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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 18 juli 2018
Sammanfattning: Fortsatt diskussion om regelverket för importkvoter.
1. Importtullkvoter (TRQ)
Nya versioner (den 20:e i ordning) av den delegerade förordningen (DA) och
genomförande förordningen (IA) diskuterades.
De huvudsakliga frågorna som diskuterades när det gäller den delegerade akten var hur
en överutnyttjad TRQ ska administreras i de fall den inte överutnyttjas. Om det skulle
visa sig att en TRQ som normalt sett är ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja inte får
tillräckligt med ansökningar föreslås att denna ska öppnas så att alla aktörer ska kunna
ansöka om tilldelning ur kvoten. Vid dessa fall krävs inte att historiska bevis på handel
av produkterna inom kvoten måste uppvisas ej heller finns det något krav på att en
importör måste ha en fastställd referenskvantitet (maximal ansökningskvantitet för en
importör) av produkterna i fråga. Detta system föreslås gälla endast för de tre sista
månaderna av en tullkvotsperiod (12 månader).
Vissa länder var tveksamma till att genomföra ändringen (främst p.g.a. praktiska och
administrativa skäl, t.ex. risk för fler ansökningar, problem med referenskvantiteter för
de nuvarande importörerna) medan ett annat land menade att det är positivt att vidta
åtgärder som underlättar till att EU:s WTO-åtaganden kan uppfyllas.
En ytterligare ändring som föreslås är att om exceptionella omständigheter råder för en
överutnyttjad tullkvot som inte fylls så kan referenskvantiteten för varje importör
suspenderas. Suspendering ska i så fall beslutas i form av en genomförande förordning.
När det gällde genomförande akten så redovisade kommissionen medlemsländerna
svar på olika frågor om vilka ändringar som kan eller inte kan accepteras i den
kommande förordningen. Slutresultaten av den enkäten var bl.a. att ingen majoritet
fanns för att slopa kravet om bevis för historisk handel och att införa en begränsning
för hur stor en referenskvantitet kan bli efter en sammanslagning av flera företag som
är importörer inom vissa TRQ.
2. LORI - IT systemet
Kortfattad redovisning avseende olika frågeställningar från medlemsländer angående ITsystemet för LORI (ska användas för TRQ som är överutnyttjade). Kommissionen ska
upprätta en användarmanual, bygga vidare på IT-systemet så att t.ex. mer information
hämtas automatiskt, kommissionen kommer dock inte lägga till fler Excel format än vad som
redan finns tillgängligt i systemet.
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Övriga frågor
På fråga om inte schablonimportvärdena vid import för frukt och grönsaker ska uppdateras
eftersom de baseras på uppgifter som var gällande i januari i år svarade kommissionen att de
ska undersöka detta med ansvariga på frukt och grönt.
På fråga förtydligade kommissionen att i reformförslaget till ny marknadsordning (1308/13)
föreslås att importlicenser för hampa inte längre ska krävas dels för att förenkla systemet och
dels för MS har en narkotikalagstiftning som reglerar bland annat innehav.
Kommissionen påminde MS att skicka in ISAMM uppgifter avseende PO om detta ännu inte
har skett.
Den 11 september ska en ”joint working group” hållas avseende marknadstransparens och
den 21 september ska en workshop om producentorganisationer hållas.
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