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1- Contextul general

Laptele este unul dintre principalele produse agricole ale Uniunii Europene. Peste un milion 
de exploataţii produc anual 148 de milioane de tone de lapte, cu o valoare aproximativă de 
41 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 14 % din valoarea producţiei agricole europene 
(UE-25, 2006). Uniunea Europeană este pe primul loc în producţia mondială de lapte (27 %), 
înaintea Indiei (20 %) şi a Statelor Unite (16 %) şi cu mult înaintea Oceaniei (5 %).

În Europa, în industria de prelucrare a laptelui sunt angajate aproximativ 400 000 de persoane, 
rezultând o cifră de afaceri globală de ordinul a 120 de miliarde de euro. Laptele crud livrat 
fabricilor de prelucrare a laptelui este transformat într-o gamă vastă de produse destinate 
alimentaţiei umane şi animale sau industriei.

Politica comunitară din domeniul laptelui, asemenea altor politici sectoriale agricole, este 
fundamentată pe obiectivele globale ale PAC specificate la articolul 33 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene şi vizează următoarele patru obiective:

— asigurarea unui echilibru pe piaţa laptelui şi reducerea excedentelor structurale, astfel cum 
se confirmă prin jurisprudenţa Curţii de Conturi Europene şi a Curţii Europene de Justiţie;
— stabilizarea preţurilor la lapte şi la produsele lactate;
— asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia din sectorul agricol, prin sporirea 
productivităţii exploataţiilor, datorată ajustărilor structurale graduale;
— îmbunătăţirea competitivităţii sectorului pe pieţele internaţionale, prin alinierea preţurilor
europene la cele mondiale, structural inferioare.

Organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi al produselor lactate a intrat în vigoare în 
anul 1968, în baza politicii agricole comune. Introducerea cotelor de lapte în anul 1984 a fost 
una dintre reformele care vizau excedentele structurale. Prin urmare, reforma din 2003 a 
început liberalizarea sectorului laptelui prin reducerea susţinerii preţurilor, prin crearea de 
ajutoare directe la venituri şi prin introducerea unui plafon de producţie.

Au fost introduse următoarele instrumente de gestionare a pieţei:
 sistemul cotelor de lapte; 
 depozitarea publică a untului şi a laptelui praf degresat; 
 ajutorul pentru depozitarea privată (suprimat în 2007); 
 ajutoarele pentru comercializarea pe piaţa internă, taxe de import/restituiri la export 

pentru anumite produse şi susţinerea veniturilor producătorilor de lapte în perioada 
2004-2007 (prima pentru lapte şi plăţi suplimentare).

2- Sfera şi abordarea auditului
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Auditul a examinat eficacitatea gestionării de către Comisie a pieţei laptelui şi a produselor 
lactate. Obiectivele principale ale auditului au fost de a evalua:

 Atingerea unui echilibru al pieţei

După ce au fost depăşite reticenţele iniţiale începând din 1984, sistemul de cote a fost adoptat
în cea mai mare parte a sectorului ca un instrument de regularizare puternic şi acceptabil din 
punct de vedere politic. Astfel, sistemul introdus a fost eficient pentru că producţia 
comunitară a respectat plafonul impus. În perioada 1995/1996-2004/2005, cota a fost depăşită 
cu mai puţin de 1 % în comparaţie cu anii de comercializare ulteriori, când aceasta a fost 
utilizată sub nivelul stabilit; de exemplu, în 2007/2008, cota s-a situat la nivelul de 
1,682 milioane de tone în UE-25 (1,2 % din cotă) şi de 2,222 milioane de tone (1,0 % din cotă) 
în UE-27. De asemenea, Curtea şi-a fundamentat argumentele pe un studiu comparativ al 
statelor membre care, în termeni relativi, au depăşit cel mai frecvent cota aferentă (Italia, 
Germania, Ţările de Jos, Austria, Danemarca, Cipru şi Luxemburg). 
Cu toate acestea, între anii 1984 şi 2004, sistemul de cote nu a dus la încetarea 
supraproducţiei, astfel fiind necesare intervenţii pentru reglementarea pieţei. 
În Raportul special nr. 6/2001, Curtea a recomandat ajustări ale sistemului de cote de lapte, 
prelungit până la 31 martie 2015.

 Stabilizarea preţului laptelui

Sistemul cotelor de lapte a limitat oferta şi a menţinut preţurile nominale la un nivel relativ 
ridicat şi stabil. Făcând abstracţie de variaţiile sezoniere, preţurile înregistrate în UE pentru 
laptele crud nu au variat decât într-o mică măsură în perioada 1984-2007, comparativ cu 
perioada care a precedat introducerea cotelor. 
Preţul nominal mediu estimat de Comisie era de 29 de euro/100 kg în 2006, ceea ce 
corespunde unei game de preţuri care variază de la 20,1 euro/100 kg în Lituania până la 40,4 
euro/100 kg în Cipru. Pe baza datelor furnizate de Eurostat, Curtea susţine faptul că 
stabilitatea preţurilor a fost, aşadar, atinsă ulterior anului 1984, în comparaţie cu principalii 
producători de lapte la nivel mondial: SUA, Noua Zeelandă şi Elveţia. 
Totuşi, pe o perioadă îndelungată producătorii de lapte nu au beneficiat, de fapt, în termeni 
reali, de preţuri stabile, pentru că numai preţurile nominale de producţie au fost menţinute.

 Impactul asupra veniturilor producătorilor

Auditul precizează faptul că ajutoarele reprezintă o parte importantă şi din ce în ce mai mare 
din acest venit, iar veniturile nete la preţurile curente ale întreprinderilor agricole specializate 
în producţia de lapte au evoluat în acelaşi ritm cu cele ale tuturor exploataţiilor pe parcursul 
perioadei 1989-2006. Această situaţie poate fi explicată prin reorganizarea sectorului, 
dimensiunea mai mare a exploataţiilor, primele pentru lapte, plăţile unice şi ajutoarele pentru 
dezvoltarea rurală. Mai exact, restructurarea inegală a sectorului laptelui a contribuit dintr-un 
anumit punct de vedere la atingerea unui nivel de trai echitabil pentru producătorii de lapte şi 
la o creştere a productivităţii fermelor, dar, în acelaşi timp, şi la închiderea a 50 % dintre 
exploataţiile din sectorul laptelui din UE-15, între anii 1995 şi 2007. 

 Competitivitatea produselor lactate pe pieţele mondiale
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Curtea analizează piaţa mondială a produselor lactate cu preţuri volatile care reprezintă numai 
6 % din producţia mondială de lapte (2007). 
În 2007, UE a exportat aproximativ 9 % din producţia sa totală în echivalent lapte, fiind, 
astfel, al doilea exportator mondial, după Noua Zeelandă. Concomitent, Uniunea Europeană a 
redus în mare măsură ajutoarele la export pentru produsele lactate, vizând protejarea 
comerţului Comunităţii la nivel internaţional în sectorul laptelui şi al produselor lactate; 
numai în perioada iunie 2007-decembrie 2008, nivelul de restituire fixat de Comisie a fost 
echivalent cu zero pentru toate produsele. 

3- Observaţiile Curţii de Conturi Europene

Curtea a subliniat necesitatea procesului de liberalizare a pieţei, care va implica retragerea 
sistemului de cote de lapte. Pentru a finaliza analiza efectuată şi a testa relevanţa concluziilor 
iniţiale cu privire la situaţia din sectorul laptelui şi perspectivele acestuia, precum şi la 
gestionarea organizării comune a pieţei.
Politica UE din domeniul laptelui a fost concepută în vederea realizării unei game complexe 
de obiective1, iar raportul Curţii analizează gradul de îndeplinire a acestor obiective, atrăgând 
atenţia asupra celor mai importanţi factori din actualul proces de liberalizare a sectorului 
european al laptelui. 

4- Recomandările Curţii de Conturi Europene

Începând cu 1984, cotele de lapte reprezintă cheia de boltă a politicii europene din domeniul 
laptelui, cu limitări stricte în privinţa producţiei. Plafoanele naţionale au fost fixate pe baza 
unor cifre istorice de producţie, iar anumite cote naţionale - în special cea a Italiei, au fost 
depăşite în mod sistematic. Deşi la sfârşitul exerciţiului 2006 şi în 2007, pentru prima dată 
excedentele aproape au dispărut, în 2008 şi 2009 acestea au reapărut.

Pot fi rezumate patru recomandări principale:

1. Curtea de Conturi consideră că este necesară supravegherea în continuare de către 
Comisie a evoluţiei pieţei laptelui şi a produselor lactate, pentru a se evita ca
dereglementarea sectorului să ducă la recrearea unei situaţii de producţie excedentară.

2. Curtea reiterează faptul că statele membre şi Comisia trebuie să monitorizeze periodic 
formarea preţurilor în sectorul alimentar, pentru a se asigura că întreprinderile de 
prelucrare şi de distribuţie nu îi plasează pe producătorii de lapte în situaţia de a 
accepta orice preţ (price-takers) şi nu limitează bunăstarea consumatorului final.

                                               
1 Obiectivele principale ale politicii UE din domeniul laptelui: atingerea echilibrului pieţei, stabilizarea 
preţurilor laptelui şi ale produselor lactate, asigurarea unui nivel de trai echitabil producătorilor şi îmbunătăţirea 
competitivităţii produselor lactate europene pe pieţele internaţionale.
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3. O altă recomandare adresată Comisiei de către Curte a fost identificarea problemelor 
specifice ale producţiei de lapte în zonele montane şi abordarea consecinţelor asupra 
mediului determinate de concentrarea geografică a producţiei de lapte. De asemenea, 
Curtea propune punerea în practică a măsurilor de susţinere a preţurilor şi de sprijinire 
directă a venitului, în funcţie de aspectele regionale şi sociale.

4. Curtea consideră că era necesar ca statele membre şi Comisia să reorganizeze 
producţia de lapte prin satisfacerea nevoilor pieţei interne europene şi să se 
concentreze pe producţia de brânzeturi şi de alte produse cu valoare adăugată mare, 
care să poată fi exportate fără sprijin bugetar.

5- Răspunsurile Comisiei Europene

Cotele de lapte vor fi eliminate la 1 aprilie 2015, conform deciziei Consiliului, în baza 
avizului Parlamentului din 2003. Obiectivul reformei sectorului produselor lactate, la fel ca 
reforma politicii agricole comune (PAC), a vizat o mai bună adaptare a producţiei la 
condiţiile de piaţă. Măsurile au vizat stimularea competitivităţii şi susţinerea producătorilor 
de lapte să facă faţă viitoarelor provocări de pe pieţele internaţionale, furnizându-le, în acelaşi 
timp, ajutor pentru venit prin intermediul plăţilor directe.

Este relevant faptul că evoluţia asimetrică a preţurilor de producţie şi a celor de consum a dat 
naştere la preocupări legate de funcţionarea mecanismelor concurenţei în cadrul lanţului „de 
la fermă la consumator”. De asemenea, măsurile de dezvoltare rurală au fost şi continuă să fie 
la dispoziţia fermierilor pentru a-i susţine pe aceştia în vederea restructurării şi adaptării la 
noile condiţii de piaţă. Treptat, producătorii de produse lactate nu vor mai primi niciun ajutor 
legat de propria producţie de lapte.

Comisia consideră că stabilitatea preţurilor nominale şi scăderea preţurilor reale au fost 
caracteristici ale sectorului laptelui. În plus, Comisia sugerează că dinamica preţurilor trebuie 
evaluată prin prisma evoluţiilor de pe piaţa internaţională, iar diferenţele faţă de preţurile 
practicate pe piaţa mondială trebuie reduse.

Trebuie subliniat faptul că marea capacitate de producţie a ţărilor terţe a determinat 
producătorii din UE să se concentreze pe dezvoltarea şi extinderea unor pieţe de produse cu 
valoare ridicată, în cadrul cărora Europa are un avantaj competitiv mai durabil, precum 
sectorul brânzeturilor.

În final, este important ca reforma să ia în considerare dimensiunea socioeconomică a zonelor 
rurale.

Comisia va pune în aplicare o serie de iniţiative propuse de Grupul la nivel înalt privind
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competitivitatea industriei agroalimentare, în vederea îmbunătăţirii funcţionării lanţului de
aprovizionare cu produse alimentare şi a monitorizării preţurilor la alimente. În plus, 
autorităţile naţionale din domeniul concurenţei vor implementa un proces simultan de 
monitorizare şi de colectare de date, în vederea obţinerii rapide a unei perspective asupra 
pieţei lactatelor, precum şi a asigurării unei mai mari transparenţe pentru toate părţile 
interesate.

De asemenea, situaţia specifică a zonelor montane va fi tratată în cadrul unui document de 
lucru al Comisiei, ce va fi prezentat în luna noiembrie 2009, ţinând seama de raportul special 
nr. 4/2003 al Curţii de Conturi.

În acelaşi timp, Comisia este convinsă că trebuie adoptate măsuri la nivel legislativ, 
respectând standardele de protecţie a mediului, precum şi la nivelul creării de stimulente, prin 
introducerea unor practici agricole mai ecologice.

6- Comentarii şi recomandări ale raportorului pentru includerea în rezoluţia privind 
descărcarea de gestiune a Comisiei pentru exerciţiul financiar 2008

1. Reaminteşte Curţii de Conturi că există mai multe modalităţi de asigurare a 
echilibrului pieţei, a stabilităţii preţurilor, a unui nivel de trai echitabil pentru 
comunitatea agricolă şi de îmbunătăţire a competitivităţii pe pieţele laptelui din UE.

2. Se referă la faptul că, în 2001, Curtea de Conturi a recomandat, într-un raport special, 
eliminarea cotelor de lapte. Această recomandare a fost urmată de Consiliu, de 
Comisie, precum şi de Parlamentul European. Solicită Curţii de Conturi să nu creeze 
confuzie cu privire la evoluţia PAC şi Comisiei să continue punerea în aplicare a 
deciziilor politice în vederea evitării neclarităţilor referitoare la sectorul laptelui.

3. Constată un interes deosebit al Curţii de Conturi cu privire la consecinţele în zonele 
montane şi în cele mai puţin favorizate. Acest interes este împărtăşit şi de Parlament, 
dar raportorul reaminteşte Curţii de Conturi faptul că sistemul de cote de lapte şi 
ajutorul pentru agricultură nu ar trebui să fie instrumente de evaluare a intereselor în 
aceste zone. Politica europeană privind zonele rurale, precum şi subvenţiile sunt – şi ar 
trebui să fie - folosite în vederea soluţionării acestor probleme.

4. Nu împărtăşeşte ideea potrivit căreia piaţa laptelui din UE ar trebui să se orienteze, în 
principal, spre piaţa internă şi nu să vizeze competitivitatea la nivelul pieţei mondiale. 
Concurenţa la nivel global este o realitate pe care UE trebuie să o înfrunte. 
Liberalizarea continuă a pieţei mondiale ar trebui să le permită producătorilor de lapte 
din UE să se menţină pe piaţă. Pe termen lung, competitivitatea în relaţiile de pe piaţa 
mondială va fi o modalitate de sporire a prosperităţii producătorilor. Evitarea 
participării la acest proces va conduce la utilizarea reprobabilă a fondurilor comune, 
iar pe termen lung va implica o reducere a câştigurilor producătorilor de lapte europeni.
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5. Împărtăşeşte opinia Curţii privind nevoia de supraveghere permanentă a evoluţiei 
pieţei laptelui şi, prin urmare, recomandă comisiei continuarea activităţilor în acest 
sens.

6. În plus, reaminteşte faptul că diversele obiective ale politicii agricole comune sunt 
contradictorii şi consideră că o dezbatere detaliată şi completă cu privire la obiectivele 
PAC este necesară mai mult ca niciodată.


