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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 20 juli 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel minskade med 0,4 procent under januari-april 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har den senaste månaden
stigit med 2,6 procent. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 27 till
186,4 €/100 kg. Priset ligger 4 procent lägre än genomsnittet för 2012-2016.
Under januari-maj 2017 minskade importen i ton räknat, med 8 procent jämfört
med motsvarande period 2016. Drygt 80 procent av importen kom från Brasilien
och Thailand. Exporten i ton minskade med 2,9 procent. De största
mottagarländerna är Hong Kong, Ukraina och Benin. Handelsbalansen är positiv
och uppgick under januari-maj 2017 till 273 100 ton. Mätt i värde är
handelsbalansen negativ. Importvärdet var 134,8 miljoner euro högre än
exportvärdet.
Ägg
De senaste veckorna har det genomsnittliga priset på ägg inom EU sjunkit.
Vecka 27 låg det genomsnittliga priset på 116,5 euro/100 kilo, vilket är ungefär
12 procent högre än motsvarande vecka 2016 men 7 procent lägre än
genomsnittet för 2012-2016.
EU:s import av äggprodukter minskade med ungefär 24 procent under januariapril 2017 i jämförelse med föregående år. Cirka 72 procent av importen kom
från USA. Exporten under januari-april minskade med 1 procent jämfört med
motsvarande period 2016. Drygt 40 procent av exporten gick till Schweiz och
Japan. EU har alltjämt en stor nettoexport av ägg och äggprodukter och under
januari-april 2017 uppgick den till 76 800 ton. Exportvärdet var 77 miljoner euro
högre än importvärdet. På grund av fallande priser på albumin, som bland annat
exporteras till Japan, har exportvärdet sjunkit.

2. Frågor som kan gå till omröstning
3. Expertgrupp handelsnormer ägg
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Kommissionen skickade inför detta möte ut ett arbetsdokument med ett reviderat
förslag. Förslaget innebär att i händelse av veterinära restriktioner som gör att
hönsen måste hållas inomhus ska undantaget räknas från flockens
insättningsdatum och undantagsperioden förlängas från 12 till 16 veckor.
Några medlemsländer ville att undantagsperioden fortsatt ska vara 12 veckor
medan andra ansåg att det behövs en period på 20-24 veckor. Några länder ville
ha en längre tidsperiod i kombination med någon typ av veranda.
Kommissionen menade att 16 veckor är en väl avvägd kompromiss mellan
producenternas och konsumenternas intressen. Eftersom ändringen kommer att
göras via en delegerad akt kommer ingen röstning att ske.
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