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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 17 november 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.
1. Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 2,0 procent under årets första åtta månader.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 28,3 euro/100 kg i
september 2016. De genomsnittliga priserna på skummjölkspulver och smör har
varit stabila den senaste månaden. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger 12 procent högre och priset på smör 38 procent högre
än vid motsvarande tidpunkt 2015. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger på 199 euro/100 kilo och det genomsnittliga priset på
smör på 410 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av september till
355 100 ton, medan 73 000 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 428 100 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av september fanns det 90 100 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
Kommissionen presenterade ett förslag om att öppna upp försäljning av
skummjölkspulver från interventionslager. Kommissionen förslår att 22 000 ton
skummjölkspulver som lagrats in före 1 november 2015 ska vara tillgängligt för
försäljning.
Ett anbud måste omfatta minst 30 ton och priset ska anges i euro/100 kilo. När
ett anbud lämnas in ska en säkerhet på 50 euro/ton ställas.
Förslaget ska troligen röstas den 24 november och den första anbudsgången
kommer att vara 13 december.
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Kommissionen menade att det är rätt tidpunkt att starta utförsäljning. Priserna
har återhämtat sig och produktionen av mjölk minskar. Det finns 355 000 ton
skummjölkspulver i lager. Det motsvarar 30 procent av en årsproduktion.
Flera länder tackade för förslaget och menade att det var väl balanserat medan
andra ansåg att det är för tidigt att börja sälja ut skummjölkspulver eftersom det
riskerar att störa återhämtningen på marknaden.
Ett par länder undrade hur arbetet med att eventuellt använda skummjölkspulver
inom ramen för livsmedelshjälp till de sämst ställda personerna i gemenskapen
går. Kommissionen svarade att arbetet pågår.
Kommissionen svarade att någon gång måste pulvret säljas. Uppköpen till
intervention ha kostat 600 miljoner euro och lagringskostnaden inom EU är
800 000 euro/månad.
1.3 Övriga frågor
Rapportering av mjölkproduktion
Kommissionen informerade om att rapporteringen av mjölkleveranser till första
uppköpare till Eurostat och DG Agri skiljer sig åt för flera medlemsländer. För
flera länder är det är inte bara produktionssiffrorna som skiljer utan också
trenden i produktionen. Kommissionen bad alla medlemsländer att kontrollera
sina siffror och korrigera eventuella felaktigheter.
Expertgrupp – analysmetoder och kvalitetsutvärdering av mjölk och
mjölkprodukter
Kommissionen presenterade ett första utkast till nya regler för analysmetoder av
mjölk och mjölkprodukter.
Flera medlemsländer tackade för förslaget och menade att det är nödvändigt att
uppdatera regelverket med nya metoder.
Diskussionen var mycket teknisk och kommissionen menade att det är viktigt att
medlemsländerna konsulterar de rätta experterna och skickar in frågor och
synpunkter till kommissionen. Diskussionen kommer att fortsätta vid nästa möte
den 15 december.
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