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Information från kommittémötet för gemensamma
marknadsfrågor den 11-12 oktober 2016
Sammanfattning: Diskussion om TRQ:s och ISAMM rapportering. Regelverken börjar
nu anta en slutgiltig form.
1. Rapportering av pris- och produktionsuppgifter mm (ISAMM)
I de nya förordningsutkasten avseende harmonisering och förenkling av
medlemsländernas rapportering av olika marknadsdata hade endast smärre
justeringarna genomförts. Det framkom bland annat att:


Klargörande behövs för vilken kampanj som avses för rapportering av betpris
samt när detta ska rapporteras (januari eller juni).



Kravet för icke-producentländer att rapportera konsumtionsstatistik för olivolja
har tagits bort.



Vissa länder vill även kunna rapportera mjölkpris baserat på faktura och inte
enbart baserat på kontrakt.



Etanolrapporteringen skulle ses över av kommissionen med avseende på bl.a.
uppgifter om användning.

Förordningsutkasten börjar närma sig sin slutgiltiga form och nästa vecka startar
samråd med allmänheten (förordningsförslag görs tillgängliga för allmänheten,
http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_en#draft).
2. Tullkvoter (TRQ) – förändring av regelverket
Förordningarna
Kommissionen presenterade nya versioner av den delegerade förordningen (DA) och
genomförande förordningen (IA). Dessa ändringar var bland annat följande:


Det tydliggörs att bevis för historisk handel inte är ett villkor för alla
importkvoter (DA).



Publicering av aktörer som erhåller importrättigheter inom tullkvoter där
särskilda regler gäller (överutnyttjade problemkvoter) görs av kommissionen
istället för medlemsländerna.



Månadsvisa ansökningsperioder blir inte den enda ansökningsmöjligheten utan
även delperioder är möjliga (IA).
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Ökad flexibilitet för myndighet och Tullen när det gäller överföring av
dokumentation avseende bevis på historisk handel för en aktör (IA).



Det tydliggörs att om ingen misstanke finns om oegentligheter behöver ingen
kontroll göras av den deklaration om oberoende från en annan aktör som
medföljer vid ansökningar inom tullkvoter med särskilda regler (IA).



Giltighetstiden för importlicenser inom problemkvoter förlängs till att vara 60
dagar (IA).



Ytterligare sanktioner (tillfällig avstängning) än bara förlorad säkerhet vid de
tillfällen importkravet inte respekteras tas bort (IA).

Flera länder ansåg att kommissionens senaste ändringar var positiva även om det
fortsatt fanns problem/tveksamheter att en ”oberoende deklaration” ska medfölja vid
ansökningar ur tullkvoter (art 11 IA).
På fråga förtydligade kommissionen att medlemsländerna inte behöver kontrollera
deklarationen, såvida inga misstankar om oegentligheter finns, har stämts av internt
med juridiska enheten. Kommissionen hade även stämt av med branschen och dessa
var positivt inställda till att införa deklarationen. Flera länder funderade på vad denna
skrivning egentligen var värd. Kommissionen upprepade återigen att en liknande
”oberoende deklaration” hade funnits med i samband med omstruktureringsstödet för
EU:s sockersektor och då hade det inte heller funnits något krav på myndigheten att
kontrollera denna. Kommissionen menade vidare att om det behöver utredas huruvida
oegentligheter har begåtts när det gäller ett företags oberoende så är det dessutom
andra myndigheter än licensmyndigheten som ska kopplas in (t.ex. OLAF,
Konkurrensverket). Ett land ansåg att det var orimligt att alla aktörer som nämns i en
”oberoende deklaration” ska straffas vid eventuella oegentligheter eftersom en aktör
kanske inte har vetskap om vad en annan aktör anger i deklarationen. Kommissionen
höll med och skulle se över skrivningen. På fråga förtydligade kommissionen att det
räcker med att ett av villkoren i art 11.2 är uppfyllt för att en aktör inte ska anses vara
sammankopplad med en annan aktör.
Överföring av tullkvoter till Tullen
Kommissionen redovisade en lista med tänkbara TRQ:s som kan flyttas över till Tullen
där kvoterna administreras enligt principen ”först-till-kvarn metoden”. Omkring 50
kvoter är i dagsläget listade som tänkbara kandidater. Kommissionen bad länderna att
gå igenom listan och meddela eventuella problem med att överföra vissa kvoter.
Ett land påpekade fördelarna med ”först-till-kvarn metoden”, d.v.s. att det är ett
förhållandevis enkelt administrativt och öppet system samt att det även skulle kunna
förhindra spekulation då varan måste importeras efter att en tulldeklaration har lämnats
in till Tullen. Det finns en risk för en importör att få lov att betala full tull vid import
om många ansöker inom kvoten. Metoden skulle därför även vara lämplig för de
problemkvoter som för närvarande diskuteras i kommittén. Kommissionen höll med
om metodens förtjänster men ansåg att det var osäkerhet huruvida överansökta
importkvoter fungerar med ”först-till-kvarn metoden” eftersom inga av Tullens kvoter
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för närvarande har dessa problem. En kvot med nötkött av hög kvalitet närmade sig
dock gränsen för att bli översökt, vilket kan ge värdefull information om metodens
funktionssätt. Andra länder menade istället att känsliga kvoter inte ska flyttas till
Tullen, vilket innebär att kommissionens lista över TRQ:s ska reduceras. Farhågor
fanns också från några länder att metoden inte är lämplig där långväga (och
långsamma) transporter sker eftersom kvotutrymmet kan förändras under
transporttiden. Kommissionen menade att det är risk som aktörer är medvetna om.
Risken kan dock minskas eftersom importkvoter med långväga transporter är ofta
mycket stora samt att Tullen kan överföra till en annan förmånsbehandling för en
produkt om denna möjlighet finns.
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
kommer att röstas vid nästa möte.
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