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Information från kommittémöte för nötkött –
23 februari 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

2.1 Marknadssituationen
Under januari-november 2016 ökade slakten inom EU med 3,2 procent i antal
djur och med 2,7 procent i vikt. Det var slakten av kor (+6 %) och kvigor (+5 %)
som ökade mest, medan slakten av ungtjurar minskade (-1 %).
Jämfört med ett år tillbaka är priserna idag lägre i EU-28 för alla kategorier
(totalt tolv priser, varav sex rör levande djur och sex rör slakt) nötkött utom
levande kalvar. De genomsnittliga priserna har stigit den senaste månaden för
alla kategorier utom ungtjurar. Avräkningspriserna på nötkött är högst i Sverige,
Storbritannien och Grekland medan de är lägst i Lettland och Ungern.
Exporten av nötkött och levande djur ökade med 18 procent 2016. Exporten till
Turkiet ökade med 24 procent under året. Importen ökade med 3 procent under
samma period. Det är främst import från Brasilien och Uruguay som har ökat,
medan importen från Australien och USA har minskat. Nettoexporten från EU
under 2016 var 369 000 ton.

2.2 Frågor som kan gå till omröstning
2.2.1 Administration av importkvoter
Ändring av förordning 1255/2010. Kommissionen presenterade ett
arbetsdokument med förslag till ändringar som rör importkvoten för ”baby beef”
från Kosovo. Ändringarna är en följd av stabiliserings- och associeringsavtalet
med Kosovo.
EU har beviljat Kosovo en tullkvot på 475 ton ”baby beef”. Inom kvoten är den
tillämpliga tullen 20 procent av den värdetull och 20 procent av den särskilda tull
som föreskrivs i tulltaxan.
Ändringen som ska göras är en hänvisning till en ny Rådsförordning. Förslaget
innebär inga ändringar avi själva kvoten eller hanteringen av kvoten.
Förslaget ska troligen röstas i mars
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2.2.2 Öppnande och administration av importkvoter
Ändringarna rår förordningarna 442/2009, 481/2008 och 593/2013.
I slutet av oktober skrev Kanada och EU under ett nytt handelsavtal (CETA).
Enligt avtalet erhåller Kanada nya importkvoter för nötkött och griskött.
Kommissionen presenterade i november ett arbetsdokument med utkast till
förordning om administration av dessa kvoter. En stor del av hur
administrationen ska gå till fastställs redan i avtalet med Kanada. Enligt förslaget
ska kvoterna administreras med ett licensförfarande.
Enligt avtalet med Kanada gäller följande. Kvoterna fördelas kvartalsvis. Företag
som har importerat nöt- respektive griskött under föregående 12-månaders period
kan ansöka om licens. Om licensansökningarna understiger tillgänglig kvantitet
under en period ska en ny ansökningsomgång genomföras. Vi denna
ansökningsomgång kan även återförsäljare och förädlingsföretag ansöka om
licens.
Förslaget ska röstas i mars.

2.2.3 Klassificering och prisrapportering
Kommissionen presenterade redan i oktober ett förslag som hade passerat den
juridiska avdelningen för granskning. Det senaste förslaget innehåller inga
skillnader mot tidigare diskuterade förslag.
Kommissionens förslag fokuserar på förenkling och på harmonisering. Tidigare
har det funnits tre tillämpningsförordningar rörande klassificering och
prisrapportering till rådsförordningen. Dessa sammanförs nu i ett enda regelverk,
som dock enligt Lissabonfördraget ändå delas i en genomförandeakt och en
delegerad akt.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

.

2(2)

