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Om: Mælkekvoteordningens udløb 

Den 31. marts 2015 udløber mælkekvoterne. Kommissionen fjerner al markeds- og 
produktionsregulering uden at ænse de tegn, der varsler en katastrofe på kort sigt.  Den “bløde 
landing” bevirkede en meget alvorlig krise i mejerisektoren i 2009, som krævede yderligere handling. I 
2012 vedtog man derfor den "mælkepakke", som i dag er ude af stand til at klare den krisesituation, 
som sektoren er kommet ud i. Kommissionen giver selv i sin rapport af 13. juni 2014 om 
mælkemarkedet selv udtryk for tvivl med hensyn til EU's retsrammes kapacitet til at klare den 
ekstreme volatilitet på markedet efter udløbet af mælkekvoteordningen. 

I november udviste produktionen i 2014/2015 en stigning på 4,7 %, og den internationale 
markedssitution var kompliceret, fordi lande såsom USA, Australien eller New Zealand øgede deres 
produktion med hhv. 2,4 %, 2,6 % og 4,1 %. Efterspørgselen fra Kina faldt, og eksporten til det 
russiske marked er gået i stå som følge af vetoet. Tørretårne for mælkepulver florerer. 
Producentpriserne er faldende med forskellige procentandele fra land til land, idet der for nogles 
vedkommende er tale om over 20 %. Ikke desto mindre fastholder Kommissionen fortsat, at 
verdensmarkedet er voksende, og at de europæiske landbrugere kan investere og øge deres 
produktion. Den model, der følger Kommissionens privatiseringspolitik inden for mejerisektoren, vil 
føre til et EU, hvor 15 000 landbrugsbedrifter med 1 000 køer vil producere det samme som nu, men 
de negative virkninger i form at tab af arbejdspladser, skader på miljøet og følger for de sydlige lande 
vil være meget mere omfattende.  

Har Kommissionen planer om i debatten kun at fokusere på instrumenter til at klare krisen, eller vil 
den åbne op for en virkelig indgående drøftelse med henblik på at indlede reelle politikker med henblik 
på at forebygge krisen i den europæiske mejerisektor?  Er Kommissionen parat til at omlægge 
mejeripolitikken til forsyning af det europæiske marked ved hjælp af markedsregulerende 
foranstaltninger, der tilpasser udbuddet til efterspørgselen, eller vil den lade sektoren ligge helt 
ubeskyttet hen og lade den være afhængig af de ydre forhold og underlagt enorme prisudsving?  

Vil Kommissionen gennemføre politikker med henblik på en produktion baseret på europæiske græs- 
og fodertyper og sørge for at fordele rettighederne til at producere for at opretholde og genskabe 
mælkeproduktionen i mange områder, hvor den allerede er opgivet, til fordel for adskillige landbrugere 
i alle lande?  
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