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1- Yleinen tausta

Maito on keskeisiä maataloustuotteita Euroopan unionin alueella. Maitoa tuotetaan vuosittain 
yli miljoonalla tilalla yhteensä 148 miljoonaa tonnia. Tuotetun määrän arvo on noin 
41 miljardia euroa, mikä vastaa 14:ää prosenttia EU:n maataloustuotannon arvosta (EU 25, 
2006). Euroopan unioni on maailman johtava maidontuottaja (27 prosenttia). Seuraavina 
tulevat Intia (20 prosenttia), Yhdysvallat (16 prosenttia) ja huomattavasti niiden jälkeen 
Oseania (5 prosenttia). 

Maidonjalostus työllistää Euroopassa arviolta 400 000 henkeä, ja alan kokonaisliikevaihto on 
noin 120 miljardia euroa. Meijereihin toimitettavasta raakamaidosta jalostetaan useita 
erityyppisiä ihmisten ja eläinten ravinnoksi sekä teollisuuden käyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Yhteisön maitoalan politiikka perustuu – muiden alakohtaisten maatalouspolitiikan alojen 
tavoin – yhteisen maatalouspolitiikan yleistavoitteisiin, jotka on esitetty Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 33 artiklassa. Siinä mainitaan seuraavat neljä tavoitetta:

– Maitomarkkinat on tasapainotettava, ja rakenteelliset ylijäämät on poistettava
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

– Maidon ja maitotuotteiden markkinahinnat on vakautettava.
– Maatalousväestölle on taattava kohtuullinen elintaso parantamalla tilojen tuottavuutta 

asteittaisten rakenteellisten mukautusten avulla.
– Maitotuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla on parannettava 

saattamalla EU:n hinnat rakenteellisesti alhaisempien maailmanmarkkinahintojen 
tasolle.

Maito- ja maitotuotealan yhteinen markkinajärjestely tuli voimaan vuonna 1968 yhteisen 
maatalouspolitiikan puitteissa.  Maitokiintiöiden käyttöönotto vuonna 1984 oli yksi niistä 
uudistuksista, joilla pyrittiin korjaamaan rakenteellisia ylijäämiä. Maitoalan sääntelyä alettiin 
purkaa vuoden 2003 uudistuksessa, jonka yhteydessä vähennettiin hintatukea, perustettiin 
suoria tulotukia ja rajoitettiin tuotantoa.

Käyttöön otettiin seuraavat markkinoiden hallinnointivälineet:
 maitokiintiöjärjestelmä
 voin ja rasvattoman maitojauheen julkinen varastointi
 yksityisen varastoinnin tuki (poistettiin vuonna 2007)
 sisämarkkinoita koskevat myyntituet, tiettyjen tuotteiden tuontitullit/vientituet ja 

maidontuottajien tulotuki kaudella 2004–2007 (lypsylehmäpalkkio ja lisätuet).

2- Tarkastuksen sisältö ja lähestymistapa

Tarkastuksessa tutkittiin, kuinka vaikuttavasti komissio hallinnoi maito- ja 
maitotuotemarkkinoita. Tarkastuksen päätavoitteena oli arvioida ennen kaikkea seuraavia 
seikkoja:

 Markkinatasapainon saavuttaminen
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Alkuvaiheen epäilyjen jälkeen enemmistö alan toimijoista on pitänyt vuonna 1984 käyttöön 
otettua kiintiöjärjestelmää tehokkaana ja poliittisesti hyväksyttävänä 
tuotannonsääntelyvälineenä. Järjestelmä on ollut tehokas, koska tuotanto on pysynyt yhteisön 
alueella asetetuissa rajoissa. Vuosina 1995/1996–2004/2005 kiintiö ylittyi alle 1 prosentilla, 
mutta seuraavina markkinointivuosina ilmeni kiintiön vajaakäyttöä. Esimerkiksi 
markkinointivuonna 2007/2008 vajaakäyttö oli EU 25 -jäsenvaltioissa 1,682 miljoonaa tonnia 
(1,2 prosenttia kiintiöstä) ja EU 27 -jäsenvaltioissa 2,222 miljoonaa tonnia (1,0 prosenttia 
kiintiöstä). Tilintarkastustuomioistuimen väitteet perustuvat myös suhteellisesti useimmiten 
kiintiönsä ylittäneiden jäsenvaltioiden vertailevaan tutkimukseen. Nämä valtiot ovat Italia, 
Saksa, Alankomaat, Itävalta, Tanska, Kypros ja Luxemburg.

Vuosina 1984–2004 kiintiöjärjestelmä ei kuitenkaan poistanut ylituotantoa, minkä vuoksi 
markkinoiden sääntely on edellyttänyt interventioita.

Erityiskertomuksessaan nro 6/2001 tilintarkastustuomioistuin kehotti mukauttamaan 
maitokiintiöjärjestelmää, jonka voimassaoloa jatketaan 31. maaliskuuta 2015 saakka.

 Maidon hinnan vakiintuminen

Maitokiintiöillä rajoitettiin tarjontaa ja pidettiin nimellishinnat suhteellisen korkeina ja 
vakaina. EU:ssa todetut raakamaidon hinnat muuttuivat kausivaihteluita lukuun ottamatta 
vuosina 1984–2007 vain vähän verrattuna kiintiöitä edeltävään aikaan.

Komissio arvioi nimellishinnan olleen keskimäärin 29 euroa 100 kilolta vuonna 2006, mikä 
vastaa vaihteluväliä 20,1 euroa 100 kilolta (Liettua) – 40,4 euroa 100 kilolta (Kypros). 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa Eurostatin tietojen perusteella, että hintavakauden tavoite on 
näin ollen saavutettu vuoden 1984 jälkeen verrattuna maailman merkittävimpiin 
maidontuottajiin, jotka ovat Yhdysvallat, Uusi-Seelanti ja Sveitsi.

Pitkällä aikavälillä maidontuottajat eivät kuitenkaan ole itse asiassa milloinkaan olleet 
tilanteessa, jossa reaalihinnat olisivat olleet vakaat, koska ainoastaan nimelliset tuottajahinnat 
on pidetty tasaisina.

 Vaikutus tuottajien tuloihin

Tarkastuksessa todettiin, että tuet muodostavat yhä suuremman osan tuottajien tuloista ja että 
maidontuotantoon erikoistuneiden maatalousyritysten maataloustulo käyvin hinnoin kehittyi 
vuosina 1989–2006 samaan tahtiin kuin maatilojen yleensä. Tämä johtuu alan 
uudelleenorganisoitumisesta, tilojen suurentumisesta, lypsylehmäpalkkioista, tilatuista ja 
maaseudun kehittämistuesta. Erityisesti voidaan todeta, että epätasainen maitoalan 
rakenneuudistus edisti maidontuottajien kohtuullista elintasoa ja paransi tilojen tuottavuutta, 
mutta vaikutti samalla siihen, että EU 15 -maiden maitotilojen lukumäärä väheni puoleen 
vuosina 1995–2007.

 Maitotuotteiden kilpailukyky maailmanmarkkinoilla
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Tilintarkastustuomioistuimen analyysin perusteella maitotuotteiden maailmanmarkkinat 
koskevat vain kuutta prosenttia maailman maidontuotannosta (2007), ja hinnat ovat näillä 
markkinoilla epävakaat.

Vuonna 2007 EU vei noin yhdeksän prosenttia maitona ilmaistusta kokonaistuotannostaan ja 
oli näin ollen maailman toiseksi suurin maitotuotteiden viejä Uuden-Seelannin jälkeen. 
Euroopan unioni on samaan aikaan vähentänyt merkittävästi maitotuotteiden vientitukia, 
joiden tarkoituksena on turvata yhteisön osallistuminen maidon ja maitotuotteiden 
kansainväliseen kauppaan. Kesäkuusta 2007 joulukuuhun 2008 komission vahvistama 
vientituki oli nollassa kaikkien tuotteiden kohdalla.

3- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havainnot

Tilintarkastustuomioistuin korosti, että markkinoiden sääntelyä on purettava ja että tähän 
prosessiin sisältyy maitokiintiöjärjestelmästä luopuminen. Tavoitteena oli täydentää 
analyyseja ja testata, kuinka relevantteja olivat ensimmäiset päätelmät maitoalan tilanteesta ja 
näkymistä sekä yhteisen markkinajärjestelyn hallinnoinnista.

EU:n maitoalan politiikalla on pyritty lukuisiin monitahoisiin tavoitteisiin1. 
Tilintarkastustuomioistuin selvittää kertomuksessaan, missä määrin nämä tavoitteet on 
saavutettu, ja kiinnittää huomion tiettyihin hyvin tärkeisiin seikkoihin, jotka on otettava 
huomioon EU:n maitoalan markkinoiden sääntelyä purettaessa.

4- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositukset

EU:n maitoalan politiikka on vuodesta 1984 alkaen perustunut maitokiintiöihin, joilla on 
rajoitettu tuotantoa tiukasti. Kansalliset enimmäismäärät vahvistettiin aiempien 
tuotantolukujen perusteella, ja tiettyjen valtioiden (etenkin Italian) kiintiöt ovat 
systemaattisesti ylittyneet. Vuoden 2006 lopussa ja vuonna 2007 ylijäämistä päästiin 
ensimmäistä kertaa lähes kokonaan, mutta niitä esiintyi uudelleen vuosina 2008 ja 2009.

Neljä keskeistä suositusta voidaan tiivistää seuraavasti:

1. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission on edelleen seurattava maidon ja 
maitotuotteiden markkinoiden kehitystä sekä huolehdittava siitä, ettei maitoalan 
sääntelyn purkaminen johda uuteen ylituotantotilanteeseen.

2. Tilintarkastustuomioistuin toistaa, että komission on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
seurattava elintarvikealan hinnanmuodostusta säännöllisesti, jotta jalostus- ja 
jakeluyritysten keskittyminen ei tee maidontuottajista pelkkiä hinnanottajia eikä 
rajoita lopullisten kuluttajien hyvinvointia.

3. Tilintarkastustuomioistuin kehotti komissiota määrittämään vuoristoalueiden 
maidontuotantoon liittyvät erityisongelmat ja ottamaan huomioon seuraukset, joita 

                                               
1  EU:n maitoalan politiikan keskeisinä tavoitteina on tasapainottaa markkinoita, vakauttaa maidon ja 
maitotuotteiden hintoja, taata tuottajille kohtuullinen elintaso sekä parantaa EU:n maitotuotteiden kilpailukykyä 
kansainvälisillä markkinoilla.
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maidontuotannon maantieteellisestä keskittymisestä aiheutuu ympäristölle. 
Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa myös hintatuen ja suoran tulotuen käyttöönottoa 
alueellisen ja sosiaalisen näkökohdan mukaisesti.

4. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden on järjestettävä 
maidontuotanto uudelleen siten, että se vastaa EU:n sisämarkkinoiden tarpeita ja että 
keskitytään tuottamaan juustoja ja muita korkean lisäarvon tuotteita, joita voidaan 
viedä ilman talousarviotukia.

5- Euroopan komission vastaukset

Neuvosto päätti parlamentin vuonna 2003 antamasta kehotuksesta lakkauttaa maitokiintiöt 
1. huhtikuuta 2015. Maitoalan, kuten koko yhteisen maatalouspolitiikankin, uudistuksen 
tarkoituksena oli tehdä tuotannosta markkinasuuntautuneempaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena oli parantaa maitoalan kilpailukykyä, auttaa maidontuottajia varautumaan 
tuleviin haasteisiin kansainvälisillä markkinoilla ja tukea heidän toimeentuloaan suorien 
tukien avulla.

On tärkeää panna merkille, että tuottaja- ja kuluttajahintojen epäsymmetrinen kehitys on 
herättänyt kysymyksiä kilpailun toiminnasta tuotantoketjussa, joka ulottuu "maatilalta 
ruokapöytään". Lisäksi maaseudun kehittämistoimilla on autettu ja autetaan edelleen 
viljelijöitä sopeutumaan rakennemuutokseen ja uusiin markkinaoloihin. Maidontuottajien tuet 
lopetetaan asteittain.

Komissio katsoo, että nimellisten hintojen vakaus ja reaalihintojen lasku ovat tyypillisiä 
ilmiöitä maitoalalla. Se toteaa lisäksi, että hintakehitystä on arvioitava kansainvälisten 
markkinoiden kehityksen perusteella ja että hintaeroa suhteessa maailmanmarkkinahintoihin 
on vähennettävä.

On korostettava, että yhteisön ulkopuolisten maiden suuri tuotantokapasiteetti on saanut EU:n 
tuottajat keskittymään sellaisten kannattavien markkinoiden, esimerkiksi juustomarkkinoiden, 
kehittämiseen ja laajentamiseen, joilla Euroopalla on kestävämpi kilpailuetu.

Lisäksi on tärkeää, että uudistuksessa otetaan huomioon maaseutualueiden sosioekonominen 
tilanne.

Komissio aikoo toteuttaa useita elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean 
tason työryhmän aloitteita, joilla pyritään parantamaan elintarvikeketjun toimintaa ja 
valvomaan elintarvikkeiden hintoja. Kansalliset kilpailuviranomaiset seuraavat lisäksi 
tilannetta ja keräävät samaan aikaan tietoja, jotta maitomarkkinoista voidaan tehdä tutkimus 
tavanomaista nopeammalla aikataululla ja jotta voidaan lisätä avoimuutta kaikkien alan 
toimijoiden kannalta.

Marraskuussa 2009 esitettävässä komission valmisteluasiakirjassa käsitellään myös 
vuoristoalueiden erityistilannetta, ja siinä otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 4/2003.
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Komissio on samalla vakuuttunut siitä, että toimia on toteutettava lainsäädännön tasolla 
noudattamalla ympäristönsuojelun standardeja ja kannustavuuden tasolla tukemalla 
ympäristöä säästävämpien maatalouskäytänteiden käyttöönottoa.

6- Esittelijän huomautukset ja suositukset, jotka sisällytetään päätöslauselmaan 
vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle varainhoitovuonna 2008

1. Muistuttaa tilintarkastustuomioistuimelle, että on useita tapoja varmistaa 
markkinatasapaino, hintavakaus ja maatalousväestön kohtuullinen elintaso sekä 
parantaa EU:n maitomarkkinoiden kilpailukykyä.

2. Toteaa, että tilintarkastustuomioistuin suositti vuonna 2001 erityiskertomuksessaan 
maitokiintiöiden poistamista. Neuvosto, komissio ja Euroopan parlamentti ovat 
noudattaneet tätä suositusta. Pyytää, ettei tilintarkastustuomioistuin aiheuta 
sekaannusta YMP:n kehittämisen yhteydessä, ja kehottaa sitä jatkamaan poliittisten 
päätösten täytäntöönpanoa tarpeettoman sekaannuksen välttämiseksi maitoalalla.

3. Panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on erityisen huolissaan vuoristoalueille 
ja muita heikommassa asemassa oleville alueille koituvista seurauksista. Myös 
parlamentti on huolissaan asiasta, mutta esittelijä muistuttaa 
tilintarkastustuomioistuimelle, ettei maitokiintiöissä ja maataloustuissa pidä ottaa 
huomioon tällaisten alueiden etuja. Näitä ongelmia käsitellään – ja on käsiteltävä –
EU:n maaseutupolitiikan ja tukien avulla.

4. On eri mieltä siitä, että EU:n maitomarkkinoilla on keskityttävä ensisijaisesti 
sisämarkkinoihin eikä pyrittävä lisäämään kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. 
Maailmanlaajuinen kilpailu on tosiasia, joka EU:n on kohdattava. Kun 
maailmanmarkkinoiden sääntelyä puretaan edelleen, EU:n maidontuottajien on 
pysyttävä mukana kehityksessä. Pitkällä aikavälillä kilpailukyky 
maailmanmarkkinoilla lisää viljelijöiden vaurautta. Kehityksen ulkopuolelle 
jättäytyminen johtaa yhteisten varojen tuomittavaan käyttöön ja pienentää pitkällä 
aikavälillä eurooppalaisten maidontuottajien tuloja.

5. On tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että maitomarkkinoiden 
kehitystä on valvottava jatkuvasti, ja kehottaa näin ollen komissiota jatkamaan jo 
tehtyä hyvää työtä.

6. Muistuttaa lisäksi, että yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet ovat keskenään 
ristiriitaisia, ja katsoo, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan keskustella YMP:n 
tarkoituksesta yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti.


