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Luxembourg, den 22. oktober 2019

EU-revisorerne undersøger ekstraordinære foranstaltninger på
mælkemarkedet
Den Europæiske Revisionsret er ved at undersøge de ekstraordinære foranstaltninger, som EU
traf for at afhjælpe forstyrrelserne på mælkemarkedet mellem 2014 og 2017. Revisorerne vil
vurdere, om disse foranstaltninger, som beløb sig til ca. 740 millioner euro fra EU's budget, var
udformet korrekt og afbødede virkningerne af forstyrrelserne tilstrækkeligt. Revisorerne vil
også undersøge, om Europa-Kommissionen og medlemsstaterne nu er bedre forberedt på
fremtidige forstyrrelser på markedet for mejeriprodukter.
Mælkesektoren er EU's største landbrugssektor målt i værdi (58 milliarder euro i 2018) og udgør
på nuværende tidspunkt ca. 14 % af landbrugsproduktionen. For at forhindre mejeripriserne i at
falde til uholdbare niveauer, er der iværksat foranstaltninger - det såkaldte "sikkerhedsnet" - for
midlertidigt at fjerne nogle overskud fra markedet. Foranstaltningerne omfatter offentlige og
private indkøb og oplagring af smør og skummetmælkspulver.
Mellem 2014 og 2015 faldt mælkeproducentpriserne i EU med ca. 10 cent pr. liter til ca. 30 cent.
Kommissionen var af den opfattelse, at mælkesektoren var udsat for markedsforstyrrelser på
grund af en global ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvor det russiske importforbud mod
EU's landbrugsprodukter spillede en rolle. Den traf derfor ekstraordinære foranstaltninger for at
supplere "sikkerhedsnettet". Disse foranstaltninger skulle yde midlertidig ekstraordinær bistand
til de husdyravlere og mælkeproducenter, der var mest påvirket af forstyrrelserne.
Medlemsstaterne kunne supplere EU-finansieringen over deres nationale budgetter.
"Mælkeproducenterne blev ramt af et betydeligt fald i deres indtægter," siger Nikolaos Milionis,
det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "Vi vil analysere, om EU's
budget blev anvendt fornuftigt til at hjælpe dem med at overvinde krisen, og om Kommissionen er
forberedt på fremtidige forstyrrelser på markedet."
Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om den kommende revision vedrørende EU's
reaktion på forstyrrelserne på mælkemarkedet i 2014-2017. Orienteringer om kommende
revisioner oplyser om igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en
informationskilde for personer med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på www.eca.europa.eu
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Revisorerne vil analysere Kommissionens politik og medlemsstaternes data samt indsamle
oplysninger fra landbrugere, erhvervsorganisationer og mælkeindustrien. De vil også aflægge
revisionsbesøg i Frankrig, Italien, Irland og Finland for at undersøge, hvordan foranstaltningerne
blev gennemført.
Bemærkninger til redaktører
Beretningen forventes offentliggjort hen imod slutningen af 2020.
De største producenter af komælk er Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Nederlandene,
Polen og Italien. To tredjedele af al den mælk, som mejerierne forarbejder, bruges til at fremstille
ost og smør.
Indtil den 31. marts 2015 opererede EU med en mælkekvoteordning, som havde til formål at
lægge loft over EU's samlede mælkeproduktion. EU's budget for sikkerhedsnettet var på
45,3 millioner euro for perioden 2015-2017.
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