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Angående: Avskaffandet av mjölkkvoterna 

Den 31 mars 2015 upphörde systemet med mjölkkvoter i EU. Kommissionen slopade all marknads- 
och produktionsreglering utan hänsyn till de tecken som varslar om en katastrof på kort sikt. Den så 
kallade mjuklandningen gav upphov till en mycket allvarlig kris i mejerisektorn 2009, som krävde 
ytterligare åtgärder. Som en följd av detta godkändes ”mjölkpaketet” 2012 – ett paket som i dag inte är 
tillräckligt för att hantera den kris som sektorn sjunkit ned i. I sin rapport om mejerimarknaden den 13 
juni 2014 uttryckte kommissionen själv tvivel på om EU:s regelverk har kapacitet att hantera de 
extrema svängningarna på marknaden efter kvotsystemets upphörande. 

I november uppgick produktionsökningen under säsongen 2014/2015 till 4,7 procent, och det 
internationella marknadsläget var komplicerat, eftersom länder som USA, Australien och Nya Zeeland 
ökade sin produktion med 2,4, 2,6 respektive 4,1 procent. Kinas efterfrågan har vikit, och exporten till 
den ryska marknaden står för närvarande still till följd av vetot. Torktorn för mjölkpulver har vuxit upp 
som svampar. Priserna fritt gård sjunker, med olika tal för varje land, ibland över 20 procent. 
Kommissionen fortsätter dock att påstå att världsmarknaden växer och att de europeiska jordbrukarna 
kan investera och öka sin produktion. Den modell som följer kommissionens privatisering av 
mjölkpolitiken kommer att leda till ett EU där 15 000 gårdar med 1 000 mjölkkor kommer att producera 
samma volymer som för närvarande men med negativa följder i form av förlorade arbetstillfällen och 
miljöskador, och konsekvenserna i länderna i syd kommer att bli mycket svårare. 

Har kommissionen planerat att inrikta debatten enbart på instrument som ska hantera krisen eller vill 
den inleda en verklig djupgående diskussion som syftar till riktiga politiska åtgärder som kan förhindra 
en kris i den europeiska mejerisektorn? Är kommissionen villig att inrikta EU:s mjölkpolitik på 
försörjningen av den europeiska marknaden, med marknadsreglerande åtgärder som anpassar 
utbudet efter efterfrågan, eller kommer den att lämna sektorn åt sitt eget öde, beroende av 
tredjeländer och utsatt för en enorm prisvolatilitet? 

Kommer kommissionen att genomföra en politik för en produktion baserad på europeiskt bete och 
foder och åta sig att sprida rätten att producera i syfte att bevara och återställa mjölkproduktionen i 
många områden som redan övergivits och som drabbar jordbrukare i alla länder? 
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