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1- Общ контекст

Млякото е един от основните селскостопански продукти на Европейския съюз. Над 
един милион стопанства годишно произвеждат 148 милиона тона мляко на стойност 
приблизително 41 милиарда евро, което представлява 14 % от стойността на 
европейската селскостопанска продукция (ЕС-25, 2006 г.). Европейският съюз е на 
първо място в света по производство на мляко (27 %) — пред Индия (20 %) и 
Съединените щати (16 %), и далеч пред Океания (5 %).

Млекопреработването осигурява около 400 000 работни места в Европа при общ 
оборот от приблизително 120 милиарда евро. Суровото мляко, доставяно на мандрите, 
се преработва в широка гама продукти, предназначени за човешка и животинска 
консумация и за фураж, или за промишлеността.

Подобно на останалите секторни селскостопански политики общностната политика в 
областта на млечните продукти се основава на общите цели, определени в член 33 от 
Договора за създаване на Европейската общност. Тя се основава до следните четири 
цели:

– балансиране на пазара на мляко и премахване на структурните излишъци, което се 
подкрепя от Европейската сметна палата и съдебната практика на Съда на ЕО;
– стабилизиране на цените на млякото и млечните продукти;
– осигуряване на задоволителен жизнен стандарт на селскостопанската общност чрез 
увеличаване на производителността на стопанствата посредством постепенно 
структурно адаптиране;
– подобряване на конкурентоспособността на млечните продукти на международните 
пазари, като европейските цени достигнат нивото на световните, които в структурно 
отношение са по-ниски. 

Общата организация на пазарите на мляко и млечни продукти влезе в сила през 1968 г.,
в рамките на Общата селскостопанска политика. След това, въвеждането на квоти за 
мляко през 1984 г. беше една от реформите за преодоляване на структурните 
излишъци. Реформата от 2003 г. съответно постави началото на либерализацията в 
сектора на млякото, като намали ценовото подпомагане за мляко и въведе прякото
подпомагане на доходите и ограничаване на производството.

Въведени бяха следните инструменти за управление на пазара:
 режим на квоти за мляко, 
 публично складиране на масло и обезмаслено мляко на прах,
 помощ за частно складиране (отменена през 2007 г.),
 помощи за пласиране на вътрешния пазар, вносни мита/възстановявания при 

износ за някои продукти и подпомагане на доходите на производителите на 
мляко през периода 2004–2007 г. (премия за мляко и допълнителни плащания).
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2- Обхват и подход на одита

Одитът разгледа ефикасността на управлението на Комисията по отношение на пазара 
на мляко и млечни продукти. Одитът се основаваше на главните цели и по-специално 
трябваше да оцени:

 постигането на пазарно равновесие.

След първоначалните колебания след 1984 г., по-голямата част от сектора възприе 
квотната система като мощен и политически приемлив инструмент за регулиране на 
производството. По този начин въведената система е ефективна, тъй като общностната 
продукция спазва като цяло наложения таван. През периода от 1995/1996 г .  до 
2004/2005 г. квотата е превишена с по-малко от 1 % в сравнение със следващите 
пазарни години, когато тя е неоползотворена, напр. през 2007/2008 г. за ЕС-25 тя е 
1,682 милиона тона (1,2 % от квотата), а за ЕС-27 – 2,222 милиона тона (1,0 % от 
квотата). Палатата основава своите твърдения на сравнително проучване на държавите-
членки, които най-често превишават в относителни стойности своите квоти като 
Италия, Германия, Нидерландия, Австрия, Дания, Кипър и Люксембург.
От 1984 г. до 2004 г .  обаче схемата на квотите не успява да премахне
свръхпроизводството и това наложи интервенция с цел регулиране на пазара.
В своя Специален доклад № 6/2001 Палатата отправи препоръка за внасяне на 
корекции в режима на квотите за мляко, който е продължен до 31 март 2015 г.

 стабилизирането на цената на млякото.

Системата на квотите за мляко ограничава предлагането и задържа номиналните цени 
на сравнително високо и стабилно ниво. Като се изключат сезонните разлики, 
установените в ЕС цени за суровото мляко варират слабо през периода 1984—2007 г. в 
сравнение с периода преди въвеждането на квотите.
Средната номинална цена по изчисления на Комисията е 29 евро/100 кг през 2006 г.; 
тази средна стойност отговаря на ценови интервал от 20,1 евро/100 кг в Литва до 40,4 
евро/100 кг в Кипър. Въз основа на данните на Евростат Палатата счита, че 
следователно след 1984 г. е била постигната стабилност на цените в сравнение с 
държавите, основни производителки на мляко: Съединените щати, Нова Зеландия и 
Швейцария. 
През дълъг период от време обаче млекопроизводителите всъщност не бяха 
облагодетелствани реално от стабилните цени, тъй като се поддържаха само 
номиналните производствени цени.

 въздействието върху доходите на производителите.

Одитът отбелязва, че субсидиите представляват значителна и нарастваща част от тези 
доходи, както и че нетните доходи по текущи цени от дейността на селскостопанските 
предприятия, специализирани в сектора на млякото, се увеличават със същото темпо 
като нетните доходи на селскостопанските предприятия като цяло за периода 1989—
2006 г. Това може да се обясни със секторната реорганизация, увеличаването на 
големината на стопанствата, премиите за мляко, единното плащане и помощите за 
развитие на селските райони. По-специално, неравномерното преструктуриране на 
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сектора на млякото допринесе, от една страна, за постигане на задоволителен жизнен 
стандарт на млекопроизводителите и увеличаване на производителността на 
стопанствата, но същевременно доведе и до загуба на 50 % от специализираните в 
млекопроизводството стопанства в ЕС-15 между 1995 и 2007 г.

 конкурентоспособността на млечните продукти на световните пазари.

Палатата анализира световния пазар на млечни продукти, който обхваща едва 6 % от 
световното млекопроизводство (2007 г. ), като цените на този пазар са колебливи.
През 2007 г. ЕС изнася около 9 % от общата си продукция в млечен еквивалент, което 
го нарежда на второ място сред световните износители след Нова Зеландия.
Същевременно Европейският съюз значително намали помощите за износ на млечни 
продукти, които имат за цел да осигурят участието на Общността в международната 
търговия с мляко и млечни продукти; само между юни 2007 г. и декември 2008 г. 
размерът на възстановяванията, определен от Комисията, е равен на нула за всички 
продукти.

3- Констатации и оценки на Европейската сметна палата

Палатата подчерта необходимостта от процес на либерализация на пазара, който 
включва отмяна на схемата на квотите за мляко; също така да се допълнят проведените 
анализи и да се провери правилността на първоначалните заключения относно 
положението и перспективите на сектора на млякото, както и относно управлението на 
общата организация на пазара.
Политиката на ЕС за млечните продукти е разработена с оглед на постигането на 
сложна комбинация от цели1 и докладът на Палатата анализира степента на постигане 
на тези цели и обръща внимание на обстоятелствата, които се оказват от особено 
значение в текущия процес на либерализация на сектора на млякото в Европа.

4- Препоръки на Европейската сметна палата

От 1984 г. насам квотите за млякото са основен елемент от европейската политика за 
млечните продукти, въвеждайки стриктно ограничаване на производството. 
Националните тавани са определени въз основа на исторически данни за 
производството, а някои национални квоти — по-специално в Италия — системно са 
превишавани. Макар и в края на 2006 и през 2007 г. излишъците за първи път почти да 
изчезват, през 2008 и 2009 г. те се появяват отново.

Могат да бъдат резюмирани четири основни препоръки:

                                               
1 Основните цели на политиката на ЕС в областта на млякото са: уравновесяване на пазара, 
стабилизиране на цените на млякото и млечните продукти, осигуряване на приемлив жизнен стандарт на 
производителите и подобряване на конкурентоспособността на европейските млечни продукти на 
международните пазари.
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1. Сметната палата счита, че Комисията трябва да продължи да наблюдава 
развитието на пазара на мляко и млечни продукти, като прилага необходимите 
мерки, за да избегне повторната поява на свръхпроизводство в резултат от 
дерегулацията на сектора.

2. Палатата отново заявява мнението си, че процесът на ценообразуване в областта 
на храните трябва редовно да се следи от Комисията и държавите-членки, за да 
се гарантира, че концентрацията на преработватели и дистрибутори не поставя 
млекопроизводителите в положение на „приемащи цената“ (price-takers) и не 
ограничава благоденствието на крайните потребители.

3. Друга препоръка на Палатата към Комисията беше да се идентифицират 
специфичните проблеми на производството на мляко в планинските райони и да 
разреши проблема с екологичните последици от географската концентрация на 
млекопроизводството. Палатата предлага също така ценовото подпомагане и 
прякото подпомагане на доходите на практика да са съобразени с регионалните 
и социалните аспекти. 

4. Тя счита, че Комисията и държавите-членки трябва да реорганизират 
производството на мляко с цел удовлетворяване на потребностите на 
европейския вътрешен пазар, и да се концентрират върху производството на 
сирена и други продукти с висока добавена стойност, които могат да бъдат
изнасяни без помощи от бюджета.

5- Отговори на Европейската комисия

Режимът на квотите за млякото ще бъде премахнат на 1 април 2015 г. , както е решено 
от Съвета, действащ по становище на Парламента от 2003 г. Целта на реформата в 
сектора на млякото, в съответствие с реформата на Общата селскостопанска политика, 
бе да направи производството по-пазарноориентирано. Тези мерки имаха за цел да 
засилят конкурентоспособността и да подготвят млекопроизводителите за бъдещи 
предизвикателства на международните пазари, като в същото време осигуряват 
подкрепа на доходите посредством директни плащания.

Важно е да се отбележи, че асиметричното развитие при производствените и 
потребителските цени увеличи тревогата относно функционирането на принципите на 
конкуренцията във веригата от производителя до потребителя. Освен това, мерките за 
развитие на селските райони са били и остават на разположение, за да се подпомогнат 
селскостопанските производители да се преструктурират и да се адаптират към новите 
пазарни условия. Производителите на млечни продукти постепенно престават да 
получават подкрепа във връзка с производството на мляко.

Комисията счита, че стабилността на номиналните цени и спадът на реалните цени е 
феномен, характерен за целия сектор на млякото. Освен това тя предлага развитието на 
цените да се оценява в светлината на развитията на световния пазар и ценовата разлика 
спрямо световната пазарна цена да бъде намалена.

Следва да се подчертае, че високият производствен капацитет на трети страни е 
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стимулирал производителите от ЕС да се съсредоточат върху развитието и 
разширяването на пазарите с по-висока стойност за стоки, където Европа има по-
устойчиво конкурентно предимство, какъвто е пазарът на сирене.

На последно място е важно реформата да отчита социално-икономическото измерение 
на селските райони.

Комисията ще реализира серия от инициативи, предложени от Групата на високо 
равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-
вкусовата промишленост с цел подобряване на функционирането на веригата за 
хранителни доставки и мониторинг на цените на хранителните стоки. Освен това, ще 
има едновременен мониторинг и събиране на данни от националните органи за защита 
на конкуренцията, за да се проведе кратко проучване на пазарите на млечни продукти и 
да се осигури по-добра прозрачност за всички заинтересовани страни.

Също така, специфичната ситуация с планинските райони ще бъде разгледана в 
работен документ на Комисията, който ще бъде представен през ноември 2009 г. и ще 
взема предвид Специален доклад на Европейската сметна палата № 4/2003.

Същевременно Комисията е убедена, че трябва да се предприемат действия на две 
равнища: на законодателното равнище, чрез спазване на стандартите за защита на 
околната среда, и на равнището на предоставяне на стимули, чрез помощ за въвеждане 
на по-екологични селскостопански практики. 

6- Коментари и препоръки на докладчика, които да бъдат включени в 
резолюцията относно освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета за финансова 2008 година

1. Напомня на Сметната палата, че съществува повече от един начин за 
уравновесяване на пазара, стабилизиране на цените, осигуряване на 
задоволителен жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство,
и подобряване на конкурентоспособността на европейските млечни продукти.

2. Посочва факта, че в специален доклад през 2001 г. Сметната палата препоръча 
отмяна на квотите за мляко. Тази препоръка бе последвана от Съвета, 
Комисията и Европейския парламент. Отправя искане към Сметната палата да 
не създава объркване относно развитието на Общата селскостопанска политика 
и изисква от Комисията да продължи изпълнението на политическите решения с 
цел избягване на всяко ненужно объркване относно сектора на млякото.

3. Отбелязва, че Сметната палата е особено загрижена за последиците в 
планинските райони и в най-необлагодетелстваните райони. Тази загриженост се 
споделя от Парламента, но докладчикът напомня на Сметната палата, че квотите 
за мляко и подкрепата за селското стопанство не трябва да бъдат инструмент за 
удовлетворяване на интересите на тези райони. За разрешаването на тези 
проблеми се използват и трябва да се използват европейската политика за 
селските райони и субсидиите.
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4. Изразява своето несъгласие с това, че пазарът на мляко на ЕС следва да се 
съсредоточи предимно върху вътрешния пазар и да не се стреми към 
конкурентоспособност на световния пазар. Глобалната конкуренция е реалност, 
пред която ЕС трябва да се изправи. Ако световният пазар бъде допълнително 
либерализиран, то и производителите на мляко в ЕС не трябва да изостават. В 
дългосрочен аспект конкурентоспособността по отношение на световния пазар 
ще бъде начин за постигане на повишено благосъстояние на земеделските 
производители. Ако не се опитаме да станем част от това, резултатът ще бъде 
нецелесъобразно използване на общите средства и в дългосрочен план ще 
означава намаляване на доходите на европейските производители на мляко.

5. Изразява съгласие със становището на Палатата относно необходимостта от
постоянно наблюдение на развитието на пазара на мляко и затова препоръчва 
Комисията да продължи добрата работа, извършвана досега.

6. Припомня освен това, че различните цели на Общата селскостопанска политика 
са противоречиви и счита, че сега е по-необходимо от всякога да се проведе 
подробно и задълбочено разискване относно целта на Общата селскостопанска 
политика.


