EU-marknaden, vilket är
helt i linje med förslagen från Hogans Agricultural Markets Taskforce. Förordningen
ska tillämpas fr.o.m. den 1 maj i år.
Övriga frågor
Kommissionen redovisade ett utkast på en kommande enkät angående förekomsten av
godkända och icke godkända produktionsorganisationer (inkl kooperationer).
Synpunkter på frågorna ska inkomma innan den 28 februari därefter vill kommissionen
ha enkätsvaren senast den 1 maj. Enkätsvaren ska bland utgöra ett underlag till arbetet
med att stärka producentens roll i livsmedelskedjan samt när det gäller
konkurrensfrågor.
Kommissionen informerade om att en marknadsportal håller på att byggas upp på
deras hemsida. Denna kommer att vara interaktiv och innehålla olika data från bland
annat ISAMM, Comext och Eurostat. En testversion ska redovisas på kommande möte.
Kommissionen informerade om att eftersom förordning 2454/93 upphävts gäller
följaktligen inte heller artikel 47 som anger att ursprungscertifikat ska medfölja vid
import. Istället hänvisas till förordningarna 2446/15 och 2447/15 (art 57-73) där regler
finns både för förmånsbehandlad import och icke- förmånsbehandlad. Angående
importkvoterna för vete, korn, majs och fårkött måste dock EU:s lagstiftning ändras
eftersom berörda tredje länder inte accepterar de nya ursprungsreglerna.
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