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1. Bendrosios aplinkybės

Pienas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungoje gaminamų žemės ūkio produktų: daugiau 
nei milijonas ūkių kasmet pagamina 148 mln. tonų pieno už maždaug 41 mlrd. EUR, o tai 
atitinka 14 % Europos Sąjungos žemės ūkio produkcijos vertės (ES-25 2006 m.). Europos 
Sąjunga yra pirmaujantis pasaulinės pieno gamybos regionas (27 %), pralenkiantis Indiją 
(20 %), Jungtines Amerikos Valstijas (16 %) ir smarkiai lenkiantis Okeaniją (5 %). 

Europos pieno perdirbimo sektoriuje dirba maždaug 400 000 žmonių, o jo bendra apyvarta 
yra 120 mlrd. EUR. Į pienines pristatomas neperdirbtas pienas perdirbamas į įvairius 
produktus, skirtus žmonių maistui, gyvūnų pašarams arba pramonės reikmėms. 

Bendrijos pieno politika, kaip ir kitos žemės ūkio sektoriaus politikos sritys, grindžiama 
bendrais BŽŪP tikslais, nurodytais Europos bendrijos steigimo sutarties 33 straipsnyje. Ji 
grindžiama šiais keturiais tikslais:

– subalansuoti pieno rinką ir sumažinti struktūrinį perteklių, kaip apibrėžta Europos Audito 
Rūmų ir Europos Teisingumo Teismo sprendimais;
– stabilizuoti pieno ir pieno produktų kainas; 
– užtikrinti deramą gyvenimo lygį žemės ūkio bendruomenei, didinant ūkių produktyvumą 
laipsniškomis struktūrinėmis priemonėmis;
– padidinti pieno produktų konkurencingumą tarptautinėse rinkose, suderinant Europos 
Sąjungos kainas su pasaulinėmis, struktūriškai mažesnėmis kainomis.

Bendras pieno ir pieno produktų rinkos organizavimas įsigaliojo 1968 m. kaip viena iš 
bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) krypčių. 1984 m. nustatytos pieno kvotos buvo 
viena iš reformų, skirtų klausimams, susijusiems su struktūriniu pertekliumi, spręsti. 
Atitinkamai 2003 m. reforma buvo pradėtas pieno sektoriaus liberalizavimas mažinant kainų 
palaikymą ir įvedant tiesioginę paramą pajamoms, taip pat nustatant produkcijos apribojimus.

Buvo numatytos šios rinkos valdymo priemonės: 
 pieno kvotų schema; 
 sviesto ir lieso pieno miltelių viešasis sandėliavimas; 
 pagalba privačiam sandėliavimui (panaikinta 2007 m.); 
 pagalba realizavimui vidaus rinkoje, importo muito mokesčiai, eksporto 

grąžinamosios išmokos už tam tikrus produktus ir pieno gamintojų pajamų rėmimas 
2004–2007 m. laikotarpiu (priemoka už pieną, papildomos išmokos). 

2. Audito apimtis ir metodas

Atliekant auditą nagrinėta, kaip veiksmingai Komisija valdo pieno ir pieno produktų rinką. 
Išsamiau buvo aptariami tokie konkretūs klausimai: 

 Ar pasiekta rinkos pusiausvyra? 
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Išsisklaidžius pradinėms dvejonėms, 1984 m. kvotos pradėtos taikyti daugelyje sektorių kaip 
galingas ir politiškai priimtinas produkcijos reguliavimo būdas. Taigi sukurta sistema buvo 
veiksminga dėl to, kad Bendrijos lygmeniu buvo laikomasi nustatytos produkcijos ribos. Nuo 
1995–1996 iki 2004–2005 prekybos metų kvota buvo viršyta mažiau nei 1 %, o vėlesniais 
prekybos metais ji buvo neišnaudota, pvz., 2007–2008 m. ES-25 nerealizuota produkcija 
siekė 1 682 mln. tonų (1,2 % kvotos), o ES-27 – 2 222 mln. tonų (1,0 % kvotos). Savo 
argumentams pagrįsti Audito Rūmai taip pat rėmėsi valstybių narių, kurios dažniausiai (pagal 
viršijimo mastą) santykinai viršija nustatytas kvotas, t. y. Italijos, Vokietijos, Nyderlandų, 
Austrijos, Danijos, Kipro ir Liuksemburgo, lyginamuoju tyrimu. 
Vis dėlto dėl 1984–2004 m. taikyto kvotų režimo nepanaikintas produkcijos perteklius, todėl 
rinkai reguliuoti prireikė intervencijos priemonių. 
Audito Rūmai specialiojoje ataskaitoje Nr. 6/2001 pateikė rekomendaciją dėl pieno kvotų 
režimo, kurio galiojimas pratęstas iki 2015 m. kovo 31 d., sureguliavimo. 

 Ar stabilizuota pieno kaina? 

Pieno kvotų sistema apribota pasiūla ir išlaikytos gana aukštos ir stabilios nominalios kainos. 
Atsižvelgiant į sezoninius pokyčius ES nustatytos neperdirbto pieno kainos per 1984–2007 m. 
mažai kito, palyginti su laikotarpiu iki kvotų nustatymo. 
2006 m. Komisijos apskaičiuota vidutinė nominali kaina buvo 29 EUR/100 kg; toks vidurkis 
atitinka kainų intervalą nuo 20,1 EUR/100 kg Lietuvoje iki 40,4 EUR/100 kg Kipre. Audito 
Rūmai, remdamiesi Eurostato duomenimis, tebesilaiko nuomonės, kad kainų stabilumo 
tikslas buvo visiškai pasiektas po 1984 m. palyginti su svarbiausiais pasauliniais pieno 
gamintojais: JAV, Naująja Zelandija ir Šveicarija. 
Vis dėlto ilgą laiką pieno gamintojai neturėjo tikros naudos iš stabilių kainų, nes buvo 
palaikomos tik nominalios gamintojų kainos. 

 Koks poveikis gamintojų pajamoms?

Auditoriai pažymi, kad parama sudaro didelę ir didėjančią šių pajamų dalį. Be to, 
dabartinėmis kainomis pieno sektoriuje specializuotų žemės ūkio įmonių grynosios pajamos 
1989–2006 m. laikotarpiu kito panašiais tempais kaip ir visų ūkių apskritai. Tai nulėmė 
sektoriaus pertvarka, ūkių didinimas, priemokos už pieną, bendrosios išmokos ir parama 
kaimo plėtrai. Konkrečiau kalbant, netolygi pieno sektoriaus pertvarka, viena vertus, padėjo 
užtikrinti deramą pragyvenimo lygį pieno gamintojams ir padidinti ūkių produktyvumą, bet, 
kita vertus, dėl šios priežasties 1995–2007 m.  ES-15 išnyko pusė pieno ūkių. 

 Ar Europos Sąjungos pieno produktai tapo konkurencingesni pasaulinėje rinkoje?

Audito Rūmai nagrinėja klausimus, susijusius su pasauline pieno produktų rinka, kuri 
tesudaro 6 % pasaulinės pieno gamybos (2007 m.), o kainos joje yra nestabilios. 
2007 m. skaičiuojant pieno ekvivalentu ES eksportavo maždaug 9 % visos savo produkcijos 
ir tapo antrąja eksportuotoja pasaulyje po Naujosios Zelandijos. Tuo pačiu metu Europos 
Sąjunga gerokai sumažino pagalbą pieno produktų eksportui, kurios tikslas yra užtikrinti 
Bendrijos dalyvavimą tarptautinėje pieno ir pieno produktų prekyboje, ir tik nuo 2007 m. 
birželio mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn. Komisijos nustatytas grąžinamosios išmokos lygis 
visiems produktams buvo lygus nuliui. 
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3. Europos Audito Rūmų nustatyti faktai 

Audito Rūmai pabrėžė, kad reikalingas rinkos liberalizavimas, kuris apims pieno kvotų 
schemos panaikinimą. Auditoriai taip pat siekė užbaigti atliktus tyrimus ir patikrinti pirminių 
išvadų dėl pieno sektoriaus padėties ir perspektyvų bei bendro rinkos organizavimo sistemos 
valdymo pagrįstumą. 
ES pieno politika buvo sukurta siekiant įgyvendinti įvairių tikslų visumą1, todėl Audito Rūmų 
ataskaitoje nagrinėjamas šių tikslų įgyvendinimo mastas ir atkreipiamas dėmesys į 
svarbiausius klausimus, kylančius dėl vykstančio Europos pieno sektoriaus liberalizavimo 
proceso.

4. Europos Audito Rūmų rekomendacijos 

Nuo 1984 m. pieno kvotos, kuriomis griežtai apribota gamyba, buvo Europos pieno politikos 
kertinis akmuo. Nacionalinės ribos buvo nustatytos remiantis praeities produkcijos 
duomenimis, o kai kurios nacionalinės kvotos, visų pirma Italijoje, buvo nuolat viršijamos. 
Nors 2006 m. pabaigoje ir 2007 m. perteklius pirmą kartą beveik visiškai išnyko, 2008 m. ir 
2009 m. jis vėl atsirado. 

Galima apibendrinti keturias pagrindines rekomendacijas.

1. Audito Rūmų nuomone, Komisija turi toliau kontroliuoti pieno ir pieno produktų 
rinkos plėtojimą, įgyvendindama reikiamas priemones, kad būtų išvengta to, jog, 
nustojus reguliuoti sektorių, vėl neatsirastų produkcijos perteklius. 

2. Audito Rūmai dar kartą pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės turi nuolat 
kontroliuoti maisto sektoriaus kainų sudarymą siekdamos užtikrinti, kad dėl 
perdirbimo ir paskirstymo įmonių koncentracijos pieno gamintojai netaptų 
paprasčiausiai su kaina sutinkančiais subjektais ir nebūtų ribojamos galutinių vartotojų 
galimybės gauti naudos. 

3. Audito Rūmai taip pat rekomendavo Komisijai apibrėžti konkrečias pieno gamybos 
kalnuotose vietovėse problemas ir spręsti klausimus, susijusius su pieno gamybos 
geografinės koncentracijos poveikiu aplinkai. Audito Rūmai siūlo taikyti kainų 
rėmimo ir tiesioginio pajamų palaikymo politiką atsižvelgiant į teritorinį ir socialinį 
aspektus. 

4. Audito Rūmų nuomone, būtina, kad Komisija ir valstybės narės ir toliau dėtų 
pastangas, siekdamos pertvarkyti pieno gamybą, didžiausią dėmesį visų pirma 
skirdamos tam, kad pieno gamyba atitiktų Europos vidaus rinkos poreikius ir kad būtų 
plečiama sūrio ir kitų didelės pridėtinės vertės produktų, kuriuos būtų galima 
eksportuoti į pasaulinę rinką be paramos iš biudžeto, gamyba. 

                                               
1 Pagrindiniai ES pieno politikos tikslai: subalansuoti rinką, stabilizuoti pieno ir pieno produktų kainas, 
užtikrinti deramą gamintojų gyvenimo lygį ir pagerinti Europos pieno produktų konkurencingumą tarptautinėse 
rinkose. 
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5. Europos Komisijos atsakymai

Vadovaudamasi 2003 m. Europos Parlamento nuomone, Taryba nusprendė, kad pieno kvotos 
bus panaikintos 2015 m. balandžio 1 d. Pieno sektoriaus reforma, kaip ir BŽŪP reforma 
apskritai, buvo siekiama labiau orientuoti gamybą į rinką. Šios priemonės buvo skirtos 
didesniam konkurencingumui remti ir padėti pieno gamintojams pasirengti būsimiems 
sunkumams tarptautinėse rinkose remiant pajamas tiesioginėmis išmokomis. 

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad šie nesimetriški gamintojų ir vartotojų pieno kainų pokyčiai 
kelia susirūpinimą dėl konkurencijos grandinėje „nuo gamintojo iki vartotojo“; taip pat į tai, 
kad žemdirbiai galėjo ir vis dar gali pasinaudoti kaimo plėtros priemonėmis, kurios padeda 
pertvarkyti ūkius ir prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų. Palaipsniui pieno gamintojams 
nebėra teikiama su pieno gamyba susijusi parama. 

Komisijos nuomone, nominalių kainų stabilumas ir realių kainų sumažėjimas buvo pieno 
sektoriui būdingas reiškinys. Be to, ji mano, kad kainų pokyčius taip pat būtina vertinti 
atsižvelgiant į tarptautinės rinkos pokyčius ir sumažinti kainų skirtumą pasaulinės rinkos 
kainos atžvilgiu.

Reikėtų pabrėžti, kad padidėjęs kai kurių trečiųjų šalių gamybos pajėgumas paskatino ES 
gamintojus visų pirma vystyti ir plėsti didesnės pridėtinės vertės produktų rinkas, kuriose 
Europa turi tvaresnį konkurencinį pranašumą, pvz., sūrių.

Galiausiai svarbu, kad vykdant reformą atsižvelgiama į kaimo vietovių socialinius ir 
ekonominius aspektus.

Komisija įgyvendins keletą žemės ūkio maisto pramonės konkurencingumo aukšto lygio 
grupės pasiūlytų iniciatyvų, kuriomis siekiama gerinti maisto tiekimo grandinės veikimą ir 
maisto kainų stebėseną. Be to, bus įgyvendintos nacionalinių konkurencijos institucijų tuo 
pačiu metu atliekamos stebėsenos ir duomenų rinkimo priemonės, siekiant atlikti paspartintą 
pieno rinkų tyrimą ir užtikrinti jų skaidrumą visoms suinteresuotosioms šalims. 

Be to, su ypatinga kalnuotų vietovių padėtimi susiję klausimai bus nagrinėjami Komisijos 
darbiniame dokumente, kuris bus pateiktas 2009 m. lapkričio mėn. ir kuriame bus atsižvelgta 
į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 4/2003. 

Kartu Komisija įsitikinusi, kad reikėtų imtis veiksmų teisės aktų lygmeniu, kad būtų 
laikomasi aplinkos apsaugos standartų, ir paskatų lygmeniu – teikiant paramą labiau aplinką 
tausojančioms žemės ūkio technologijoms diegti. 

6. Biudžeto kontrolės komiteto pastabos ir rekomendacijos, kurias būtų galima įtraukti 
į rezoliuciją dėl 2008 finansinių metų Komisijos biudžeto įvykdymo ataskaitos
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1. Primena Audito Rūmams, kad yra ne vienas būdas rinkos pusiausvyrai, kainų 
stabilumui, deramam žemės ūkio bendruomenės gyvenimo lygiui užtikrinti ir ES 
pieno rinkų konkurencingumui didinti; 

2. nurodo, kad Audito Rūmai 2001 m. specialiojoje ataskaitoje rekomendavo panaikinti 
pieno kvotas. Į šią rekomendaciją atkreipė dėmesį Taryba, Komisija ir Europos 
Parlamentas. Prašo Audito Rūmus nekelti painiavos dėl BŽŪP plėtojimo, taip pat 
ragina Komisiją toliau įgyvendinti politinius sprendimus, kurie padėtų išvengti bet 
kokios nereikalingos painiavos pieno sektoriuje; 

3. pažymi, kad Audito Rūmai ypač susirūpinę dėl pokyčių padarinių kalnų vietovėms ir 
mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms. Šiai nuomonei pritaria ir Parlamentas, bet 
pranešėja primena Audito Rūmams, kad pieno kvotos ir parama žemės ūkiui neturėtų 
būti priemonė šių vietovių interesams ginti. ES kaimo vietovių politikos ir subsidijų 
tikslas yra (ir turėtų būti) prisitaikyti prie šių problemų;

4. nepritaria teiginiui, kad pirmiausia turėtų būti sprendžiami su ES vidaus pieno rinka 
susiję uždaviniai, o ne siekiama užtikrinti konkurencingumą pasaulio rinkoje. 
Pasaulinė konkurencija – tikrovė, kurios atžvilgiu ES turi imtis reikiamų priemonių. 
Toliau liberalizuojant pasaulio rinką, reikėtų užtikrinti, kad ES pieno gamintojai turėtų 
galimybę išsilaikyti. Ilgainiui konkurencingumas pasaulio rinkoje taps būdu ūkininkų 
gerovei didinti. Jei nebus stengiamasi tapti šių procesų dalimi, smerktinai išaugs 
bendrų fondų naudojimas, o Europos pieno gamintojai ilgainiui gaus mažiau pajamų; 

5. pritaria Audito Rūmų nuomonei dėl poreikio tęsti pieno rinkos plėtros kontrolę, todėl 
rekomenduoja, kad Komisija toliau vykdytų savo gerai atliekamą darbą;

6. be to, primena, kad įvairūs bendrosios žemės ūkio politikos tikslai yra prieštaringi, 
todėl mano, kad labiau negu bet kada anksčiau reikalingos visapusiškos nuodugnios 
diskusijos dėl BŽŪP tikslo. 


