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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 20 oktober 2016
Från Sverige deltog Arne Andersson från Jordbruksverket i mötet.
1. Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 2,6 procent under årets första sju månader.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 26,4 euro/100 kg i
augusti 2016. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver har stigit något den
senaste månaden medan smörpriset fortsätter att stiga kraftigt Det genomsnittliga
priset på skummjölkspulver ligger 12 procent högre och priset på smör 36
procent högre än under motsvarande period 2015. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger på 202 euro/100 kilo och det genomsnittliga priset på
smör på 404 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av augusti till 350 600
ton, medan 64 900 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 415 00 ton
skummjölkspulver i lager. Därtill finns knappt 96 900 ton smör i privat lagring.
De största lagren av skummjölkspulver finns i Frankrike, Tyskland och Belgien medan
de största lagren av smör finns i Nederländerna, Frankrike och Tyskland.
Under januari-augusti 2016 sjönk exporten av skummjölkspulver från EU med
18 procent. Exporten av ost från EU har ökat med 14 procent och exporten av
smör med 37 procent. Exporten av helmjölkspulver är lika stor som samma
period 2015.
1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.3 Övriga frågor
Information om ändringar i reglerna för offentlig intervention i förhållande till
systemet för livsmedelshjälp till de sämst ställda personerna i EU.
Kommissionen informerade om en planerad förordning under PAFF-kommittén som
ska möjliggöra att slussa ut interventionslagrade livsmedel via systemet för
livsmedelshjälp till de sämst ställda personerna. Reglerna för detta måste utformas för
inte störa marknaden, inte störa handelsavtal samt vara det mest lämpliga sättet att
skaffa varor till FEAD. Reglerna ska vara likabehandlande, så även länder som inte har
lagrat in livsmedel ska kunna ansöka om uttag från andra länders lager. En sådan
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2016-10-31

hantering kommer att innebära en rätt tung administration. De livsmedel som tas i bruk
på detta sätt ska användas direkt till livsmedel, så det går inte att t.ex. byta spannmål
mot motsvarande mängder pasta, vilket gick under en tidigare stödperiod.
Ändring av reglerna för prisrapportering som rör mjölkprodukter.
Kommissionen vill ändra vissa regler, bland annat vill de att medlemsstaterna ska
prisrapportera den 15:e i månaden istället som nu den siste. Priset på smörolja används
i praktiken inte för prisjämförelser och kommer att sluta samlas in. Hittills har
rapporteringen antingen byggt på kontraktspriser eller på fakturapriser. I fortsättningen
vill kommissionen enbart utnyttja kontraktspriser för rapporteringen. De vill också
förtydliga att det ska vara priser för bulkprodukter.
Nya horisontella regler för offentlig intervention och privat lagring – förändringar för
mjölkprodukter.
Den nuvarande stödperioden upphörde den 30 september. I nästa period blir de främsta
förändringarna nya, snävare, tidsfrister. Minsta kapacitet för lagerlokaler höjs från 200
ton till 400 ton. Även minimikvantiteten för ett anbud höjs.
Översyn av reglerna som rör analysmetoder för mjölk och mjölkprodukter –
uppföljning av enkäten.
Kommissionen har fått in enkäten med förenklingsförslag från medlemsstaterna och
kommer att kalla till möte i en expertgrupp för att behandla förslagen. Resultatet ska
användas för att se över reg. 273/2008.
Nya kaseindirektivet – införlivande i nationell lagstiftning ska vara klar 22 december
2016.
Informationen var främst en uppmaning att faktiskt införliva direktivet. Den 22
december ska det vara gjort och om inte så träder Lissabonavtalet in och ger
sanktioner. Hittills bara fyra länder, bland annat Österrike och Lettland meddelat att
direktivet är införlivat.
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