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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 13-14 juni 2017
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om TRQ. Ett tyskt och ett nederländskt förslag
som båda syftar till att komma till rätta med översökta TRQ diskuterades.
1. Tullkvoter (TRQ)
Kommissionen presenterade nya versioner (nummer 11 i ordningen) av både den
delegerade förordningen (DA) och genomförande förordningen (IA). Dessa utgör
tillsammans det kommande regelverket för hur ansökningar och tilldelning av
kvantiteter utan importtullkvoter utan eller till reducerad tull (TRQ) ska ske.
Vid förra mötet presenterades ett tyskt förslag för att komma till rätta med problemet
om bildandet av skalbolag för att få så stor kvotvolym som möjligt ur attraktiva och
översökta TRQ. Det tyska förslaget innebär att man inför ett elektroniskt register på
EU-nivå där företag som ansöker om TRQ måste ingå i. Registret benämns LORI
(Licence Operator Registration and Identification).
Kommissionen inledde diskussionen med att fråga om medlemsländerna ansåg att det
tyska förslaget ska fortsätta diskuteras. Flera länder ansåg att diskussionerna om
förslaget bör fortsätta. Några andra länder menade att systemet verkar vara
administrativt betungande. Vissa menade att förslaget måste vara frivilligt medan
andra ansåg att LORI ska vara obligatoriskt om det införs. Flera länder framförde att
de fortfarande diskuterar förslaget på hemmaplan.
Nederländerna presenterade ett alternativt förslag till LORI. Förslaget innebär att
importföretagen ska bygga upp referenskvantiteter och att när de når vissa nivåer ger
det rättighet att ansöka om en viss andel av en importkvot. De menade att ett sådant
system skulle minska antalet ansökningar om licens i de mest eftertraktade kvoterna.
De flesta länder som kommenterade förslaget var tveksamma till om det skulle
innebära någon ändring gentemot nuvarande system. Kommissionen var också
tveksam till nyttan med förslaget.
Andra frågor som diskuterades var bland annat tekniska frågor som regler för
frisläppande av säkerheter, överlåtelse av licenser, beräkning av referenskvantitet samt
toleranser vid avvikelser på licensen. Enligt artikel 9 (i) ska 5 % tolerans accepteras på
kvantiteten. Det rådde delade meningar bland medlemsländerna om detta. Vissa länder
menade att det borde vara 0 % tolerans.
Vissa medlemsländer ansåg att det bör förtydligas att licenser alltid är giltiga 30 dagar.
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Flera länder var missnöjda med fördelningen mellan traditionella importörer och
nykomlingar av vitlökskvoten. Flera menade också att export inte bör vara referens för
att kunna ansöka om importlicens. Kommissionen ska överväga reglerna för import av
vitlök och svamp. De hoppas kunna skicka ut en ny komplett version av dokumentet
om ett par veckor.
2. ISAMM – WTO notifikationer
Kommissionen informerade medlemsländerna att de årliga WTO notifikationerna om stöd
som helt eller delvis finansieras av medlemsländerna nu ska rapporteras via det elektroniska
rapporteringssystemet ISAMM så att kommissionen i sin tur kan informera WTO om detta.
De två formulären finns tillgängliga för test i ISAMM.
3. Övriga frågor
Kommissionen informerade om att rapporter som rör hampa nu finns tillgängliga i
ISAMM. Kommissionen informerade om att enkäten om producentorganisationer nu
finns tillgänglig på alla språk. Svaren ska skickas till kommissionen senast 10 juli.
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