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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 15 december 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.
1. Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 1,5 procent under årets första nio månader.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 29,83 euro/100 kg i
oktober 2016. Det är 13 procent lägre än det 5-åriga genomsnittet. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver har varit stabilt den senaste månaden
medan det genomsnittliga priset på smör har stigit. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger 16 procent högre och priset på smör 42 procent högre
än vid motsvarande tidpunkt 2015. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger på 202 euro/100 kilo och det genomsnittliga priset på
smör på 422 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av september till
353 000 ton, medan 74 800 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 427 800 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av oktober fanns det 75 800 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 januari-september 2016 minskade exporten av skummjölkspulver från EU
med 19 procent. Exporten av ost från EU ökade med 14 procent och exporten av
smör med 38 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 19 707 ton.
Anbuden varierade mellan 17,51 och 220 euro/100 kg. Kommissionen föreslog att
lägsta försäljningspris skulle fastställas till 215,10 euro/100 kilo. Det innebär att 40 ton
skummjölkspulver såldes.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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1.3 Övriga frågor
Rapport om mjölkpaketet
Kommissionen presenterade sin rapport om effekter av mjölkpaketet. Tretton
medlemsländer har infört obligatoriska kontrakt. Dessa kontrakt omfattar 41
procent av mjölkproduktionen i EU.
Cirka 260 producentorganisationer har erkänts i 10 medlemsländer. De viktigaste
fördelarna med producentorganisationerna sägs i rapporten vara högre avräkningspris,
säker upphämtning av mjölken och mer stabila priser.
Kommissionen anser att det finns stor potential för att få fler godkända
producentorganisationer och gemensamma förhandlingar.
Offentlig intervention i relation till livsmedelshjälp till de sämst ställda personerna i
gemenskapen
Kommissionen informerade om en planerad förordning under PAFF-kommittén som
ska möjliggöra att slussa ut interventionslagrade livsmedel via systemet för
livsmedelshjälp till de sämst ställda personerna. Reglerna för detta måste utformas för
inte störa marknaden, inte störa handelsavtal samt vara det mest lämpliga sättet att
skaffa varor till FEAD. Reglerna ska vara likabehandlande, så även länder som inte har
lagrat in livsmedel ska kunna ansöka om uttag från andra länders lager. En sådan
hantering kommer att innebära en rätt tung administration. De livsmedel som tas i bruk
på detta sätt ska användas direkt till livsmedel, så det går inte att t.ex. byta spannmål
mot motsvarande mängder pasta, vilket gick under en tidigare stödperiod.
Kommissionen informerade om att det ännu inte finns något officiellt förslag om
ändring av regelverket för offentlig intervention i relation till livsmedelshjälp till de
sämst ställda personerna i gemenskapen. Systemet kommer att vara frivilligt för
medlemsländerna.
Handelsavtal Kanada
Kommissionen informerade om det nya handelsavtalet med Kanada. Avtalet innebär
att det blir fritt att importera ost från Kanada till EU. Det innebär att en importkvot för
Cheddar från Kanada ska tas bort i förordning 2535/2001.
Röstning kommer att ske när parlamentet har godkänt avtalet med Kanada. Avtalet
kommer att träda ikraft någon gång under perioden mars-maj
Nya kaseindirektivet – införlivande i nationell lagstiftning ska vara klar 22 december
2016.
Informationen var främst en uppmaning att faktiskt införliva direktivet. Den 22
december ska det vara gjort och om inte så träder Lissabonavtalet in och ger
sanktioner. Hittills bara tolv länder meddelat att direktivet är införlivat.

1.4 Skolprogrammen
1.4.1 Mall för medlemsstaternas strategier för införande av det nya
skolprogrammet.
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Kommissionen informerade om att man gjort ett par mindre ändringar i mallen. De har
gjort det tydligare i mallen att det är dryckesmjölk och färska frukter och grönsaker
som ska prioriteras.
Kommissionen presenterade också två ISAMM formulär, ett för den nationella
strategin och ett för att göra ändringar i den nationella strategin.
1.4.2 Mall för medlemsländernas årliga begäran om stöd.
Kommissionen presenterade ett ISAMM formulär för medlemsländernas årliga
begäran om stöd. Begäran om stöd ska göras senast 31 januari.
1.4.3 Presentation av Irlands skolmjölksstöd.
En person från National Dairy Council presenterade Irlands skolmjölkssystem – Moo
Crew. Programmet innehåller bland annat lektionsunderlag till lärare om nyttig mat
och fysisk aktivitet, studiebesök på gårdar och tävlingar.

3(3)

