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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2019 

Οι ελεγκτές της ΕΕ εξετάζουν τα έκτακτα μέτρα στην αγορά 
γάλακτος 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει επί του παρόντος τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η 
ΕΕ, προκειμένου να αντισταθμίσει τις διαταραχές στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων την 
περίοδο 2014-2017. Οι ελεγκτές αξιολογούν κατά πόσον τα συγκεκριμένα μέτρα, το κόστος 
των οποίων ανήλθε σε περίπου 740 εκατομμύρια ευρώ και καλύφθηκε από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, σχεδιάστηκαν καταλλήλως και μετρίασαν επαρκώς τις επιπτώσεις των 
διαταραχών της αγοράς. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν επίσης αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη είναι τώρα καλύτερα προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν μελλοντικές 
διαταραχές στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Η παραγωγή γάλακτος, ως γεωργικός τομέας της ΕΕ, κατατάσσεται πρώτη από άποψη αξίας 
(58 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018), αντιπροσωπεύοντας επί του παρόντος το 14 % περίπου της 
γεωργικής παραγωγής. Προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση των τιμών των γαλακτοκομικών 
προϊόντων σε μη βιώσιμα επίπεδα, εφαρμόζονται ως «δίχτυ ασφαλείας» μέτρα για την 
προσωρινή απόσυρση ορισμένων πλεονασμάτων από την αγορά. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται η δημόσια και ιδιωτική αγορά και η αποθεματοποίηση βουτύρου και 
αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη.  

Την περίοδο 2014-2015, οι τιμές παραγωγού γάλακτος στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 10 λεπτά ανά 
λίτρο, διαμορφούμενες σε περίπου 30 λεπτά. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η διαταραχή της αγοράς 
στον τομέα του γάλακτος προήλθε από την παγκόσμια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης, στην οποία συνέβαλε και η ρωσική απαγόρευση εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων προερχόμενων από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, το «δίχτυ ασφαλείας» χρειάστηκε να 
συμπληρωθεί με έκτακτα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα αποσκοπούσαν στην παροχή προσωρινής 
έκτακτης βοήθειας στους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς γάλακτος που πλήττονταν 
περισσότερο από τις διαταραχές. Τα κράτη μέλη μπορούσαν να συμπληρώσουν τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ με πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. 

«Οι παραγωγοί γάλακτος υπέστησαν πλήγμα από τη σημαντική πτώση των εισοδημάτων τους,» 
δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του συγκεκριμένου ελέγχου. 
«Θα αναλύσουμε αν δαπανήθηκε ορθά ο προϋπολογισμός που διέθεσε η ΕΕ για να τους 

https://www.eca.europa.eu/
mailto:press@eca.europa.eu


2 

 EL 

βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την κρίση, καθώς και αν η Επιτροπή είναι πλέον καλά 
προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μελλοντικές διαταραχές της αγοράς.» 

Οι ελεγκτές δημοσιεύουν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την 
αντιμετώπιση των διαταραχών στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων την περίοδο 2014-2017. 
Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την 
πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου.  

Οι ελεγκτές θα αναλύσουν την πολιτική της Επιτροπής και τα δεδομένα των κρατών μελών, και 
θα συγκεντρώσουν πληροφορίες από γεωργούς, επαγγελματικές οργανώσεις και τη βιομηχανία 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα πραγματοποιήσουν επίσης επισκέψεις ελέγχου στη Γαλλία, την 
Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία ώστε να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν 
τα μέτρα.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα τέλη του 2020. 

Οι κύριοι παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Ιταλία. Τα δύο τρίτα των συνολικών ποσοτήτων γάλακτος που 
μεταποιούνται στις γαλακτοκομικές μονάδες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τυριού και 
βουτύρου.  

Έως τις 31 Μαρτίου 2015, η ΕΕ χρησιμοποιούσε ένα σύστημα ποσοστώσεων, το οποίο επιδίωκε 
την επιβολή ανώτατων ορίων στη συνολική παραγωγή γάλακτος. Ο προϋπολογισμός που 
διέθεσε η ΕΕ για το δίχτυ ασφαλείας την περίοδο 2015-2017 ήταν 45,3 εκατομμύρια ευρώ. 
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