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Information från kommittémöte för mjölk och
mejeriprodukter – 31 mars 2016
Sverige representerades av Danmark vid mötet.

1.1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 5,6 procent i januari 2016 jämfört med januari
2015. Produktionen av skummjölkspulver och helmjölkspulver ökar mest.
Avräkningspriserna på mjölk är relativt stabila på en låg nivå. Det genomsnittliga
avräkningspriset inom EU var 29,6 euro/100 kg i januari. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver har varit stabilt medan priset på smör har gått ner något de senaste
veckorna. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger nu på 163 euro/100
kilo och det genomsnittliga priset på smör på 259 euro/100 kilo. Produktpriserna på
världsmarknaden har sjunkit en aning de senaste veckorna.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgår nu till 109 000 ton, medan omkring
106 900 ton lagras med stöd för privat lagring. Därtill finns 68 500 ton smör i privat
lagring. Interventionsuppköp till fast pris är nu stoppat eftersom man nått taket på
109 000 ton. Interventionsuppköp av skummjölkspulver kommer nu att ske via
anbudssystem.

1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Kommissionens förslag till genomförandeakt om produktionsplanering
Kommissionen presenterade vid föregående möte förslag till en delegerad akt och en
genomförandeakt som ger möjlighet att planera mjölkproduktionen. Enligt förslaget får
godkända producentorganisationer och branschorganisationer samt kooperativ en
möjlighet att frivilligt begränsa produktionen under 6 månader med möjlighet till
förlängning under ytterligare 6 månader. Produktionsplaneringen gäller bara
mjölkleveranser. Det finns inget EU-stöd kopplat till förslaget.
Några medlemsländer beklagade att det inte finns något stöd kopplat till systemet.
Kommissionen svarade att det inte finns några medel inom budgeten till att betala
ytterligare stöd.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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Expertgrupp
Kommissionens för slag till delegerad akt om produktionsplanering
Den delegerade akten säger att reglerna i genomförandeakten ska gälla även kooperativ
och andra former av producentsammanslutningar. Se diskussionen under punkt 1.2.1.
Den delegerade akten beslutas av kommissionen.
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