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Information från kommittémöte för nötkött –
19 juli 2018
1. Marknadssituationen nötkött
Under januari-april 2018 var slakten inom EU knappt 1 procent lägre räknad i
antal djur och oförändrad räknad i vikt i förhållande till januari-april 2017.
Slakten av kvigor och kor ökade med 8 respektive 4 procent.
Jämfört med ett år tillbaka är de genomsnittliga avräkningspriserna i EU idag
oförändrade för alla kategorier utom kor. Priset för kor som har stigit mest
jämfört med föregående år, med 3 procent.
Den senaste månaden har priserna gått ner för samtliga kategorier. Inom EU är
avräkningspriserna på nötkött (kategori A/C/Z) som högst i Storbritannien och
Sverige och som lägst i Ungern och Lettland.
Exporten av nötkött och levande djur var 4 procent lägre i januari-maj 2018
jämfört med januari-maj 2017. Trots att kvantiteten minskade ökade värdet av
exporten med 3 procent vilket motsvarar 37 miljoner euro.
Importen var 16 procent högre i januari-maj 2018 jämfört med motsvarande
period 2017. Värdet på importen ökade med 3 procent vilket motsvarar 21
miljoner euro.
EU:s handelsbalans för januari-maj är positiv med ett överskott på 205 miljoner
euro, då inkluderat både handel av både kött och levande djur. Handelsbalansen
utan levande djur visar ett underskott på 168 miljoner euro.
På världsmarknaden var Kina/ Hong Kong och USA de största importörerna av
nötkött medan USA, Australien och Brasilien var det största exportörerna under
januari-maj. Bland de största handelsaktörerna har EU det högsta priset på
nötkött (371 euro/100 kg) medan Brasilien har det lägsta (198 euro/100 kg).

2. Övriga frågor
2.1 Information om en enkät till medlemsländerna
Reglerna för frivillig märkning förenklades under 2014 och det är nu de
horisontella reglerna för märkning som gäller. Kommissionen ska presentera en
rapport för Rådet i juli 2019 om vilka följderna blev av de ändringar som
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genomfördes 2014. Medlemsländerna ska svara på en enkät senast 28 september.
Svaren kommer att användas som underlag till kommissionens rapport.
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