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Temats: Lūgumraksts Nr. 0704/07, ko Milk quota owners group vārdā iesniedza Īrijas 
valstspiederīgā Elisabeth Walsh, par piena kvotu saņēmēju iespējamo 
diskrimināciju vecuma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret iekšējo nolīgumu starp Īrijas Lauksaimniecības ministriju 
un galvenajām lauksaimnieku organizācijām attiecībā uz piena kvotām un gados vecāku 
lauksaimnieku diskrimināciju, kuriem patvaļīgi nepiešķir kvotas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„I. Lūgumraksts

Grupai kvotu īpašnieku Īrijā, kas vairs nav piena ražotāji, ir bažas, ka 2006. gadā Īrijas 
Lauksaimniecības ministrijas ieviestie noteikumi ir diskriminējoši pret gados vecākiem kvotu 
turētājiem.  Viņi uzskata, ka viņu īpašuma tiesības ir pārkāptas. Viņi uzskata, ka nosacījumu 
noteikšana kvotu tirdzniecībai neatbilst kvotu statusam, ko viņi uzskata par aktīviem un kas Īrijas 
nodokļos ir tikušas vērtētas kā aktīvi. Viņi pieļauj, ka lēmumu pieņēma bez pienācīgas 
konsultēšanās, kas pensionētus lauksaimniekus ir nostādījis neizdevīgā stāvoklī, un ka draudam 
piemērot darbības neveikšanas noteikumus kvotu turētājiem, kuri ne izmanto, ne arī pārdod kvotas, 
ir jāpiespiež kvotu turētāji pārdot pret savu gribu. Viņi apstrīd apgalvojumu, ka šī shēma uzlabo 
stāvokli tiem, kas pārdod kvotas.
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II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu 

Kvotas nodošana bez zemes ir paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1788/2003, kas nosaka piena 
kvotu sistēmu. Tā nosaka virkni mehānismu, ko dalībvalstis var izvēlēties, lai veicinātu piena 
ražošanas pārstrukturēšanu savās teritorijās.  Īrija saistībā ar pienu kvotām 2007./2008. gadam 
īstenoja shēmu, kurā kvotu turētājiem, kas pārdeva 30 % no savām kvotām par Īrijas 
Lauksaimniecības ministrijas noteiktajām cenām, bija atļauts piedāvāt atlikušās kvotas pārdošanai 
par pašu noteiktu cenu, pārdošanu organizējot ar „maiņas” tirgus mehānismu. Ja piedāvātā cena 
bija zemāka par vai vienāda ar piedāvājuma un pieprasījuma izlīdzināšanas punktu, tad kvotu 
pārdeva par izlīdzinājuma cenu, t.i., vismaz par tik augstu cenu, kādu gaidīja kvotas pārdevējs.

Šī shēma piedāvāja ļoti nozīmīgas pārmaiņas pārstrukturēšanas shēmās, kas Īrijā bija darbojušās 
kopš 1989. gada. Tās noteica maksimālo cenu, ko kvotas turētājs varēja saņemt par visām 
pārdotajām kvotām bez piesaistītās zemes, un noteica veidu, kādā visas šādas kvotas bija 
piešķiramas. Šie piešķiršanas noteikumi atspoguļoja dažādo ražotāju kategoriju nozīmes prioritāti 
pārstrukturēšanas procesā, un tos katru gadu grozīja atbilstīgi nozares politikas un apstākļu 
izmaiņām, bet vispārējā pieeja palika nemainīga. Grozījumus parasti veica pēc tam, kad tika 
ņemtas vērā ieinteresēto pušu domas, ko pārstāvēja galvenās lauksaimniecību un piena produktu 
pārstrādes organizācijas. 

Katras dalībvalsts kompetencē ir lemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 noteikto parametru 
robežās par to, kāds nodošanas mehānisms ir vislietderīgākais nodošanas veids piena ražošanas 
struktūrām un nozares politikai, arī vides apsvērumiem. Ar 18. panta 1.b punktu Padomes Regula 
(EK) Nr. 1788/2003 dod tiesības dalībvalstīm uz objektīvu kritēriju pamata lemt par nosacījumiem, 
pēc kādiem ražotāji var iegūt citu ražotāju atbrīvoto kvotu pārdalījumu. 

Attiecībā uz iespējamo īpašuma tiesību pārkāpumu, piemērojot Īrijas shēmu, Komisija neuzskata, 
ka šeit ir šāds pārkāpums:  no Padomes regulas ir skaidrs, ka piena kvota nav īpašums, pār kuru tās 
turētājam ir neierobežotas turēšanas, lietošanas vai nodošanas tiesības uz laiku vai pastāvīgi. To ir 
apstiprinājusi Tiesa (sk. vienu no visnesenākajām lietām: C-275/05 — Kibler). Piena 
kvotas/maksājumu sistēma ir labākā piena ražošanas kontrole, un tā līdzsvaro piena piedāvājumu 
ar pieprasījumu. Kvotas ir administratīvs instruments, kas ir piešķirts ražotājiem vai ko ražotāji ir 
ieguvuši šajā kopsakarā. 

Attiecībā uz kvotu sadali par ministrijas noteikto cenu Komisija uzskata, ka ražotāja gadu skaitu 
var ņemt vērā, nosakot viņu prioritāti piekļuvē kvotai. Tas atbilst ražošanas struktūru racionālas 
pārstrukturēšanas mērķim. Tas atbilst arī vairākiem politikas virzieniem, kas darbojas saskaņā ar 
KLP lauku attīstības pīlāra principiem, nodrošinot labvēlīgu attieksmi gados jauniem 
lauksaimniekiem, kuri pārņem un/vai paplašina lauksaimniecības uzņēmumu, kā arī politikai, kas 
nodrošina īpašus maksājumus noteiktu vecuma grupu lauksaimniekiem, kuri pārtrauc nodarboties 
ar lauksaimniecību. Jautājums par diskrimināciju pēc vecuma attiecībā uz kvotu izmantošanu 
nerodas, jo nevienā shēmas sadaļā kvotas cena nav diferencēta atkarībā no pārdevēja vecuma.

Attiecībā uz sūdzību, ka brīdinājums kvotu turētājiem par iespējamību, ka kvota tiek pievienota 
valsts rezervei noteiktos apstākļos, bijis domāts, lai piespiestu kvotu turētājus kvotas pārdot, var 
atzīmēt, ka kvotu saglabāšana neražotājiem ilgākam laika posmam ir sīki izklāstīta Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1788/2003. Šāda saglabāšana ir pretrunā kvotu shēmas nolūkam, un regulas 
15. pants nosaka prasību mūsu dalībvalstīm, lai neaktīvās kvotas tiktu pievienotas attiecīgajai 



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

LV

valsts rezervei. Liekas, ka Īrijas iestādes izmantoja maksimāli iespējamo laika posmu, kas saskaņā 
ar regulu bija atļauts kvotas izmantošanai vai ražošanas atjaunošanai pirms tās pievienošanas 
rezervei. 

III. Secinājumi

Noteikumi, kas attiecas uz kvotu pārdošanu bez zemes Īrijā, nediskriminē pēc vecuma, tie arī —
ņemot vērā piena kvotu īpatnības — nekādā veidā neietekmē īpašuma tiesības. Shēma, ko ieviesa 
2007./2008. gadam, ievēro nosacījumus, kuri formulēti attiecīgajos Kopienas tiesību aktos, un 
izskatās izdevīgāka kvotu pārdevējiem nekā iepriekšējās shēmas.” 


