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Pressmeddelande 
Luxemburg den 22 oktober 2019 

EU:s revisorer granskar undantagsåtgärder till stöd för 
mjölkmarknaden 

Europeiska revisionsrätten granskar de undantagsåtgärder som EU vidtog för att motverka 
störningarna på mejerimarknaden mellan 2014 och 2017. Revisorerna ska bedöma om 
åtgärderna, som kostade EU omkring 740 miljoner euro, hade utformats väl och mildrade 
effekterna av störningarna på ett lämpligt sätt. Revisorerna kommer också att kontrollera om 
Europeiska kommissionen och medlemsstaterna nu har en bättre beredskap för framtida 
störningar på mejerikmarknaden. 

Mjölksektorn är EU:s största jordbrukssektor sett till värdet (58 miljarder euro 2018) och står för 
närvarande för omkring 14 % av jordbrukets produktion. För att förhindra att mejeripriserna 
sjunker till ohållbara nivåer, har åtgärder – kallade ”skyddsnätet” – vidtagits för att tillfälligt 
avlägsna vissa överskott från marknaden. De inbegriper inköp och lagring av smör och 
skummjölkspulver genom offentliga och privata aktörer.  

Mellan 2014 och 2015 minskade mjölkproducentpriserna i EU med runt 10 cent per liter till 
omkring 30 cent. Kommissionen ansåg att mjölksektorn stod inför marknadsstörningar på grund 
av en världsomspännande obalans mellan tillgång och efterfrågan, där det ryska förbudet mot 
import av jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i EU spelade en roll. Därför vidtog den 
undantagsåtgärder som ett komplement till ”skyddsnätet”. Åtgärderna syftade till att ge tillfälligt 
extraordinärt stöd till de boskapsuppfödare och mjölkproducenter som drabbats värst av 
störningarna. Medlemsstaterna kunde komplettera EU-finansieringen med nationella medel. 

”Mjölkproducenterna drabbades av en betydande intäktsminskning”, sade Nikolaos Milionis, den 
ledamot av revisionsrätten som leder revisionen. ”Vi kommer att analysera om EU-budgeten 
användes väl för att hjälpa dem att övervinna krisen och om kommissionen har beredskap för 
framtida marknadsstörningar.” 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av revisionen av EU:s svar på störningarna 
på mejerimarknaden 2014–2017. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas.  
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Revisorerna kommer att analysera kommissionens politik och medlemsstaternas uppgifter samt 
samla in information från jordbrukare, branschorganisationer och mejeriindustrin. De kommer 
även att göra granskningsbesök i Frankrike, Italien, Irland och Finland för att undersöka hur 
åtgärderna omsattes i praktiken.  

Meddelande till redaktörer 

Rapporten ska enligt planerna offentliggöras i slutet av 2020. 

De största producenterna av komjölk är Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, 
Nederländerna, Polen och Italien. Två tredjedelar av all den mjölk som mejerierna bearbetar 
används till att framställa ost och smör.  

Fram till den 31 mars 2015 hade EU ett system med mjölkkvoter som syftade till att sätta ett tak 
för EU:s totala mjölkproduktion. EU:s budget för skyddsnätet uppgick till 45,3 miljoner euro 
under perioden 2015–2017. 
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