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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 25 augusti 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.
1. Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 3,3 procent under årets första sex månader. I
Storbritannien, Sverige, Portugal, Litauen och Kroatien sjönk invägningen under
denna period medan den steg i varierande grad i övriga medlemsstater.
Produktionen av mejeriprodukter steg under årets första fem månader, ökningen
var störst för skummjölkspulver med 16,7 procent. Produktionen av
helmjölkspulver och smör ökade med drygt 10 procent.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 25,8 euro/100 kg i
juni 2016. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver har stigit något den
senaste månaden medan smörpriset stigit kraftigt Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger 5 procent högre och priset på smör 15 procent högre än
under motsvarande period 2015. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver
ligger på 177 euro/100 kilo och det genomsnittliga priset på smör på 329
euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av juni till 287 400
ton, medan 39 300 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta nästan 326 700 ton
skummjölkspulver i lager. Därtill finns cirka 99 400 ton smör i privat lagring.
Under januari-juni 2016 sjönk exporten av skummjölkspulver från EU med 14
procent. Exporten av ost från EU har ökat med 14 procent och exporten av smör
och helmjölkspulver med 34 respektive 3 procent.
2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Datum för ansökan om stöd för privat lagring av skummjölkspulver
Kommissionen presenterade ett förslag om att förlänga perioden för privat
lagring av skummjölkspulver från 30 september till 28 februari.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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2.2 Period för tillåten produktionsplanering
Kommissionen presenterade i juli ett förslag om förlängning av systemet med
frivilliga produktionsbegränsningar med ytterligare 6 månader till och med april
2017.
Det har ännu inte slutits några frivilliga avtal.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

3. Expertgrupp
3.1 Förlängning av interventionsperioden för skummjölkspulver
Kommissionen presenterade en delegerad akt som innebär att
interventionsperioden för 2016 förlängs från 30 september till 31 december samt
att öppnandet av intervention under 2017 tidigareläggs till 1 januari. Normalt
öppningsdatum är 1 mars.
Inget medlemsland framförde några synpunkter på förslaget.
3.2 Mjölkreduceringsstöd
Kommissionen presenterade ett reviderat förslag av den delegerade akten som
rör mjölkreduceringsstöd.
De viktigaste delarna i förslaget är:


Endast producenter som levererade mjölk i juli 2016 är berättigade till att
ansöka om stöd.



En producent som slutar att leverera mjölk kan få stöd för maximalt 50 %
av den kvantitet som levererades under referensperioden.



En ansökan om stöd måste omfatta minst 1 500 kilo mjölk.



Första ansökningstillfället är 21 september.



En producent får bara göra en ansökan, med undantag för första och
fjärde ansökningsomgångarna.



Medlemsländerna har 3 dagar på sig att kontrollera och notifiera
ansökningarna till kommissionen.



Administrativa och fysiska kontroller ska göras enligt artikel 58 och 59 i
förordning 1306/2013.



Stöd kommer att betalas för den faktiska produktionsminskningen (under
förutsättningen att kraven enligt ovan, 50 % och 1 500 kg) är uppfyllda.



Stödbeloppet kommer att minskas om den faktiska minskningen avviker
från den planerade. Däremot kan stödbeloppet aldrig höjas gentemot det
sökta.
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Ansökan om utbetalning av stödet ska göras inom 45 dagar från det att
minskningsperioden löpt ut.



Utbetalning ska göras senast 90 dagar efter reduktionsperioden utom i de
fall administrativa undersökningar pågår.

3.3 Nationellt kuvert
Kommissionen presenterade en reviderad delegerad akt om de nationella
kuverten. Totalt fördelas 350 miljoner euro till medlemsländerna. Sveriges andel
är cirka 65 miljoner kronor. Medlemsländerna har möjlighet att medfinansiera
100 %.
Det är upp till medlemsländerna att avgöra vilka åtgärder som är mest lämpliga
för att återställa balansen på marknaden. Stödet ska vara villkorat och betalas
endast för specifika åtaganden. Medlemsländerna får välja vad man vill stödja
inom husdjurssektorn, dvs. något inom sektorerna mjölk, gris och nöt.
De åtaganden kommissionen föreslår att vara kopplade till:


Produktionsminskning eller icke ökande produktion



Stöd till små jordbruk



Extensiva produktionsmetoder



Miljö- och klimatvänliga produktionsmetoder



Samarbetsprojekt



Värdehöjande kvalitetsåtgärder



Utbildning i finansiella instrument och riskhanteringsverktyg

Senast den 30 november 2016 ska medlemsländerna meddela kommissionen om
vilka åtgärden man kommer att stödja. Medlemsländerna får medfinansiera
stödet med 100 procent. Stödet ska betalas ut senast den 30 september 2017.
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