
 
Δέσμη μέτρων της ΕΕ για τον τομέα του γάλακτος ενισχύει τη θέση των
παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού
 
Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της
αποκαλούμενης «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος», μια σειράς μέτρων που
ξεκίνησε το 2012 με στόχο την ενίσχυση της θέσης των Ευρωπαίων παραγωγών
γαλακτοκομικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Από την έκθεση προκύπτει ότι τρία χρόνια μετά την εφαρμογή των μέτρων, οι Ευρωπαίοι αγρότες
χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχει η δέσμη μέτρων για τον τομέα του
γάλακτος, όπως τη συλλογική διαπραγμάτευση συμβατικών όρων μέσω των οργανώσεων παραγωγών ή
τις γραπτές συμβάσεις. Το μέτρο που επιτρέπει τη συλλογική διαπραγμάτευση έχει σχεδιαστεί για να
ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών γάλακτος, ενώ οι γραπτές συμβάσεις εξασφαλίζουν
στους αγρότες μεγαλύτερη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

Η έκθεση επρόκειτο αρχικά να εκδοθεί το 2018, αλλά λόγω των δυσκολιών που εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας, ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Φιλ Χόγκαν αποφάσισε να
επισπεύσει την έκθεση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος του 2016. Η συγκεκριμένη δέσμευση
εντάσσεται στα μέτρα αλληλεγγύης για τον γαλακτοκομικό τομέα, τα οποία εξαγγέλθηκαν και
εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έκθεση, ο Φιλ Χόγκαν δήλωσε σήμερα: «Σύμφωνα με την
έκθεση, μπορούμε να πάρουμε μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για να ενισχύσουμε τη θέση των Ευρωπαίων
παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σε συνέχεια της έκθεσης της ειδικής
ομάδας για τις γεωργικές αγορές, που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, θεωρώ αυτή την έκθεση μια
ακόμη απόδειξη για την ανάγκη ανάληψης δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της
Επιτροπής για το 2017.»

Η έκθεση εξετάζει και άλλες δυνατότητες για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων. Για
παράδειγμα, υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν δύο βασικά στοιχεία της δέσμης μέτρων για
τον τομέα του γάλακτος - οι οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις - τα
οποία δεν αξιοποιούνται ακόμη πλήρως από τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις παραγωγών και αγροτών.
Επίσης, περιγράφει διάφορους τρόπους με τους οποίους οι δυνατότητες αυτές μπορούν να γίνουν πιο
αποτελεσματικές σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη, ειδικότερα, παροτρύνονται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν τη
δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν συλλογικές δράσεις πέραν των
συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε να ενισχυθεί το βάρος των παραγωγών γάλακτος στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Εκτός από αυτές τις συστάσεις, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης του ρόλου
των διεπαγγελματικών οργανώσεων (ΔΟ).

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος, η έκθεση
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εφαρμογής της
πέραν του 2020.

Ιστορικό
Σκοπός της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας
συναπόφασης το 2012, ήταν να ενισχύσει τη θέση των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην
αλυσίδα εφοδιασμού και να προετοιμάσει τον τομέα για ένα περισσότερο αγορακεντρικό και βιώσιμο
μέλλον, με βάση τα διδάγματα που προέκυψαν από την κρίση του 2009 στην αγορά γαλακτοκομικών
προϊόντων. Παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτικές τις γραπτές
συμβάσεις μεταξύ των αγροτών και των μεταποιητών του γαλακτοκομικού τομέα, στους δε αγρότες να
διαπραγματεύονται συλλογικά συμβατικούς όρους εντός συγκεκριμένων ορίων.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένους κανόνες της ΕΕ για τις διεπαγγελματικές
οργανώσεις, οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα διαλόγου και ανάληψης ορισμένων δραστηριοτήτων
στους διαφόρους εμπλεκόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού γάλακτος, στα δε κράτη μέλη τη
δυνατότητα εφαρμογής, υπό ορισμένους όρους, κανόνων που αποσκοπούν στη ρύθμιση της προσφοράς
τυριών προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
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(ΠΓΕ). Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης μια σειρά μέτρων που ενισχύουν τη διαφάνεια στην αγορά.

Τα μέτρα που θεσπίζονται με τη δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος θα ισχύουν μέχρι τα μέσα
του 2020. Η Επιτροπή έλαβε εντολή να υποβάλει εκθέσεις το 2014 και το 2018 σχετικά με την
κατάσταση της αγοράς και την εφαρμογή των μέτρων. Οι εκθέσεις αυτές (προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) θα πρέπει να αξιολογούν, ιδίως, τις συνέπειες για τους παραγωγούς και
την παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές και να αναφέρονται σε πιθανά κίνητρα για την
ενθάρρυνση των αγροτών να συνάπτουν συμφωνίες κοινής παραγωγής. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων
αλληλεγγύης που ανακοίνωσε ο επίτροπος Χόγκαν τον Σεπτέμβριο του 2015, η δημοσίευση της
δεύτερης έκθεσης που είχε οριστεί για το 2018 επισπεύσθηκε για το 2016, και πραγματοποιείται σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες
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