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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 23 mars 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 3,7 procent 2015. Prognosen för 2016 har
ändrats och visar på en ökning med 3 procent. I december ökade slakten framför
allt i Irland, Polen och Grekland, medan den minskade mest i Slovakien. För EU
totalt ökade slakten med 4,5 procent i december 2016 jämfört med 2015.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har sjunkit, i relation till ett
år tillbaka (-1,1 procent) men är oförändrat i relation till en månad tillbaka Priset
ligger lägre än genomsnittet för 2012-2016. Det genomsnittliga priset uppgick
vecka 10 till 177,3 €/100 kg.
Under januari 2017 minskade importen i ton räknat, med 5 procent jämfört med
januari 2015. Cirka 90 procent av importen kom från Brasilien och Thailand men
det är importen från Chile som ökar mest räknat i procent. Exporten i ton ökade
med 2 procent. De största mottagarländerna är Hong Kong, Ukraina och
Saudiarabien. Handelsbalansen är positiv och uppgick under januari 2017 till
42 300 ton.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg är något högre än under motsvarande vecka
2016 men lägre än genomsnittet för 2012-2016. Vecka 10 låg det genomsnittliga
priset på 124,6 euro/100 kilo och det var 1,6 procent högre än motsvarande
vecka 2016. Priserna på ägg i USA var rekordhöga under första halvåret 2015 på
grund av minskande produktion under utbrotten av fågelinfluensa men eftersom
produktionen har kommit igång igen under 2016 föll tillbaka kraftigt.
EU:s import av äggprodukter minskade med 44 procent under januari 2017.
Cirka 50 procent av importen kom från USA. Exporten under januari minskade
med 16 procent jämfört med motsvarande månad 2016. Exporten till Japan
ökade med med hela 54 procent under januari. EU har alltjämt en stor
nettoexport av ägg och äggprodukter och under januari 2017 uppgick den till
18 300 ton.
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2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Ändring av förordning 1385/2007 som rör importkvoter
Kommissionen ett ändringsförslag som innebär att importkvoterna för kyckling
och kalkon från Brasilien utökas på grund av Kroatiens anslutning till EU.
Kvoten för kyckling utökas med4 766 ton till 16 698 ton och kvoten för kalkon
utökas med 610 ton till 4 910 ton.
Röstning kommer troligen att ske i slutet av april.

3. Expertgrupp äggmärkning
Frågan om äggmärkning i samband med veterinära restriktioner på grund av
fågelinfluensa
Kommissionen menade att medlemsländerna i nuläget använde sig av olika kreativa
lösningar som inte alltid följer regelverket. Kommissionen vill ha en öppen debatt om
hur frågan ska hanteras i framtiden och hur man ska harmonisera tillämpningen i
medlemsländerna. Handelsnormerna ska vara grunden eftersom de är viktiga för
konsumentförtroendet. Om man ska göra ändringar är det viktigt att man behåller en
klar skillnad mellan produktionssystemen.
Kommissionen anser att det är vissa punkter som särskilt måste klargöras:




När börjar 12 veckorsperioden
Kan 12 veckorsperioden förnyas (för samma hönor)
Kan perioden förlängas (exempelvis genom att använda vinterträdgård/veranda
till hönorna)

Kommissionen bad medlemsländerna att skicka in sina idéer om hur problemet ska
kunna lösas.
Flera länder framhöll att det är viktigt att behålla konsumenternas förtroende.
Diskussionen kommer att fortsätta den 20 april.

4. Honung
Kommissionen informerade om att medlemsländerna nu rapporterat in antalet
bikupor. Totalt finns det enligt rapporterna 17 189 000 kupor inom EU. Det är en
ökning med 9,5 procent jämfört med det antal som rapporterades för perioden
2014-2016. I vissa medlemsländer var det stora skillnader mellan året så
kommissionen bad dessa länder att kontrollera sifforna.
Några länder menade att det är den ändrade tidpunkten för räkning av kuporna
som gör att antalet skiljer så mycket.
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