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Information från kommittémöte för nötkött –
22 juni 2017
Från Sverige deltog Arne Bergh och Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksverket i
mötet.

2.1 Marknadssituationen
Under januari-mars 2017 var slakten inom EU oförändrad räknad i antal djur och
ökade med 0,6 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 utom ungtjurar. I jämförelse med den senaste veckan är
priserna högre för samtliga kategorier utom ungtjurar och stutar.
Avräkningspriserna på nötkött är högst i Sverige och Grekland medan de är lägst
i Lettland och Ungern.
Exporten av nötkött och levande djur ökade med 17 procent januari-april 2017.
Det är exporten till Hong Kong, Filippinerna och Ryssland som har ökat mest.
Importen minskade med 6 procent under januari-april. Importen från Brasilien
har minskad med 29 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-april 2017 var 136 000 ton (inkluderar både
slaktade produkter och levande djur).

2.2 Frågor som kan gå till omröstning
2.2.1 Administration av importkvoter
Ändring av förordning 1255/2010. Kommissionen informerade om att
arbetsdokument gällande importkvoter för ”baby beef” från Kosovo kommer
behöva ändras. 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.
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Ändringen som ska göras är en hänvisning till en ny Rådsförordning. Förslaget
innebär inga ändringar av själva kvoten eller hanteringen av kvoten.
Röstning kommer att ske tidigast 27 juli.

2.3 Övriga frågor
2.3.1 Information om CETA avtalet mellan EU och Kanada
Kommissionen informerade om att avtalet i stort sett är färdigförhandlat men att
det finns en del kvoter som ännu inte är bestämda. Kommissionen meddelade att
förordningen kommer att publiceras inom en snar framtid, troligtvis i augusti.
2.3.2 Nya beräkningskoefficienter
Kommissionen meddelade att det införs ett nytt system för att beräkna de
koefficienter som används för att beräkna mängden slaktad vikt, som i sin tur
används för att få fram genomsnittliga avräkningspriser. En nyhet är att
referensperioden som används i beräkningen blir de senaste tre åren istället för
ett år längre tillbaka i tiden. Det nya systemet införs för att kunna presentera mer
korrekta genomsnittspriser.
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