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Относно: Краят на квотите за мляко 

На 31 март 2015 г. бяха премахнати квотите за мляко в ЕС. Комисията премахна всички пазарни 
и производствени уредби, без да взема предвид признаците, които вещаят катастрофа в 
краткосрочен план.  Плавното премахване на квотната система доведе до много сериозна криза 
в млечния сектор през 2009 г., което изисква допълнителни действия. В резултат на това през 
2012 г. беше одобрен „Пакетът за млякото“ – пакет, с който понастоящем не е възможно да се 
преодолее кризата, в която е потопен секторът. В доклада си относно пазара на млечни 
продукти от 13 юни 2014 г. Комисията сама изрази съмнения относно капацитета на 
регулаторната рамка на ЕС за справяне с огромната нестабилност на пазара след края на 
квотната система. 

През ноември увеличението на производството през сезона 2014-2015 г. беше с 4,7%, а 
ситуацията на международния пазар стана сложна, защото страни като САЩ, Австралия и Нова 
Зеландия увеличиха производството си съответно с 2,4%, 2,6% и 4,1%. Търсенето от Китай 
намаля, а износът към руския пазар в момента е парализиран в резултат на ветото. Започнаха 
да процъфтяват сушилните за мляко на прах. Изкупните цени се понижават с различен процент 
във всяка държава, в някои – с над 20%. Въпреки това, Комисията продължава да твърди, че 
световният пазар се разраства и че европейските земеделски производители могат да 
инвестират и да увеличат производството си. Моделът, който следва тази приватизация на 
политиката за млечните продукти на Комисията, ще доведе до един Европейски съюз, където 15 
000 ферми с 1 000 крави ще произвеждат същото количество, както в момента, но 
отрицателните последици от гледна точка на загуба на работни места, екологични щети и 
въздействието в южните държави ще бъдат много по-големи. 

Възнамерява ли Комисията да поставя акцент единствено върху инструменти, предназначени 
за справяне с кризата или иска да започне истинско задълбочено обсъждане за стартиране на 
действителни политики, които имат за цел предотвратяване на криза в европейския сектор на 
млякото? Има ли желание Комисията да пренасочи политиката на ЕС за млечни продукти към 
предлагането на европейския пазар, с мерки за регулиране на пазара, които приспособяват 
предлагането към  търсенето, или ще остави сектора напълно уязвим, зависим от външни 
фактори и изложен на огромна нестабилност на цените?   

Ще прилага ли Комисията политики за производство въз основа на европейските пасища и 
фуражи и ще започне ли да пропагандира правото да се произвежда с цел поддържане и 
възстановяване на производството на мляко в много области, които вече са изоставени и 
засягат земеделските стопани във всички държави? 
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