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Information från kommittémöte för griskött
– 10 januari 2019
1. Marknadssituationen
Slakten av gris inom EU ökade med 1,8 procent i antal grisar och med 2,4
procent i vikt under januari-september 2018 jämfört med januari-september
2017. Prognosen för 2018 är en produktionsökning på 1,1 procent i antal grisar.
Det genomsnittliga priset på slaktgris inom EU har varit stabilt de senaste
veckorna. Vecka 52 låg det genomsnittliga priset inom EU på 135,5 euro/100 kg
(klass E). Snittpriset för slaktgrisar ligger 2 procent lägre än motsvarande vecka
2017. Priset på smågrisar har gått upp med 7 procent den senaste månaden. Det
genomsnittliga priset på smågrisar vecka 52 var 40,2 euro/styck. Priset är 8
procent lägre än motsvarande vecka 2017.
Exporten från EU ökade med 2 procent under januari-oktober 2018 jämfört med
januari-oktober 2017. Värdet av exporten minskade med 7 procent vilket
motsvarar 443 miljoner euro. De marknader som minskade mest under januarioktober var Kina och Hong Kong. EU:s största marknader är i dagsläget Kina,
Japan och Sydkorea.
Importen till EU minskade med 5 procent under januari-oktober jämfört med
motsvarande period 2017. Värdet av importen minskade med 4 procent och
uppgick till totalt 52,2 miljoner euro. Det är det importen från Schweiz och Kina
som har minskat medan importen från Serbien, Chile och Norge som har ökat.
EU:s import kommer i huvudsak från Schweiz, och utgör 59 procent av den
totala importen.
EU:s handelsbalans är positivt med ett överskott på 3 248 400 ton slaktvikt till
ett värde av 5 972 miljoner euro.

2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Godkännande av metoder för klassificering i Polen
Kommissionen presenterade ett förslag till ändring av ett kommissionsbeslut om
godkännande av metoder för klassificering i Polen. Ändringen har diskuterats
bland medlemsländernas klassificeringsexperter och ingen har haft några
invändningar.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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