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Information från kommittémöte för nötkött –
17 november 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.
2.1 Marknadssituationen
Under januari-augusti 2016 ökade slakten inom EU med 3,2 procent i antal djur
och med 2,8 procent i vikt. Det var slakten av kor (+7 %) och kvigor (+5 %) som
ökade mest, medan slakten av handjur minskade.
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
ungtjurar. De genomsnittliga priserna har varit relativt stabila den senaste
månaden för de flesta kategorierna. Priserna för tjurkalvar av mjölkras och av
köttras har sjunkit. Avräkningspriserna på nötkött är högst i Sverige, Grekland
och Storbritannien medan de är lägst i Lettland och Rumänien.
Exporten av nötkött och levande djur ökade med 17 procent under januariseptember. Exporten, till Turkiet ökade med 22 procent under de nio månaderna.
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.
2.2 Frågor som kan gå till omröstning
2.2.1 Öppnande och administration av importkvoter
Kommissionen presenterade ett förslag om ändring av förordningarna 431/2008
och 593/2013.
Förordning 431/2008 är en importkvot för fryst nötkött. Kvoten omfattar 53 000
ton och kommissionen föreslår att den utökas till 54 875 ton från och med
kvotåret 2017/2018.
Förordning 593/2013 är en importkvot för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög
kvalitet. Kommissionen föreslår att kvoten på 66 750 ton färskt, kylt eller fryst
nötkött ökas till 66 826 ton och att kvoten på 6 300 ton benfritt nötkött ökas till
6 376 ton.
Utökningarna av dessa WTO kvoter är en följd av Kroatiens anslutning till EU.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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2.3 Övriga frågor
Tullkvoten för högkvalitativt nötkött enligt genomförandeförordning 481/2012.
Denna tullkvot administreras enligt först-till-kvarnen modellen. Kommissionen
informerade om att man förväntar sig att kvoten kommer att vara fullt utnyttjad
under första halvan av december. Det innebär att importörerna riskerar att inte
kunna importera under kvoten i slutet av december. De alternativ som finns är att
importera kött till MFN-tull eller att utnyttja en annan kvot (under förutsättning
att villkoren uppfylls).

Prisrapportering
Kommissionen informerade om att från och med 1 februari 2017 ska
prisrapporteringen av nötkött, griskött och lammkött ske via ISAMM.

Handelsavtal med Kanada
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 ett utkast till förordning om
administration av dessa kvoter. Enligt förslaget ska kvoterna administreras
med ett licensförfarande.
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