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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 18 juli 2019
4.1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med 4,7 procent under 2018 jämfört med
2017. Under januari – april ökade slakter med 2,5 procent jämfört med
motsvarande period 2018.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit relativt stabilt de
senaste veckorna. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 27 till
190,6 euro/100 kg. Priset är 1 procent högre än motsvarande vecka 2018.
Under januari-maj 2019 var exporten 12 procent högre än under motsvarande
period 2018. Värdet på exporten var 10 procent högre. Exporten av fågelkött är
sprid på många destinationer. Filippinerna och Ghana var de största
destinationerna och under årets första fem månader tog de emot 10 procent var
av EU:s export.
Under januari-maj 2019 var importen 14 procent högre än under januari-maj
2018. Värdet på importen var 11 procent högre. Cirka 75 procent av importen
kom från Brasilien och Thailand.
EU:s handelsbalans under de fem första månaderna är positivt med ett överskott
på 432 200 ton slaktvikt medan värdet visade ett överskott på 15 miljoner euro.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har varit stabilt de senaste veckorna.
Vecka 27 låg det genomsnittliga priset på 117,4 euro/100 kilo. Det är 1,5 procent
lägre än samma vecka föregående år.
Under januari-maj 2019 var exporten 27 procent högre än under motsvarande
period 2018. Värdet på exporten var 8 procent högre. Nästan hälften av exporten
gick till Japan och Schweiz.
Under januari-maj 2019 var importen 49 procent lägre än under januari-maj
2018. Värdet på importen var 23 procent lägre. Cirka 75 procent av importen
kom från Ukraina och USA.
EU:s handelsbalans för äggprodukter under januari-maj var positiv och
motsvarar ett överskott på 98 100 ton till ett värde av 89 miljoner euro.
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4.2 Övriga frågor
4.2.1 Särskilt marknadsstöd till sektorerna för ägg och fågelkött i Italien
Kommissionen presenterade ett förordningsförslag om ersättning till ägg- och
fågelköttsproducenter i Italien till följd av utbrott av aviär influensa. Under
perioden 1 oktober 2017 till 30 juni 2018 drabbades Italien av 45 utbrott.
Italien har begärt delfinansiering enligt artikel 220 (3) i förordning 1308/2013.
Enligt artikeln ska unionens medfinansiering vara 50 % av de utgifter Italien på
grund av sjukdomsutbrottet.
Kommissionen föreslår ett antal olika ersättningar däribland ett belopp per ägg,
ett belopp per vecka för fåglar i drabbade områden och ett belopp för fåglar som
har slaktats på grund av sjukdom. Det maximala stödbeloppet från EU är 32,1
miljoner euro. Italien ska finansiera motsvarande summa.
Röstning: Förslaget röstades igenom.
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