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Aihe: Maitokiintiöiden lakkauttaminen 

Maitokiintiöt lakkautettiin EU:ssa 31. maaliskuuta 2015. Komissio poisti kaikenlaisen markkinoiden ja 
tuotannon säännöstelyn ottamatta huomioon merkkejä, jotka enteilevät katastrofia lyhyellä aikavälillä. 
"Pehmeä lasku" johti vuonna 2009 maitoalalla erittäin vakavaan kriisiin, jonka hoitamiseen tarvittiin 
lisätoimia. Tämän johdosta vuonna 2012 hyväksyttiin "maitoalan paketti", jolla ei pystytä tällä hetkellä 
vastaamaan alaa koettelevaan kriisiin. Maitomarkkinoita koskevassa 13. kesäkuuta 2014 
antamassaan kertomuksessa komissio itse ilmaisi epäilyksensä EU:n sääntelykehyksen kyvystä 
puuttua äärimmäisiin markkinaheilahteluihin kiintiöjärjestelmän lakkauttamisen jälkeen. 

Kaudella 2014–2015 tuotanto lisääntyi marraskuuhun mennessä 4,7 prosenttia, ja kansainvälinen 
markkinatilanne monimutkaistui, koska esimerkiksi Yhdysvallat, Australia ja Uusi-Seelanti olivat 
lisänneet tuotantoaan vastaavasti 2,4 prosentilla, 2,6 prosentilla ja 4,1 prosentilla. Kysyntä supistui 
Kiinassa, ja vienti Venäjän markkinoille on tällä hetkellä lamaantunut veton seurauksena. 
Maitojauheen kuivatuslaitteet ovat lisääntyneet nopeasti. Tuottajahinnat laskevat, ja hintojen lasku 
vaihtelee maittain ja ylittää joissakin maissa 20 prosenttia. Komissio toteaa kuitenkin edelleen, että 
maailmanmarkkinat kasvavat ja että eurooppalaiset tuottajat voivat investoida ja lisätä tuotantoaan. 
Komission toteuttaman maitoalan politiikan yksityistämisen seurauksena syntyy malli, jossa EU:ssa on 
15 000 tilaa, joilla on 1 000 lehmää ja jotka tuottavat saman määrän kuin nykyisin, mutta kielteiset 
seuraukset, jotka liittyvät työpaikkojen vähenemiseen, ympäristöhaittoihin ja eteläisiin maihin 
kohdistuviin vaikutuksiin, ovat paljon vakavammat. 

Aikooko komissio kohdistaa keskustelun ainoastaan välineisiin, joilla on tarkoitus puuttua kriisiin, vai 
haluaako se aloittaa todellisen perinpohjaisen keskustelun, jolla pyritään toteuttamaan konkreettisia 
toimia, joilla yritetään estää kriisi Euroopan maitoalalla? Haluaako komissio kohdentaa EU:n maitoalan 
politiikan uudelleen eurooppalaisten markkinoiden tarjontaan ja luoda markkinoiden sääntelyä 
koskevia toimia, joilla mukautetaan tarjonta kysyntään, vai aikooko se jättää alan täysin 
haavoittuvaksi, riippuvaiseksi ulkopuolisista ja alttiiksi valtaville hintavaihteluille? 

Aikooko komissio toteuttaa toimia, jotka koskevat eurooppalaiseen laiduntamiseen ja rehuun 
perustuvaa tuotantoa, ja sitoutua laajentamaan tuotanto-oikeutta, jotta säilytetään ja elvytetään 
maidontuotanto monilla alueilla, jotka on jo hylätty ja joilla on vaikutuksia tuottajiin kaikissa maissa? 
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