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1- Algemene context

Melk is een van de belangrijkste agrarische producten van de Europese Unie. Op meer dan één 
miljoen bedrijven wordt jaarlijks 148 miljoen ton melk geproduceerd met een waarde van 
ongeveer 41 miljard euro, wat 14% is van de waarde van de Europese agrarische productie (EU-
25, 2006). De Europese Unie is de grootste melkproducent ter wereld (27%), groter dan India 
(20%) en de Verenigde Staten (16%) en veel groter dan Oceanië (5%).

In Europa zijn ongeveer 400 000 mensen werkzaam in de melkverwerking, goed voor een totale 
omzet van ongeveer 120 miljard euro. De aan zuivelbedrijven geleverde rauwe melk wordt 
verwerkt tot een grote verscheidenheid van producten voor menselijke en dierlijke consumptie 
of voor gebruik in de industrie. 

Het communautair zuivelbeleid is, net als ander beleid in de agrarische sector, gebaseerd op de 
algemene doelstellingen die in artikel 33 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap zijn vastgelegd. Hierin wordt verwezen naar de volgende vier doelstellingen: 

– zorgen voor een evenwicht op de melkmarkt en het verminderen van structurele overschotten, 
zoals gesteund door de Europese Rekenkamer en jurisprudentie van het Europese Hof van 
Justitie;
– stabiliseren van de prijzen van melk en zuivelproducten;
– garanderen van een behoorlijke levensstandaard voor de agrarische gemeenschap door de 
productiviteit van boerenbedrijven te verhogen door middel van geleidelijke structurele 
aanpassingen;
– verbeteren van de concurrentiepositie van de sector op de internationale markten door de 
Europese prijzen op één lijn te brengen met de prijzen op de wereldmarkt die structureel lager 
zijn.

De gemeenschappelijke marktordening voor melk en zuivelproducten is in 1968 onder het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in werking getreden. Daarna was de invoering van 
melkquota in 1984 één van de hervormingen waarbij de structurele overschotten werden 
aangepakt. Dienovereenkomstig werd met de hervorming van 2003 de liberalisering van de 
zuivelsector ingezet door een vermindering van de prijsondersteuning, het creëren van 
rechtstreekse inkomenssteun en de invoer van een productieplafond.

De volgende instrumenten voor marktbeheer werden ingesteld: 
 de melkquotaregeling,
 openbare opslag van boter en mageremelkpoeder,
 steun voor particuliere opslag (afgeschaft in 2007),
 maatregelen ter ondersteuning van de afzet op de interne markt, 

importheffingen/exportrestituties voor bepaalde producten en inkomstensteun voor 
melkproducenten gedurende de periode 2004-2007 (melkpremie en aanvullende betalingen). 

2- Reikwijdte en aanpak 

Bij de controle werd onderzocht hoe effectief de Commissie de markt voor melk en 
zuivelproducten beheert. Bij de controle moesten de belangrijkste doelstellingen worden 
onderzocht en meer precies: 
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 het bereiken van een marktevenwicht.

Na enige aanvankelijke terughoudendheid sinds 1984, werd het gebruik van quota door een 
meerderheid in de sector geaccepteerd als een krachtig en politiek aanvaardbaar instrument voor 
de productieregulering. Het ingevoerde systeem is effectief geweest omdat de productie in de 
Gemeenschap onder het opgelegde maximum bleef. Gedurende de jaren 1995/1996 tot 
2004/2005 was de overschrijding van het quotum minder dan 1%, terwijl er in de daarop 
volgende melkprijsjaren sprake was van een onderbenutting. Deze bedroeg in 2007/2008
bijvoorbeeld 1,682 miljoen ton voor de EU-25 (1,2% van het quotum) en 2,222 miljoen ton (1%
van het quotum) voor de EU-27. De Rekenkamer baseerde haar argumenten ook op een 
vergelijkend onderzoek van de lidstaten die hun quota relatief het vaakst overschrijden, zoals 
Italië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Cyprus en Luxemburg. 
Van 1984 tot 2004 maakte de quotaregeling echter geen einde aan de overproductie en daarom 
moest ten behoeve van de marktregulering worden ingegrepen.
De Rekenkamer heeft in haar speciaal verslag nr. 6/2001 aanbevelingen gedaan voor 
aanpassingen in de melkquotaregeling die tot 31 maart 2015 is verlengd.

 stabilisering van de melkprijs. 

Door het melkquotasysteem zijn de overschotten beperkt en konden de nominale prijzen op een 
relatief hoog en stabiel niveau worden gehandhaafd. Rekening houdend met 
seizoenschommelingen, verschilden de in de EU geregistreerde prijzen voor rauwe melk in de 
periode 1984-2007 weinig van die in de periode vóór de invoering van quota.
De door de Commissie berekende gemiddelde nominale prijs bedroeg 29 euro/100 kg in 2006, 
en dit komt overeen met een prijsvariatie van tussen 20,1 euro/100 kg in Litouwen, tot 40,4 
euro/100 kg op Cyprus. De Rekenkamer, die zich baseert op Eurostat-gegevens, erkent dat er 
daarom na 1984 prijsstabiliteit was bereikt in vergelijking met de belangrijkste mondiale 
melkproducenten: de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. 
Op de lange duur hebben melkproducenten echter eigenlijk nooit werkelijk van stabiele prijzen 
geprofiteerd, omdat slechts de nominale producentenprijzen werden gehandhaafd.

 gevolgen voor het inkomen van producenten.

De controle brengt aan het licht dat een belangrijk en steeds groter deel van dit inkomen uit 
subsidies bestaat en dat het netto-inkomen bij de huidige prijzen van de agrarische, in melk 
gespecialiseerde bedrijven in de periode 1989-2006 in hetzelfde tempo is gegroeid als het 
inkomen van alle landbouwbedrijven bij elkaar genomen. Dit valt te verklaren door 
reorganisaties in de sector, de toegenomen omvang van de bedrijven, melkpremies, de 
bedrijfstoeslag en de steun voor plattelandsontwikkeling. Meer in het bijzonder heeft de 
ongelijke herstructurering van de zuivelsector aan de ene kant bijgedragen tot een behoorlijke 
levensstandaard voor melkproducenten en een toegenomen productiviteit van de bedrijven, maar 
tegelijkertijd tot een verlies van 50 % van de zuivelbedrijven in de EU-15 tussen 1995 en 2007.

 de concurrentiepositie op de wereldmarkten.

De Rekenkamer analyseert de wereldmarkt voor zuivelproducten, die goed is voor slechts 6 %
van de mondiale melkproductie (2007) met volatiele prijzen.
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In 2007 exporteerde de EU ongeveer 9% van haar totale productie van melkequivalenten, en 
hiermee is zij de op één na grootste exporteur ter wereld – na Nieuw-Zeeland. Tegelijkertijd 
heeft de Europese Unie haar exportsteun voor zuivelproducten sterk verminderd om de 
communautaire internationale melkhandel veilig te stellen en alleen vanaf juni 2007 tot 
december 2008 was het door de Commissie vastgestelde restitutiebedrag voor alle producten nul.

3- Bevindingen van de Europese Rekenkamer

De Rekenkamer heeft benadrukt dat er een marktliberaliseringsproces in gang moet worden 
gezet, waarbij ook de melkquotaregeling moet worden afgeschaft.
Het zuivelbeleid van de EU is gericht op de verwezenlijking van een complex gamma van 
doelstellingen1 en in het verslag van de Rekenkamer wordt onderzocht in welke mate deze 
doelstellingen zijn verwezenlijkt. Ook wordt gewezen op de feiten die het meest cruciaal blijken 
te zijn in het liberaliseringsproces van de Europese zuivelsector dat nu gaande is.

4- Aanbevelingen van de Europese rekenkamer

Sinds 1984 vormden melkquota de hoeksteen van het Europese zuivelbeleid met strikte
productiebeperkingen. De nationale maxima waren op historische productiegegevens gebaseerd 
en bepaalde quota – met name die van Italië – werden stelselmatig overschreden. Hoewel de 
overschotten aan het eind van 2006 en in 2007 voor het eerst bijna waren verdwenen, waren ze
in 2008 en 2009 weer terug.

De vier belangrijkste aanbevelingen zijn: 

1. De Rekenkamer is van mening dat de Commissie toezicht moet blijven houden op de 
ontwikkeling van de markt voor melk en zuivelproducten, om te voorkomen dat de 
deregulering van de sector leidt tot nieuwe overproductie.

2.De Rekenkamer wijst er nogmaals op dat de prijsvorming in de voedingssector door de 
Commissie, in samenwerking met de lidstaten, regelmatig gecontroleerd moet worden om 
ervoor te zorgen dat de melkproducenten niet door een concentratie van verwerkings- en 
distributiebedrijven worden gereduceerd tot louter prijsvolgers en dat de welvaart van de 
eindgebruiker niet wordt beperkt.

3.Een andere aanbeveling van de Rekenkamer aan de Commissie was om de specifieke 
problemen van de melkproductie in berggebieden vast te stellen en om de gevolgen voor het 
milieu aan te pakken van de geografische concentratie van de zuivelproductie. De 
Rekenkamer stelt ook voor om prijssteun en rechtstreekse inkomenssteun in 
overeenstemming met regionale en sociale aspecten te gaan verlenen.

4.Zij is van mening dat de Commissie en de lidstaten de melkproductie moeten reorganiseren 
door te voldoen aan de behoefte van de Europese thuismarkt en zich moeten concentreren op 
de productie van kazen en andere producten met een hoge toegevoegde waarde die zonder 
begrotingssteun kunnen worden geëxporteerd.

                                               
1 De belangrijkste doelstellingen van het EU-zuivelbeleid: het bereiken van een marktevenwicht, het stabiliseren 
van de prijzen van melk en zuivelproducten, zorgen voor een behoorlijke levensstandaard voor producenten en het 
verbeteren van de concurrentiepositie van Europese zuivelproducten op international markten. 
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5- Antwoord van de Commissie

Naar aanleiding van een advies van het Europees Parlement uit 2003 heeft de Raad besloten dat 
de melkquota op 1 april 2015 aflopen. Het doel van de hervorming in de zuivelsector was, 
evenals dat van de hervorming van het GLB, om de productie meer marktgericht te maken. De 
maatregelen waren bedoeld om steun te bieden bij de toegenomen concurrentie en om
melkproducenten te ondersteunen in hun voorbereiding op toekomstige uitdagingen op 
internationale markten, terwijl door middel van rechtstreekse betalingen inkomenssteun werd 
verleend.

Er moet worden opgemerkt dat door de asymmetrische ontwikkeling van de producenten- en 
consumentenprijzen bezorgdheid is ontstaan over het functioneren van de concurrentie in de 
keten "van boer tot bord". Ook zijn en blijven er maatregelen voor de plattelandsontwikkeling
beschikbaar om boeren te helpen om herstructureringen door te voeren en zich aan te passen aan 
de nieuwe marktomstandigheden. Geleidelijk zullen zuivelboeren met betrekking tot hun 
melkproductie geen enkele steun meer ontvangen.

De Commissie meent dat de stabiliteit van de nominale prijzen en de daling van de reële prijzen 
in de zuivelsector algemeen was. Bovendien meent zij dat prijsontwikkelingen in het licht van 
internationale marktontwikkelingen moeten worden bekeken en dat het prijsverschil ten opzichte 
van de wereldmarktprijs moet worden verminderd.

Met klem moet worden opgemerkt dat de EU-producenten door de hoge productiecapaciteit van 
derde landen zijn gedwongen om zich te richten op de ontwikkeling en uitbreiding van 
hoogwaardige markten voor producten waarbij Europa een duurzamer concurrentievoordeel 
heeft, zoals kaas.

Ten slotte is het van belang dat bij de hervorming rekening wordt gehouden met de 
sociaaleconomische dimensie van de plattelandsgebieden.

De Commissie zal een reeks initiatieven uitvoeren die is voorgesteld door een Groep op hoog 
niveau inzake het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie, met het oog op 
verbetering van het functioneren van de voedselvoorzieningsketen en toezicht op de 
voedselprijzen. Bovendien zal een gelijktijdige monitoring en gegevensverzameling door de 
nationale mededingingsautoriteiten plaatsvinden om te beschikken over een snel overzicht van 
de zuivelmarkt en om alle belanghebbenden meer transparantie te bieden.

Ook zal de specifieke situatie van berggebieden worden behandeld in een werkdocument van de 
Commissie dat in november 2009 moet worden gepresenteerd en waarbij rekening wordt 
gehouden met speciaal verslag nr. 4/2003 van de Europese Rekenkamer. 

Tegelijkertijd is de Commissie ervan overtuigd dat er op wetgevingsniveau actie moet worden 
ondernomen door aan milieubeschermingsnormen te voldoen en op het niveau van stimulerende 
maatregelen door middel van steun voor de invoering van groenere agrarische praktijken.

6- Opmerkingen en aanbevelingen van de rapporteur die moeten worden opgenomen in de 
resolutie over de kwijting voor het begrotingsjaar 2008: Commissie



PE430.580v01-00 6/6 DT\795216NL.doc

NL

1. herinnert de Rekenkamer eraan dat er meerdere manieren zijn om te zorgen voor een 
marktevenwicht, prijsstabiliteit, een behoorlijke levensstandaard voor de agrarische 
gemeenschap en verbetering van het concurrentievermogen van de EU-melkmarkten. 

2. verwijst naar het feit dat de Rekenkamer in 2001 in een speciaal verslag een aanbeveling
heeft gedaan voor de afschaffing van de melkquota. Deze aanbeveling is door de Raad, de 
Commissie en het Europees Parlement opgevolgd. Verzoekt de Rekenkamer geen verwarring 
te creëren omtrent de ontwikkeling van het GLB en verzoekt de Commissie door te gaan met 
de uitvoering van de politieke besluiten om onnodige verwarring voor de zuivelsector te 
vermijden.

3. merkt op dat de Rekenkamer zich in het bijzonder zorgen maakt over de gevolgen voor 
berggebieden en probleemgebieden. Deze zorgen worden door het Parlement gedeeld, maar 
de rapporteur herinnert de Rekenkamer eraan dat de melkquota en de landbouwsteun niet als 
instrument mogen worden gebruikt om de belangen van dit soort gebieden te behartigen. Het 
Europees beleid voor plattelandsgebieden en de desbetreffende subsidies worden gebruikt –
en behoren te worden gebruikt – om deze problemen te behandelen.

4. is het er niet mee eens dat de EU-melkmarkt in de eerste plaats op de interne markt gericht 
moet zijn en niet de concurrentiepositie op de wereldmarkt voor ogen moet hebben. Mondiale 
concurrentie is een realiteit die de EU onder ogen moet zien. Wanneer de wereldmarkt verder 
geliberaliseerd wordt, moeten de melkproducenten in de EU in staat zijn om hierin overeind 
te blijven. Op de lange termijn zal het concurrentievermogen op de wereldmarkt tot grotere 
voorspoed onder de boeren leiden. Als de EU niet probeert om hiervan deel uit te maken zal 
dit leiden tot een laakbaar gebruik van de algemene fondsen en dit zal op den duur tot gevolg 
hebben dat de Europese melkproducenten minder inkomsten krijgen.

5. is het met de Rekenkamer eens dat blijvend toezicht op de ontwikkeling van de melkmarkt 
noodzakelijk is, en adviseert de Commissie daarom om het goede werk dat zij verricht, voort 
te zetten. 

6. herinnert er bovendien aan dat de verschillende doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid met elkaar in tegenspraak zijn en meent dat er meer dan ooit behoefte is aan 
een uitgebreid en diepgaand debat over het doel van het GLB. 


