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Rinkos situacija

• Rusijos rinkos praradimas – minus 800 tūkst. t. 
kiaulienos

• Kiaulienos perteklius ES rinkoje, kainos žemos. 
Vasarą kainų kreivė nekilo kaip įprasta.

• Kiaulienos perterkliaus intervencinis saugojimas 
kovo- gegužės mėnesį – 60 tūkst. t.

• Alternatyvių rinkų paieška – metų pradžioje buvo 
itin sunku. Metų eigoje išaugo eksportas į Kiniją, 
Honkongą. Ketinama atidaryti Meksiką. Deramasi 
su Rusija.



Copa cogeca pasiūlymai

– Kreiptis dėl derybų intensyvinimo su Rusija, kad atnaujinti kiaulienos 
eksportą.

– Siūlyti EK supirkti riebalus techniam perdirbimui į energetiką, biokurą. 

– Siūlyti eksporto kreditavimą ir draudimą.

– Naikinti SPS barjerus ir derėtis dėl kitų rinkų atvėrimo.

– Skatinti kiaulienos vartojimą.

– Naujų investicijų, kurios reikalingos gyvūnų gerovei įdiegti atidėjimą 
geresniems laikams.

– Naujų investicijų, kurios reikalingos naujiems aplinkosaugos reiklavimams 
įdiegti atidėjimą geresniems laikams.

– Stebėti statistiką ir esant išskirtiniams rinkos polyčiams organizuoti ekstra 
susitikimus.

– Palaikyti Baltijos šalis dėl AKM prevencijos ir kainos skirtumo padengimo 
AKM zonose.



Afrikinis kiaulių maras

• Maras plinta per šernus, laikosi apkrėstose 
teritorijose.

• Periodiškai užsikrečia biologiškai nesaugūs 
ūkiai

• Biologiškai saugūs ūkiai kenčia nuo zonavimo 
politikos – ribojama rinka, krenta kainos

• Keičiama teisinė bazė – daugiau rinkos 
atvėrimo iš III zonos. 



PED virusas

• Labai išplito JAV

• Europoje prevenciškai įdarbinta EFSA 
išstudijuoti šio viruso galimą patekimą ir 
prevenciją;



GMO autorizavimas

• EK pasiūlymas – šalys narės pačios sprendžia kurį 
GMO leisti naudoti. GMO gali būti importuojamas, 
nesvarbu kad jis uždraustas auginti. Autorizuoti GMO 
turi būti sandėliuojami atskirai nuo neautorizuotų 
GMO. Tolerancijos riba -0,9 %.

• Importuotai mėsai neturi būti žymimas GMO, nes 
neįmanoma nustatyti, o pagamintai ES reikalavimas 
numatomas. Jei šalis uždraudžia naudoti GMO –
neleidžia šerti gyvulių, tačiau jei draudžia import –
gali būti kad uždraudžia įvežimą iš viso.



Gyvūnų gerovės klausimai

• Savanoriškas kiaulių kastravimo nutraukimas 
nuo 2018 m. sausio 1 d. 

• Palaidas paršavedžių laikymas.

• Transportavimo gairės.



Ačiū už dėmesį


