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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 18 januari 2018
1. Marknadssituationen mjölk
Mjölkinvägningen i EU under januari-oktober 2017 ökade med 0,8 procent
jämfört med motsvarande period 2016. Under perioden har stora producentländer
som Tyskland och Frankrike haft lägre invägning än föregående år medan
exempelvis Polen, Rumänien och Bulgarien har ökat sin produktion.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 37,8 euro/100 kg i
november 2017 och är, enligt kommissionen, historiskt sett högt. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU är 144 euro/100 kg vilket är
31 procent lägre än 2016. Priset på smör har gått ner de senaste veckorna. Det
genomsnittliga priset på smör inom EU är i dagsläget 453 euro/100 kg, vilket är
6 procent högre än föregående år.
Under 2017 har 30 647 ton skummjölkspulver sålts till intervention.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av november till
378 600 ton, medan 2 800 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 381 400 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av november fanns det inget smör i privat
lagring.
Under januari-november 2017 minskade exporten från EU av smör och smörolja
med ungefär 20 procent. Exporten av skummjölkspulver och helmjölkspulver
från EU ökade med 39 respektive 2 procent medan exporten av ost ökade med 4
procent.
Importen av smör och smörolja till EU minskade med 27 procent och importen
av ost med 18 procent under januari-november 2017. De importerade
kvantiteterna motsvarar mindre än 10 procent av de kvantiteter som exporteras.
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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 25 764 ton.
Anbuden hade ett prisspann mellan 70,00 EUR/100 kg och 135,00 EUR/100 kg.
Kommissionen föreslog att lägsta försäljningspris skulle fastställas till 119
euro/100 kg. Det innebär att 1 864 ton såldes.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.2 Frisläppande av skummjölkspulver för försäljning
Punkten ströks från dagordningen.
2.3 Metoder för analys och kvalitetsutvärdering av mjölk och
mjölkprodukter som är avsedda för intervention och privat lagring
Kommissionen presenterade en genomförandeförordning med förslag till ändring
av förordning 2016/1240. Ändringarna innebär att reglerna för analys och
kvalitetsutvärdering av mjölk och mjölkprodukter flyttas till förordning
2016/1240 och att förordning 273/2008 upphävs. Eftersom metoderna för analys
har utvecklats uppdateras regelverket med nya metoder och nya ISO standarder.
De nya reglerna har diskuterats vid flera expertgruppsmöten under 2017.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.4 Importlicenser för mjölkprodukter från Island
Kommissionen presenterade ett förslag till ändring av förordning 2535/2001.
Enligt ett nytt avtal mellan EU och Island utökas de befintliga tullfria kvoterna
och en ny tullfri kvot för ost införs från och med 1 januari 2018.
Eftersom ansökningsperioden för första halvåret redan är över kommer andra
ansökningsperioden under 2018 att omfatta 1 maj – 31 december.
Ansökningsperioden för licenser kommer att vara 1 – 10 april 2018. Från och
med 2019 gäller ordinarie perioder för ansökan.
Den tullfria kvoten för smör utökas från 350 ton till 500 ton och kvoten för skyr
från 380 ton till 4 000 ton årligen. Utökningen sker stegvis för att vara helt
genomförd 2021. Den nya ostkvoten omfattar 14 ton under andra halvåret 2018
och kommer att utökas till 50 ton årlig kvantitet 2021.
Röstning kommer troligen att ske i februari.

2(2)

