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EL 

B8-0588/2017 

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση του 

βουτύρου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του βουτύρου, που αποτελεί συνέπεια της κρίσης του 

γαλακτοκομικού τομέα, επηρεάζει πολύ σοβαρά τον γεωργικό πληθυσμό· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2012 και έπειτα, σχεδόν το 30 % των παραγωγών 

γαλακτοκομικών προϊόντων διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα, και ότι 

αυτή η δραστηριότητα δεν έχει αναληφθεί από άλλους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαφάνιση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που 

παράγουν ποιοτικό γάλα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση μιας ολόκληρης αλυσίδας 

αριστείας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τους βιοτέχνες 

εμπόρους όσο και για τους βιομηχάνους, οι παραγωγές των οποίων εξαρτώνται από την 

τιμή του βουτύρου· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικό απόθεμα γάλακτος σε σκόνη, που αποτελεί μέσο 

καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1, καθιστά αδύνατη την ταχεία ανάκαμψη των 

τιμών του γάλακτος· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές του γάλακτος στη Γαλλία εξαρτώνται από μια ετήσια 

διαπραγμάτευση μεταξύ παραγωγών και διανομέων, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι 

δυνατότητες ανατίμησης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της τιμής του βουτύρου οφείλεται κυρίως στη 

μεγάλη ζήτηση από τις ΗΠΑ και την Κίνα·  

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποποιηθεί την αρμοδιότητα της διαχείρισης των 

αποθεμάτων γάλακτος· 

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαταστήσει τους τελωνειακούς φραγμούς 

για τα γαλακτοκομικά προϊόντα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. 

 

                                                 
1 Κανονισμός (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου. 


