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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0704/07 af Elisabeth Walsh, irsk statsborger, for "Milk Quota Owners 
Group", om forskelsbehandling på grundlag af alder mod modtagere af mælkekvoter

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod en intern aftale mellem den irske landbrugsminister og de 
primære landmandsorganisationer om mælkekvoter samt imod forskelsbehandling af ældre 
landmænd, som vilkårligt får afvisning på tildeling af kvoter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008

"I. Andragendet

En gruppe kvoteindehavere i Irland, der har indstillet mælkeproduktionen, er bekymret over, at de 
regler, som den irske landbrugsminister indførte i 2006, diskriminerer ældre kvoteindehavere. De 
mener, at deres ejendomsrettigheder krænkes. De mener, at det er uforeneligt med kvoternes 
beskaffenhed at fastsætte betingelser for salg af kvoter, som de betragter som en værdi, og som det 
irske skattevæsen har sidestillet med en værdi. De klager over, at afgørelsen blev truffet uden en 
fyldestgørende høring, hvilket var til skade for pensionerede landmænd, og at truslen om at gøre 
brug af inaktivitetsbestemmelserne over for kvoteindehavere, der hverken anvender eller sælger 
deres kvoter, presser kvoteindehavere til at sælge imod deres vilje. De bestrider påstanden om, at 
denne ordning er til fordel for indehavere, der sælger deres kvoter.

II. Kommissionens bemærkninger
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Overførslen af kvoter uden jord er omhandlet i artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 
om mælkekvoteordningen. Der indføres en række mekanismer, som medlemsstaterne kan anvende 
for at lette omstruktureringen af mælkeproduktionen på deres område. I forbindelse med 
mælkekvoterne for 2007/2008 gennemførte Irland en ordning, hvor kvoteindehavere, der solgte 30 
% af deres kvoter til en pris, der var fastsat af den irske landbrugsminister, fik lov til at sælge de 
resterende kvoter gennem en markedshandelsmekanisme til en pris, de selv fastsatte. Hvis den 
tilbudte pris var lavere eller lig med ligevægtspunktet mellem bud og tilbud, blev kvoten solgt til 
ligevægtsprisen, dvs. til en pris, der var mindst lige så høj som den pris, som kvotesælgeren havde 
fastsat.

Denne ordning var en meget betydelig ændring af de omstruktureringsordninger, der havde været 
brugt i Irland siden 1989. Disse fastsatte et loft over den pris, som en kvoteindehaver kunne opnå 
for alle kvoter solgt uden den tilsvarende jord, og proceduren for tildeling af disse kvoter. Disse 
fordelingsregler afspejlede den prioritet, som de forskellige kategorier af producenter blev tillagt i 
omstruktureringsprocessen, og blev hvert år tilpasset ændrede politikbehov og sektorens udvikling, 
men den generelle tilgang forblev den samme. Generelt blev der taget højde for de primære
aktørers synspunkter, dvs. landbrugs- og mejeriorganisationerne, inden der blev indført ændringer.

Inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 er det op til de enkelte medlemsstater 
at afgøre, hvilken overførselsordning, der er mest hensigtsmæssig henset til mælkeproduktionens 
struktur og deres sektorpolitikker, herunder miljøhensyn. I henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i 
Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 kan medlemsstaterne på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser producenterne kan opnå kvoter frigivet af andre producenter.

Med hensyn til den mulige krænkelse af ejendomsrettigheder som følge af anvendelsen af den irske 
ordning mener Kommissionen ikke, at disse krænkes. Det fremgår klart af Rådets forordning, at en 
mælkekvote ikke er en ejendomsret, som indehaveren frit kan beslutte at tilbageholde, udnytte eller 
overdrage midlertidigt eller permanent. Dette er blevet bekræftet af EF-Domstolen (jf. en af de 
seneste sager: C-275/05 – Kibler). Formålet med mælkekvote/-afgiftsordningen er at forbedre 
kontrollen med mælkeproduktionen og skabe balance mellem udbud af og efterspørgsel efter 
mælk. Kvoterne er et administrativt instrument, der tildeles producenter, eller som erhverves af 
producenter i denne sammenhæng.

Med hensyn til tildelingen af kvoter til den pris, der fastsættes af ministeren, mener 
Kommissionen, at medlemsstaterne kan tage hensyn til producentens alder i forbindelse med 
afgørelsen af deres prioriterede adgang til kvoter. Det er i overensstemmelse med formålet med 
den rationelle omstrukturering af produktionsstrukturer. Det er også i overensstemmelse med en 
række politikker under søjlen for udvikling af landdistrikter under den fælles landbrugspolitik, 
hvor yngre landmænd, der overtager og/eller udvider landbrugsbedriften, stilles bedre, såvel som 
med politikker, der giver mulighed for særlige betalinger til landmænd i visse aldersgrupper, der 
indstiller deres landbrugsvirksomhed. Der er ikke tale om forskelsbehandling på grund af alder i 
forbindelse med tildeling af kvoter, da ordningen ikke indebærer en differentiering af kvoteprisen 
baseret på sælgerens alder.

Med hensyn til klagen over, at hensigten med advarslen til kvoteindehavere om muligheden for, at 
kvoterne overgår til den nationale reserve under visse omstændigheder, var at presse 
kvoteindehavere til at sælge, skal det understreges, at der udtrykkeligt henvises til ophørte 
producenters fastholdelse af kvoter i længere perioder i Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003. En 
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sådan fastholdelse er i strid med kvoteordningens formål, og i artikel 15 forpligtes medlemsstaterne 
til at overføre inaktive kvoter til deres nationale reserve. Det lader til, at de irske myndigheder først 
har overført kvoterne til reserven efter udløbet af den maksimale periode i henhold til forordningen
for afhændelse eller genoptagelse af produktionen.

III. Konklusioner

Reglerne for salg af kvoter uden jord i Irland er ikke aldersdiskriminerende, og henset til 
mælkekvoternes natur indvirker de heller ikke på ejendomsretten. Den ordning, der blev indført for 
perioden 2007/2008, er i overensstemmelse med betingelserne i den relevante 
fællesskabslovgivning og er tilsyneladende mere fordelagtig for sælgere af kvoter end den tidligere 
ordning."


