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Information från kommittémöte för ägg och
fågelkött – 17 mars 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 3,8 procent 2015. Det genomsnittliga priset på
slaktkyckling inom EU har varit stabilt den senaste månaden men ligger under
både förra årets prisnivå och genomsnittet för 2011-2015. Priset uppgick vecka 9
till 176,7 €/100 kg vilket var drygt 5 procent lägre än motsvarande vecka 2015.
Under januari minskade importen i ton räknat med 2 procent jämfört med januari
2015. Cirka 90 procent av importen kom från Brasilien och Thailand. Exporten i
ton ökade med 10 procent. De största mottagarländerna är Sydafrika, Filippinerna
och Saudiarabien. Handelsbalansen är positiv och uppgick i januari till 41 000 ton.
EU:s export till Sydafrika ökade kraftigt under 2014 och 2015. Sydafrika
överväger därför att införa importkvoter eller återinföra tullar för att minska
inflödet. Diskussioner pågår mellan kommissionen och sydafrikanska
myndigheter.
Exporten till Benin minskar och de fungerar som en port till västafrikanska länder.
Minskningen beror på att Nigeria stoppar all import av matfågel från EU.
Kommissionen är medvetna om problemet och arbetar med frågan.
Ägg
EU:s genomsnittliga partipris på ägg klass A har stigit de senaste veckorna. Priset
är dock lågt jämfört med 2015 och genomsnittet för 2011-2015. Vecka 9 låg det
genomsnittliga priset på 122,8 euro/100 kilo och det var 7 procent lägre än
motsvarande vecka 2015. Priserna på ägg i USA var rekordhöga under första
halvåret 2015 på grund av minskande produktion under utbrotten av
fågelinfluensa. Den senaste månaden har äggpriserna sjunkit kraftigt i samband
med att produktionen återhämtat sig.
EU:s import av äggprodukter var oförändrad under januari. Majoriteten av
importen kom från Ukraina och Argentina. Exporten ökade med 31 procent i
januari. De största mottagarländerna var USA, Schweiz och Japan. Både importen
och exporten består främst av högförädlade äggprodukter. EU har en stor
nettoexport av ägg och äggprodukter och nettoexporten var 21 ton i januari.
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2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Särskilda stödåtgärder till ägg- och fågelköttsektorn i Italien
Kommissionen presenterade ett förslag om stödåtgärder till producenter i Italien på
grund av ett utbrott av fågelinfluensa 2014.
Italien hade beräknat de totala kostnaderna för utbrottet till 1 miljon euro men
kommissionen menade att det är viktigt att inte överkompensera. Kommissionen
beräknar därför det totala stödet till 800 000 euro varar EU finansierar 50 procent.
Förslaget kommer att röstas vid ett kommande möte.

