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1- Γενικό πλαίσιο

Το γάλα συγκαταλέγεται στις κύριες γεωργικές παραγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περισσότερες από ένα εκατομμύριο εκμεταλλεύσεις παράγουν ετησίως 148 εκατομμύρια 
τόνους γάλακτος, αξίας που προσεγγίζει τα 41 000 δισεκατομμύρια ευρώ, 
αντιπροσωπεύοντας το 14% της αξίας της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής (ΕΕ των 25, 
2006). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκοσμίως η πρώτη περιοχή παραγωγής γάλακτος (27%), 
ακολουθούμενη από την Ινδία (20%), τις Ηνωμένες Πολιτείες (16%), και την Ωκεανία με 
πολύ μικρότερο ποσοστό (5%). 

Η μεταποίηση του γάλακτος απασχολεί περίπου 400 000 άτομα στην Ευρώπη και 
αντιπροσωπεύει συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μη 
επεξεργασμένο γάλα που παραδίδεται στα γαλακτοκομεία μετατρέπεται σε ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για ζωοτροφές ή για τη 
βιομηχανία.

Η κοινοτική πολιτική στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως και οι λοιπές 
τομεακές γεωργικές πολιτικές, βασίζεται στους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο
33 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αφορά τους τέσσερις 
ακόλουθους στόχους:

– εξισορρόπηση της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και μείωση των διαρθρωτικών 
πλεονασμάτων, όπως υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
– σταθεροποίηση των τιμών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
– εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων μέσω βαθμιαίων διαρθρωτικών προσαρμογών,
– βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα στις διεθνείς αγορές φέρνοντας τις 
ευρωπαϊκές τιμές στο επίπεδο των παγκόσμιων τιμών, οι οποίες είναι διαρθρωτικά 
χαμηλότερες. 

Η κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 
τέθηκε σε ισχύ το 1968 στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Στη συνέχεια, η 
θέσπιση των ποσοστώσεων γάλακτος το 1984 ήταν μια από τις μεταρρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών πλεονασμάτων. Ομοίως, η μεταρρύθμιση του 2003 
δρομολόγησε την ελευθέρωση του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώνοντας τη 
στήριξη των τιμών, καθιερώνοντας άμεσες ενισχύσεις του εισοδήματος, και καθορίζοντας 
ανώτατα όρια στην παραγωγή.

Θεσπίστηκαν τα ακόλουθα μέσα διαχείρισης της αγοράς:
 το καθεστώς των ποσοστώσεων γάλακτος,
 η δημόσια αποθεματοποίηση βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη,
 η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση (καταργήθηκε το 2007),
 ενισχύσεις διάθεσης στην εσωτερική αγορά, εισαγωγικοί δασμοί / επιστροφές κατά 

την εξαγωγή για ορισμένα προϊόντα, και στήριξη του εισοδήματος των 
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γαλακτοπαραγωγών κατά την περίοδο 2004-2007 (επιδότηση για το γάλα και 
συμπληρωματικές ενισχύσεις).

2- Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της αγοράς του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από την Επιτροπή. Ο έλεγχος είχε ως κύριους 
στόχους, τους οποίους έπρεπε συγκεκριμένα να αξιολογήσει, τους εξής:

 την επίτευξη της εξισορρόπησης της αγοράς. 

Μετά τις πρώτες επιφυλάξεις, από το 1984 και εξής, το σύνολο σχεδόν του τομέα 
αποδέχθηκε το καθεστώς των ποσοστώσεων ως ισχυρό και πολιτικά αποδεκτό ρυθμιστικό 
εργαλείο. Έτσι, από τη θέσπισή του το σύστημα υπήρξε αποτελεσματικό επειδή η κοινοτική 
παραγωγή τήρησε το επιβληθέν ανώτατο όριο. Τις περιόδους εμπορίας 1995/1996 έως 
2004/2005 η υπέρβαση της ποσόστωσης ήταν μικρότερη του 1% σε σύγκριση με 
μεταγενέστερες περιόδους εμπορίας κατά τις οποίες η ποσόστωση υποχρησιμοποιήθηκε, 
όπως για παράδειγμα την περίοδο εμπορίας 2007/2008 που η υποχρησιμοποίηση ανήλθε σε 
1 682 εκατομμύρια τόνους στην ΕΕ των 25 (1,2% της ποσόστωσης), και σε 2 222 
εκατομμύρια τόνους (1,0% της ποσόστωσης) στην ΕΕ των 27. Επίσης, το Συνέδριο 
βασίστηκε σε μια συγκριτική μελέτη των κρατών μελών που υπερέβησαν συχνότερα σε 
σχετικούς όρους την ποσόστωσή τους, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η 
Αυστρία, η Δανία, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο. 
Ωστόσο, από το 1984 έως το 2004 το καθεστώς των ποσοστώσεων δεν έθεσε τέλος στην 
πλεονασματική παραγωγή και απαιτήθηκε η προσφυγή στην παρέμβαση για τη ρύθμιση της 
αγοράς. 
Στην ειδική του έκθεση αριθ. 6/2001 το Συνέδριο συνέστησε ορισμένες προσαρμογές του 
καθεστώτος των ποσοστώσεων γάλακτος το οποίο παρατάθηκε έως τις 31 Μαρτίου 2015.

 τη σταθεροποίηση της τιμής του γάλακτος.

Το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος περιόρισε την προσφορά και διατήρησε τις 
ονομαστικές τιμές σε επίπεδο σχετικά υψηλό και σταθερό. Με εξαίρεση τις εποχιακές 
μεταβολές, οι τιμές που καταγράφονται στην ΕΕ για το νωπό γάλα μεταβλήθηκαν ελάχιστα 
στο διάστημα 1984-2007, σε σύγκριση με το διάστημα προ της θέσπισης των ποσοστώσεων. 
Η μέση εκτιμηθείσα από την Επιτροπή ονομαστική τιμή ήταν 29 ευρώ/100 kg το 2006 που 
αντιστοιχεί σε ένα εύρος τιμών από 20,1 ευρώ/100 kg στη Λιθουανία έως 40,4 ευρώ/100 kg 
στην Κύπρο. Επομένως, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το Συνέδριο υποστηρίζει ότι μετά 
το 1984 επιτεύχθηκε η σταθερότητα των τιμών σε σύγκριση με τους κύριους παραγωγούς 
γάλακτος παγκοσμίως, δηλαδή τις ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία. 
Ωστόσο, μακροχρόνια, οι γαλακτοπαραγωγοί δεν επωφελήθηκαν ποτέ από σταθερές τιμές σε 
πραγματικούς όρους, επειδή μόνο οι ονομαστικές τιμές παραγωγού διατηρήθηκαν 
αμετάβλητες.

 τον αντίκτυπο στο εισόδημα των παραγωγών. 
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Το Συνέδριο σημειώνει ότι οι ενισχύσεις αντιστοιχούν σε σημαντικό και αυξανόμενο 
ποσοστό του εν λόγω εισοδήματος, και το καθαρό εισόδημα των γεωργικών επιχειρήσεων 
που ειδικεύονται στην παραγωγή γάλακτος, σε σταθερές τιμές, εξελίχθηκε με τον ίδιο ρυθμό 
που είχε εξελιχθεί το εισόδημα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων συνολικά την περίοδο 1989-
2006. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την αναδιοργάνωση του τομέα, την αύξηση του μεγέθους 
των εκμεταλλεύσεων, τις πριμοδοτήσεις γάλακτος, την ενιαία ενίσχυση και τις ενισχύσεις 
στην αγροτική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η άνιση αναδιάρθρωση του τομέα του γάλακτος 
συνέβαλε αφενός στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γαλακτοπαραγωγούς 
και στην αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, αλλά 
παράλληλα προκάλεσε την εξαφάνιση του 50% των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής 
στην ΕΕ των 15 μεταξύ 1995 και 2007.

 την ανταγωνιστικότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές. 

Το Συνέδριο προβαίνει σε ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων που 
αφορά μόλις το 6% της παγκόσμιας παραγωγής γάλακτος (2007) με ευμετάβλητες τιμές. 
Το 2007, η ΕΕ εξήγαγε περίπου το 9% της συνολικής παραγωγής σε ισοδύναμο γάλακτος, 
γεγονός που την καθιστά δεύτερο εξαγωγέα σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τη Νέα Ζηλανδία. 
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε δραστικά τις ενισχύσεις των εξαγωγών 
γαλακτοκομικών προϊόντων, στόχος των οποίων είναι η διασφάλιση της συμμετοχής της 
Κοινότητας στις διεθνείς συναλλαγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, και μόνο 
από τον Ιούνιο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή καθόρισε μηδενικό 
ποσοστό επιστροφών για όλα τα προϊόντα. 

3- Πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Συνέδριο επισήμανε ότι απαιτείται μια διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς που 
συνεπάγεται ειδικότερα την εγκατάλειψη του καθεστώτος των ποσοστώσεων γάλακτος. Ο 
στόχος του ήταν η συμπλήρωση των αναλύσεων που διενεργήθηκαν και η επαλήθευση της 
συνάφειας των πρώτων συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές του 
τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και με τη διαχείριση της κοινής οργάνωσης αγοράς.
Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων σχεδιάστηκε για την επίτευξη 
ενός πολύπλοκου φάσματος στόχων1, και στην έκθεσή του το Συνέδριο αναλύει τον βαθμό 
πραγμάτωσης των στόχων αυτών και εφιστά την προσοχή στα κρισιμότερα πραγματικά 
στοιχεία στην υπό εξέλιξη διαδικασία ελευθέρωσης του ευρωπαϊκού κλάδου γαλακτοκομικών 
προϊόντων. 

4- Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Από το 1984, οι ποσοστώσεις γάλακτος αποτελούν κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων με αυστηρή οριοθέτηση της 

                                               
1  Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής της ΕΕ για τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι οι εξής: εξισορρόπηση της 
αγοράς, σταθεροποίηση των τιμών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εξασφάλιση δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
γαλακτοκομικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
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παραγωγής. Τα εθνικά ανώτατα όρια καθορίστηκαν βάσει ιστορικών δεδομένων παραγωγής 
και σε ορισμένες εθνικές ποσοστώσεις, ιδίως σε αυτή της Ιταλίας, σημειώθηκε συστηματικά 
υπέρβαση. Μολονότι στο τέλος του 2006 και το 2007 τα πλεονάσματα σχεδόν εξαλείφθηκαν 
για πρώτη φορά, το 2008 και το 2009 εμφανίστηκαν εκ νέου. 

Οι τέσσερις κύριες συστάσεις συνοψίζονται ως εξής:

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εποπτεύει την 
εξέλιξη της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε η απορρύθμιση 
του τομέα να μην οδηγήσει στην εκ νέου δημιουργία μιας κατάστασης 
πλεονασματικής παραγωγής.

2. Το Συνέδριο επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών στον τομέα 
των τροφίμων πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων 
μεταποίησης και διανομής δεν φέρνει τους γαλακτοπαραγωγούς σε κατάσταση 
ουσιαστικής αποδοχής των τιμών και δεν περιορίζει την ευημερία των τελικών 
καταναλωτών.

3. Μια άλλη σύσταση του Συνεδρίου προς την Επιτροπή αφορά τον εντοπισμό των 
ειδικών προβλημάτων της παραγωγής γάλακτος σε ορεινές περιοχές και την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών συνεπειών της γεωγραφικής συγκέντρωσης της 
παραγωγής γάλακτος. Το Συνέδριο προτείνει επίσης την εφαρμογή της πολιτικής 
στήριξης των τιμών και άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος σύμφωνα με την εδαφική 
και κοινωνική πτυχή. 

4. Θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να αναδιοργανώσουν την 
παραγωγή γάλακτος προς ικανοποίηση των αναγκών της ευρωπαϊκής εγχώριας 
αγοράς και να επικεντρωθούν στην παραγωγή τυριών και άλλων προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής χωρίς 
δημοσιονομικές ενισχύσεις.

5- Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι ποσοστώσεις γάλακτος θα λήξουν την 1η Απριλίου 2015 όπως αποφάσισε το Συμβούλιο, 
ενεργώντας βάσει της γνώμης που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2003. Στόχος 
της μεταρρύθμισης του γαλακτοκομικού τομέα, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, 
ήταν ο μεγαλύτερος προσανατολισμός της παραγωγής προς την αγορά. Τα μέτρα αυτά είχαν 
σκοπό να στηρίξουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και να βοηθήσουν τους 
γαλακτοπαραγωγούς να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων στις διεθνείς αγορές, παρέχοντας παράλληλα στήριξη του εισοδήματος μέσω 
άμεσων ενισχύσεων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή 
αύξησε την ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αλυσίδα από τον 
παραγωγό στον καταναλωτή. Επίσης, ελήφθησαν και εξακολουθούν να λαμβάνονται μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης που θα βοηθήσουν τους αγρότες να προβούν σε αναδιάρθρωση και να 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς. Βαθμιαία, οι γαλακτοπαραγωγοί παύουν να 
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λαμβάνουν ενίσχυση για την παραγωγή γάλακτος. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σταθερότητα των ονομαστικών τιμών και η υποχώρηση των 
πραγματικών τιμών ήταν σύνηθες φαινόμενο στον γαλακτοκομικό τομέα. Επιπλέον, 
προτείνει οι εξελίξεις των τιμών να αξιολογούνται υπό το φως των εξελίξεων της διεθνούς 
αγοράς και να μειωθεί η απόκλιση σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν στην παγκόσμια αγορά. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η ενισχυμένη ικανότητα παραγωγής τρίτων χωρών ώθησε τους 
παραγωγούς της ΕΕ να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη και επέκταση αγορών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα στα οποία η Ευρώπη διαθέτει πιο βιώσιμο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τα τυριά.

Τέλος, είναι σημαντικό που η μεταρρύθμιση λαμβάνει υπόψη της την κοινωνικοοικονομική 
διάσταση των αγροτικών περιοχών.

Η Επιτροπή θα εφαρμόσει μια σειρά πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από μια ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας αγροτικών τροφίμων, προκειμένου να 
βελτιωθεί η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και η παρακολούθηση των τιμών 
των τροφίμων. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί η ταυτόχρονη παρακολούθηση και συλλογή 
δεδομένων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, προκειμένου να υπάρξει εσπευσμένη έρευνα 
της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων και να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια για όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Επίσης, την ειδική κατάσταση των ορεινών περιοχών θα πραγματευθεί έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής που θα υποβληθεί τον Νοέμβριο του 2009 και θα λαμβάνει υπόψη του την ειδική 
έκθεση αριθ. 4/2003 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση στο νομοθετικό 
επίπεδο μέσω της συμμόρφωσης με τα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και στο 
επίπεδο των κινήτρων μέσω ενισχύσεων για τη θέσπιση αγροτικών πρακτικών που σέβονται 
περισσότερο το περιβάλλον. 

6- Παρατηρήσεις και συστάσεις του εισηγητή προς συμπερίληψη στο ψήφισμα σχετικά 
με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2008

1. Υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να 
επιτευχθεί η εξισορρόπηση της αγοράς, η σταθερότητα των τιμών, δίκαιο βιοτικό 
επίπεδο για τον γεωργικό πληθυσμό και για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των 
αγορών της ΕΕ στον τομέα του γάλακτος.

2. Αναφέρεται στο γεγονός ότι, σε ειδική έκθεση το 2001, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
συνέστησε την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφάρμοσαν την εν λόγω σύσταση. Ζητά από το
Ελεγκτικό Συνέδριο να μην προκαλεί σύγχυση σχετικά με την εξέλιξη της ΚΓΠ και 
ζητά από την Επιτροπή να συνεχίσει την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ανώφελη σύγχυση στον τομέα των 
γαλακτοκομικών προϊόντων.
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3. Σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις συνέπειες στις 
ορεινές και στις μειονεκτούσες περιοχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται 
την εν λόγω ανησυχία, αλλά ο εισηγητής υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι οι 
ποσοστώσεις γάλακτος και η στήριξη της γεωργίας δεν πρέπει να αποτελούν μέσο 
εξέτασης των συμφερόντων αυτών των περιοχών. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις 
αγροτικές περιοχές και οι ενισχύσεις χρησιμοποιούνται –και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται– για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

4. Διαφωνεί σχετικά με το ότι η αγορά του γάλακτος της ΕΕ θα έπρεπε πρωτίστως να 
επικεντρωθεί στην εσωτερική αγορά και να μην στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα 
στην παγκόσμια αγορά. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αποτελεί μια πραγματικότητα 
που η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει. Όταν θα υπάρξει περαιτέρω ελευθέρωση της 
παγκόσμιας αγοράς, οι γαλακτοπαραγωγοί της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθουν. Μακροπρόθεσμα, η ανταγωνιστικότητα στις συναλλαγές στην 
παγκόσμια αγορά θα είναι ένας τρόπος αύξησης της ευημερίας των παραγωγών. Εάν 
δεν προσπαθήσουν να αποτελέσουν μέρος αυτής της αγοράς, αυτό θα οδηγήσει στην 
επιλήψιμη χρήση των κοινών πόρων και μακροπρόθεσμα θα σημαίνει μείωση των 
εισοδημάτων των ευρωπαίων γαλακτοπαραγωγών.

5. Συμφωνεί με την άποψη του Συνεδρίου σχετικά με την ανάγκη συνεχούς εποπτείας 
της εξέλιξης της αγοράς του γάλακτος, και επομένως συνιστά στην Επιτροπή να 
συνεχίσει το έργο ποιότητας που έχει ξεκινήσει.

6. Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι οι διάφοροι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι
αντιφατικοί, και θεωρεί ότι μια λεπτομερής και διεξοδική συζήτηση για τη 
σκοπιμότητα της ΚΓΠ είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.


