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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 19 januari 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.
1. Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 1,2 procent under årets första tio månader.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 31,6 euro/100 kg i
november 2016. De genomsnittliga priserna på skummjölkspulver och smör har
fortsatt stiga. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger 26 procent
högre och priset på smör 50 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2015.
Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger på 211 euro/100 kilo och
det genomsnittliga priset på smör på 429 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av november till
352 000 ton, medan 73 200 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 425 200 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av november fanns det 38 700 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 januari-november 2016 minskade exporten av skummjölkspulver från EU
med 17 procent. Exporten av ost från EU ökade med 13 procent och exporten av
smör/smörolja med 27 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 7 490 ton. Anbuden
varierade mellan 155 och 190 euro/100 kg. Kommissionen föreslog samtliga anbud
skulle avvisas.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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1.2.2 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. Kommissionen informerade om det nya
handelsavtalet med Kanada i december. Avtalet innebär att det blir fritt att importera
ost från Kanada. 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 tidigast 1 april.

1.3 Övriga frågor
Kommissionen informerade om att så länge anbudssystemet för försäljning av
skummjölkspulver från interventionslager är öppet kommer det att vara två
kommittémöten per månad. Vid det första mötet i månaden kommer frågor som rör det
nya skolprogrammet (mjölk, frukt och grönsaker) att diskuteras.
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