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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 22 mars 2018
1. Marknadssituationen mjölk
Mjölkinvägningen i EU under 2017 ökade med 1,8 procent jämfört med 2016.
Under året hade stora producentländer som Tyskland och Frankrike något lägre
invägning än föregående år medan exempelvis Irland, Polen och Rumänien
ökade sin produktion. Under januari 2018 ökade produktionen med 3,8 procent
jämfört med januari 2017.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 35,6 euro/100 kg i
januari 2018 och är, enligt kommissionen, historiskt sett högt. Avräkningspriset
är 7 procent högre än i januari 2017 Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver inom EU är 133 euro/100 kg vilket är 29 procent lägre än
2017. Priset på smör har stigit de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset på
smör inom EU är i dagsläget 477 euro/100 kg, vilket är 16 procent högre än
föregående år.
Under 2017 har 30 647 ton skummjölkspulver sålts till intervention.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av januari till 377 200
ton, medan 1 800 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 379 000 ton
skummjölkspulver i lager.
Under januari 2018 ökade exporten från EU av smör och smörolja med ungefär
44 procent. Exporten av skummjölkspulver och ost från EU ökade med 7
respektive 2 procent medan exporten av helmjölkspulver minskade med 16
procent.
Importen av smör och smörolja till EU minskade med 21 procent och importen
av ost ökade med 10 procent under januari 2018 jämfört med januari 2017.
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2 Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 37 712 ton.
Anbuden hade ett prisspann mellan 50,10 euro/100 kg och 112,10 euro/100 kg.
Kommissionen föreslog att lägsta försäljningspris skulle fastställas till 105
euro/100 kg. Det innebär att 4 127 ton såldes.
Ett antal medlemsländer ansåg att det föreslagna priset var för lågt.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.2 Uppköp av skummjölkspulver till interventionslager
Inför den första anbudsomgången hade det inkommit anbud motsvarande 1 349,25 ton.
Anbuden hade ett prisspann mellan 134,90 och 165,00 euro/100 kg. Eftersom samtliga
anbud låg högre än marknadspriset (133 euro/100 kg) förslog kommissionen att
samtliga anbud skulle avvisas.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.3 Frisläppande av skummjölkspulver för försäljning
Punkten ströks från dagordningen.

3. Expertgrupp - skolprogrammen
3.1 Arbetsdokument om medlemsländernas årliga rapport om
genomförande av skolprogrammen.
Kommissionen redovisade vilka ändringar man gjort i dokumentet.
3.2 Medlemsländerna informerar om införandet av de nya
skolprogrammen.
Samtliga medlemsländer fick möjlighet att redovisa hur långt man kommit med
införandet av det nya skolprogrammet.
3.3 Skolfruktsystemet – genomförande skolåret 2016/17.
Under skolåret 2016/17 var det 24 länder som deltog i skolfruktprogrammet.
Över 12 miljoner elever i 79 000 skolor fick mer än 74 000 ton frukt och
grönsaker. Antalet portioner per elev varierade mellan 22 och 164 per skolår.
Genomsnittet för de deltagande länderna var 48 portioner.
3.4 Skolmjölksystemet – statistik för skolåret 2016/17.
Under skolåret 2016/17 fick cirka 18 miljoner elever del av
skolmjölksprogrammet. Det är 30 procent av eleverna. Den totala kostnaden för
skolmjölken var 60,9 miljoner euro.
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