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Temats: Piena kvotu atcelšana 

2015. gada 31. martā ES atcēla piena kvotas. Komisija atcēla visus tirgu un ražošanu 
reglamentējošos noteikumus, neņemot vērā pazīmes, kas liecināja par gaidāmajām grūtībām īsā 
termiņā. „Mīkstā piezemēšanās” 2009. gadā izraisīja smagu krīzi piena nozarē, kas prasīja veikt 
turpmākus pasākumus. Tā rezultātā 2012. gadā tika apstiprināta tā dēvētā piena pakete — tiesību 
aktu pakete, ar ko šodien nav iespējams novērst nozarē radušos krīzi. Komisija 2014. gada 13. jūnija 
ziņojumā par piena tirgu pauda šaubas par ES tiesiskā regulējuma spēju risināt ārkārtīgi lielās tirgus 
svārstības, kādas pastāv pēc kvotu sistēmas atcelšanas. 

Novembrī 2014./2015. gada sezonas ražošana pieauga par 4,7 % un sarežģījās starptautiskā tirgus 
situācija, jo tādas valstis kā ASV, Austrālija un Jaunzēlande savu ražošanu attiecīgi palielināja par 
2,4 %, 2,6 % un 4,1 %. Ķīnas noslēgtos līgumus par pieprasījumu un eksportu uz Krievijas tirgu 
pašlaik paralizē veto balsojums. Ir sacelti jauni piena pulvera kaltēšanas torņi. Saimniecības cenas 
pazeminās, un katrā valstī cenu krituma procentuālā attiecība ir dažāda, dažās valstīs pārsniedzot pat 
20 %. Tomēr Komisija turpina apgalvot, ka pasaules tirgus aug un ka Eiropas lauksaimnieki var 
ieguldīt un palielināt savu ražošanu. Šāda piena politikas privatizācija, ko piekopj Komisija, mūs 
novedīs pie tādas Eiropas Savienības, kurā 15 000 lauku saimniecības ar 1000 govīm ražos tādu 
pašu piena daudzumu, kā pašlaik, taču nelabvēlīgās sekas, tādas kā darbvietu zudums, kaitējums 
videi un ietekme uz dienvidu reģiona valstīm, būs daudz lielākas. 

Vai Komisija plāno debatēs apspriest tikai instrumentus, ar kuriem paredzēts risināt krīzi, vai arī tā 
vēlas sākt reālu un padziļinātu diskusiju nolūkā ieviest reālas politikas nostādnes, ar kurām censtos 
novērst krīzi Eiropas piena nozarē? Vai Komisija vēlas ES piena nozares politiku pārorientēt uz 
Eiropas tirgus apgādi, ieviešot regulatīvus pasākumus, ar kuriem piegādi pielāgo pieprasījumam, vai 
arī tā atstās nozari pilnīgā pašplūsmā, kas būs neaizsargāta, atkarīga no ārējas ietekmes un pakļauta 
milzīgām cenu svārstībām? 

Vai Komisija plāno īstenot politikas nostādnes ražošanas jomā, kuras pamatā būtu Eiropas ganības 
un lopbarība, un apņemties popularizēt tiesības ražot, lai saglabātu un atveseļotu piena ražošanu 
daudzos apgabalos, kuros piena ražošana jau pārtraukta un zaudējumus cietuši lauksaimnieki visās 
valstīs? 
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