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1. Allmän bakgrund

Mjölk är en av Europeiska unionens främsta jordbruksprodukter. Mer än 
en miljon jordbruksföretag producerar årligen 148 miljoner ton mjölk till ett värde av ungefär 
41 miljarder euro, vilket motsvarar 14 procent av värdet på den europeiska 
jordbruksproduktionen (EU-25, 2006). Europeiska unionen har den största 
mjölkproduktionen i världen (27 procent), före Indien (20 procent) och Förenta staterna 
(16 procent), och långt före Oceanien (5 procent). 

Mjölkförädlingen sysselsätter cirka 400 000 personer i Europa och omsätter sammanlagt 
120 miljarder euro. Den råmjölk som levereras till mejerierna förädlas till ett brett urval av 
produkter som är avsedda som livsmedel eller djurfoder eller för industrin.

Gemenskapens mjölkpolitik grundar sig, i likhet med annan sektorspolitik på 
jordbruksområdet, på den gemensamma jordbrukspolitikens allmänna mål som fastställs i 
artikel 33 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Regelverket hänvisar till 
följande fyra mål:

– Skapa jämvikt på mjölkmarknaden och minska strukturella överskott i enlighet med 
revisionsrättens och EG-domstolens rättspraxis.
– Stabilisera priserna på mjölk och mjölkprodukter.
– Tillförsäkra jordbrukarna en skälig levnadsstandard genom att öka jordbruksföretagens 
produktivitet med hjälp av ett gradvis genomförande av strukturella anpassningsåtgärder.
– Förbättra sektorns konkurrenskraft på de internationella marknaderna genom att de 
europeiska priserna läggs på samma nivå som världspriserna, som strukturellt är lägre.

Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter trädde i kraft 
1968 inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Införandet av mjölkkvoter 1984 
var en av reformerna inriktade på strukturella överskott. Reformen 2003 markerade 
startpunkten för liberaliseringen av mjölksektorn genom att prisstödet minskades samt genom 
att direkta inkomststöd och produktionstak infördes.

Följande förvaltningsinstrument för mjölksektorn infördes:
 Systemet med mjölkkvoter.
 Offentlig lagring av smör och skummjölkspulver.
 Stöd till privat lagring (avskaffades 2007).
 Stöd till avsättning på den inre marknaden, importavgifter eller exportbidrag för vissa 

produkter och inkomststöd till mjölkproducenter under perioden 2004-2007 
(mjölkbidrag och ytterligare betalningar).
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2. Revisionsmål och revisionsmetod

Vid revisionen granskade revisionsrätten hur ändamålsenligt kommissionen sköter
marknaden för mjölk och mjölkprodukter. Närmare bestämt behandlades följande särskilda 
frågor:

 Har man uppnått jämvikt på marknaden?

Efter viss inledande betänksamhet 1984 har den största delen av sektorn införlivat 
kvoteringssystemet som ett verkningsfullt och politiskt acceptabelt verktyg för reglering av 
produktionen. Det införda systemet har blivit effektivt i den meningen att 
gemenskapsproduktionen håller sig inom det tak som fastställts. För 
regleringsåren 1995/1996 till 2004/2005 överskreds leveranskvoten med mindre än 1 procent. 
För regleringsåren 2004/2005 och framåt har däremot gemenskapskvoten underutnyttjas. Till 
exempel under regleringsåret 2007/2008 uppgick underutnyttjandet till 1,682 miljoner ton 
(1,2 procent av kvoten) i EU-25 och till 2,222 miljoner ton i EU-27 (1,0 procent av kvoten). 
Revisionsrätten grundade även sina argument på en jämförande studie av de medlemsstater 
som relativt sett oftast överskred sina kvoter, som Italien, Tyskland, Nederländerna, 
Österrike, Danmark, Cypern och Luxemburg. 
Mellan 1984 och 2004 lyckades dock systemet med kvoter inte få bort överproduktionen, och 
man har varit tvungen att tillgripa interventioner för att reglera marknaden.
I sin särskilda rapport nr 6/2001 rekommenderade revisionsrätten justeringar av systemet med 
mjölkkvoter, som är förlängt till och med den 31 mars 2015.

 Har mjölkpriset stabiliserats?

Systemet med mjölkkvoter begränsade utbudet men höll kvar de nominella priserna på en 
relativt hög och stabil nivå. Bortsett från de säsongsmässiga variationerna varierade de priser 
som konstaterats inom EU för råmjölk endast litet under perioden 1984–2007, jämfört med 
perioden innan kvoterna infördes.
Det genomsnittliga nominella pris som kommissionen uppskattade var 29 euro/100 kg 2006; 
detta genomsnitt motsvarar ett prisintervall från 20,1 euro/100 kg i Litauen till 
40,4 euro/100 kg på Cypern. På grundval av uppgifter från Eurostat bekräftar revisionsrätten 
att målet avseende stabila priser därmed uppnåddes efter 1984 jämfört med de stora globala 
mjölkproducenterna Förenta staterna, Nya Zeeland och Schweiz.
Under en lång period fick dock mjölkproducenterna aldrig åtnjuta stabila priser i reella 
termer, eftersom endast de nominella producentpriserna bevarades.

 Hur har producenternas inkomst påverkats? 

I revisionen konstateras att stöden utgör en viktig och växande del av producenternas inkomst 
och att nettoinkomsten i löpande priser för jordbruksföretag som är specialiserade på mjölk 
utvecklades i samma takt som jordbruksföretagens inkomster som helhet under 
perioden 1989–2006. Denna inkomstutveckling kan förklaras genom omorganisationen av 
sektorn, företagens ökade storlek, mjölkbidrag, samlat gårdsstöd och 
landsbygdsutvecklingsstöd. Mer specifikt bidrog den ojämna omstruktureringen av 
mjölksektorn å ena sidan till en skälig levnadsstandard för mjölkproducenterna och ökad 
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produktivitet för jordbruksföretagen, men å andra sidan till att EU-15 förlorade hälften av 
sina mjölkgårdar mellan 1995 och 2007. 

 Har de europeiska producenterna blivit mer konkurrenskraftiga på 
världsmarknaderna?

Revisionsrätten analyserar världsmarknaden för mjölkprodukter, som endast gäller 6 procent 
av världens mjölkproduktion (2007) och har instabila priser.
År 2007 exporterade EU ungefär 9 procent av sin totala produktion i mjölkekvivalenter, 
vilket gör EU till den näst största exportören i världen efter Nya Zeeland. Samtidigt har 
Europeiska unionen kraftigt minskat sitt exportstöd för mjölkprodukter, vilket ska garantera 
gemenskapens deltagande i den internationella handeln med mjölk och mjölkprodukter. Från 
juni 2007 till december 2008 var den bidragssats som fastställts av kommissionen lika med 
noll för alla produkter. 

3. Europeiska revisionsrättens iakttagelser

Revisionsrätten betonade behovet av mjölksektorns liberalisering, vilket innebär en 
avveckling av systemet med mjölkkvoter. För att komplettera de analyser som hade gjorts och 
pröva giltigheten i de första slutsatserna om situationen inom och framtidsutsikterna för 
mjölksektorn och också slutsatserna om förvaltningen av den gemensamma organisationen av 
marknaden.
EU:s mjölkpolitik utformades på ett sådant sätt att den skulle uppfylla en rad komplexa mål.1

I rapporten analyserar revisionsrätten i vilken grad dessa mål har uppfyllts och 
uppmärksammar de faktorer som har visat sig vara de mest kritiska i den pågående 
liberaliseringen av den europeiska mjölksektorn. 

4. Europeiska revisionsrättens rekommendationer

Sedan 1984 har mjölkkvoterna varit hörnstenen i den europeiska mjölkpolitiken, med stränga 
begränsningar av produktionen. De nationella taken fastställdes på grundval av historiska 
produktionssiffror, och vissa nationella kvoter – särskilt Italiens – har systematiskt 
överskridits. I slutet av 2006 och 2007 försvann för första gången överskotten nästan helt, 
men nya överskott uppstod 2008 och 2009.

Revisionsrätten lade fram fyra huvudsakliga rekommendationer:

1. Kommissionen måste fortsätta att övervaka utvecklingen av marknaden för mjölk och 
mjölkprodukter genom att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att 
avregleringen av sektorn utmynnar i att det på nytt blir överproduktion.

2. Revisionsrätten upprepar att prisbildningsprocessen på livsmedelsområdet måste 
övervakas regelbundet av kommissionen och medlemsstaterna för att se till att 
koncentrationen av förädlingsföretag och distributionsföretag inte försätter 

                                               
1 Huvudmålen för EU:s mjölkpolitik: uppnå jämvikt på marknaden, stabilisera priserna på mjölk och 
mjölkprodukter, tillförsäkra producenterna en skälig levnadsstandard och förbättra de europeiska 
mjölkprodukternas konkurrenskraft på de internationella marknaderna.
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mjölkproducenterna i en situation där de inte kan påverka försäljningspriserna 
(price-takers) och inte begränsar slutkonsumenternas välfärd.

3. En annan av revisionsrättens rekommendationer till kommissionen var att man 
fastställer vilka särskilda problem som är förknippade med mjölkproduktionen i 
bergsområden och tar itu med miljökonsekvenserna av den geografiska 
koncentrationen av mjölkproduktionen. Revisionsrätten föreslår även att prisstöd och 
direktstöd i praktiken tillämpas i överensstämmelse med den territoriella och sociala 
aspekten. 

4. Rätten anser att kommissionen och medlemsstaterna måste ge mjölkproduktionen en 
ny inriktning så att den tillgodoser behoven på den inhemska europeiska marknaden 
och inriktas på produktion av ost och andra produkter med ett högt mervärde som går 
att exportera utan budgetstöd.

5. Europeiska kommissionens svar

Mjölkkvoterna kommer att avskaffas den 1 april 2015 efter ett beslut av rådet, i enlighet med 
parlamentets yttrande från 2003. I linje med den allmänna reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken har reformen av mejerimarknaden syftat till att göra produktionen mer 
marknadsinriktad. Syftet med dessa åtgärder var att bidra till ökad konkurrenskraft, hjälpa 
mjölkproducenterna att förbereda sig för framtida utmaningar på de internationella 
marknaderna och samtidigt ge inkomststöd i form av direktstöd.

Det är värt att notera att den asymmetriska utvecklingen för producent- och 
konsumentpriserna har skapat oro när det gäller hur konkurrensens fungerar inom 
livsmedelskedjan ”från gård till bord”. Jordbrukarna har och kommer även att ha fortsatt 
tillgång till landsbygdsutvecklingsåtgärder som stöd för omstruktureringar och för att kunna 
anpassa sig till de nya marknadsvillkoren. Det mjölkrelaterade stödet till mjölkproducenterna 
avvecklas gradvis.

Kommissionen anser att fenomenet med stabila nominella priser och sjunkande reella priser
var vanligt inom mjölksektorn. Dessutom måste prisutvecklingen bedömas även mot 
bakgrund av utvecklingen på den internationella marknaden, och prisskillnaden jämfört med 
världsmarknadspriset måste minskas.

Det bör betonas att den ökade produktionskapaciteten i vissa tredjeländer har uppmuntrat 
EU:s producenter att fokusera på att utveckla och utöka högvärdesmarknader för produkter 
där EU har en mer varaktig konkurrensfördel – det kan till exempel gälla ost.

Slutligen är det viktigt att reformen beaktar den socioekonomiska dimensionen i 
landsbygdsområdena.

Kommissionen avser att genomföra en rad initiativ på förslag av en högnivågrupp för 
livsmedelsindustrins konkurrenskraft i syfte att få livsmedelskedjans att fungera bättre och 
övervaka livsmedelspriserna. Dessutom kommer nationella konkurrensmyndigheter att 
genomföra en samtidig övervakning och uppgiftsinsamling för att göra en snabböversyn av 
mejerimarknaderna och ge marknadsaktörerna bättre insyn.
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Även den specifika situationen i bergsregionerna kommer att behandlas i ett arbetsdokument 
från kommissionen som ska läggas fram i november 2009, med beaktande av revisionsrättens 
särskilda rapport nr 4/2003.

Samtidigt är kommissionen övertygad om att åtgärder bör vidtas på lagstiftningsnivån genom 
övervakning av miljöskyddsnormernas efterlevnad, och på incitamentsnivån genom stöd för 
införande av miljövänligare jordbruksmetoder.

6. Kommentarer och rekommendationer från föredraganden för infogande i 
resolutionen om ansvarsfrihet för budgetåret 2008 – Kommissionen

1. Europaparlamentet påminner revisionsrätten om att jämvikt på marknaden, stabila 
priser, en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen och förbättrad 
konkurrenskraft för de europeiska mjölkprodukterna kan uppnås på flera sätt.

2. Europaparlamentet hänvisar till att revisionsrätten i en särskild rapport från 2001 
rekommenderade att mjölkkvoterna skulle slopas. Denna rekommendation har följts 
av rådet, kommissionen och Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar revisionsrätten 
att inte skapa förvirring avseende den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling 
och uppmanar kommissionen att fortsätta genomförandet av de politiska besluten för 
att undvika onödig förvirring i mjölksektorn.

3. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten är särskilt oroad över konsekvenserna i 
bergsområden och mindre gynnade områden. Denna oro delas av parlamentet, men 
föredraganden påminner revisionsrätten om att mjölkkvoter och jordbruksstöd inte bör 
vara instrument inriktade på att ta hänsyn till dessa områdens intressen. 
EU:s landsbygdsutvecklingspolitik och subventioner används – och bör användas – för 
att hantera dessa problem.

4. Europaparlamentet håller inte med om att EU:s mjölkmarknad i första hand bör 
inriktas på den inre marknaden och inte sikta på att vara konkurrenskraftig på 
världsmarknaderna. Den globala konkurrensen är en realitet som EU måste acceptera. 
EU:s mjölkproducenter bör kunna hålla jämna steg med världsmarknaden när denna 
liberaliseras. På lång sikt kommer jordbrukarnas konkurrenskraft i förhållande till 
världsmarknaden att vara ett sätt för dem att öka sitt välstånd. Att inte försöka bli en 
del av detta kommer att leda till oacceptabel användning av allmänna medel och på 
lång sikt till minskning av de europeiska mjölkproducenternas intäkter.

5. Europaparlamentet delar revisionsrättens åsikt att det är nödvändigt att löpande 
övervaka utvecklingen på mjölkmarknaden och rekommenderar därför kommissionen 
att fortsätta det förtjänstfulla arbetet.

6. Europaparlamentet erinrar dessutom om att de olika målen i den gemensamma 
jordbrukspolitiken är oförenliga och anser att det mer än någonsin behövs en 
detaljerad och ingående diskussion om syftet med denna politik.


