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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw 

en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 

ontwikkeling van de situatie op de zuivelmarkt en de werking van de bepalingen van het 

"Zuivelpakket" (COM(2014)0354) (hierna "het verslag"),  

– gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten 

voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, 

(EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/20071 van de Raad, en met name 

artikel 225, onder b), 

– gezien het verslag van de Commissie van december 2014 over de vooruitzichten voor de 

landbouwmarkten en -inkomens in de EU in de periode 2014-2024,  

1. merkt op dat het verslag van de Commissie gepubliceerd is vóór de instelling van het 

Russische invoerverbod, en dat het bijgevolg niet de reële situatie in de zuivelsector 

weerspiegelt; 

2. benadrukt dat prijsschommelingen de belangrijkste uitdaging vormen voor 

melkveehouders;  

3. merkt in dit verband op dat het recente Russische invoerverbod op landbouwproducten op 

dramatische wijze heeft aangetoond dat het regelgevende kader voor het omgaan met 

gevallen van extreme marktvolatiliteit moet worden versterkt; 

4. merkt op dat de prijsontwikkeling niet gelijk lijkt te zijn in alle lidstaten en dat de 

ontwikkeling van de melkprijzen in reële termen en de oorzaken hiervan sterker hadden 

kunnen worden benadrukt in het verslag; 

5. beveelt aan eerdere besluiten over de melkquota te handhaven en het melkquotastelsel niet 

aan te passen tijdens het laatste jaar dat het stelsel van kracht is, teneinde verdere 

marktinstabiliteit te voorkomen;  

6. herinnert eraan dat in Verordening (EU) nr. 1308/2013 is bepaald dat "om een duurzame 

ontwikkeling van de productie en een daaruit voortvloeiende billijke levensstandaard voor 

de melkproducenten te waarborgen, [...] de onderhandelingspositie van deze producenten 

ten opzichte van de zuivelverwerkers [moet] worden versterkt, wat tot een eerlijker 

verdeling van de meerwaarde in de hele keten zou moeten leiden";  

7. betreurt het feit dat uit het verslag niet duidelijk wordt of de Commissie tevreden is met de 

tenuitvoerlegging van het nieuwe regelgevingsinstrument en dat de Commissie niet 

aangeeft hoeveel nieuwe producentenorganisaties, deelnemende lidstaten of collectieve 

onderhandelingen er worden verwacht; merkt op dat de gevolgen van de nieuwe 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.  
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instrumenten voor de melkprijzen ook niet duidelijk zijn; vraagt in deze context om een 

gedetailleerde opsomming van de gevolgen voor de melkprijzen en om een exacte lijst van 

de deelnemende producentenorganisaties; 

8. vraagt de Commissie om vóór eind 2015 per lidstaat een evaluatie uit te voeren van de 

gevolgen van collectieve overeenkomsten op de nationale productie en prijzen; 

9. beveelt de Commissie aan duidelijke doelstellingen vast te stellen ten aanzien van 

producentenorganisaties, contracten en collectieve onderhandelingen;  

10. benadrukt dat aanpassing van het Zuivelpakket niet mogelijk is zonder een duidelijke 

evaluatie van de rol van de producenten en brancheorganisaties en de verwachte gevolgen 

van het nieuwe regelgevende instrument voor de melkprijzen; 

11. staat positief tegenover het opzetten van een waarnemingspost voor de melkmarkt, maar 

benadrukt dat er een duidelijk instrument moet komen voor informatie over prijzen en 

hoeveelheden dat nuttig is voor landbouwers; meent dat deze waarnemingspost de 

Commissie moet helpen om de melkmarkt in deze nieuwe context te analyseren, 

nauwkeurigere marktgegevens en informatie over markttendensen te verstrekken en te 

waarschuwen als de markt uit zijn evenwicht dreigt te raken, en dat het de taak van de 

Commissie is om vervolgens de noodzakelijke besluiten te nemen; 

12. beklemtoont dat efficiënter gebruik moet worden gemaakt van deze waarnemingspost 

door crisisniveaus vast te stellen die aansluiten bij indicatoren welke voor de gehele 

Europese Unie worden vastgesteld, waardoor preventie- en 

snellewaarschuwingsmechanismen kunnen worden toegepast; 

13. merkt op dat de lidstaten volgens de Commissie "geen melding [maakten] van significante 

gevolgen van het Zuivelpakket voor de melksector in achterstandsgebieden, in het 

bijzonder omdat de bepalingen pas onlangs ten uitvoer zijn gelegd" en "de situatie en 

ontwikkelingen [...] vrij heterogeen zijn en een doelgerichte aanpak vereisen"; 

14. beveelt aan de steun die is gekoppeld aan de melkproductie en de steun in verband met de 

melkproductie in achterstandsgebieden verder te ontwikkelen en te handhaven in het kader 

van een strategische langetermijnaanpak; 

15. beveelt aan het juridisch kader voor probleemgebieden te versterken;  

16. benadrukt dat de ontwikkeling van de situatie op de markt en de doeltreffendheid van de 

instrumenten na het einde van het melkquotastelsel moet worden beoordeeld; in 2017, 

binnen twee jaar na het einde van het quotastelsel, moet er een voortgangsverslag 

beschikbaar zijn.  
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