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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η κατάσταση στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων το 2009
ΕΝΤΟΛΗ:
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου, «το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο συζήτησε την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς γαλακτοκοµικών. Κάλεσε την
Επιτροπή να υποβάλει λεπτοµερή ανάλυση αγοράς εντός των δύο εποµένων µηνών,
συµπεριλαµβανοµένων πιθανών λύσεων για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκοµικών,
µε ταυτόχρονη συµµόρφωση προς τα αποτελέσµατα του “τσεκ απ”».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Η κατάσταση στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων επιδεινώθηκε σηµαντικά τους
τελευταίους 12 µήνες. Μετά από µια ραγδαία αύξηση των τιµών το 2007 παράλληλα µε τις εν
γένει υψηλές τιµές των τροφίµων, οι τιµές µειώθηκαν αισθητά πλήττοντας το εισόδηµα των
παραγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων. Οι τιµές για το γάλα που παραδίδεται στα
γαλακτοκοµεία µειώθηκαν από 30-40c/l στην ΕΕ-27 σε σταθµισµένο µέσο όρο 24c/l, ενώ οι
τιµές πολλών παραγωγών έφθασαν σε 20-21c/l ή χαµηλότερα. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε
σηµαντικές ανησυχίες µεταξύ των παραγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων που οδήγησαν σε
πολλές διαδηλώσεις.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει τη διαδικασία της µεταρρύθµισης στον τοµέα
γαλακτοκοµικών προϊόντων έως τον διαγνωστικό έλεγχο (“τσεκ απ”), δεδοµένου ότι το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδιόρισε ότι τα αποτελέσµατα του διαγνωστικού ελέγχου θα
χρησιµεύσουν ως βάση για την εξέταση περαιτέρω µέτρων. Περιέχει ανάλυση της
κατάστασης στην αγορά της ΕΕ και στη διεθνή αγορά, συνοπτική παρουσίαση των µέτρων
που προτείνονται από την Επιτροπή για τη στήριξη της αγοράς, παρουσίαση άλλων µέσων
που έχουν στη διάθεσή τους η Επιτροπή και τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της ισχύουσας
νοµοθεσίας καθώς και διάφορες προτάσεις για περαιτέρω ανάληψη δράσεων και συζήτηση.
Συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο παρέχει
λεπτοµερέστερες πληροφορίες.
2.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

2.1.

Ατζέντα 2000 και η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ το 2003

Η µεταρρύθµιση του γαλακτοκοµικού τοµέα, σύµφωνα µε τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ εν
γένει, αποσκοπούσε σε µεγαλύτερο προσανατολισµό παραγωγής στην αγορά. Ως εκ τούτου,
τα µέτρα παρέµβασης καθορίστηκαν εκ νέου, ενώ εφαρµόστηκαν σταδιακά χαµηλότερες
τιµές παρέµβασης. Ως αντιστάθµιση, κατανεµήθηκε στους παραγωγούς γαλακτοκοµικών
προϊόντων ποσό ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ ως άµεση στήριξη στο εισόδηµά τους,
συνδεδεµένη µε την παραγωγή. Η ενίσχυση αυτή είναι τώρα πλήρως αποσυνδεδεµένη και
υπόκειται στην τήρηση προτύπων στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και
του περιβάλλοντος (πολλαπλή συµµόρφωση). Επίσης, οι ποσότητες που αγοράστηκαν σε
τιµή παρέµβασης (η αγορά από την Κοινότητα πλεονασµάτων στην αγορά σε σταθερές τιµές)
περιορίζονταν σε 30.000 τόνους βουτύρου και 109.000 τόνους αποκορυφωµένου γάλακτος σε
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σκόνη ετησίως. Η Επιτροπή µπορεί, ωστόσο, να συνεχίσει να αγοράζει σε τιµές παρέµβασης
και οι αγορές αυτές θα µπορούσαν να αφορούν πολύ µεγαλύτερες ποσότητες, εφόσον το
απαιτεί η κατάσταση στην αγορά. Τέλος, οι ποσοστώσεις γάλακτος αυξήθηκαν κατά 1,5%
και παρατάθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2015 (για ορισµένα κράτη µέλη το ποσοστό αυτό είναι
υψηλότερο και η προθεσµία συντοµότερη).
Όλα αυτά τα µέτρα πρέπει να συµβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και να
βοηθήσουν τους γαλακτοπαραγωγούς να προετοιµαστούν για την αντιµετώπιση των
µελλοντικών προκλήσεων σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας παράλληλα ενίσχυση στο
εισόδηµα µε άµεσες ενισχύσεις.
2.2.

∆ιαγνωστικός έλεγχος

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον διαγνωστικό έλεγχο και εν
αναµονή των τελικών αποφάσεων του διαγνωστικού ελέγχου, ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις στο
Συµβούλιο προκειµένου να αυξηθούν οι δυνατότητες παραγωγής. Ως αποτέλεσµα, οι
ποσοστώσεις αυξήθηκαν κατά 2%. Το αποτέλεσµα του διαγνωστικού ελέγχου επιβεβαίωσε
τη λογική των µεταρρυθµίσεων από το 1992. Οι ποσοστώσεις θα λήξουν το 2015. Για να
διασφαλισθεί ελεγχόµενη, σταδιακή και οµαλή κατάργηση, οι ποσοστώσεις αυξάνονται κατά
1% ετησίως από το 2009 έως το 2013, και εισάγεται πρόσθετο µέτρο (µείωση του
διορθωτικού συντελεστή της περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες) το οποίο αυξάνει περαιτέρω
το δυναµικό παραγωγής. Στην ιδανική περίπτωση, η «οµαλή προσγείωση» πρέπει να
διασφαλίζεται από σταδιακή µείωση της αξίας των ποσοστώσεων η οποία πρέπει να ισούται
µε µηδέν την 1η Απριλίου 2015. Ήδη σε πολλά κράτη µέλη στα οποία η παραγωγή είναι
χαµηλότερη από τις ποσοστώσεις τους, η αξία είναι χαµηλή ή σχεδόν µηδενική. Επιπλέον,
στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, η στήριξη της «αναδιάρθρωσης του
γαλακτοκοµικού τοµέα» αναγνωρίστηκε ως πρόσθετο θέµα προτεραιότητας, γεγονός που
επιτρέπει στα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν πρόσθετους πόρους που προκύπτουν από τη
διαφοροποίηση, για να βοηθήσουν τους παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων να
προετοιµαστούν για το τέλος των ποσοστώσεων.
Τέλος, συµφωνήθηκε ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει δύο εκθέσεις όσον αφορά την
αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων, πριν από τον ∆εκέµβριο του 2010 και τον ∆εκέµβριο του
2012, προκειµένου να εξετάσει εάν απαιτούνται πρόσθετα µέτρα για τη διασφάλιση της
οµαλής προσγείωσης, χωρίς να τεθεί υπό αµφισβήτηση η σταδιακή κατάργηση του
συστήµατος ποσοστώσεων.
3.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.1.

Η κατάσταση της αγοράς µέχρι τον Ιούλιο 2009

Η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ δεν έχει αυξηθεί λόγω των διαφόρων αυξήσεων των
ποσοστώσεων. Η συνολική παραγωγή γάλακτος έως τις 31 Μαρτίου 2009 εκτιµάται σε 4,2%,
κάτω από τη συνολική ποσόστωση. Η ζήτηση, ωστόσο, έχει µειωθεί τόσο στην ΕΕ όσο και
στην παγκόσµια αγορά. Η µείωση της ζήτησης στην ΕΕ αφορούσε κυρίως προϊόντα
ποιότητας όπως το τυρί, το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου ότι πάνω από το 40%
του γάλακτος στην ΕΕ µεταποιείται σε τυρί.
Η παγκόσµια αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας, λόγω του ότι οι
συναλλασσόµενες ποσότητες είναι χαµηλές σε σχέση µε τη συνολική παραγωγή και
κατανάλωση. Οι τιµές στις παγκόσµιες αγορές µειώθηκαν σηµαντικά λόγω του συνδυασµού
της αύξησης της παραγωγής από άλλους προµηθευτές (Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία,
Αργεντινή, Βραζιλία και µέχρι πρόσφατα επίσης οι ΗΠΑ) και της µείωσης της παγκόσµιας
ζήτησης που συνδέεται µε την οικονοµική κρίση.
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Η µείωση της ζήτησης στην ΕΕ και η πτώση των τιµών στην παγκόσµια αγορά είχαν άµεση
επίπτωση στις τιµές της αγοράς της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η τιµή του γάλακτος έπεσε σε
επίπεδο 21c/l και ακόµη χαµηλότερα σε ορισµένα κράτη µέλη (για περισσότερες
πληροφορίες βλέπε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής).
3.2.

Τιµές στην ΕΕ

Το 2007, οι τιµές στην παγκόσµια αγορά αυξήθηκαν σηµαντικά πάνω από το επίπεδο των
τιµών παρέµβασης της ΕΕ και οι τιµές στην ΕΕ ακολούθησαν την ίδια τάση. Στο δεύτερο
εξάµηνο του 2008, οι τιµές στην παγκόσµια αγορά έπεσαν κάτω από τα επίπεδα παρέµβασης
της ΕΕ, γεγονός που ενισχύθηκε από την εξασθένηση του αµερικανικού δολαρίου, και οι
τιµές στην ΕΕ σηµείωσαν αντίστοιχα εκ νέου πτώση. Η Επιτροπή εφάρµοσε µέτρα στήριξης
τα οποία εµπόδισαν τις τιµές στην ΕΕ να µειωθούν ακόµη περισσότερο.
Οι µέσες τιµές του µη επεξεργασµένου γάλακτος στην ΕΕ ήταν ανέκαθεν ελαφρώς ανώτερες
από την τιµή στήριξης για το ισοδύναµο γάλακτος (βλέπε γράφηµα κατωτέρω). Η µείωση του
επιπέδου παρέµβασης είχε µικρές συνέπειες µετά τη µεταρρύθµιση του 2003 και οι τιµές
αυξήθηκαν σηµαντικά το 2007/8. Ωστόσο, το σηµερινό χαµηλότερο επίπεδο της ζήτησης
δηµιούργησε ανισορροπία στην αγορά και οι τιµές έπεσαν και έχουν προσεγγίσει την τιµή
στήριξης για το ισοδύναµο γάλακτος, η οποία είναι σαφώς χαµηλότερη από εκείνη που ίσχυε
πριν από τη µεταρρύθµιση του 2003.
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Στην ισχύουσα µέση τιµή γάλακτος στην ΕΕ που είναι περίπου 24 c/l, µε σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των κρατών µελών (βλέπε λεπτοµέρειες όσον αφορά τις εθνικές τιµές στο
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής), οι γεωργοί καλύπτουν ακόµη τα διάφορα
έξοδά τους. ∆εδοµένου ότι οι ζωοτροφές, τα λιπάσµατα και λοιπές εισροές έχουν αγοραστεί
ενδεχοµένως στην αρχή του έτους και το χόρτο υπάρχει ακόµη εύκολα διαθέσιµο σε πολλές
περιοχές, οι γεωργοί συνεχίζουν να παράγουν γάλα προκειµένου να είναι σε θέση να
πληρώνουν µεγαλύτερο µέρος των πάγιων εξόδων τους, τα οποία δεν καλύπτονται για
πολλούς γεωργούς.

EL

4

EL

3.3.

Τιµές καταναλωτή έναντι τιµών παραγωγού

Η ραγδαία αύξηση των τιµών βασικών αγαθών κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου του
2007 προκάλεσε ταχεία αύξηση των τιµών στην παραγωγή γάλακτος και ισχυρή αύξηση των
τιµών καταναλωτή, οι οποίες την άνοιξη του 2008 έφθασαν στο αποκορύφωµά τους.
Αντίθετα, η αισθητή µείωση των τιµών του γάλακτος και των βασικών γαλακτοκοµικών
προϊόντων από το τέλος του 2007 (-39% για το βούτυρο, -49% για το αποκορυφωµένο γάλα
σε σκόνη, -18% για το τυρί, -31% για το γάλα) προκάλεσε ελαφρά µείωση των τιµών
καταναλωτή των γαλακτοκοµικών προϊόντων κατά περίπου 2%. Η απουσία προσαρµογής
των τιµών καταναλωτή στην πτώση των τιµών εκ του εργοστασίου είναι ακόµη πιο αισθητή
όταν αξιολογείται σε µεγαλύτερη περίοδο: ενώ οι τιµές εκ του εργοστασίου των
περισσότερων γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι επί του παρόντος χαµηλότερες από τα
επίπεδα στα οποία είχαν φθάσει πριν από την ραγδαία αύξηση των τιµών, οι τιµές
καταναλωτή των γαλακτοκοµικών προϊόντων παρέµειναν υψηλές (πάνω από το 14% πριν
από την αύξηση των τιµών).
Θα µπορούσαν να υπάρχουν διάφοροι λόγοι που θα εξηγούσαν γιατί οι τιµές καταναλωτή του
γάλακτος παρέµειναν σταθερές ενώ οι τιµές του µη επεξεργασµένου γάλακτος και οι τιµές εκ
του εργοστασίου µειώθηκαν, δεδοµένου ότι το γάλα αποτελεί έναν µόνο από τους παράγοντες
εξόδων στις τιµές καταναλωτή των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Ωστόσο, το εύρος, η
καθυστέρηση και η ασυµµετρία όσον αφορά την προσαρµογή προς τα κάτω των τιµών
καταναλωτή των γαλακτοκοµικών προϊόντων – φαινόµενα ιδιαίτερα έντονα σε ορισµένα
κράτη µέλη – δείχνουν σαφώς ότι η αλυσίδα εφοδιασµού των γαλακτοκοµικών προϊόντων
στην ΕΕ δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά. Το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν µπορούν να
επωφελούνται από χαµηλότερες τιµές παρεµποδίζει την ανάπτυξη της ζήτησης των
γαλακτοκοµικών προϊόντων και συνεπώς αποδυναµώνει τον ρυθµό ανάκτησης του
γαλακτοκοµικού τοµέα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί εποµένως σοβαρές ανησυχίες όσον
αφορά την κατανοµή της προστιθέµενης αξίας στην αλυσίδα µεταξύ των γεωργών, των
επιχειρήσεων µεταποίησης γάλακτος, της γαλακτοβιοµηχανίας και του λιανικού εµπορίου.
Γράφηµα 2: Εξέλιξη του δείκτη τιµών σε διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού των
γαλακτοκοµικών προϊόντων στην ΕΕ (Ιανουάριος 2000=100)
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Σηµείωση: Οι τιµές καταναλωτή για την κατηγορία «γάλα τυρί και αυγά» δεν καλύπτουν την τιµή καταναλωτή
του βουτύρου.

Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της αλυσίδας εφοδιασµού των
γαλακτοκοµικών προϊόντων φαίνεται ουσιαστική για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς
της, την άµβλυνση της πτώσης των τιµών παραγωγού και για τη διασφάλιση ότι οι
διακυµάνσεις των τιµών µετακυλίονται στους τελικούς καταναλωτές. Προς τον σκοπό αυτό,
είναι αναγκαίο να επιλυθούν ορισµένα προβλήµατα, ιδίως η έλλειψη πλήρων και αξιόπιστων
στοιχείων όσον αφορά τις τιµές και τα περιθώρια στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας.
Μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη κατανόηση της κατανοµής της προστιθέµενης αξίας και
της µετακύλισης των τιµών, και σαφέστερη εικόνα των διαρθρωτικών παραγόντων θα
αποτελούσαν ένα σηµαντικό πρώτο βήµα για τον καθορισµό των κατάλληλων µέτρων τα
οποία θα µπορούσαν να συµβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της αλυσίδας
εφοδιασµού των γαλακτοκοµικών προϊόντων και να διασφαλίσουν δίκαια αποτελέσµατα για
κάθε φορέα (βλέπε σηµείο 10). Αυτό θα µπορούσε επίσης να συµβάλει στην ενίσχυση της
αντισταθµιστικής ισχύος των ενδιαφεροµένων φορέων.
3.4.

Εξελίξεις της αγοράς: από βραχυπρόθεσµα έως µεσοπρόθεσµα

Οι βραχυπρόθεσµες προοπτικές κυριαρχούνται από την οικονοµική κρίση. Οι προοπτικές για
τις αγορές τυριού και νωπών γαλακτοκοµικών προϊόντων µε προστιθέµενη αξία
προσδιορίζονται από την περιορισµένη ζήτηση σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσµια κλίµακα και
προβλέπουν µείωση της παραγωγής το 2009 και ελάχιστη βελτίωση το 2010 η οποία
ευνοείται από µια ελαφριά ανάκτηση της ζήτησης. ∆εδοµένου ότι βραχυπρόθεσµα δεν
προβλέπεται ικανοποιητική ανάκαµψη των τιµών στην αγορά της ΕΕ και στην παγκόσµια
αγορά, η σώρευση αποθεµάτων παρέµβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη αναµένεται να συνεχισθεί το 2009 και το 2010. Επιπλέον, οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή µπορούν, αρχικά να συµβάλουν στην εξισορρόπηση της αγοράς της ΕΕ, παρότι η
χαµηλή παγκόσµια ζήτηση και ο ισχυρός ανταγωνισµός των εξαγωγέων που εφαρµόζουν
χαµηλότερες τιµές περιορίζουν το δυναµικό εξαγωγής της ΕΕ.
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Οι µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προοπτικές για την αγορά γαλακτοκοµικών
προϊόντων της ΕΕ αναµένεται να παραµείνουν θετικές ενόψει της ενδεχόµενης οικονοµικής
ανάκαµψης, η οποία θα πρέπει να συµβάλει στη στήριξη της αύξησης της ζήτησης
γαλακτοκοµικών προϊόντων µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία.
4.

Η ΖΗΤΗΣΗ

4.1.

∆ράσεις που αναλαµβάνει η Επιτροπή: µέτρα στήριξης της αγοράς

Η Επιτροπή αναγνώρισε γρήγορα τη σοβαρότητα της κατάστασης της αγοράς
γαλακτοκοµικών προϊόντων λόγω της αναµενόµενης εποχικής αύξησης των παραδόσεων
γάλακτος κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους και αποφάσισε συνεπώς να ακολουθήσει µια
ενεργή πολιτική στήριξης:
α) Η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση του βουτύρου ξεκίνησε στις αρχές
Ιανουαρίου, δύο µήνες νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως. Εφαρµόζεται µέχρι τις 15 Αυγούστου, και
έως τις 28 Ιουνίου είχαν αποθηκευθεί 105.800 τόνοι, 14.000 τόνοι λιγότεροι απ’ ό,τι το 2008.
β) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή επανεργοποιήθηκαν για όλα τα βασικά γαλακτοκοµικά
προϊόντα στους συνήθεις προορισµούς στις 23 Ιανουαρίου (σε πλήρη συµφωνία µε τις
διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ). Από την εισαγωγή των επιστροφών και µετά, η ΕΕ ήταν σε
θέση να διατηρήσει τις εξαγωγές περίπου στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος. Ωστόσο,
τον Ιούνιο σηµειώθηκε έντονη µείωση υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής,
που θα µπορούσε να σηµαίνει νέα µείωση της ζήτησης στην παγκόσµια αγορά.
γ) Οι αγορές στην παρέµβαση ξεκίνησαν την 1η Μαρτίου για το βούτυρο και το
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη:
– 81.900 τόνοι βουτύρου αγοράστηκαν, ήτοι περίπου 8% της παραγωγής βουτύρου από
Ιανουάριο έως Ιούνιο. Πάνω από το ανώτατο όριο των 30.000 τόνων, για το οποίο ισχύει
σταθερή τιµή, έγιναν δεκτές προσφορές µέχρι 99,2% της σταθερής τιµής αναφοράς 2.218
ευρώ/τόνο.
– 231.000 τόνοι αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη αγοράστηκαν, ήτοι περίπου 43,5%
της παραγωγής αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2009.
Πάνω από το ανώτατο όριο των 109.000 τόνων, για το οποίο ισχύει σταθερή τιµή, έγιναν
δεκτές προσφορές µέχρι την ανώτατη τιµή 98,9% της σταθερής τιµής αναφοράς 1.698
ευρώ/τόνο. Επίσης οι πληρωµές προκαταβλήθηκαν κατά 2 έως 3 µήνες.
Το απόθεµα βουτύρου 81.900 τόνων αντιστοιχεί σε 1,1% της γαλακτοπαραγωγής της ΕΕ και
το απόθεµα αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη 203.000 τόνων αντιστοιχεί σε 1,8% της
γαλακτοπαραγωγής της ΕΕ.
4.2.

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις

Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος των µέτρων που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται
περίπου σε 350 εκατοµµύρια ευρώ. Το σηµαντικότερο µέρος των εν λόγω δαπανών δεν έχει
ακόµη καταβληθεί (π.χ. η καθυστέρηση στην πληρωµή των επιστροφών µετά την έκδοση των
πιστοποιητικών). Ωστόσο, το εκτιµώµενο συνολικό κόστος των προβλεπόµενων µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένης της παράτασης της παρέµβασης (βλ. σηµείο 5) ανέρχεται σε πάνω από
600 εκατοµµύρια ευρώ.
4.3.

Άλλα µέτρα στήριξης των γαλακτοκοµικών προϊόντων

α) Πρότυπα εµπορίας
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Σύµφωνα µε τους ορισµούς της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα
(συµπεριλαµβανοµένου του γάλακτος, του βουτύρου, της κρέµας, του ορού γάλακτος, του
γιαουρτιού και του τυριού) πρέπει να παράγονται κατά 100% βάσει γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Η εµφάνιση στην αγορά υποκατάστατων προϊόντων όπως η αποµίµηση τυριού ή
παγωτού κατά την οποία οι λιπαρές ουσίες του γάλακτος αντικαθίστανται από φυτικά έλαια,
περιορίζουν περισσότερο τις εµπορικές διεξόδους των γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Όσον αφορά τις υφιστάµενες ονοµασίες των γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα κράτη µέλη
πρέπει να λάβουν ενεργά µέτρα για να εφαρµοστούν οι ορισµοί των γαλακτοκοµικών
προϊόντων προκειµένου να προληφθεί κάθε νέα ζηµία στην εν λόγω αγορά.
β) Άλλα µέτρα
Όσον αφορά τη διανοµή γάλακτος στα σχολεία, το καθεστώς έχει προσαρµοστεί πρόσφατα:
απλοποιήθηκε, επεκτάθηκε στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και το φάσµα των προϊόντων
διευρύνθηκε. Όσον αφορά το τελευταίο σηµείο, διεξάγονται συζητήσεις προκειµένου να
καταστεί το καθεστώς ελκυστικότερο (για παράδειγµα προσθέτοντας προϊόντα µε 75% γάλα
και 25% περιεκτικότητα σε φρούτα). Όσον αφορά την ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα
σε σκόνη για ζωοτροφές, σύµφωνα µε την ανάλυση η εν λόγω ενίσχυση στην παραγωγή δεν
δικαιολογείται από οικονοµική άποψη (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε το έγγραφο
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής).
5.

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

α) Άµεσες προκαταβολές
Η Επιτροπή θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να καταβάλουν έως το 70% των άµεσων
ενισχύσεων από τις 16 Οκτωβρίου αντί της 1ης ∆εκεµβρίου. Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης
να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ή δάνεια µε τις συνθήκες της αγοράς για
να βοηθήσουν τους γαλακτοπαραγωγούς που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας.
β) Προώθηση
Η Επιτροπή θα προτείνει σε συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης τον Ιούλιο έναν πρόσθετο
γύρο προγραµµάτων προώθησης γαλακτοκοµικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά, τα
οποία θα υποβληθούν στα κράτη µέλη έως τις 30 Σεπτεµβρίου, στη συνέχεια θα διαβιβαστούν
στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου, και η Επιτροπή θα λάβει αποφάσεις έως τις 15
∆εκεµβρίου (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής).
γ) Παρέµβαση
Στις 13 Ιουλίου η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση να συνεχισθούν οι αγορές στην παρέµβαση
βουτύρου και αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη µετά τον Αύγουστο, σε προσωρινή βάση
για την περίοδο εµπορίας 2009/10 και ενδεχοµένως 2010/11.
Τα αποθέµατα παρέµβασης θα παραµείνουν αποθηκευµένα έως ότου η εσωτερική αγορά ή η
παγκόσµια αγορά µπορέσει να τα απορροφήσει χωρίς διαταραχές.
δ) Ιδιωτική αποθεµατοποίηση
Η ιδιωτική αποθεµατοποίηση θα παραταθεί πέραν της 15ης Αυγούστου.
ε) Επιστροφές
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει επιστροφές κατά την εξαγωγή σε αντικειµενική βάση
για όσο διάστηµα χρειαστεί, λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγµατεύσεις.
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στ) Τριµηνιαία έκθεση
Η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Συµβούλιο ανά τρίµηνο έκθεση σχετικά µε την κατάσταση της
αγοράς γαλακτοκοµικών προϊόντων.
6.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Το προσχέδιο προϋπολογισµού για το 2010 αφήνει ένα θεωρητικό περιθώριο ελιγµών 1.000
εκατ. ευρώ για τα µέτρα στήριξης της αγοράς και τις άµεσες ενισχύσεις, αλλά από το ποσό
αυτό πρέπει να διατηρηθούν, σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
300 εκατ. ευρώ. Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνουν αργότερα αυτό
το έτος τον τελικό προϋπολογισµό για το 2010 και την απόφαση που εκκρεµεί για τη
χρηµατοδότηση 2.400 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη
της οικονοµίας. Το σχέδιο ανάκαµψης προβλέπει ήδη ότι ένα πρόσθετο ποσό ύψους 420
εκατ. ευρώ πρέπει να διατεθεί στο κεφάλαιο 2 το 2010 για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και
για µέτρα αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα.
Η δυνατότητα χρηµατοδότησης νέων µέτρων στήριξης στον τοµέα γαλακτοκοµικών
προϊόντων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2010 φαίνεται συνεπώς αρκετά
περιορισµένη. Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού το φθινόπωρο, η
Επιτροπή θα εξετάσει ασφαλώς όλες τις επιπτώσεις για τον προϋπολογισµό 2010 στη
διορθωτική επιστολή για τις γεωργικές δαπάνες. Όσον αφορά το οικονοµικό έτος 2011, το
περιθώριο ελιγµών είναι επίσης περιορισµένο, ιδίως λόγω της σταδιακής εισαγωγής των
άµεσων ενισχύσεων στην ΕΕ-12.
7.

MΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1.

Τροποποιήσεις όσον αφορά τη ρύθµιση για τις ποσοστώσεις

Η εισαγωγή τροποποιήσεων στο σύστηµα ποσοστώσεων δεν θα τηρούσε το αποτέλεσµα του
διαγνωστικού ελέγχου, δεδοµένου ότι τα θέµατα αυτά συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και αποκλείστηκαν µέτρα όπως π.χ. µείωση των
ποσοστώσεων κατά 5% ή πάγωµα των αυξήσεων ποσοστώσεων. Τα εν λόγω µέτρα δεν θα
είχαν άµεσα αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι δεν θα µπορούσαν να εφαρµοστούν πριν από το
νέο έτος ποσόστωσης την 1η Απριλίου 2010 λόγω της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των
παραγωγών.
7.2.

∆ιαχείριση ποσοστώσεων σε επίπεδο µεµονωµένου παραγωγού

Το σύστηµα ποσοστώσεων των γαλακτοκοµικών προϊόντων αφήνει ήδη ένα µεγάλο µέρος
στην αρχή της επικουρικότητας, παρέχοντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να
διαχειρίζονται εθνικές ποσοστώσεις βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και λαµβάνοντας υπόψη
τις ειδικές ανάγκες και δοµές τους (βλέπε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής).
Όσον αφορά την εφαρµογή των ποσοστώσεων σε ατοµικό επίπεδο στο πλαίσιο του ισχύοντος
κοινοτικού δικαίου, συνυπάρχουν δύο καταστάσεις:
1) σε περίπτωση υπέρβασης της εθνικής ποσόστωσης, τα κράτη µέλη µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το καθ’ υπέρβαση ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από τους
παραγωγούς για τη χρηµατοδότηση της εθελοντικής εγκατάλειψης της παραγωγής γάλακτος
ή την ανακατανοµή του σε οµάδες προτεραιότητας, αλλά
2) σε περίπτωση µη υπέρβασης της εθνικής ποσόστωσης, οι προκαταβολές που έχουν
εισπράξει τα κράτη µέλη επιστρέφονται στους µεµονωµένους παραγωγούς.
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Μια ενδεχόµενη λύση θα ήταν, σε προσωρινή βάση, να επιτραπεί στα κράτη µέλη να
χρησιµοποιούν τις εισπραχθείσες προκαταβολές και στη δεύτερη περίπτωση. Αυτό θα έδινε
τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να σταµατήσουν την παραγωγή επιβάλλοντας κυρώσεις στους
παραγωγούς οι οποίοι υπερβαίνουν την ατοµική ποσόστωση που τους έχει χορηγηθεί, προς
όφελος της αναδιάρθρωσης του τοµέα γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η Επιτροπή θα εξετάσει
τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικότερα η λύση αυτή.
7.3.

Πρόγραµµα σφαγής αγελάδων σε επίπεδο ΕΕ

Ο πιο άµεσος τρόπος µείωσης της προσφοράς είναι η εξάλειψη της παραγωγής πριν λάβει
χώρα µειώνοντας τον αριθµό των αγελάδων (όχι κατ’ ανάγκη ολόκληρα κοπάδια). Ωστόσο,
ένα άµεσο αποτέλεσµα µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν η σφαγή των αγελάδων
χρηµατοδοτείται από την ΕΕ. Θα είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η χρησιµοποίηση των
χρηµάτων των φορολογουµένων για ένα τέτοιο µέτρο (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε
το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής).
8.

MΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

8.1.

Αύξηση των τιµών παρέµβασης

Για πρώτη φορά από το 2003, οι τρέχουσες αγοραίες τιµές έφθασαν στο χαµηλότερο επίπεδο
της τιµής παρέµβασης που καθορίστηκε στο πλαίσιο της Ατζέντας 2000 και της
µεταρρύθµισης της ΚΓΠ του 2003. Ωστόσο, η αύξηση των τιµών παρέµβασης δεν αποτελεί
εναλλακτική λύση. Ένα τέτοιο µέτρο θα ισοδυναµούσε µε πλήρη ανατροπή των
µεταρρυθµίσεων της ΚΓΠ των τελευταίων 15 ετών οι οποίες είναι προσανατολισµένες στην
αγορά και διασφαλίζουν ότι οι µειωµένες τιµές παρέµβασης λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας
για εξαιρετικές περιστάσεις και δεν αποτελούν πάγιο χαρακτηριστικό της αγοράς. Ασφαλώς,
το µέτρο αυτό δεν θα ήταν σύµφωνο µε τον διαγνωστικό έλεγχο της ΚΓΠ, και δεδοµένου ότι
θα αύξανε την αξία των ποσοστώσεων, ενώ ο στόχος είναι να µειωθεί η αξία αυτή, όσο
πλησιάζει η λήξη των ποσοστώσεων.
Επιπλέον, θα ετίθεντο τόσο πολιτικά όσο και πρακτικά προβλήµατα, δεδοµένου ότι οι
παραγωγοί γαλακτοκοµικών προϊόντων έχουν λάβει αποσυνδεδεµένη ενίσχυση (3,5 c/kg)
βάσει των µειωµένων τιµών παρέµβασης. Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο της
αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης δεν µπορούν να επιστραφούν, δεδοµένου ότι από το 2004 και
µετά πολλοί κάτοχοι εκµεταλλεύσεων έχουν εγκαταλείψει την εκτροφή γαλακτοφόρων ζώων
και η πριµοδότηση στα γαλακτοκοµικά προϊόντα περιλαµβάνεται στην ενιαία ενίσχυση ανά
γεωργική εκµετάλλευση.
8.2.

Ανακατανοµή των άµεσων ενισχύσεων – ειδική στήριξη

Οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα
επιτρέψουν ορισµένο βαθµό ανακατανοµής των άµεσων ενισχύσεων µεταξύ των γεωργών,
των τοµέων και των περιφερειών σε ένα κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν
καθεστώτα για τη βελτίωση της ποιότητας και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων και για την
ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων. Ειδικότερα,
και για να αµβλυνθούν οι συνέπειες της σταδιακής εξόδου από το σύστηµα των
ποσοστώσεων γάλακτος, τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν ειδικές ενισχύσεις για
ευάλωτες περιοχές ή ευάλωτες δραστηριότητες στον γαλακτοκοµικό τοµέα.
Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν αποσυνδεδεµένα µέτρα (χορήγηση νέων
δικαιωµάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΚΕΕ ή αύξηση της αξίας τους) σε περιοχές που
επωφελούνται από προγράµµατα αναδιάρθρωσης ή ανάπτυξης, έως 10% των πιστώσεων του
ΚΕΕ και του ΚΕΣΕ, ήτοι περίπου 4.000 εκατ. ευρώ.
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Εντός του εν λόγω ορίου του 10%, 3,5% µπορεί να είναι συνδεδεµένα, δηλαδή 1.400 εκατ.
ευρώ.
Οι αποφάσεις των κρατών µελών όσον αφορά την ειδική στήριξη για το 2010 πρέπει να
κοινοποιηθούν έως την 1η Αυγούστου 2009. Ωστόσο, τα κράτη µέλη που επιθυµούν να
εφαρµόσουν ειδική στήριξη από το 2011 µπορούν να αναβάλουν την απόφαση έως την 1η
Αυγούστου του 2010. Ο κανονισµός του Συµβουλίου επιτρέπει στα κράτη µέλη να
αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους έως την 1η Αυγούστου 2011. Εάν ανακύψουν δυσκολίες,
οι διατάξεις αυτές µπορούν ενδεχοµένως να καταστούν περισσότερο ευέλικτες.
Ο διαγνωστικός έλεγχος έχει διευρύνει επίσης το πεδίο της κρατικής ενίσχυσης στους
παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων. Προκειµένου να αποφευχθεί κάθε υπερβολική
µείωση των ενισχύσεων που καταβάλλονται στους κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τα
κράτη µέλη επιτρέπεται να χορηγούν χρηµατοδότηση έως 55%, εντός του ορίου του 3,5%, µε
ειδική κρατική ενίσχυση στους παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων.
8.3.

Κρατικές ενισχύσεις

Συνεπεία της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων αντιµετωπίζουν
πολλά προβλήµατα για τη λήψη πιστώσεων. Το προσωρινό πλαίσιο για τα µέτρα κρατικών
ενισχύσεων όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση προβλέπει ότι
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 µπορούν να χορηγούνται στις εκµεταλλεύσεις ενισχύσεις των
οποίων το ποσό δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, αλλά προς το παρόν αποκλείεται η
πρωτογενής γεωργική παραγωγή. Κάθε ενίσχυση ήσσονος σηµασίας την οποία έχει ήδη λάβει
µεµονωµένη εκµετάλλευση από τις αρχές του 2008 πρέπει να αφαιρεθεί από το ποσό αυτό.
Λαµβανοµένων υπόψη των εξαιρετικών και προσωρινών προβληµάτων χρηµατοδότησης που
συνδέονται µε την χρηµατοοικονοµική κρίση, θα µπορούσε να εξετασθεί τροποποίηση η
οποία προβλέπει παρόµοια δυνατότητα για τους κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αλλά
σε ουσιαστικά χαµηλότερο επίπεδο προκειµένου να αποφευχθεί στρέβλωση του
ανταγωνισµού στον γεωργικό τοµέα.
Για τους κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων θα µπορούσε να εισαχθεί ένα ξεχωριστό
περιορισµένο ποσό ενίσχυσης µε την τροποποίηση του σηµείου 4.2.2 του προσωρινού
πλαισίου. Ποσό ύψους 15.000 ευρώ φαίνεται ενδεδειγµένο προκειµένου να αποφευχθούν
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται σε
διάφορα κράτη µέλη. Από την ενίσχυση αυτή θα επωφεληθούν όλοι οι παραγωγοί και όχι
µόνο οι παραγωγοί γαλακτοκοµικών προϊόντων. Θα µπορούσε να εφαρµοστεί διαδικασία
κατεπείγοντος για την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου και την συνεπακόλουθη
έγκριση των καθεστώτων εθνικών ενισχύσεων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή δυνάµει
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης.
(Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής)
9.

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στο πλαίσιο της ΚΓΠ διατίθενται πολλά µέσα για την προώθηση της αναδιάρθρωσης του
γαλακτοκοµικού τοµέα. Τα µέσα αυτά βρίσκονται στη διάθεση των κρατών µελών ως
εναλλακτική λύση.
9.1.

Αγροτική ανάπτυξη

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δεν αποσκοπεί στην άµεση στήριξη του εισοδήµατος αλλά
παρέχει δυνατότητες στήριξης των παραγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων ώστε να
καταστούν ανταγωνιστικότεροι και να διατηρήσουν την παραγωγή γάλακτος στις
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παραδοσιακές περιοχές παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων στις οποίες συµβάλλει στη
διατήρηση του τοπίου.
Τα κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 ανέρχονται σε 91,3
δισεκατοµµύρια ευρώ στα οποία προστίθενται περίπου 70 δισεκατοµµύρια ευρώ εθνικές
δηµόσιες ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου και του πακέτου ανάκαµψης
προστέθηκαν άλλα 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για την αντιµετώπιση νέων προκλήσεων. Η
«αναδιάρθρωση του γαλακτοκοµικού τοµέα» αποτελεί µία από τις νέες προκλήσεις.
Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης συγκαταλέγονται οι ακόλουθες δυνατότητες για τη
στήριξη των παραγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων:
– επενδυτικές ενισχύσεις, π.χ. για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας
γαλακτοπαραγωγής ή για την ενίσχυση της καλής διαβίωσης των ζώων,

της

– ενισχύσεις στους παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων σε µειονεκτικές περιοχές,
– στήριξη για µορφές παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων φιλικές προς το περιβάλλον,
π.χ. βιολογική παραγωγή, διαχείριση λειµώνων µε µειωµένη χρήση λιπασµάτων ή
διαχείριση ορεινών βοσκοτόπων,
– ενίσχυση συγκεκριµένων πρακτικών εκτροφής ζωικού κεφαλαίου µε τις οποίες
βελτιώνεται η καλή διαβίωση των ζώων, π.χ. πριµοδοτήσεις για βοσκοτόπους,
– ενίσχυση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους, π.χ. στήριξη της άµεσης
πώλησης προϊόντων στη γεωργική εκµετάλλευση ή της παραγωγής ανανεώσιµης
ενέργειας,
– ενίσχυση στους παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων οι οποίοι επιθυµούν να
εγκαταλείψουν τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχοµένως της πρόωρης
συνταξιοδότησης,
Επιπλέον, µια επιπρόσθετη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκοµικού τοµέα θα
ήταν η προώθηση της σύστασης ισχυρής οργάνωσης παραγωγών στον γαλακτοκοµικό τοµέα
από τα κράτη µέλη.
9.2.

Άλλα µέτρα αναδιάρθρωσης

Όπως αναφέρεται στο σηµείο 8.2, η αναδιάρθρωση του γαλακτοκοµικού τοµέα µπορεί επίσης
να προωθηθεί µε τη χορήγηση ειδικής ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 68. Το προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση προβλέπει για την περίοδο έως το τέλος του 2010 περαιτέρω µέσα ενίσχυσης
(συγκεκριµένα επιδοτούµενα επιτόκια και εγγυήσεις δανείων) τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να τονώσουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Επιπλέον, όπως
αναφέρεται στο σηµείο 7.2, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν το καθ’ υπέρβαση
ποσό για τη χρηµατοδότηση της εθελοντικής εγκατάλειψης της παραγωγής γάλακτος ή να το
ανακατανείµουν σε οµάδες προτεραιότητας.
10.

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η ανωτέρω ανάλυση αγοράς τονίζει τα σηµερινά προβλήµατα όσον αφορά τη µετακύλιση
των τιµών και την κατανοµή της προστιθέµενης αξίας στην τροφική αλυσίδα
γαλακτοκοµικών προϊόντων µεταξύ παραγωγών, µεταποιητών και εµπόρων λιανικής. Ο
καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων θα είναι η αποτελεσµατική
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού, ιδίως µε την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς και
µιας πιο δίκαιης λειτουργίας της αγοράς. Οι αρχές ανταγωνισµού σε επίπεδο ΕΕ και σε
εθνικό επίπεδο πρέπει να επαγρυπνούν και να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε στόχο την
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αντιµετώπιση κάθε ενδεχόµενης πρακτικής που υπονοµεύει τον ανταγωνισµό και η οποία
µπορεί να επηρεάσει τις αγορές γαλακτοκοµικών προϊόντων. Οι γεωργοί πρέπει να
ενθαρρύνονται ενεργά να συνεργάζονται µε στόχο να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα
των διαφόρων δραστηριοτήτων τους, αυξάνοντας τις οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος
προϊόντων τους. Αυτό θα µπορούσε να συµβάλει επίσης στην ενίσχυση της αντισταθµιστικής
ισχύος τους έναντι ισχυρότερων µεταποιητών και εµπόρων λιανικής. Ο διάλογος µεταξύ
όλων των φορέων της τροφικής αλυσίδας θα µπορούσε επίσης να προωθηθεί περαιτέρω,
περιλαµβάνοντας ενδεχοµένως την έγκριση ενός κωδικού συµπεριφοράς σε ευρωπαϊκή
κλίµακα, όπως συνιστά η οµάδα υψηλού επιπέδου «Ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας
γεωργικών προϊόντων διατροφής». Ωστόσο, αποκλείονται µέτρα αντίθετα προς τους κανόνες
του ανταγωνισµού, όπως ο καθορισµός τιµών και οι περιορισµοί στην παραγωγή, που
αντιπροσωπεύουν συµπράξεις ιδιαίτερης σοβαρότητας, καθώς και διατάξεις επισήµανσης ως
εθνικό προϊόν ή διατάξεις εθνικής καταγωγής.
10.1.

∆ιαφάνεια αγοράς

Η Επιτροπή εφαρµόζει το χάρτη πορείας που πρότεινε στην ανακοίνωσή της για τις τιµές των
τροφίµων στην Ευρώπη. Η τελική έκθεση αναµένεται κατά τα τέλη του 2009 και θα
περιλαµβάνει ειδική ανάλυση της τροφικής αλυσίδας στον τοµέα των γαλακτοκοµικών
προϊόντων και στον τοµέα του χοιρείου κρέατος.
Χωρίς να προδικάζεται το περιεχόµενό της, πρέπει να σηµειωθεί ότι µεγαλύτερη διαφάνεια
στην πληροφόρηση όσον αφορά τις τιµές µπορεί να διευκολύνει την επιβολή του δικαίου
ανταγωνισµού και την επιλογή των καταναλωτών. Ένα µόνιµο σύστηµα παρακολούθησης
των τιµών των τροφίµων θα µπορούσε να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα
παρέχει συγκρίσιµες πληροφορίες όσον αφορά τις τιµές και την ποιότητα για τους
παραγωγούς, τους µεταποιητές και τους εµπόρους λιανικής, όπως προβλέπεται στο χάρτη
πορείας. Αυτό θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τοµείς, και όχι µόνο τον κλάδο των
γαλακτοκοµικών προϊόντων, µε τη χρήση µηχανισµών στατιστικών αναφορών που εφαρµόζει
η Eurostat.
Εν τω µεταξύ, δεν φαίνεται σκόπιµο τα κράτη µέλη να κοινοποιούν στη Eurostat τα στοιχεία
που έχουν συλλέξει όσον αφορά τις τιµές (εφόσον συγκεντρώνουν επί του παρόντος τα εν
λόγω στοιχεία) παράλληλα µε τη δηµιουργία ειδικών συστηµάτων στον τοµέα των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Τα κράτη µέλη θα µπορούν, ωστόσο, να ενισχύσουν τις δικές
τους στατιστικές υπηρεσίες ώστε να συλλέγουν πληρέστερα στοιχεία σε όλα τα επίπεδα της
τροφικής αλυσίδας.
10.2.

Ανταγωνισµός

Η Επιτροπή, µε επικεφαλής την Γ∆ Ανταγωνισµού, εξετάζει επί του παρόντος ενδεχόµενες
πρακτικές που αντιβαίνουν στους κανόνες του ανταγωνισµού στη διατροφική αλυσίδα και
ιδίως στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η πολιτική ανταγωνισµού διαδραµατίζει
πρωταρχικό ρόλο στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού και στην παρεµπόδιση
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στον τοµέα. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο
ανταγωνισµός δεν λειτουργεί, δεν θα διστάσει να χρησιµοποιήσει όλες τις εξουσίες που
διαθέτει µε βάση τη Συνθήκη. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού έχουν παρόµοιες εξουσίες και
πρέπει να διαδραµατίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή του δικαίου του
ανταγωνισµού λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών αγορών. Συνεπώς, η συνεργασία και η
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών θα ενισχυθούν επίσηµα µε
την προώθηση ενός ενισχυµένου διαλόγου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου
ανταγωνισµού και µε περαιτέρω άτυπες συζητήσεις. Στις αρχές Ιουλίου, η υποοµάδα
τροφίµων του Ε∆Α κλήθηκε να διεξαγάγει επείγουσα έρευνα όσον αφορά τις αγορές
γαλακτοκοµικών προϊόντων, µε στόχο να ενθαρρύνει και να συντονίσει ταυτόχρονα την
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παρακολούθηση και τη συλλογή δεδοµένων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού µέσω µιας
οµάδας εργασίας η οποία θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτό.
Οι οικονοµικοί φορείς στην αγορά πρέπει επίσης να επιδιώκουν να βελτιώσουν την
αποτελεσµατικότητά τους. Πολλοί παραγωγοί γαλακτοκοµικών προϊόντων έχουν ήδη
οργανωθεί σε συνεταιρισµούς µεταποίησης οι οποίοι θα µπορούσαν να αναζητήσουν
καλύτερους τρόπους προσαρµογής της προσφοράς γάλακτος των µελών τους στην
υπάρχουσα και τη µελλοντική ζήτηση. Οι παραγωγοί γαλακτοκοµικών προϊόντων θα
µπορούσαν επίσης να συνεργάζονται αποτελεσµατικότερα µέσω οργανώσεων παραγωγών για
να αυξήσουν την αντισταθµιστική ισχύ τους έναντι των µεταποιητών και των εµπόρων
λιανικής.
∆ιακλαδικές οργανώσεις – οι οποίες συγκεντρώνουν όλους τους φορείς στη διατροφική
αλυσίδα γαλακτοκοµικών προϊόντων – θα µπορούσαν επίσης να προωθήσουν τη διεξαγωγή
χρήσιµου διαλόγου µεταξύ όλων των ενεργών φορέων στις αγορές γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Ωστόσο, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να τηρούν τους περιορισµούς
και τους όρους που καθορίζονται στους κανόνες ανταγωνισµού για τον γεωργικό τοµέα και
θα ήταν πραγµατικά απευκταίο να δηµιουργηθεί προηγούµενο και να επιτραπούν πρακτικές
που αντίκεινται στον ανταγωνισµό σε οποιονδήποτε τοµέα.
Στην ανακοίνωσή της για την παρακολούθηση των πωλήσεων λιανικής, η Επιτροπή εξετάζει
επίσης τις βέλτιστες πρακτικές στα διάφορα κράτη µέλη όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις
µεταξύ των προµηθευτών και των εµπόρων λιανικής. Αυτό θα βοηθήσει να προσδιοριστούν
τα µέσα για τη βελτίωση και την επίτευξη µεγαλύτερης διαφάνειας των συµβατικών σχέσεων,
π.χ. µεταξύ των γεωργικών συνεταιρισµών και του τοµέα του λιανικού εµπορίου.
Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται στο
πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου για την προώθηση της σύστασης οργανώσεων παραγωγών
στον γαλακτοκοµικό τοµέα. Ένα ακόµη βήµα θα ήταν να χορηγηθούν ειδικές χρηµατοδοτικές
ενισχύσεις για την κάλυψη των επιχειρησιακών εξόδων των οργανώσεων παραγωγών ή
εµπορίας:
– σε κοινοτικό επίπεδο, θα απαιτούνταν νοµοθετικές πράξεις του Συµβουλίου και πρόσθετοι
χρηµατοδοτικοί πόροι. Τα κεφάλαια για τις οργανώσεις στον τοµέα του ελαιολάδου και
του λυκίσκου λαµβάνονται από άµεσες ενισχύσεις στους τοµείς αυτούς. Για τα
οπωροκηπευτικά υπάρχει ειδικός προϋπολογισµός και όλες οι ειδικές ενισχύσεις στον
τοµέα αυτό καταβάλλονται µέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανώσεων
παραγωγών. Η νοµοθεσία σχετικά µε τις άµεσες ενισχύσεις επιτρέπει την καταβολή
τέτοιου είδους ενισχύσεων σε σπάνιες µόνο περιπτώσεις, ακόµη και αν πρόκειται για
ειδικά µέτρα στήριξης, λόγω του ότι η ενίσχυση πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλλεται
απευθείας στους γεωργούς και όχι στις οργανώσεις παραγωγών,
– σε εθνικό επίπεδο, αρκεί εξουσιοδότηση για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης. Οι
ενισχύσεις εκκίνησης για οµάδες παραγωγών κατά την πρώτη πενταετία συνολικού ύψους
400.000 ευρώ επιτρέπονται ήδη στο πλαίσιο του γεωργικού κανονισµού απαλλαγής κατά
κατηγορία και στις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στη
γεωργία. Οι κανόνες αυτοί θα µπορούσαν να τροποποιηθούν προκειµένου να επιτραπεί
χορήγηση ενίσχυσης για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και/ή υψηλότερα ποσά.
11.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή δεσµεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς γαλακτοκοµικών
προϊόντων και να σταθεροποιήσει την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων µε τα µέσα που έχει
στη διάθεσή της.
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Ο κατάλογος των µέτρων δείχνει ότι τα κράτη µέλη διαθέτουν σηµαντικό αριθµό µέσων για
την αντιµετώπιση της κατάστασης, τη στήριξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και τη
συµβολή στην οµαλή προσγείωση για τον γαλακτοκοµικό τοµέα ενόψει της προοπτικής
κατάργησης των ποσοστώσεων την 1η Απριλίου 2015.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε την εξεύρεση πιθανών λύσεων για τη σταθεροποίηση της
αγοράς γαλακτοκοµικών προϊόντων, που θα λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα του
διαγνωστικού ελέγχου και, συνεπώς, θα αποκλείουν τις αλλαγές πολιτικής για τον
γαλακτοκοµικό τοµέα λόγω βραχυπρόθεσµων δυσχερειών.
Η αµφισβήτηση της πολιτικής αυτής θα δηµιουργούσε µόνο αβεβαιότητα, καθυστέρηση της
διαδικασίας αναδιάρθρωσης και δεν θα εξυπηρετούσε µεγάλο αριθµό παραγωγών
γαλακτοκοµικών προϊόντων οι οποίοι χρειάζονται σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για να
σχεδιάσουν το µέλλον τους. Πρέπει λοιπόν να χαράξουµε µια σταθερή πορεία µε
µακροπρόθεσµες προοπτικές.

EL

15

EL

