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1. Kontekst ogólny

Mleko jest jednym z głównych produktów rolnych Unii Europejskiej. Ponad milion 
gospodarstw produkuje rocznie 148 mln ton mleka o przybliżonej wartości 41 mld euro, co 
stanowi 14% wartości europejskiej produkcji rolnej (UE-25, 2006 r.). Unia Europejska jest
największym producentem mleka na świecie (27%), wyprzedza pod tym względem Indie
(20%), Stany Zjednoczone (16%) i pozostawia daleko w tyle Oceanię (5%).

W sektorze przetwórstwa mleka w Europie zatrudnionych jest około 400 000 osób,
a całkowity obrót w tym sektorze wynosi około 120 000 mln euro. Mleko surowe dostarczane 
do mleczarni jest przetwarzane na wiele produktów przeznaczonych do spożycia zarówno 
przez ludzi, jak i zwierzęta, lub do użytku przemysłowego.

Wspólnotowa polityka w dziedzinie mleczarstwa, podobnie jak inne polityki w sektorze 
rolnictwa, opiera się na ogólnych celach określonych w art. 33 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. Odnosi się do następujących czterech celów:

– zapewnienie równowagi na rynku mleka oraz ograniczanie nadwyżek strukturalnych, 
zgodnie ze sprawozdaniami ETO i orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości;
– stabilizacja cen mleka i przetworów mlecznych;
– zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej poprzez zwiększenie 
produktywności w drodze stopniowych dostosowań strukturalnych;
– poprawa konkurencyjności sektora na rynkach międzynarodowych poprzez dostosowanie 
cen europejskich do cen na rynku światowym, które są strukturalnie niższe.

Wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych weszła w życie w 1968 r. 
w ramach wspólnej polityki rolnej. Następnie, w 1984 r., wprowadzono kwoty mleczne –
była to jedna z reform mających na celu likwidację nadwyżek strukturalnych. Reforma
z 2003 r. zapoczątkowała liberalizację sektora mleczarskiego poprzez ograniczenie wsparcia 
cen, stworzenie bezpośredniego wsparcia dochodu oraz wprowadzenie pułapu produkcji.

Wprowadzono następujące instrumenty zarządzania rynkiem:
 system kwot mlecznych,
 przechowywanie w magazynach państwowych masła i odtłuszczonego mleka

w proszku,
 dopłaty do prywatnego przechowywania (zniesione w 2007 r.),
 dopłaty do zbytu na rynku wewnętrznym, wyrównawcze opłaty 

przywozowe/refundacje wywozowe dla niektórych produktów oraz wsparcie dochodu 
producentów mleka w okresie 2004–2007 (premia mleczna i płatności dodatkowe).

2. Zakres kontroli i podejście kontrolne
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Kontrola dotyczyła skuteczności zarządzania przez Komisję rynkiem mleka i przetworów 
mlecznych. Głównymi celami kontroli w ujęciu bardziej szczegółowym była ocena 
następujących aspektów:

 osiągnięcie równowagi rynkowej:

Po pewnych początkowych wahaniach po 1984 r. większość przedstawicieli sektora 
zaakceptowała stosowanie kwot jako skutecznego i politycznie akceptowalnego instrumentu 
regulacji produkcji. Od czasu wprowadzenia system działa skutecznie, ponieważ produkcja 
wspólnotowa była zgodna z ustalonymi pułapami. W latach kwotowych 
1995/1996–2004/2005 kwotę przekroczono o mniej niż 1% w porównaniu z kolejnymi 
latami, kiedy to kwoty dostaw nie były w pełni wykorzystywane: na przykład w roku 
2007/2008 nie wykorzystano 1,682 mln ton w państwach UE-25 (1,2% kwoty) i 2,222 mln 
ton (1,0% kwoty) w państwach UE-27. Trybunał oparł swoje argumenty również na analizie 
porównawczej państw członkowskich, które najczęściej przekraczały w wartościach 
względnych przyznane im kwoty; były to Włochy, Niemcy, Holandia, Austria, Dania, Cypr
i Luksemburg.
Jednak w latach 1984–2004 system kwot nie wyeliminował nadwyżek produkcyjnych
i konieczne było zastosowanie interwencji w celu regulacji rynku.
W sprawozdaniu specjalnym nr 6/2001 Trybunał zalecił korektę systemu kwot mlecznych, 
który przedłużono do 31 marca 2015 r.

 ustabilizowanie ceny mleka:

System kwot mlecznych ograniczył podaż i umożliwił utrzymanie cen nominalnych na 
stosunkowo wysokim i stabilnym poziomie. Pomijając wahania sezonowe, ceny surowego 
mleka w UE w latach 1984–2007 ulegały niewielkim zmianom w porównaniu z okresem 
sprzed wprowadzenia kwot.
Według obliczeń Komisji średnia cena nominalna w 2006 r. wynosiła 29 euro/100 kg; 
wartości skrajne, na których podstawie wyliczono tę średnią, to: 20,1 euro/100 kg na Litwie
i 40,4 euro/100 kg na Cyprze. Trybunał utrzymuje, na podstawie danych Eurostatu, że cel 
stabilizacji cen został zatem osiągnięty po 1984 r. w porównaniu z głównymi producentami 
mleka na świecie: Stanami Zjednoczonymi, Nową Zelandią i Szwajcarią.
Jednak przez długi okres producenci mleka nie korzystali tak naprawdę ze stałych cen według 
wartości realnych, ponieważ utrzymano jedynie nominalne ceny producenta.

 wpływ zarządzania na dochody producentów:

W kontroli odnotowano, że dopłaty stanowią dużą i wciąż rosnącą część tych dochodów,
a dochód netto według cen bieżących uzyskiwany przez przedsiębiorstwa rolnicze 
specjalizujące się w produkcji mleka wzrastał w takim samym tempie jak dochód wszystkich 
przedsiębiorstw rolniczych w okresie 1989–2006. Tendencję tę można wytłumaczyć 
reorganizacją sektora, wzrostem wielkości gospodarstw, premiami mlecznymi, płatnością 
jednolitą oraz pomocą na rozwój obszarów wiejskich. Konkretniej, nierównomierna 
restrukturyzacja sektora mleczarskiego przyczyniła się z jednej strony do odpowiedniego 
poziomu życia producentów mleka oraz zwiększenia produktywności gospodarstw, ale
z drugiej strony w latach 1995–2007 państwa UE-15 straciły 50% swoich gospodarstw 
mleczarskich.
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 konkurencyjność przetworów mlecznych na rynkach światowych:

Trybunał zauważa, że światowy rynek przetworów mlecznych stanowi zaledwie 6% 
światowej produkcji mleka (2007 r.) i charakteryzuje się chwiejnością cen.
W 2007 r. UE wyeksportowała około 9% swojej całkowitej produkcji w ekwiwalencie mleka, 
co czyni ją drugim pod względem wielkości eksporterem na świecie po Nowej Zelandii. 
Jednocześnie Unia Europejska znacząco obniżyła wsparcie dla wywozu przetworów 
mlecznych, którego celem jest zapewnienie udziału Wspólnoty w międzynarodowym handlu 
mlekiem i przetworami mlecznymi; jedynie od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r. ustalona 
przez Komisję stawka refundacji była zerowa dla wszystkich produktów.

3. Ustalenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Trybunał podkreślił potrzebę przeprowadzenia procesu liberalizacji rynku, który będzie 
wymagał zniesienia systemu kwot. Celem kontroli było uzupełnienie przeprowadzonych 
analiz oraz weryfikacja początkowych ustaleń dotyczących sytuacji w sektorze, jego 
perspektyw oraz zarządzania wspólnym rynkiem mleka.
Polityka UE w dziedzinie mleczarstwa ma umożliwić realizację złożonego zestawu celów1;
w swoim sprawozdaniu Trybunał analizuje, do jakiego stopnia cele te zostały osiągnięte,
i zwraca uwagę na kwestie, które okazały się najistotniejsze w trwającym procesie 
liberalizacji europejskiego sektora mleczarskiego.

4. Zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Od 1984 r. kwoty mleczne są filarem europejskiej polityki w dziedzinie mleczarstwa
i stanowią surowe ograniczenie dla produkcji. Limity krajowe ustalono na podstawie 
historycznych danych dotyczących produkcji, a niektóre kwoty krajowe – zwłaszcza
w przypadku Włoch – były regularnie przekraczane. Nawet jeśli na koniec 2006 r. i w 2007 r.
nadwyżki po raz pierwszy niemal całkowicie zniknęły, w 2008 r. i 2009 r. pojawiły się 
ponownie.

Cztery główne zalecenia można podsumować w sposób następujący:

1. Trybunał Obrachunkowy jest zdania, że Komisja musi nadal nadzorować zmiany na 
rynku mleka i przetworów mlecznych, aby upewnić się, że deregulacja sektora nie 
doprowadzi do ponownego pojawienia się nadprodukcji.

2. Trybunał powtarza, że proces kształtowania cen w sektorze spożywczym musi być 
regularnie monitorowany przez Komisję i państwa członkowskie, aby dopilnować, by 
koncentracja przedsiębiorstw przetwórczych i dystrybucyjnych nie stawiała 
producentów mleka w pozycji cenobiorców i nie ograniczała prawa konsumentów 
końcowych.

                                               
1 Główne cele polityki UE w dziedzinie mleczarstwa: osiągnięcie równowagi rynkowej, stabilizacja cen mleka 
i przetworów mlecznych, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia producentom oraz zwiększenie 
konkurencyjności europejskich przetworów mlecznych na rynkach międzynarodowych.
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3. Kolejne zalecenie Trybunału skierowane do Komisji dotyczyło określenia 
specyficznych problemów dotykających produkcję mleka na obszarach górskich oraz 
zajęcia się konsekwencjami dla środowiska naturalnego, jakie wywołuje geograficzna 
koncentracja produkcji mleka. Trybunał proponuje również praktyczne wdrożenie 
polityki wsparcia cen oraz systemu bezpośredniego wsparcia dochodów
i ukierunkowanie ich pod względem regionalnym i społecznym.

4. Trybunał jest zdania, że Komisja i państwa członkowskie musiały zorientować 
produkcję mleka na zaspokajanie potrzeb wewnętrznego rynku europejskiego, a także 
na produkcję serów i innych przetworów o wysokiej wartości dodanej, które można 
eksportować bez wsparcia budżetowego.

5. Odpowiedzi Komisji Europejskiej

Kwoty mleczne skończą się z dniem 1 kwietnia 2015 r. zgodnie z decyzją Rady, działającej 
zgodnie z opinią Parlamentu z 2003 r. Celem reformy sektora mleczarskiego, zgodnej
z ogólną reformą WPR, było większe zorientowanie produkcji na rynek. Wprowadzone 
środki miały na celu wspieranie wzrostu konkurencyjności i pomoc producentom mleka
w przygotowaniu się do przyszłych wyzwań na rynkach międzynarodowych, a jednocześnie
zapewnienie wsparcia dochodów w postaci płatności bezpośrednich.

Należy zauważyć, że asymetryczne zmiany cen producenta i cen konsumenckich wywołały 
obawy co do funkcjonowania konkurencji w łańcuchu dostaw od momentu produkcji do 
konsumpcji. Ponadto środki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich były i są nadal dostępne, 
aby pomóc rolnikom w restrukturyzacji i dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych. 
Stopniowo producenci mleka przestali otrzymywać wsparcie związane z produkcją mleka.

Komisja jest zdania, że stabilność cen nominalnych oraz spadek cen realnych były
zjawiskami powszechnymi w sektorze mleczarskim. Ponadto Komisja sugeruje, że zmiany 
cen trzeba również oceniać w świetle zmian na rynkach międzynarodowych, a różnica 
cenowa w stosunku do światowej ceny rynkowej musi być zmniejszona.

Należy podkreślić, że znaczne możliwości produkcyjne państw trzecich spowodowały, że 
producenci unijni skupili się na rozwoju i poszerzaniu wartościowych rynków przetworów, 
na których Europa ma trwalszą przewagę konkurencyjną, takich jak rynek sera.

Ponadto istotne jest, by w reformie uwzględniono wymiar społeczno-ekonomiczny obszarów 
wiejskich.

Komisja wdroży serię inicjatyw zaproponowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla
ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego, mając na celu poprawę 
funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz monitorowanie cen żywności. Ponadto 
wdrożone zostanie jednoczesne monitorowanie oraz gromadzenie danych przez krajowe 
organy ds. konkurencji, aby przeprowadzić przyspieszony przegląd rynku przetworów 
mlecznych oraz zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom większą przejrzystość.
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Ponadto Komisja omówi specyficzną sytuację obszarów górskich w dokumencie roboczym, 
który zostanie przedstawiony w listopadzie 2009 r.; w dokumencie tym uwzględnione
zostanie specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 4/2003.

Jednocześnie Komisja jest przekonana, że należy podjąć działania na poziomie 
legislacyjnym, poprzez monitorowanie zgodności z normami ochrony środowiska, oraz na 
poziomie zachęt, poprzez pomoc na wprowadzanie bardziej ekologicznych praktyk
w zakresie działalności rolniczej.

6. Uwagi i zalecenia sprawozdawcy do włączenia do rezolucji w sprawie udzielenia 
absolutorium Komisji za rok budżetowy 2008

1. Przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu, że nie istnieje tylko jeden sposób 
zapewnienia równowagi na rynku, stabilności cen, odpowiedniego poziomu życia 
ludności wiejskiej oraz zwiększenia konkurencyjności unijnych rynków mleczarskich;

2. odnosi się do tego, że w 2001 r. Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym 
zalecił zniesienie systemu kwot mlecznych; Rada, Komisja i Parlament postąpiły 
zgodnie z tym zaleceniem; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, aby nie 
wprowadzał zamieszania w związku z rozwojem WPR oraz zwraca się do Komisji
o kontynuację wdrażania decyzji politycznych w celu uniknięcia wszelkiego zbędnego 
zamieszania na rynku mleczarskim;

3. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy jest szczególnie zainteresowany skutkami na 
obszarach górskich i obszarach mniej uprzywilejowanych; Parlament podziela to 
zainteresowanie, lecz sprawozdawca przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu, że 
kwoty mleczne oraz wsparcie dla rolnictwa nie powinny być instrumentami
wpływającymi na interesy tych obszarów; europejska polityka na rzecz obszarów 
wiejskich oraz dotacje są – i powinny być – stosowane w celu zajęcia się tymi 
problemami;

4. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że unijny sektor mleczarski powinien przede 
wszystkim skupiać się na rynku wewnętrznym i nie mierzyć się z konkurencją na 
rynku światowym; konkurencja światowa jest faktem, któremu UE musi stawić czoła;
w sytuacji, gdy rynek światowy jest coraz bardziej zliberalizowany, producenci mleka
w UE powinni być w stanie dotrzymać mu kroku; w perspektywie długoterminowej 
konkurencyjność w relacjach z rynkiem światowym będzie sposobem na zwiększenie 
dobrobytu rolników; jeśli nie będziemy dążyć do tego, by stać się częścią rynku 
światowego, doprowadzimy do nagannego wykorzystywania wspólnych funduszy, co
w perspektywie długoterminowej będzie oznaczało ograniczenie zarobków 
europejskich producentów mleka;

5. podziela opinię Trybunału dotyczącą konieczności stałego nadzorowania zmian na 
rynku mleczarskim, zaleca zatem Komisji kontynuację dobrze prowadzonych działań;

6. ponadto przypomina, że niektóre cele wspólnej polityki rolnej są ze sobą sprzeczne,
oraz jest zdania, że szczegółowa i wyczerpująca debata dotycząca celów WPR jest 
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konieczna bardziej niż kiedykolwiek.


