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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 13 december
2018
1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med 4 procent under januari-september
2018 jämfört med motsvarande period 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit stabilt den senaste
månaden. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 48 till 184,8 euro/100 kg.
Priset är i nivå med motsvarande vecka 2017.
Under januari-september 2018 ökade exporten från EU med 8 procent i
jämförelse med januari-september 2017. Värdet av exporten ökade med 6
procent vilket motsvarar 83 miljoner euro. Exporten till Filipinerna, Ukraina, och
Ghana ökar mest i kvantitet.
Under januari-september minskade importen till EU i ton räknat, med 1 procent
jämfört med januari-september 2017. Värdet av importen minskade med 1
procent vilket motsvarar 23 miljoner euro. Det är importen från Brasilien som
har minskat medan importen från Thailand och Ukraina har ökat mest.
EU:s handelsbalans, i slaktvikt, är positiv och under januari-september var
överskottet 721 600 ton. Mätt i ekonomiskt värde var handelsbalansen positiv,
och motsvarade ett överskott på 15 miljoner euro.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg inom EU sjönk under första halvåret. De
senaste månaderna har priset stigit. Vecka 48 låg det genomsnittliga priset på
135,0 euro/100 kilo. Det är 30 procent lägre än samma vecka föregående år.
Exporten från EU under januari-september 2018 var 3 procent lägre än under
januari-september 2017. Värde på exporten ökade med drygt 1 procent vilket
motsvarar 2,6 miljoner euro. Japan och Schweiz de största exportmarknaderna
för EU.
EU:s import av ägg och äggprodukter var 70 procent högre under januariseptember 2018 jämfört med motsvarande period föregående år. Värdet av
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importen var 62 procent högre vilket motsvarar 12 miljoner euro. I dagsläget är
det Ukraina och USA som exporterar mest till EU.
EU:s handelsbalans för äggprodukter är positiv och motsvarar ett överskott på
135 900 ton till ett värde av 140,8 miljoner euro.

2. Övriga frågor
2.1 Presentation av förslag till 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.
Kommissionen informerade om att parlamentet ska rösta förslaget i plenum i
januari.
2.2 Presentation av den årliga rapporten om vattenhalt i fågelkött
Ordföranden i expertgruppen för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött
presenterade en rapport om det arbete som skett under 2018. Rapporten
innehåller bland annat statistik över medlemsländernas kontrolldata.
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