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1 - Generel baggrund

Mælk er et af Den Europæiske Unions primære landbrugsprodukter. Over en mio. landmænd 
producerer 148 mio. t om året af en værdi på ca. € 41 mia., hvilket er 14 % af værdien af den 
europæiske landbrugsproduktion (EU-25, 2006). EU er verdens største mælkeproducent 
(27 %), større end Indien (20 %) og USA (16 %) og meget foran Oceanien (5 %).

Mælkeforarbejdning beskæftiger ca. 400.000 mennesker i Europa med en samlet omsætning 
på ca. € 120mia.. Råmælk, der leveres til mejerier, forarbejdes til en lang række produkter til 
både konsum og dyrefoder eller til anvendelse i industrien.

EU's mejeripolitik er, som det er tilfældet for andre landbrugspolitikker, baseret på de globale 
målsætninger, der er fastsat i artikel 33 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab. I artiklen henvises der til fire målsætninger:

– opnåelse af balance på markedet for mælk og reduktion af strukturelle overskud i henhold
til Revisionsrettens og EU-domstolens retspraksis,

– stabilisering af priserne på mælk og mælkeprodukter,
– sikring af en rimelig levestandard for landbrugsbefolkningen, især ved en forøgelse af 

landbrugsproduktiviteten gennem gradvise strukturelle tilpasninger,
– fremme af sektorens konkurrenceevne med hensyn til internationale markeder gennem

tilpasning af EU's priser i forhold til priserne på det globale marked, som er strukturelt 
lavere.

Den fælles markedsordning for mælk og mælkeprodukter trådte i kraft i 1968 under den 
fælles landbrugspolitik. Indførelsen af mælkekvoter i 1984 var en af reformerne, der var
forbundet med strukturelle overskud. I overensstemmelse hermed blev der med reformen i 
2003 iværksat en liberalisering af mælkesektoren ved at reducere prisstøtten, hvorved der 
blev indført direkte indkomststøtte og produktionslofter.

Der blev oprettet følgende forvaltningsinstrumenter for markedet:
 mælkekvoteordningen,
 offentlig oplagring af smør og skummetmælkspulver,
 støtte til privat oplagring (ophævet i 2007),
 foranstaltninger til lettelse af afsætningen på det indre marked, 

importafgifter/eksportrestitutioner for visse produkter og indkomststøtte til 
mælkeproducenter i perioden 2004-2007 (mælkepræmier og yderligere betalinger).

2 - Revisionens omfang og metode

I revisionen blev effektiviteten af Kommissionens forvaltning af markedet for mælk og 
mælkeprodukter vurderet. Formålet med revisionen var at vurdere de vigtigste målsætninger 
og mere præcist at vurdere:

 Opnåelse af balance på markedet

Efter nogen indledende tilbageholdenhed efter iværksættelsen i 1984 blev anvendelsen af 
kvoter accepteret af et flertal af sektoren som et vigtigt og politisk acceptabelt instrument til 
regulering af produktionen. Den indførte kvoteordning har således været effektiv, da EU's 
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produktion har været i overensstemmelse med det fastsatte loft. I årene 1995/1996 til 
2004/2005 blev kvoterne overskredet med under 1 % sammenlignet med efterfølgende 
produktionsår, da kvoterne ikke blev udnyttet, f.eks. i 2007/2008, hvor produktionen var 
1.682 mio. t for EU-25 (1,2 % af kvoten) og 2.222 mio. t (1,0 % af kvoten) for EU-27.
Derudover baserede Revisionsretten sine argumenter på en sammenlignende undersøgelse af 
de medlemsstater, der oftest overskred deres kvoter, f.eks. Italien, Tyskland, Nederlandene, 
Østrig, Danmark, Cypern og Luxembourg.
Kvoteordningen løste imidlertid ikke problemet med overproduktion i perioden 1984-2004, 
og det var nødvendigt at gribe ind med markedsregulering.
Revisionsretten henstillede i sin særberetning nr. 6/2001 til at foretage justeringer af 
mælkekvoteordningen, som er forlænget til den 31. marts 2015.

 Stabilisering af mælkeprisen

Med mælkekvoteordningen begrænsedes udbuddet, og de nominelle priser kunne opretholdes 
på et relativt højt og stabilt niveau. Under hensyntagen til årstidsmæssige variationer 
varierede priserne i EU på råmælk kun lidt i perioden 1984-2007 sammenlignet med perioden 
inden indførelsen af kvoter.
Den gennemsnitlige nominelle pris var efter Kommissionens beregning på 29 euro/100 kg i 
2006, og det svarer til et prisniveau på mellem 20,1 euro/100 kg i Litauen til 40,4 euro/100 kg 
i Cypern. Revisionsretten fastholder - baseret på data fra Eurostat - at man således opnåede 
prisstabilitet efter 1984 sammenlignet med de største mælkeproducenter i verden: USA, New 
Zealand og Schweiz.
Mælkeproducenterne havde dog i en længere periode faktisk ingen fordel i realløn af de 
stabile priser, idet det kun var de nominelle priser, der blev opretholdt.

 Indvirkning på producenternes indkomster

I revisionen bemærkes det, at subsidier er en stor og stigende del af denne indkomst, og 
nettoindkomsterne i løbende priser for virksomheder, der er specialiseret i mælk, steg med 
samme hastighed som indkomsterne for landbrug som helhed i perioden 1989-2006. Dette 
kan forklares ved reorganisering af sektorerne, stigning i antallet af store bedrifter, 
mælkepræmier, enkeltbetalingsordninger og støtte til udvikling af landdistrikter. Mere 
specifikt bidrog den ulige omstrukturering af mælkesektoren på den ene side til en rimelig 
levestandard for mælkeproducenterne og en stigning i landbrugsproduktiviteten, men 
resulterede på den anden side i et tab på 50 % i forhold til mælkeproducenter i EU-15 mellem 
1995 og 2007.

 Konkurrenceevne for mælkeprodukter på verdensmarkederne

Revisionsretten analyserer verdensmarkedet for mælkeprodukter, som kun udgør 6 % af den 
globale mælkeproduktion (2007), med svingende priser.
I 2007 eksporterede EU ca. 9 % af sin samlede produktion i mælkeækvivalenter, hvilket gør 
EU til den næststørste eksportør i verden efter New Zealand. Samtidig har EU reduceret sin 
eksportstøtte til mælkeprodukter betydeligt for at beskytte EU's internationale handel med 
mælk og mælkeprodukter, og kun fra juni 2007 til december 2008 var restitutionssatsen, som 
er fastsat af Kommissionen, nul for alle produkter.
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3 - Resultaterne af Den Europæiske Revisionsrets revision

Revisionsretten fremhævede behovet for liberalisering af markedet, som vil involvere 
ophævelse af mælkekvoteordningen, samt færdiggørelse af undersøgelsen og afprøvning af 
relevansen af de indledende konklusioner om situationen på mælkesektoren og udsigterne 
herfor og om forvaltningen af den fælles markedsordning.
EU's mælkepolitik blev fastsat for at opfylde en kompliceret række målsætninger, og i 
Revisionsrettens særberetning vurderes det, i hvilken grad disse målsætninger er opfyldt, og 
opmærksomheden henledes på de mest kritiske forhold i den igangværende proces til 
liberalisering af den europæiske mælkesektor.

4 - Revisionsrettens henstillinger

Mælkekvoter har siden 1984 været det vigtigste element i den europæiske mælkepolitik med 
strenge produktionsbegrænsninger. Der blev fastsat nationale lofter på grundlag af tidligere 
produktion, og en række nationale kvoter, særligt Italiens, er systematisk overskredet. Selv 
om der for første gang næsten ikke forekom overskud i slutningen af 2006 og i 2007, var der 
igen overskud i 2008 og 2009.

De fire vigtigste henstillinger kan sammenfattes som følger:

1. Revisionsretten vurderer, at Kommissionen fortsat skal overvåge udviklingen af 
markedet for mælk og mælkeprodukter for at sikre, at deregulering af sektoren ikke 
resulterer i overproduktion endnu en gang.

2. Revisionsretten gentager, at prisdannelse i fødevaresektoren skal være underlagt 
regelmæssig overvågning af Kommissionen og medlemsstaterne for at sikre, at 
koncentrationen af forarbejdnings- og distributionsvirksomheder ikke reducerer 
mælkeproducenterne til blot at være pristagere og ikke begrænser den endelige 
forbrugers velfærd.

3. Revisionsretten henstiller endvidere til Kommissionen, at denne identificerer de
specifikke problemer forbundet med mælkeproduktionen i bjergområderne og tackler
de miljømæssige konsekvenser af mælkeproduktionens geografiske koncentration.
Revisionsretten foreslår endvidere at indføre prisstøtte og direkte indkomst i 
overensstemmelse med det regionale og sociale aspekt.

4. Revisionsretten vurderer, at Kommissionen og medlemsstaterne var nødt til at 
reorganisere mælkeproduktionen for at opfylde behovene på det europæiske indre 
marked og koncentrere sig om produktionen af oste og andre produkter af stor 
merværdi, der kan eksporteres uden budgetstøtte.

5 - Kommissionens svar

Mælkekvoterne vil blive ophævet den 1. april 2015 som fastsat af Rådet i henhold til 
Parlamentets udtalelse fra 2003. Formålet med reformen af mejerisektoren i tråd med 
reformen af den fælles landbrugspolitik var at skabe en mere markedsorienteret produktion.
Foranstaltningerne havde til formål at fremme konkurrenceevnen og støtte 
mælkeproducenterne i tacklingen af fremtidige udfordringer på de internationale markeder og 
samtidig yde indkomststøtte igennem direkte betalinger.

Det er relevant at bemærke, at den asymmetriske udvikling i producent- og forbrugerpriser 
har skabt bekymring om konkurrenceevnen i kæden fra jord til bord. Ligeledes har der været -
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og er fortsat - foranstaltninger til rådighed til udvikling af landdistrikter med henblik på at 
hjælpe landmændene med omstrukturering og tilpasning til nye markedsbetingelser.
Mælkeproducenterne modtager ikke længere støtte i forhold til deres mælkeproduktion.

Kommissionen vurderer, at stabiliteten for nominelle priser og faldet i reelle priser var 
normalt for mælkesektoren. Den mener endvidere, at prisudviklingen skal vurderes i lyset af 
den internationale markedsudvikling, og at prisforskellene i forhold til priserne på 
verdensmarkedet skal reduceres.

Det skal understreges, at tredjelandenes høje produktionskapacitet tvang EU-producenterne til 
at fokusere på udvikling og udvidelse af højværdimarkeder for produkter, hvor Europa har en 
mere bæredygtig konkurrencefordel, f.eks. ost.

Endelig er det vigtigt, at der i reformen tages højde for landdistrikternes 
samfundsøkonomiske dimension.

Kommissionen vil gennemføre en række initiativer udarbejdet af Gruppen på Højt Plan om 
Fødevareindustriens Konkurrenceevne for at fremme funktionen af fødevareforsyningskæden 
og overvåge fødevarepriserne. Derudover vil de nationale kompetente myndigheder foretage 
en tilsvarende overvågning og dataindsamling med henblik på gennemførelse af en fast track-
undersøgelse af markedet for mejeriprodukter og opnåelse af større gennemsigtighed for alle 
interessenter.

Kommissionens arbejdsdokument, der vil blive offentliggjort i november 2009, vil endvidere 
omhandle den specifikke situation for bjergområder under hensyntagen til Revisionsrettens 
særberetning nr. 4/2003.

Samtidig er Kommissionen overbevist om, at der skal træffes foranstaltninger på 
lovgivningsmæssigt plan med opfyldelse af miljøbeskyttelsesstandarder og tilskyndelsestiltag
gennem støtte til indførelse af grøn landbrugspraksis.

6 - Kommentarer og henstillinger fra ordføreren til eventuel indarbejdelse i udkastet til
beslutning om Kommissionens decharge for finansåret 2008

[Europa-Parlamentet:]

1. minder Revisionsretten om, at der ikke blot findes én måde, hvorpå man kan sikre 
balance på markedet, prisstabilitet, en rimelig levestandard for landbrugsbefolkningen
og fremme af konkurrenceevnen for EU's mælkemarkeder;

2. henviser til Revisionsrettens særberetning fra 2001, hvori Revisionsretten henstillede 
til en ophævelse af mælkekvoterne; henviser endvidere til det forhold, at både Rådet, 
Kommissionen og Europa-Parlamentet har fulgt henstillingen; anmoder 
Revisionsretten om ikke at skabe forvirring om udviklingen af den fælles 
landbrugspolitik og foreslår Kommissionen at fortsætte gennemførelsen af de politiske 
beslutninger for at undgå unødvendig forvirring i mælkesektoren;

3. bemærker, at Revisionsretten er særlig bekymret over konsekvenserne for 
bjergområderne og de mindre gunstigt stillede områder; mener, at Parlamentet deler 
denne bekymring, men ordføreren ønsker at minde Revisionsretten om, at 
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mælkekvoterne og støtten til landbruget ikke bør være et instrument til fremme af
disse områders interesser; mener, at EU-politikken for landdistrikterne og subsidierne
er - og bør være - rettet imod løsning af disse problemer;

4. er uenig i, at EU's mælkemarked primært skal fokusere på det indre marked og ikke 
være rettet imod konkurrenceevnen på verdensmarkedet; mener, at den globale 
konkurrence er en realitet, som EU skal se i øjnene; bemærker, at når verdensmarkedet 
er liberaliseret yderligere, bør mælkeproducenterne i EU kunne klare sig; mener, at
konkurrenceevnen i forhold til verdensmarkedet på lang sigt vil være en måde at skabe 
fremgang blandt landmændene på; bemærker, at ved ikke at forsøge at være en del 
heraf vil de fælles midler blive brugt uhensigtsmæssigt og på lang sigt medføre en 
indkomstnedgang for de europæiske mælkeproducenter;

5. deler Revisionsrettens opfattelse af, at der er behov for fortsat tilsyn med udviklingen 
af markedet for mælk og henstiller derfor til Kommissionen, at den fortsætter den 
positive indsats;

6. minder derudover om, at de forskellige målsætninger i den fælles landbrugspolitik er 
selvmodsigende, og mener, at det mere end nogensinde er nødvendigt indgående og 
detaljeret at drøfte formålet med den fælles landbrugspolitik.


