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Rapport
Datum
2021-03-16

Rapport från mötet i kommittén för gemensamma
marknadsfrågor den 16 mars 2021
1 Ändring av tullkvotsförordning 2020/760
Ändringar i den delegerade förordningen för importtullkvoter som inte
administreras enligt först-till-kvarn metoden.
Ändringar sker efter överenskommelse med Argentina om att slopa systemet med
traditionella och nya importörer för tullkvoten vitlök, vilket innebär att även denna
kvot likriktas i enlighet med de regler som gäller för andra tullkvoter (genomförs
även i genomförandeförordningen 2020/761). Enligt samma överenskommelse
ändras också vissa tullkvoter för fågelkött (nya tullkvoter tillkommer men
importvolymen utgörs av kvantitet inom redan befintliga tullkvoter).
Övergångsreglerna avseende beräkning av referenskvantiteten för tullkvoter
förtydligas när det gäller vilka tidsperioder som avses.
Förordningen kommer att beslutas av kommissionen omkring den 15 april.

2 Ändring av tullkvotsförordningarna 2020/761 och
2020/1988
Ändringar föreslås i genomförandeförordningen 2020/761 för importtullkvoter som
inte administreras enligt först-till-kvarn metoden. Flera följdändringar (justeringar
av importvolymen för olika tullkvoter) behöver göras efter att EU slutit
överenskommelser med Argentina, Australien, USA, Thailand och Indonesien
avseende uppdelningen av importvolymer mellan EU och UK på grund av Brexit.
Ytterligare ändringar sker efter överenskommelse med Argentina om att slopa
systemet med traditionella och nya importörer för tullkvoten vitlök, vilket innebär
att även denna kvot likriktas i enlighet med de regler som gäller för andra
tullkvoter. Även ändringar som innebär att delar av vissa kvoter reserveras för ett
särskilt land genomförs också dock utan att den totala kvotvolymen förändras.
Införlivande av importtullkvoter för ris från Vietnam i tullkvotsförordningen
genomförs och därmed ändras även giltighetstiden för importlicenser till att vara 1
månad kortare istället för de 4 månader som gäller idag. Utöver dessa ändringar
sker en rad förtydliganden och tekniska justeringar av regelverket. Exempel på det
sistnämnda är att reglerna för import inom ”erga omnes” kvoter blir mer flexibla
vad gäller kravet på att ange ursprungsland i licenshanteringen.
Ändringar föranledda av EU:s överenskommelser med olika länder avseende
uppdelningen av volymen inom olika tullkvoter på grund av Brexit genomförs
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också i genomförandeförordningen 2020/1988 för importtullkvoter där
ansökningarna administreras enligt först-till-kvar metoden (Tullverkets
ansvarsområde). Även i denna förordning genomförs tekniska ändringar för olika
tullkvoter utan att importvolymens storlek ändras.
Förordningarna ska eventuellt röstas (virtuell röstning) på nästa möte den 15 april.

3 Ändring av licensförordningarna 2016/1237 och
2016/1236
Licenskravet vid export av ris från EU ska tas bort, vilket innebär att även krav på
att ställa säkerhet och att ange giltighetstid för dessa licenser inte längre behövs.
Ändringar kommer därför att ske relevanta licensförordningar.
Förordningarna ska eventuellt beslutas och röstas (virtuell röstning) på nästa möte
den 15 april.

4 Marknadstransparens
Kommissionen redovisade hur väl medlemsländerna har uppfyllt de nya kraven om
prisrapportering för olika produkter och handelsled. Alla medlemsländer behöver
förbättra sitt arbete med att införa den nya lagstiftningen.

5 Övriga frågor
Kommissionen informerade om det fortsatta utvecklingsarbetet av ISAMM
(kommissionens IT baserade rapporteringssystem för medlemsländerna) och flytten
av systemet AMIS WEB (tullkvotsadministration) till ISAMM.
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