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

2.1 Marknadssituationen
Under januari-april 2017 minskade slakten inom EU med 1,1 procent räknad i
antal djur och minskade med 1,4 procent räknad i vikt i förhållande till
föregående år.
Jämfört med ett år tillbaka är de genomsnittliga avräkningspriserna idag högre i
EU-28 för alla kategorier. I jämförelse med den senaste veckan är priserna lägre
för samtliga kategorier utom för nöt 8-12 månader och kvigor.
Avräkningspriserna på nötkött är högst i Sverige och Grekland medan de är lägst
i Lettland och Rumänien.
Exporten av nötkött och levande djur ökade med 19 procent januari-maj 2017.
Det är exporten till Filippinerna, Ryssland och Hong Kong som har ökat mest i
procent räknat
Importen minskade med 6 procent under januari-maj. Importen från Brasilien har
minskad med 30 procent i jämförelse med samma period under föregående år.
Minskningen beror bland annat på ofördelaktig växelkurs, högre priser på grund
av minskat utbud i Brasilien och den s.k. köttskandalen. I förhållande till
föregående år har importen från Uruguay, Argentina och USA ökat mest. .
Nettoexporten från EU under januari-maj 2017 var 181 800 ton (inkluderar både
slaktade produkter och levande djur).

2.2 Frågor som kan gå till omröstning
2.2.1 Import från Argentina
Kommissionen presenterade ett förslag till genomförandeförordning som innebär
ändring av bilaga I i förordning 1439/95, bilaga III i förordning 748/2008 och
bilaga III i förordning 593/2013. Ändringen rör vilken myndighet som är
behöriga att utfärda dokument och certifikat i Argentina. Den myndighet som
kommer att vara ansvarig är Ministerio de Agroindustria.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.2.2 Administration av importkvoter
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Punkten ströks från dagordningen.

2.3 Övriga frågor
2.3.1 Information om CETA avtalet mellan EU och Kanada
Kommissionen informerade om att avtalet kommer att träda ikraft den 21
september. I augusti kommer en förordning med kvotkvantiteter för 2017 att
röstas.
2.3.2 Prisrapportering av kött och ägg via ISAMM
.Kommissionen informerade om att det finns nya formulär i ISAMM för
rapportering av priser. Kommissionen uppmanade alla medlemsländer att söka
behörighet till de nya formulären.
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