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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 9 mars 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1.1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 0,4 procent under 2016 jämfört med 2015.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 33,0 euro/100 kg i
december 2016. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver har gått ner
något de senaste veckorna medan priset på smör har varit stabilt. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger 21 procent högre och priset på
smör 54 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2016. Det genomsnittliga
priset på skummjölkspulver ligger på 201 euro/100 kilo och det genomsnittliga
priset på smör på 424 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av december till
351 000 ton, medan 66 000 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 417 000 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av december fanns det 24 700 ton smör i privat
lagring.
De största lagren av skummjölkspulver finns i Frankrike, Tyskland och Belgien medan
de största lagren av smör finns i Nederländerna, Frankrike och Tyskland.
Under 2016 minskade exporten av skummjölkspulver från EU med 17 procent.
Exporten av ost från EU ökade med 11 procent och exporten av smör/smörolja
med 19 procent.
1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 136 ton. Anbuden
varierade mellan 165 och 166,87 euro/100 kg. Kommissionen föreslog samtliga anbud
skulle avvisas.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
1.2.2 Ändring av perioder för inlämnande av anbud
Kommissionen presenterade ett förslag till nya regler för inlämnande av anbud
för köp av skummjölkspulver från interventionslager. Förslaget innebär att det
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blir en anbudsomgång per månad istället för två. I augusti kommer ingen
anbudsomgång att genomföras. Om publicering av de nya reglerna går enligt
plan kommer de att gälla från och med april.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
1.2.3 Ändring av reglerna för import av mjölk och mjölkprodukter från Kanada
Kommissionen presenterade ett arbetsdokument med ändring av reglerna för import av
mjölk och mjölkprodukter från Kanada. Ändringarna beror på det så kallade CETA
avtalet. Avtalet innebär att det blir fritt att importera mjölk och mjölkprodukter från
Kanada. Det innebär att en befintlig importkvot för Cheddar från Kanada ska tas bort i
förordning 2535/2001.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

1.3 Skolprogrammen
1.3.1 Definitiv fördelning av medel för skolmjölk och skolfrukt/grönsaker
för skolåret 2017/18
Kommissionen presenterade i februari ett dokument med den slutliga
fördelningen av medel till medlemsländerna. Sverige har fått en tilldelning på
9 245 859 euro till skolmjölksprogrammet för skolåret 2017/18. Sverige kommer
inte att delta i skolfruktsprogrammet under skolåret 2017/18.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
1.3.2 Frågor om skolprogrammen som behöver förtydligas
Kommissionen gick igenom ett antal frågor som kommit in från
medlemsländerna. Frågorna rörde:


EU finansiering och nivå på EU-stödet



Stöd för mjölkkomponenten i bilaga V produkter



Godkända kostnader (transportkostnader, moms, horisontella åtgärder,
nätverk)



Nationella stöd och EU stöd

1.4 Övriga frågor
1.4.1 Presentation av Europeiska solidaritetskåren
Kåren ger möjlighet för deltagande organisationer att engagera unga människor
(18-30 år) att i frivilliga aktiviteter eller solidaritetsarbete under 2-12 månader.
Det kan röra sig om projekt inom utbildning, hälsa, integration och att förebygga
naturkatastrofer som översvämningar och skogsbränder. Flera aktiviteter är
kopplade till landsbygd och jordbruk.
Det är redan 23 000 personer som har registrerat sitt intresse för att delta i olika
projekt.
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