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Luxembourg, 2019. október 22. 

Az Európai Számvevőszék a rendkívüli tejpiaci intézkedéseket 
vizsgálja 

Az Európai Számvevőszék jelenleg vizsgálja azokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyeket az 
Európai Unió 2014 és 2017 között hozott a tejpiac zavarainak leküzdése érdekében. 
A számvevők azt értékelik, hogy az intézkedéseket, amelyekre mintegy 740 millió eurót 
fordítottak az Unió költségvetéséből, megfelelően tervezték-e meg és azok kellően enyhítették-
e a zavarok hatásait. A számvevők emellett az is ellenőrzik, hogy az Európai Bizottság és a 
tagállamok immár jobban fel vannak-e készülve a jövőben fellépő tejpiaci zavarokra. 

A tejtermelés értékét tekintve az Unió legjelentősebb mezőgazdasági ágazata (2018-ban 
58 milliárd euró), amely az összes mezőgazdasági termelésnek jelenleg körülbelül 14%-át teszi ki. 
A tejárak fenntarthatatlan szintre való csökkenését az ún. „biztonsági hálót” alkotó 
intézkedésekkel tudják megelőzni, ezek révén ugyanis a felesleg egy részét átmenetileg 
kivonhatják a piacról, többek között úgy, hogy a vajat és a sovány tejport a köz- és magánszféra 
felvásárolja és elraktározza. 

A 2014–2015-ös időszakban az uniós tejtermelők árai literenként mintegy 10 eurócenttel, 
körülbelül 30 centre estek vissza. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a tejpiacon a kereslet és a 
kínálat közötti világszintű egyensúlyhiány miatt zavarok alakultak ki – amiben szerepet játszott az 
Unióból származó agrár- és élelmiszeripari termékeket érintő oroszországi importtilalom is –, 
ezért a „biztonsági hálót” alkotó intézkedéseket kiegészítve rendkívüli intézkedéseket is hozott. 
Az intézkedések célja ideiglenesen rendkívüli támogatás biztosítása volt a zavarok által leginkább 
érintett állattenyésztők és tejtermelők számára. A tagállamok az uniós finanszírozást nemzeti 
költségvetésükből is kiegészíthették. 

„A tejtermelők jövedelme rendkívüli mértékben visszaesett – jelentette ki Nikolaos Milionis, az 
ellenőrzést vezető számvevőszéki tag. – Vizsgálatunk arra irányul, hogy az uniós költségvetés 
forrásait megfelelően használták-e fel a válság leküzdésére, illetve hogy a Bizottság felkészült-e a 
jövőbeli piaci zavarokra.” 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé a tejpiac 2014–2017-es zavarai 
kapcsán tett uniós válaszintézkedéseket vizsgáló ellenőrzéséről. A Számvevőszék ellenőrzési 
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előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, 
illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

A számvevők megvizsgálják a bizottsági stratégiákat és a tagállami adatokat, valamint 
információkat gyűjtenek a mezőgazdasági termelőktől, a szakmai szervezetektől és a tejágazattól. 
Az ellenőrzés keretében ellátogatnak Franciaországba, Olaszországba, Írországba és 
Finnországba, ahol az intézkedések gyakorlati megvalósulását vizsgálják meg. 

A szerkesztők figyelmébe 

A jelentés közzétételére a tervek szerint 2020 vége felé kerül sor. 

A fő tehéntej-termelő országok Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Hollandia, 
Lengyelország és Olaszország. A tejgazdaságokban feldolgozott tej kétharmadát sajt- és 
vajgyártásra használják fel. 

2015. március 31-ig az Unió tejkvótákon alapuló rendszert működtetett, amelynek célja a teljes 
uniós tejtermelés maximalizálása volt. A 2015–2017-es időszakban a biztonsági hálóra 45,3 millió 
eurót bocsátottak rendelkezésre az uniós költségvetésből. 
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