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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 21 februari 2019
1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med nästan 5 procent under januarinovember 2018 jämfört med motsvarande period 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har stigit de senaste
veckorna. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 7 till 184,5 euro/100 kg.
Priset är i nivå med motsvarande vecka 2018.
Under 2018 ökade exporten från EU med 6 procent i jämförelse med 2017.
Exporten till Filipinerna, Ukraina, och Ghana ökade mest i kvantitet medan
exporten till Hong Kong och Benin minskade.
Under 2018 var importen till EU i ton räknat, 9 procent lägre än under 2017.
Importen från Brasilien minskade medan importen från Thailand och Ukraina
ökade mest.
EU:s handelsbalans, i slaktvikt, är positiv och under 2018 var överskottet
979 700 ton.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har varit stabilt de senaste veckorna.
Vecka 6 låg det genomsnittliga priset på 126,0 euro/100 kilo. Det är 17 procent
lägre än samma vecka föregående år.
Exporten från EU under 2018 var 5 procent högre än under 2017. Värde på
exporten ökade med 5 procent. Den totala exporten under 2018 var 219 252 ton
till ett värde av 232 miljoner euro. Japan och Schweiz de största
exportmarknaderna för EU.
EU:s import av ägg och äggprodukter var 19 procent högre under 2018 jämfört
med föregående år. Värdet av importen var 22 procent högre. Den totala
importen under 2018 var 26 819 ton till ett värde av 38 miljoner euro. Under
2018 kom 75 procent av importen från Ukraina och USA.
EU:s handelsbalans för äggprodukter var positiv och motsvarar ett överskott på
192 400 ton till ett värde av 194 miljoner euro.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2019-02-22

2. Övriga frågor
2.1 Ändring av förordning 616/2017
EU och Kina har slutit ett avtal om två kvoter för import från Kina. Det är två
kvoter som rör beredningar av fågelkött (KN nummer 1602 39 29 och 1602 39
85). Kvot 1 omfattar 6 000 ton och kvot 2 omfattar 600 ton. Båda kvoterna har
en tullsats på 10,9 procent, Kvot 1 ska fördelas kvartalsvis medan kvot 2 är årlig.
Dessutom öppnas två kvoter för beredningar av fågelkött (KV nummer 1602 39
29 och 1602 39 85) på vardera 60 ton från övriga destinationer och en erga
omnes kvot på 5 000 ton för beredningar av fågelkött (KN nummer 16 02 32
19). Kvoterna för övriga destinationer har en tull på 10,9 procent och erga
omnes kvoten (alla destinationer) en tull på 8 procent.
De nya kvoterna är ett resultat av att EU har förlorat en panel mot Kina i WTO.
Panelen gällde EU:s beviljande av kvoter till Brasilien och Thailand.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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