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Θέμα: Αναφορά 0704/2007, της Elisabeth Walsh, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας ιδιοκτητών ποσοστώσεων γάλακτος «Milk quota 
owners group», σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω ηλικίας εις βάρος 
δικαιούχων ποσοστώσεων γάλακτος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την αντίθεσή της σε μια εσωτερική συμφωνία μεταξύ του ιρλανδού 
υπουργού Γεωργίας και των κύριων οργανώσεων γεωργών σχετικά με τις ποσοστώσεις 
γάλακτος, η οποία εισάγει διακρίσεις εις βάρος των πιο ηλικιωμένων γεωργών, στερώντας 
τους αυθαίρετα ποσοστώσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

I. Η αναφορά

Μια ομάδα ιδιοκτητών ποσοστώσεων στην Ιρλανδία οι οποίοι δεν παράγουν πλέον γάλα
διατυπώνουν την ανησυχία ότι οι κανόνες που θέσπισε το 2006 το Υπουργείο Γεωργίας εισάγουν
διακρίσεις σε βάρος των μεγαλύτερης ηλικίας δικαιούχων ποσοστώσεων. Θεωρούν ότι
παραβιάζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους. Υποστηρίζουν ότι η επιβολή προϋποθέσεων
σχετικά με την πώληση ποσοστώσεων δεν συνάδει με τον χαρακτήρα των ποσοστώσεων που οι
ίδιοι θεωρούν ότι αποτελούν περιουσιακό στοιχείο και που αντιμετωπίζονται από την ιρλανδική 
φορολογία ως περιουσιακό στοιχείο. Ισχυρίζονται ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να προηγηθεί
κατάλληλη διαβούλευση, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους συνταξιούχους γεωργούς, και ότι η 



PE406.077v01-00 2/3 CM\723218EL.doc

EL

απειλούμενη χρήση των διατάξεων περί αδράνειας για τους δικαιούχους ποσοστώσεων που ούτε 
χρησιμοποιούν ούτε πωλούν τις ποσοστώσεις τους αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στους 
δικαιούχους των ποσοστώσεων ώστε να προβούν στην πώλησή τους παρά τη θέλησή τους. 
Αμφισβητούν ότι το πρόγραμμα αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση για εκείνους που πωλούν 
ποσοστώσεις.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η μεταβίβαση ποσοστώσεων χωρίς γη προβλέπεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου, που διέπει το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος. Προβλέπει
μια σειρά μηχανισμών που μπορούν να επιλέξουν τα κράτη μέλη για να διευκολύνουν την 
αναδιάρθρωση της παραγωγής γάλακτος στις επικράτειές τους. Για το έτος ποσοστώσεων
γάλακτος 2007/2008, η Ιρλανδία εφάρμοσε ένα σύστημα βάσει του οποίου οι δικαιούχοι
ποσοστώσεων που πώλησαν το 30% των ποσοστώσεών τους σε τιμή που όρισε το ιρλανδικό
Υπουργείο Γεωργίας είχαν το δικαίωμα να προσφέρουν το υπόλοιπο των ποσοστώσεών τους προς 
πώληση σε τιμή που θα όριζαν οι ίδιοι, με τις πωλήσεις να οργανώνονται μέσω ενός μηχανισμού 
«ανταλλαγής». Εάν η τιμή προσφοράς ήταν μικρότερη από ή ίση προς το σημείο ισορροπίας των
προσφορών, τότε η ποσόστωση πωλούνταν στην τιμή ισορροπίας, δηλαδή σε τιμή τουλάχιστον ίση 
με την τιμή που ζητούσε ο πωλητής.

Το σύστημα αυτό αποτελούσε μια πολύ σημαντική αλλαγή στα συστήματα αναδιάρθρωσης που
εφαρμόζονται στην Ιρλανδία από το 1989. Αυτά προσδιόριζαν τη μέγιστη τιμή που μπορούσε να
λάβει ο δικαιούχος ποσοστώσεων για το σύνολο των ποσοστώσεων που πωλούνται χωρίς τη 
σχετική γη, καθώς και τον τρόπο κατανομής όλων αυτών των ποσοστώσεων. Οι εν λόγω κανόνες
κατανομής αντικατόπτριζαν την προτεραιότητα που διδόταν σε διάφορες κατηγορίες παραγωγών
στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και τροποποιούνταν κάθε χρόνο ανάλογα με τις 
μεταβολές στην πολιτική και τις συνθήκες στον τομέα, αλλά η συνολική προσέγγιση είχε 
παραμείνει σταθερή. Οι τροποποιήσεις γενικά γίνονταν κατόπιν συνεκτίμησης των απόψεων των 
ενδιαφερομένων, που εκπροσωπούνταν από τις κύριες οργανώσεις γεωργών και 
γαλακτοπαραγωγών. 

Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει, εντός των πλαισίων των παραμέτρων που
προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου ποιος μηχανισμός μεταβίβασης
αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο μεταβίβασης σε σχέση με τις δομές του για την παραγωγή
γάλακτος και τις τομεακές πολιτικές του, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων. Το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του
Συμβουλίου προβλέπει ότι τα κράτη μέλη ορίζουν, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τους όρους 
υπό τους οποίους οι παραγωγοί μπορούν να επιτυγχάνουν την ανακατανομή ποσοστώσεων που 
αποδεσμεύτηκαν από άλλους παραγωγούς.

Όσον αφορά την πιθανή παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας με την εφαρμογή του ιρλανδικού
συστήματος, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Στον κανονισμό του Συμβουλίου
καθίσταται σαφές ότι μια ποσόστωση γάλακτος δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου
ο δικαιούχος έχει απεριόριστη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την κατοχή, τη χρήση ή τη 
μεταβίβαση, είτε σε προσωρινή είτε σε μόνιμη βάση. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο
(βλέπε, για μία από τις πιο πρόσφατες υποθέσεις: C-275/05 – Kibler). Σκοπός του συστήματος
ποσοστώσεων/εισφορών γάλακτος είναι ο καλύτερος έλεγχος της παραγωγής γάλακτος και η 
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εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς γάλακτος. Οι ποσοστώσεις αποτελούν ένα
διοικητικό μέσο που παραχωρείται στους παραγωγούς ή που αποκτούν οι παραγωγοί στο πλαίσιο 
αυτό.

Όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων στην τιμή που ορίζει ο υπουργός, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η ηλικία ενός παραγωγού μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της σειράς 
προτεραιότητάς του για πρόσβαση σε ποσοστώσεις. Κάτι τέτοιο είναι συνεπές προς τον στόχο της
ορθολογικής αναδιάρθρωσης των δομών παραγωγής. Είναι επίσης συνεπές προς μια σειρά
πολιτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του πυλώνα ανάπτυξης της υπαίθρου της ΚΓΠ και οι
οποίες επιφυλάσσουν ευνοϊκή μεταχείριση σε νεότερης ηλικίας γεωργούς που αναλαμβάνουν 
ή/και επεκτείνουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και προς πολιτικές που προβλέπουν ειδικές 
πληρωμές προς γεωργούς ορισμένων ηλικιακών ομάδων που αποσύρονται από τη γεωργία. 
Ζήτημα διακρίσεων λόγω ηλικίας σε σχέση με τη διάθεση ποσοστώσεων δεν τίθεται, δεδομένου
ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην τιμή των ποσοστώσεων σε κανένα τμήμα του συστήματος 
αυτού βάσει της ηλικίας του πωλητή.

Όσον αφορά την καταγγελία ότι η προειδοποίηση προς τους δικαιούχους των ποσοστώσεων σε
σχέση με τις δυνατότητες προσθήκης των ποσοστώσεων στο εθνικό απόθεμα υπό ορισμένες
προϋποθέσεις αποσκοπούσε στην άσκηση πιέσεων στους δικαιούχους ώστε να προβούν στην 
πώληση των ποσοστώσεών τους, μπορεί να επισημανθεί ότι το ζήτημα της διατήρησης 
ποσοστώσεων από μη παραγωγούς για μεγάλο χρονικό διάστημα ρυθμίζεται ρητά στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στον σκοπό του συστήματος των
ποσοστώσεων και το άρθρο 15 του κανονισμού επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να
προσθέτουν ανενεργές ποσοστώσεις στο εθνικό απόθεμα. Φαίνεται ότι οι ιρλανδικές αρχές 
χρησιμοποίησαν τη μέγιστη περίοδο που προβλέπει ο κανονισμός για τη διάθεση ή την επανάληψη 
της παραγωγής πριν από την προσθήκη των ποσοστώσεων στο απόθεμα.

III. Συμπεράσματα

Οι κανόνες που διέπουν την πώληση ποσοστώσεων χωρίς γη στην Ιρλανδία δεν εισάγουν
διακρίσεις λόγω ηλικίας, ούτε –δεδομένου του χαρακτήρα των ποσοστώσεων γάλακτος–
θίγουν οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα. Το σύστημα που θεσπίστηκε για την περίοδο
2007/2008 είναι σύμφωνο προς τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική κοινοτική
νομοθεσία και φαίνεται να είναι πιο συμφέρον για εκείνους που πωλούν ποσοστώσεις σε 
σχέση με παλαιότερα συστήματα.


