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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 7 februari 2019
1. Marknadssituationen mjölk
Under januari-november 2018 ökade invägningen av mjölk inom EU med 1
procent jämfört med januari-november 2017. Invägningen i Sverige minskade
med 2,2 procent under samma period.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 36,1 euro/100 kg i
november 2018. Avräkningspriset är drygt 1 procent lägre än i november 2017
Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU har stigit de senaste
veckorna. Priset ligger nu på 184 euro/100 kg vilket är 32 procent högre än
motsvarande vecka 2018 och 9 procent högre än interventionspriset. Priset på
smör har gått upp något de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset på smör
inom EU är i dagsläget 454 euro/100 kg, vilket är 2 procent högre än föregående
år och 105 procent högre än interventionspriset.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av december till
175 800 ton. Den största delen av lagret är redan sålt.
Under januari-november 2018 var exporten från EU av ost 1 procent högre och
exporten av skummjölkspulver 5 procent högre än under januari-november 2017.
Exporten av smör/smörolja och helmjölkspulver från EU var 6 respektive 14
procent lägre under samma period.

2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 2 172 ton. Anbuden
hade ett prisspann mellan 150,00 euro/100 kg och 170,10 euro/100 kg. Kommissionen
föreslog att lägsta försäljningspris skulle fastställas till 162,20 euro/100 kg. Det
innebär att 584 ton såldes.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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2.2 Ändring av perioden för inlämnande av anbud på skummjölkspulver
Kommissionen presenterade ett förordningsförslag om ändring av
genomförandeförordning 2016/2080 om inledande av försäljning av
skummjölkspulver genom anbudsinfordran. Kommissionen föreslår att en
anbudsomgång per månad återinförs från och med mars.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

3 Skolprogrammen
3.1 Information om budgetutnyttjande
Kommissionen informerade om att till och med december 2018 har 77 procent
av skolfruktsbudgeten och 59 procent av skolmjölksbudgeten för skolåret
2017/18 betalats ut. För skolåret 2018/19 har 4 procent av skolfruktsbudgeten
och 3 procent av skolmjölksbudgeten betalats ut.
3.2 Preliminär tilldelning av medel för skolåret 2019/20
För skolåret 2019/20 har Sverige en budget på 8 998 717 euro för skolmjölk.
Budgeten för hela EU är 104 931 038 euro.
EU:s budget för frukt och grönsaker är 145 068 962 euro.
3.3 Arbetsdokument med mall för medlemsländernas årliga konrollrapport
Kommissionen presenterade en mall som medlemsländerna ska använda för sin
årliga kontrollrapport. Rapporten ska skickas till kommissionen senast 31
oktober 2019.
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