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1. Általános háttér

A tej az Európai Unió egyik fő mezőgazdasági terméke. Az egymilliónál is több gazdaság 
évente 148 millió tonna tejet állít elő megközelítőleg 41 000 millió euró értékben, ami az 
európai mezőgazdasági termelése értékének 14%-a (EU-25, 2006). Az Európai Unió a világ 
legnagyobb tejtermelője (27%), megelőzve Indiát (20%) és az Egyesült Államokat (16%), és 
messze megelőzve Óceániát (5%). 

A 120 milliós eurós üzleti forgalmat bonyolító tejfeldolgozó ipar közel 400 000 embert 
foglalkoztat Európában. A tejfeldolgozókba szállított nyerstejet a legkülönbözőbb, emberi és 
állati fogyasztásra szánt termékké, illetve ipari felhasználásra dolgozzák fel.

A közösségi tejpolitika, ahogy más ágazati agrárpolitikák esetében is, az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 33. cikkében rögzített általános célkitűzéseken alapul. A következő négy 
célkitűzést említi meg:

– az egyensúly megteremtése a tejpiacon, és a strukturális túltermelés csökkentése az Európai 
Számvevőszék és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata által alátámasztottak szerint;
– a tej és tejtermékek árának stabilizálása;
– a mezőgazdasági közösségek méltányos életszínvonalának biztosítása a gazdaságok 
termelékenységének növelésével fokozatos strukturális kiigazításokon keresztül;
– az ágazat versenyképességének javítása a nemzetközi piacokon, közelítve az európai árakat 
a világpiaci árakhoz, amelyek strukturálisan alacsonyabbak. 

A tej és tejtermékek piacának közös szervezése 1968-ban lépett hatályba a közös 
agrárpolitika keretében. Ezt követően a tejkvóták 1984-es bevezetése volt az egyik olyan 
reform, amely a strukturális túltermeléssel foglalkozott. Ennek megfelelően a 2003-as reform 
az ártámogatás csökkentésével, a közvetlen jövedelemtámogatás létrehozásával és a termelési 
plafon bevezetésével elindította a tejágazat liberalizációját.

A következő piacirányítási eszközöket léptették életbe:
 a tejkvóta rendszer; 
 a vaj és a sovány tejpor intervenciós raktározása; 
 magántárolási támogatás (2007-ben eltörölték); 
 a belső piaci forgalomba hozatalt támogató intézkedések, importlefölözések/export-

visszatérítések bizonyos termékek esetében és a tejtermelők jövedelemtámogatása a 
2004–2007-es időszakban (tejtámogatások és kiegészítő kifizetések).

2. Az ellenőrzés hatóköre és megközelítése

Az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy a Bizottság mennyire hatékonyan irányítja a tej és 
tejtermékek piacát. Az ellenőrzés fő célkitűzéseket állapított meg, pontosabban 
megfogalmazva értékelnie kellett a következőket:

 a piaci egyensúly megteremtése 
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A kezdeti vonakodás után 1984 óta az ágazat nagyobb része hatékony és politikailag 
elfogadható szabályozási eszközként integrálta a kvótarendszert. Így a bevezetett rendszer 
azért vált eredményessé, mert a közösségi termelés volumene az előírt felső határérték alatt 
maradt. Az 1995/1996-os évtől a 2004/2005-ös évig tartó időszakban a kvótát kevesebb mint 
1%-kal lépték túl, szemben az ezt követő gazdasági évekkel, amikor a kvóták 
kihasználatlanul maradtak, például 2007/2008-ban 1682 tonna volt az EU-25 tekintetében (a 
kvóta 1,2%-a), az EU-27 tekintetében pedig 2222 tonna (a kvóta 1,0%-a). A Számvevőszék 
azon tagállamok összehasonlító vizsgálatát is alapul vette érveihez, amelyek a relatív 
értékben a leggyakrabban túllépték kvótáikat, mint például Olaszország, Németország, 
Hollandia, Ausztria, Dánia, Ciprus és Luxemburg. 
1984-től 2004-ig azonban a kvótarendszer nem szüntette meg a túltermelést, ezért a 
piacszabályozás érdekében intervenciót kellett alkalmazni. 
A Számvevőszék 6/2001. sz. különjelentésében a 2015. március 31-ig meghosszabbított 
tejkvótarendszer kiigazítását ajánlotta. 

 a tejár stabilizálása

A tejkvótarendszer korlátozta a kínálatot, és stabilan, viszonylag magas szinten tartotta a 
névleges árakat. A szezonális ingadozásoktól eltekintve az Unióban megfigyelt 
tejáringadozás a kvóták bevezetését megelőző időszakhoz képest az 1984–2007 közötti 
időszakban nem volt jelentős. 
A Bizottság az átlagos névleges árat 2006-ban 29 EUR/100 kg-ra becsülte, amely érték a 20,1 
EUR/100 kg (Litvánia) és a 40,4 EUR/100 kg (Ciprus) közötti árfolyosó középértéke. A 
Számvevőszék az Eurostat adatai alapján ezért megerősíti, hogy 1984 után a fő világpiaci 
tejtermelőkhöz, az USA-hoz, Új-Zélandhoz és Svájchoz képest sikerült megvalósítani az 
árstabilitást. 
Azonban a tejtermelők hosszú időn át valójában nem élvezhették a reálértékben kifejezett 
árak stabilitásával járó előnyöket, mert a termelői névleges árakat tartották fenn.

 a termelők jövedelmére gyakorolt hatás 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a támogatások jelentős és egyre nagyobb részét teszik ki a 
jövedelemnek, és a termelésből származó, folyó áron számított nettó jövedelem az 1989–
2006-os időszakban ugyanúgy alakult a tejtermelésre szakosodott mezőgazdasági 
vállalkozásoknál, mint a gazdaságok egészénél. Ez az ágazati szerkezetátalakítással, a 
gazdaságok méretének növekedésével, a tejtámogatásokkal, az egységes támogatási 
rendszerrel és a vidékfejlesztési támogatással magyarázható. Részletesebben kifejtve, a 
tejágazat egyenlőtlen szerkezetátalakítása egyrészről hozzájárult a tejtermelők méltányos 
életszínvonalához és a gazdaságok termelékenységének növekedéséhez, ugyanakkor az EU 
tejgazdaságainak 50%-a tűnt el 1995 és 2007 között. 

 a tejtermékek versenyképessége a világpiacon 

A Számvevőszék elemzi a tejtermékek világpiacát, amely a világ tejtermelésének csak 6%-át 
képviseli (2007) ingadozó árak mellett. 
2007-ben az EU teljes termelésének mintegy 9%-át exportálta tejegyenértékben kifejezve, 
aminek köszönhetően Új-Zéland után a világ második legnagyobb exportőre. Ugyanakkor az 
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Európai Unió jelentősen csökkentette a tejtermékek exporttámogatását azzal a céllal, hogy 
biztosítsák a Közösség részvételét a tej és tejtermékek nemzetközi kereskedelmében, és 
egyedül 2007 júniusa és 2008 decembere között a Bizottság a visszatérítések mértékét 
minden termék esetében nullában állapította meg. 

3. Az Európai Számvevőszék megállapításai

A Számvevőszék kiemelte, hogy szükség van a piaci liberalizáció folyamatára, amely a 
tejkvótarendszer megszüntetését vonja maga után. Az elemzés kiegészítése érdekében 
megvizsgálták a tejágazat helyzetéről és annak kilátásairól, valamint a közös piacszervezés 
irányításáról levont kezdeti következtetések helytállóságát.
Az Unió tejpolitikája összetett célkitűzések1 egész sorát kívánja megvalósítani, a 
Számvevőszék jelentése pedig elemzi, hogy mennyiben valósultak meg e célkitűzések, és 
felhívja a figyelmet az európai tejágazat liberalizációjának jelenleg kibontakozó folyamata 
során felmerülő legfontosabb tényezőkre. 

4. Az Európai Számvevőszék ajánlásai

A tejkvótarendszer 1984 óta az európai tejpolitika legfontosabb tartópillére, amely szigorú 
korlátok közé szorította a termelést. A nemzeti felső határértékeket a korábbi évek termelési 
adatai alapján állapították meg, és egyes nemzeti kvótákat – elsősorban Olaszországban –
rendszeresen túlléptek. Bár 2006 végén és 2007-ben először fordult elő, hogy a felesleg 
gyakorlatilag teljesen megszűnt, 2008-ban és 2009-ben ismét feleslegek képződtek. 

A négy fő ajánlás a következőképpen összegezhető:

1. A Számvevőszék úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak folyamatosan figyelemmel kell 
kísérnie a tej- és tejtermékpiac alakulását, hogy az ágazat deregulációja ne 
eredményezzen újból túltermelést.

2. A Számvevőszék megismétli, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve 
rendszeresen ellenőriznie kell az élelmiszeripar területén az árképzés folyamatát, 
annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozó és forgalmazó vállalatok 
koncentrációja miatt a tejtermelők szerepe ne korlátozódjon pusztán az árelfogadó fél 
szerepére, és ez ne csökkentse a végfelhasználók jólétét.

3. A Számvevőszék Bizottsághoz intézett másik ajánlása az volt, hogy határozza meg a 
hegyvidéki térségekben folyó tejtermelés sajátos problémáit, és kezelje a tejtermelés 
földrajzi koncentrációjával járó környezeti következményeket. A Számvevőszék azt is 
javasolja, hogy a regionális és szociális szempontokkal összhangban ültessék át a 
gyakorlatba az ártámogatást és a közvetlen jövedelemtámogatást. 

4. Megítélése szerint a Bizottságnak és a tagállamoknak úgy kell átalakítaniuk a 
tejtermelést, hogy az kielégítse az európai belföldi piac igényeit, és a termelésben a 

                                               
1  Az EU fő tejpolitikai célkitűzései: a piaci egyensúly megteremtése, a tej és tejtermékek árstabilitásának 
megteremtése, a termelők méltányos életszínvonalának biztosítása és az európai tejtermékek 
versenyképességének javítása a nemzetközi piacokon.
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sajtfélék és egyéb, költségvetési támogatás nélkül exportálható, magas hozzáadott 
értéket képviselő termékek előállítására kell áthelyezni a hangsúlyt.

5. Az Európai Bizottság válaszai

A Parlament 2003. évi véleménye alapján hozott tanácsi határozat 2015. április 1-jével 
megszünteti a tejkvótarendszert. A tejágazat reformjának célja – a KAP-reform általános 
céljaival összhangban – a piacorientáltabb termelés kialakítása volt. Az intézkedések a 
versenyképesség előmozdítására irányultak, valamint segíteni kívántak a tejtermelőknek –
akik közvetlen kifizetések formájában továbbra is jövedelemtámogatásban részesültek –
abban, hogy felkészülten nézzenek szembe az előttük álló nemzetközi kihívásokkal. 

Fontos megjegyezni, hogy a termelői és fogyasztói árak aszimmetrikus alakulása aggályokat 
vetett fel az élelmiszerláncon – „az istállótól a konyhaasztalig” – belüli verseny működését 
illetően. Ugyanígy a vidékfejlesztési intézkedések segítettek és a jövőben is segítenek a 
termelőknek a szerkezetátalakításban és az új piaci feltételekhez való alkalmazkodásban. A 
tejtermelők a tejtermeléshez kapcsolódóan többé nem kapnak támogatást, ezt a megközelítést 
fokozatosan vezetik be. 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a névleges árak stabilitása és a reálárak csökkenése a 
tejszektorra jellemző sajátosság. Emellett azt javasolja, hogy az ármozgásokat a nemzetközi 
piaci fejlemények fényében értékeljék, a világpiaci áraktól való eltérést pedig csökkentsék. 

Hangsúlyozni kell, hogy a harmadik országok nagy termelőkapacitása arra késztette az uniós 
termelőket, hogy olyan, magas hozzáadott értéket képviselő termékek, például a sajtfélék 
piacának fejlesztésére és kibővítésére összpontosítsanak, ahol Európának fenntarthatóbb 
versenyelőnye van.

Végezetül fontos megjegyezni, hogy a reform figyelembe veszi a vidéki térségek társadalmi-
gazdasági dimenzióját.

A Bizottság végrehajtja majd az agrár-élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas 
szintű munkacsoport által javasolt kezdeményezéseket, hogy javítsa az élelmiszer-ellátási 
lánc működését és a nyomon kövesse az élelmiszerárakat. Ezzel egyidejűleg a nemzeti 
versenyhivatalok is monitoringot és adatgyűjtést folytatnak, hogy gyorsfelmérés álljon 
rendelkezésükre a tejpiacról, és nagyobb átláthatóságot biztosítsanak valamennyi érdekelt 
félnek. 

A hegyvidéki térségek sajátos helyzetével is foglalkozik a Bizottság 2009 novemberében 
bemutatandó munkadokumentuma, amely figyelembe veszi a Számvevőszék 4/2003. sz. 
különjelentését.

Ugyanakkor a Bizottságnak meggyőződése, hogy jogalkotási szinten a környezetvédelmi 
normák betartásán keresztül, az ösztönzők szintjén pedig a környezetbarátabb mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtott támogatásokon keresztül kell fellépni. 
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6. Az előadó észrevételei és ajánlásai a Bizottság mentesítéséről szóló állásfoglalásba 
(2008-as pénzügyi év) való beépítés céljából

1. Emlékezteti a Számvevőszéket, hogy a piaci egyensúly, az árstabilitás, a 
mezőgazdasági közösség méltányos életszínvonala és az uniós tejpiacok 
versenyképességének javítása nem csak egyféleképpen érhető el.

2. Utal arra, hogy a Számvevőszék 2001-ben az egyik különjelentésében a tejkvóták 
eltörlését ajánlotta. Ezt az ajánlást követte a Tanács, a Bizottság és az Európai 
Parlament. Kéri a Számvevőszéket, hogy ne keltsen félreértést a KAP fejlődésével 
kapcsolatban, és kéri a Bizottságot, hogy folytassa a tejágazat szükségtelen zavarainak 
elkerülését szolgáló politikai döntések végrehajtását.

3. Megjegyzi, hogy a Számvevőszéket különösen aggasztják a hegyvidéki térségeket és a 
hátrányos helyzetű területeket érintő következmények. Ezt az aggályt a Parlament is 
osztja, azonban az előadó emlékezteti a Számvevőszéket arra, hogy a tejkvóták és a 
mezőgazdasági támogatások nem lehetnek olyan eszközök, amelyeket e térségek 
érdekében mérlegelnek. Az európai vidékfejlesztési politikát és támogatásokat 
használják – és kell használni – e problémák rendezésére.

4. Nem ért egyet azzal, hogy az EU tejpiacának elsősorban a belső piacra kell 
összpontosítania, nem pedig a világpiaci versenyképességre. A globális verseny egy 
olyan realitás, amellyel az EU-nak szembe kell néznie. Amikor a világpiac tovább 
liberalizálódik, az EU tejtermelőinek képesnek kell lenniük lépést tartani ezzel. 
Hosszú távon a világpiaci versenyképesség jelenti az utat a gazdálkodók jólétének 
javításához. Ha nem törekszenek arra, hogy e folyamatnak részesei legyenek, az a 
közös források helytelen felhasználásához, hosszú távon pedig az európai tejtermelők 
bevételeinek csökkenéséhez vezet.

5. Egyetért a Számvevőszék azon véleményével, hogy folyamatosan felügyelni kell a 
tejpiac fejlődését, és ezért ajánlja a Bizottságnak, hogy folytassa a megkezdett jó 
munkát.

6. Emlékeztet továbbá arra, hogy a közös agrárpolitika különböző célkitűzései 
ellentmondanak egymásnak, és minden eddiginél fontosabbnak tartja a KAP céljáról 
folytatandó részletes és mélyreható vitát.


