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Information från kommittémöte för griskött –
25 februari 2015
Från Sverige deltog Tina Johansson från Jordbruksverket i mötet.
Frågan om privat lagring röstades på vinkommittén. Resultatet blev att kommittén inte
uttryckte någon åsikt, vilket innebär att kommissionen kan införa förordningen.
Planen är att förordningen antas den 5 mars, publiceras den 6 mars och träder ikraft den
9 mars.

Privat lagring av griskött
Förslaget innebär att EU öppnar för privat lagring av griskött. Kommissionen betonade
att åtgärden var mycket lik den som införts 2011, men lyfte fram några skillnader:


Förordningen ger ingen möjlighet till att ta ut produkterna ur lagret i förväg för att
exportera dem till länder utanför EU. Kommissionen menade att de var angelägna om
att inte göra något som kunde tolkas som förtäckta exportbidrag. De påpekade också
att den möjligheten inte använts särskilt mycket förra gången (ungefär tio procent av
volymerna).



Stödbeloppen i bilagan är betydligt lägre än förra gången, omkring 40 procent.
Kommissinen angav två anledningar till detta. Den ena är att både låneräntor och
energikostnader är lägre nu. Den andra är att de inte vill ge ett hundraprocentigt stöd
för kostnaderna, utan siktar på 80-90 procent. De menade att detta trots allt var ganska
högt.



Det finns inget anbudsförfarande, utan stödnivåerna är desamma för alla.

Kommissionen betonade också att de inte tänkte ge stöd för grisfett, trots att flera
medlemsländer ville detta. De menade att grisfett var en produkt som hade ett för lågt
värde för att det skulle vara meningsfullt att lagra den, och att lagring av grisfett inte
skulle ha någon effekt på priset på griskött, som ju var syftet med åtgärden.
Kommissionen betonade att situationen förändrats markant sedan förra torsdagen, i och
med att de nu hade prognoser för grisproduktionen för de kommande månaderna.
Djurantalet väntades öka med några procent, vilket innebär ökat utbud på marknaden
och därmed ökat prispress. De noterade också att priserna var svaga på flera marknader
i länder utanför EU, framför allt i USA, Kanada och Brasilien, där priserna låg under
EU-genomsnittet.
Kommissionen betonade också att de visserligen såg en svag ökning av priserna just nu,
men menade att den ökningen var mindre än den borde vara med tanke på den normala
säsongsvariationen.
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Diskussion vid mötet
Flera länder ville veta hur mycket pengar kommissionen trodde att åtgärden skulle
kosta, och varifrån de skulle tas. Kommissionen vägrade ge en uppskattning av
kostnaden, men menade att pengarna skulle tas från den ordinarie budgeten för privat
lagring. De påpekade att åtgärden inte var tidsbegränsad, utan att de tänkte behålla den
”tills marknaderna hämtat sig”.
Många länder var upprörda över att det inte skulle gå att plocka ut produkterna ur lagret
i förtid. De menade att den flexibiliteten var nödvändig för att minska den negativa
effekten på marknaden när lagringen upphör i vår. Bara ett medlemsland uttryckte stöd
för kommissionen i det här avseendet.
Flera länder beklagade också att fett inte omfattades av stödet.
Några länder tyckte att stödnivåerna var för låga. De ville ha fler åtgärder än bara privat
lagring, som exportbidrag och direktstöd till grisproducenterna.
Ett par länder undrade vad som händer med säkerheterna om stödmottagaren inte håller
sig till tidsgränserna i förordningen. Kommissionen betonade att den horisontella
förordningen gäller precis som vanligt.
Röstning: Kommittén uttryckte ingen åsikt vilket innebär att kommissionen kan införa
förordningen.

