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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 30 augusti 2018
1. Marknadssituationen mjölk
Under januari-juni 2018 ökade invägningen av mjölk inom EU med 1,8 procent
jämfört med januari-juni 2017. Invägningen i Sverige minskade med 1,8 procent
under samma period.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 32,4 euro/100 kg i
juni 2018. Avräkningspriset är knappt 1 procent lägre än i juni 2017 Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU har gått upp något de
senaste veckorna. Priset ligger nu på 155 euro/100 kg vilket är 12 procent lägre
än motsvarande vecka 2017. Priset på smör har varit stabilt den senaste
månaden. Det genomsnittliga priset på smör inom EU är i dagsläget 558
euro/100 kg, vilket är 9 procent lägre än föregående år.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av maj till 287 900 ton.
Under januari-juni 2018 var exporten av skummjölkspulver och ost från EU
oförändrad jämfört med januari-juni 2017. Exporten av smör/smörolja och
helmjölkspulver från EU var 9 respektive 12 procent lägre under samma period.
Importen till EU av smör och smörolja var 16 procent lägre och importen av ost
6 procent högre under januari-juni 2018 jämfört med motsvarande period 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 64 107 ton.
Anbuden hade ett prisspann mellan 90,50 euro/100 kg och 140,10 euro/100 kg.
Kommissionen föreslog att lägsta försäljningspris skulle fastställas till 123,00
euro/100 kg. Det innebär att 31 493 ton såldes.
Ett medlemsland ansåg att det föreslagna priset var för lågt.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.2 Uppköp av skummjölkspulver till interventionslager
Inga anbud hade inkommit. Punkten ströks från dagordningen.
2.3 Frisläppande av skummjölkspulver för försäljning
Kommissionen föreslog att ytterligare skummjölkspulver ska göras tillgängligt för
försäljning. Datum för senaste inlagring flyttas från 1 juni 2016 till 1 juli 2016. Det
innebär att ytterligare 65 000 ton blir tillgängligt för försäljning.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.4 Ändring av förordning 2535/2001
Kommissionen presenterade ett förordningsförslag som rör ändring av
2535/2001 om ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om
öppnande av tullkvoter. Ändringen rör två nya importkvoter för vassle med
ursprung i Norge. De nya kvoterna ska öppnas den 1 oktober.
Enligt förordningen öppnas en extra ansökningsomgång för licenser den 1-8
oktober 2018. Det är två nya tullfria importkvoter för vassle och modifierad
vassle. I oktober finns 313 respektive 788 ton tillgängligt för ansökan. Från och
med 2019 omfattar kvoterna 1 250 respektive 3 150 ton.
Förordningen ger också importörer som vill utnyttja kvoten möjlighet att ansöka
om godkännande 1-8 oktober.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

3 Övriga frågor
4 Skolprogrammen
4.1 Information om budgetutnyttjande i skolprogrammen
Kommissionen informerade om att medlemsländerna betalat ut 47 procent av
budgeten för skolfrukt och 32 procent av budgeten för skolmjölk under
innevarande skolår.
4.2 Information om ett nytt ISAMM formulär för rapportering
Kommissionen presenterade ett nytt ISAMM formulär för den årliga
rapporteringen av skolprogrammen. Formuläret kommer att öppnas för test inom
kort.
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