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Tárgy: Elisabeth Walsh, ír állampolgár által a „Milk quota owners group” (tejkvóta 
tulajdonosi csoport) nevében benyújtott, 0704/07. számú petíció a tejkvóták 
kedvezményezettjeivel szemben állítólagosan alkalmazott, életkor alapján 
történő megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ír mezőgazdasági minisztérium és a legnagyobb 
gazdálkodói szervezetek között a tejkvóták tekintetében létrejött belső megállapodás ellen, 
amely megkülönböztetést jelent az idősebb gazdálkodókkal szemben, önkényesen 
megtagadva tőlük a kvótákat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

I. A petíció

Írországi kvótatulajdonosok egy csoportja, akik már nem tejtermelők, aggasztónak találják, hogy 
az ír mezőgazdasági minisztérium által 2006-ban bevezetett szabályok megkülönböztetést 
alkalmaznak az idősebb kvótatulajdonosokkal szemben. Véleményük szerint sérül a tulajdonhoz 
való joguk. Szerintük az, hogy feltételekhez kötik a kvóták eladását, nincs összhangban a kvóta 
státuszával, amelyet vagyonnak tekintenek, és amit az ír adórendszer is vagyonként kezel. Azt 
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állítják, hogy a döntést megfelelő konzultáció nélkül hozták meg, ami hátrányosan érinti a 
nyugdíjas gazdálkodókat. Emellett rámutatnak, hogy az inaktivitásra vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásával fenyegettek azon kvótatulajdonosok esetében, akik nem használják, de nem is 
adják el kvótájukat, ezzel nyomást gyakorolva a kvótatulajdonosokra, hogy akaratukkal 
ellentétesen kvótájukat értékesítésre bocsássák. A petíció benyújtói vitatják azt az állítást, hogy ez 
a rendszer javítja azok helyzetét, akik kvótákat értékesítenek.

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A kvóta termőföld nélküli átruházásáról a tejkvóta-rendszer tekintetében irányadó 1788/2003/EK 
tanácsi rendelet 18. cikke rendelkezik. E cikk különféle mechanizmusokat hoz létre, amelyeket a 
tagállamok a tejtermelés sikeres szerkezetátalakítása érdekében területükön alkalmazhatnak. A 
2007/2008-as tejkóvta-évre Írország olyan rendszert vezetett be, amelyben azon 
kvótatulajdonosok, akik kvótájuk 30%-át az ír mezőgazdasági minisztérium által megszabott áron 
adták el, kvótájuk fennmaradó részét az általuk meghatározott áron értékesíthették; a rendszerben 
az értékesítés egy piaci „cseremechanizmus” segítségével valósult meg. Ha a kínált ár nem érte el a
vételi ajánlati árak és az ajánlati árak egyensúlyi pontját vagy azonos volt azzal, a kvótát az 
egyensúlyi áron értékesítették, azaz a kvótát értékesítő személy által megszabott árszinttel legalább 
azonos áron.

E rendszer komoly változást jelentett az 1989 óta alkalmazott ír szerkezetátalakítási rendszerekben. 
Ezekben rögzítették azt a maximális árat, amelyet a kvótatulajdonos kaphat az összes eladott 
kvótájáért a kapcsolódó földterületek nélkül, és meghatározták az ilyen kvóták elosztásának 
módját. Ezek az elosztási szabályok tükrözték a szerkezetátalakítási folyamatban a termelők 
különböző kategóriáihoz kapcsolódó prioritásokat, és e szabályokat évente hozzáigazították az 
ágazat változó politikáihoz és körülményeihez, miközben az általános megközelítés változatlan 
maradt. A módosításokra rendszerint a legnagyobb gazdálkodói és tejfeldolgozói szervezetek által 
képviselt érdekeltek véleményének mérlegelése után került sor.

Az egyes tagállamokra hárul az a feladat, hogy az 1788/2003/EK tanácsi rendelet által 
megállapított paramétereken belül meghatározzák, hogy tejtermelési struktúráikhoz és ágazati 
politikáihoz viszonyítva – ideértve a környezeti megfontolásokat – mely mechanizmus képviseli a 
leginkább megfelelő átruházási módot. A 1788/2003/EK tanácsi rendelet 18. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja előírja a tagállamok számára, hogy objektív kritériumokat figyelembe véve 
meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek alapján a termelők hozzájuthatnak a más termelők 
által felszabadított kvóták újbóli kiosztásához.

A tulajdonjogoknak az ír rendszer alkalmazása következtében történő lehetséges megsértésével 
kapcsolatban a Bizottság úgy vélekedik, hogy nem történt jogsértés. A tanácsi rendeletből 
egyértelmű, hogy a tejkvóta nem olyan tulajdon, amelynek megtartása, felhasználása vagy 
átruházása felett a tulajdonos szabadon dönthet, akár ideiglenes, akár állandó jelleggel. Ezt a 
Bíróság is megerősítette (lásd az egyik legutóbbi ügyet: C-275/05. sz. Kibler ügy). A 
tejkvóta/illetékrendszer célja a tejtermelés hatékonyabb ellenőrzése, valamint a kínálat és kereslet 
egyensúlyának megteremtése a tejágazatban. A kvóta egy igazgatási eszköz, amelyet e kereten 
belül a termelők számára kiosztanak vagy amelyre a termelők szert tesznek.
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Ami a kvótáknak a miniszter által megszabott áron történő kiosztását illeti, a Bizottság úgy véli, 
hogy a kvótához való kiemelt hozzáférés meghatározásában figyelembe vehető a termelők 
életkora. Ez összhangban áll a termelési struktúrák racionális átalakítására irányuló célkitűzéssel, 
valamint a KAP vidékfejlesztési pillére keretében működtetett több olyan politikával is, amelyek 
kedvezményes bánásmódot biztosítanak a gazdaságot átvevő és/vagy bővítő fiatalabb gazdálkodók 
számára, és azokkal a politikákkal, amelyek különleges kifizetéseket biztosítanak azoknak a 
meghatározott életkort elért gazdálkodókat, akik felhagynak tevékenységükkel. A kvóták 
értékesítésével kapcsolatban felmerülő, életkor alapján történő megkülönböztetés kérdése nem 
releváns, mivel a rendszer keretében a kvóta árában nem tesznek különbséget az értékesítő életkora 
alapján.

Ami azt a panaszt illeti, hogy a kvótatulajdonosokat arra figyelmeztették, hogy bizonyos 
körülmények fennállása esetében a kvótát behelyezik a nemzeti tartalékba, és ezzel nyomást 
akartak gyakorolni a kvótatulajdonosokra kvótáik értékesítése érdekében, meg kell jegyezni, hogy 
az 1788/2003/EK rendelet kifejezetten foglalkozik a kvóták nem termelők általi, huzamos ideig 
történő megtartásának kérdésével. A kvóták ilyen megtartása ellentétes a kvótarendszer céljával, és 
a rendelet 15. cikke előírja a tagállamok számára, hogy a fel nem használt kvótákat vissza kell 
juttatni a nemzeti tartalékba. Úgy tűnik, hogy az ír hatóságok a kvótának a nemzeti tartalékba való 
visszajuttatása előtt a rendeletben meghatározott leghosszabb lehetséges időszakot alkalmazták az 
értékesítés vagy a termelés folytatása tekintetében.

III. Következtetések

A kvóták termőföld nélküli értékesítésére Írországban vonatkozó szabályok nem valósítanak meg 
életkor alapján történő megkülönböztetést, és – tekintettel a tejkvóták természetére – semmiféle 
jelentőséggel nem bírnak a tulajdonjogokkal kapcsolatban. A 2007/2008-as időszakra bevezetett 
rendszer összhangban van a vonatkozó közösségi jogszabályban megállapított feltételekkel, és a 
korábbi rendszereknél kedvezőbbnek tűnik azok számára, akik kvótát értékesítenek.


