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Information från kommittémöte för fågelkött
och ägg– 20 april 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog och Anna Irani från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 4,3 procent i januari 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har sjunkit de senaste
veckorna. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 14 till 175,0 €/100 kg. Priset
ligger lägre än genomsnittet för 2012-2016.
Under januari 2017 ökade importen i ton räknat, med 0,4 procent jämfört med
januari 2016. Cirka 90 procent av importen kom från Brasilien och Thailand.
Exporten i ton ökade med 5 procent. De största mottagarländerna är Hong Kong,
Ukraina och Saudiarabien. Handelsbalansen är positiv och uppgick under
januari-februari 2017 till 94 100 ton.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg är högre än under motsvarande vecka 2016 men
lägre än genomsnittet för 2012-2016. Vecka 14 låg det genomsnittliga priset på
130,8 euro/100 kilo och det var 15,5 procent högre 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 17 procent under januari-februari
2017. Cirka 68 procent av importen kom från USA. Exporten under januarifebruari ökade med 8 procent jämfört med motsvarande månad 2016. Nästan 50
procent av exporten går till Schweiz och Japan. EU har alltjämt en stor
nettoexport av ägg och äggprodukter och under januari-februari 2017 uppgick
den till 45 900 ton.
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2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Ändring av förordning 1385/2007 som rör importkvoter
Kommissionen ett ändringsförslag som innebär att importkvoterna för kyckling
och kalkon från Brasilien utökas på grund av Kroatiens anslutning till EU.
Kvoten för kyckling utökas med 4 766 ton till 16 698 ton och kvoten för kalkon
utökas med 610 ton till 4 910 ton.
Eftersom den interna beredningen inom kommissionen inte är klar kommer
röstning att ske vid ett senare tillfälle.

3. Expertgrupp äggmärkning
Diskussionen om reglerna för märkning av ägg startade i mars. Kommissionen anser
att det är vissa punkter som särskilt måste klargöras:




När börjar 12 veckorsperioden
Kan 12 veckorsperioden förnyas (för samma hönor)
Kan perioden förlängas (exempelvis genom att använda vinterträdgård/veranda
till hönorna)

Vid mötet framkom att en majoritet av medlemsländerna ser ett behov av ändringar av
reglerna. De flesta var överens om att 12-veckorsperioden endast ska kunna förlängas
om det handlar om veterinära restriktioner. Ett antal medlemsländer vill inte ändra alls
i regelverket.
Eventuellt ska kommissionen presentera ett förslag till regeländring i maj.
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