
1056791.SK PE 485.194 

Otázka na ústne zodpovedanie O-000034/2015 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Ángela Vallina, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Anja 

Hazekamp, João Ferreira, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Younous Omarjee, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Emmanouil Glezos, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Inês 

Cristina Zuber, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos 
v mene skupiny GUE/NGL 

Vec: Koniec kvót na mlieko 

31. marec 2015 znamenal koniec kvót na mlieko v EÚ. Komisia zrušila akúkoľvek reguláciu trhu a 
výroby bez toho, aby zohľadnila znamenia, ktoré sú predzvesťou blížiacej sa katastrofy. Prechodné 
obdobie vyvolalo v mliekarenskom sektore v roku 2009 veľmi vážnu krízu, ktorá vyžadovala ďalšie 
kroky. V dôsledku toho bol v roku 2012 schválený tzv. balík predpisov týkajúcich sa mlieka, ktorý už 
dnes nedokáže riešiť krízu, v ktorej sa tento sektor utápa. Samotná Komisia vyjadrila vo svojej správe 
o trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z 13. júna 2014 pochybnosti v súvislosti so schopnosťou 
regulačného rámca EÚ riešiť extrémne výkyvy na trhu po ukončení systému kvót. 

V novembri sa výroba za obdobie 2014/2015 zvýšila o 4,7 % a situácia na medzinárodnom trhu bola 
zložitá, pretože krajiny ako USA, Austrália a Nový Zéland zvýšili svoju produkciu (v tom istom poradí) o 
2,4 %, 2,6 % a 4,1 %. Dopyt Číny klesol a vývoz na ruský trh je v súčasnosti zablokovaný v dôsledku 
veta. Počet sušiarenských veží na výrobu sušeného mlieka sa zvýšil. Výkupné ceny klesajú a v 
percentuálnom vyjadrení sú v každom štáte iné, pričom niekde presahujú aj 20 %. Komisia však 
naďalej tvrdí, že svetový trh rastie a že európski farmári môžu investovať a zvyšovať produkciu. 
Výsledkom modelu, ktorý vznikne touto privatizáciou mliekarenskej politiky zo strany Komisie, bude 
EÚ s 15 000 poľnohospodárskymi podnikmi, ktoré budú mať po 1 000 kráv a budú vyrábať toľko ako 
v súčasnosti, čo však bude mať negatívny vplyv v podobe prepúšťania, škôd na životnom prostredí, 
pričom vplyv na južné krajiny bude omnoho väčší. 

Plánuje Komisia zamerať diskusiu len na nástroje určené na riešenie krízy alebo chce otvoriť skutočnú 
dôkladnú diskusiu, ktorej cieľom bude iniciovanie skutočných politík zameraných na predchádzanie 
kríze v európskom mliekarenskom sektore? Je Komisia ochotná zmeniť zameranie politiky EÚ v 
oblasti mlieka pre európsky trh prostredníctvom opatrení na reguláciu trhu, ktoré prispôsobujú ponuku 
dopytu, alebo ponechá tento sektor úplne zraniteľný a závislý od vonkajších trhov a vystavený 
obrovskému kolísaniu cien? 

Bude Komisia vykonávať politiky zamerané na výrobu pochádzajúcu z európskych pasienkov a 
krmovín a zaviaže sa podporovať právo na výrobu s cieľom zachovať a obnoviť výrobu mlieka v 
mnohých oblastiach, ktoré sú už opustené, čo má dosah poľnohospodárov vo všetkých krajinách? 
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