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Information från kommittémöte för fågelkött
och ägg – 19 januari 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 3,7 procent 2015. Prognosen för 2016 har
ändrats och visar på en ökning med 2,5 procent. I oktober ökade slakten framför
allt i Irland, Polen och Grekland, medan den minskade mest i Slovakien. För EU
totalt ökade slakten med 4,7 procent i oktober 2016 jämfört med 2015.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har sjunkit, i relation till ett
år tillbaka (-1,2 procent) men stigit i relation till en månad tillbaka (+2,7 procent)
och den senaste veckan (+0,7 procent). Priset ligger lägre än genomsnittet för
2012-2016. Priset uppgick vecka 1 till 179,6 €/100 kg.
Under januari-november ökade importen i ton räknat, med 5 procent jämfört med
motsvarande period 2015. Cirka 88 procent av importen kom från Brasilien och
Thailand men det är importen från Chile och Ukraina som ökar mest räknat i
procent. Exporten i ton ökade med 9 procent. De största mottagarländerna är
Sydafrika, Filippinerna och Hong Kong. Handelsbalansen är positiv och uppgick
under årets första elva månader till 656 300 ton.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg är lägre än under motsvarande vecka 2016 och
genomsnittet för 2012-2016. Vecka 1 låg det genomsnittliga priset på 126,4
euro/100 kilo och det var 3 procent lägre 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 15 procent under januari-november.
Cirka 50 procent av importen kommer från Ukraina. Exporten under januarinovember minskade med 9 procent jämfört med 2015. Exporten till Japan
minskar med hela 39 procent till och med november. Detta är ett bekymmer för
EU eftersom vi exporterar mestadels albumin, som är en högvärdig äggprodukt,
till Japan. EU har alltjämt en stor nettoexport av ägg och äggprodukter och
nettoexporten var 213 100 ton under årets första elva månader.
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Frågor som kan gå till omröstning
Förordningsförslag om ersättning till fågelköttsektorn i Frankrike till följd
av utbrotten av aviär influensa under vintern 2015/16
Kommissionen presenterade i december ett förordningsförslag om ersättning till
fågelköttsproducenter i Frankrike till följd av utbrott av aviär influensa under
vintern 2015/16. Under vintern var det ett stort antal utbrott som drabbade hela
sydvästra Frankrike där en stor del av produktionen är koncentrerad.
Kommissionen föreslår ett antal olika ersättningar. Enligt artikel 220 (5) i
förordning 1308/2013 ska unionens medfinansiering vara 50 % av de utgifter
Frankrike haft för det exceptionella marknadsstödet. EU:s andel av
finansieringen uppgår till 42,5 miljoner euro.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
Frisläppande av säkerheter för tullkvoter för fågelkött på grund av
importrestriktioner från Ukraina
Kommissionen informerade på mötet i december om att det inte går att importera
fågelkött från Ukraina från och med 30 november på grund av aviär influensa.
Kommissionen presenterade ett förordningsförslag som innebär att de företag
som inte kan utnyttja sina importlicenser och/eller importrättigheter på grund av
importstoppet ska kunna få sina säkerheter frisläppta. Förslaget gäller licenser
och importrättigheter som är giltiga för perioderna 1 oktober – 31 december
2016 och licenser som är giltiga 1 januari – 31 mars 2017.
Förslaget kommer troligen att röstas i februari.

Honung
Kommissionen presenterade utgifterna för honungsprogrammet 2016.
Kommissionen bad medlemsländerna att kontrollera siffrorna.

Övriga frågor
Ett par medlemsländer frågade kommissionen vad som kommer att hända när
äggproducenter med frigående utehöns har varit tvungna att hålla hönsen inne på
grund av veterinära restriktionen kopplade till fågelinfluensa. Enligt regelverket
måste äggen märkas som frigående inomhus efter 12 veckor. Kommissionen
menade att reglerna är RU-lag och därför inte kan ändras på grund av nuvarande
situation. Kommissionen menade också att man måste ta hänsyn till
konsumentperspektivet.
Några menade att utbrotten av fågelinfluensa får stora ekonomiska konsekvenser
för producenterna och att kommissionen måste titta på vad som kan göras på kort
och lång sikt.
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