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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0704/2007 mressqa minn Elisabeth Walsh (ta’ nazzjonalità 
Irlandiża), f'isem il-‘Il-grupp ta’ sidien tal-kwota tal-ħalib’, rigward 
allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni kontra benefiċjarji tal-kwota tal-ħalib

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Ir-rikorrenti toġġezzjona kontra ftehim intern bejn il-Ministru Irlandiż għall-Agrikoltura u l-
organizzazzjonijiet ewlenin tal-bdiewa rigward kwoti tal-ħalib li jiddiskrimina kontra bdiewa 
aktar avvanzati fl-età billi arbitrarjament tneħħewlhom il-kwoti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-11 ta’ Diċembru 2007. Informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2008.

I. Il-petizzjoni 

Grupp ta’ sidien tal-kwota fl-Irlanda li m’għadhomx produtturi tal-ħalib huma mħassba li r-regoli 
introdotti fl-2006 mill-Ministru Irlandiż għall-Agrikoltura huma diskriminatorji kontra s-sidien tal-
kwota li huma aktar avvanzati fl-età. Huma jqisu li d-drittijiet tagħhom għall-proprjetà ġew 
miksura. Huma jqisu li l-issettjar ta’ kundizzjonijiet fuq il-bejgħ tal-kwota huma inkonsistenti ma’ 
l-istejtus tal-kwota li huma jqisu bħala ass, u li fit-taxxa Irlandiża ġiet ittrattata bħala ass. Huma 
jsostnu li d-deċiżjoni ttieħdet mingħajr konsultazzjoni xierqa, li poġġiet lill-bdiewa rtirati fi 
żvantaġġ, u jsostnu wkoll li l-użu mhedded tad-dispożizzjonijiet tan-nuqqas ta' attività għas-sidien 
tal-kwota, li la jużaw u lanqas ibiegħu l-kwota, għandu jitfa’ pressjoni fuq id-detenturi tal-kwota 
biex ibiegħu kontra x-xewqat tagħhom. Huma jikkontestaw l-asserzjoni li din l-Iskema ttejjeb is-
sitwazzjoni għal dawk li jbiegħu l-kwota.
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II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-Petizzjoni 

It-trasferiment tal-kwota mingħajr art huwa pprovdut taħt l-Artikolu 18 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1788/2003, li jirregola s-sistema tal-kwota tal-ħalib. Dan jipprovdi firxa ta’ mekkaniżmi 
li jistgħu jintgħażlu mill-Istati Membri biex jiffaċilitaw ir-ristrutturar tal-produzzjoni tal-ħalib fit-
territorji tagħhom. Għas-sena tal-kwota tal-ħalib 2007/2008, l-Irlanda implimentat Skema, li 
permezz tagħha d-detenturi tal-kwota, li biegħu 30% tal-kwota tagħhom bi prezz stabbilit mill-
Ministru Irlandiż għall-Agrikoltura, ingħataw il-permess biex joffru l-bqija tal-kwota għall-bejgħ 
bi prezz li speċifikaw huma stess, b’bejgħ organizzat permezz ta’ mekkaniżmu ta’ “skambju” fis-
suq. Jekk il-prezz offrut kien inqas minn jew daqs il-punt ta’ ekwilibriju tal-bids u l-offerti, 
imbagħad il-kwota tkun inbiegħet bil-prezz ta’ l-ekwilibriju, jiġifieri bi prezz mill-inqas għoli daqs 
il-prezz mitlub mill-bejjiegħ tal-kwota. 

Din l-Iskema rrappreżentat bidla sinjifikanti ħafna fl-Iskemi tar-Ristrutturar li ilhom fis-seħħ fl-
Irlanda sa mill-1989. Dawn speċifikaw il-prezz massimu li detentur ta’ kwota jista’ jirċievi għall-
kwoti kollha mibjugħin mingħajr l-art assoċjata u speċifikaw il-mod li bih kellhom jiġu allokati t-
tali kwoti. Dawn ir-regoli ta’ l-allokazzjoni rriflettew il-prijorità marbuta ma' kategoriji varji ta' 
produtturi fil-proċess tar-ristrutturar u kienu jiġu mmodifikati kull sena skond iċ-ċirkostanzi u l-
politika dejjem jinbidlu tas-settur, iżda l-approċċ ġenerali baqa’ wieħed kostanti. Ġeneralment, il-
modifikazzjonijiet kienu jsiru wara li jiġu kkunsidrati l-opinjonijiet tal-partijiet interessati kif 
irrappreżentati mill-organizzazzjonijiet ewlenin ta’ l-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib u l-biedja. 

Hija kwistjoni għal kull Stat Membru li jiddetermina fi ħdan il-parametri stabbiliti mir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 liema mekkaniżmu ta' trasferiment jirrappreżenta l-metodu ta’ 
trasferiment l-aktar addattat fir-rigward tal-linji politiċi settorali u l-istrutturi tal-produzzjoni tal-
ħalib tiegħu, inklużi kunsiderazzjonijiet ambjentali. L-Artikolu 18.1 (b) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1788/2003 jistabbilixxi li l-Istati Membri jiddeterminaw, fuq il-bażi tal-kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li fuqhom il-produtturi jistgħu jiksbu r-riallokazzjoni tal-kwoti rilaxxati minn 
produtturi oħrajn. 

Fir-rigward tal-ksur possibbli tad-drittijiet tal-proprjetà permezz ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Iskema 
Irlandiża, il-Kummissjoni ma tqisx li hemm ksur bħal dan: mir-Regolament tal-Kunsill jidher ċar li 
kwota tal-ħalib m’hijiex proprjetà li fuqha d-detentur għandu diskrezzjoni bla limitu fuq iż-żamma, 
l-użu, jew it-trasferiment, kemm jekk fuq bażi temporanja kif ukoll b’mod permanenti. Dan ġie 
kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja (ara, għal wieħed mill-każijiet l-aktar riċenti: C-275/05 –
Kibler). L-għan tas-sistema tat-taxxa / kwota tal-ħalib hija l-aħjar kontroll tal-produzzjoni tal-ħalib 
u sabiex il-provvista tal-ħalib tinġieb f'bilanċ mad-domanda. Il-kwota hija strument amministrattiv 
assenjat lil produtturi jew miksub mill-produtturi fi ħdan dak il-kuntest. 

Fir-rigward ta’ l-allokazzjoni tal-kwota bil-prezz stabbilit mill-Ministru, il-Kummissjoni tqis li l-
età ta’ produttur tista’ tittieħed f’kunsiderazzjoni meta jiġi stabbilit l-aċċess tal-prijorità tagħhom 
għal kwota. Hija konsistenti ma’ l-objettiv tar-ristrutturar razzjonali ta’ strutturi ta’ produzzjoni. 
Hija konsistenti wkoll ma’ għadd ta’ linji politiċi mħaddma skond il-pilastru ta’ l-Iżvilupp Rurali 
tal-CAP li jagħti trattament favorevoli għal bdiewa żgħażagħ li jieħdu kontroll u/jew jespandu l-
intrapriża tal-biedja, kif ukoll linji politiċi li jipprovdu għal ħlasijiet speċjali lil bdiewa fi ħdan ċerti 
kategoriji ta’ età li jkunu rtiraw mill-biedja. Il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni ta’ l-età fir-rigward 
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tal-kontroll tal-kwota ma toħroġx minħabba li ma ssir ebda differenza fil-prezz tal-kwota f'xi parti 
ta' din l-Iskema fuq il-bażi ta’ l-età tal-bejjiegħ.

Fir-rigward ta’ l-ilment, li t-twissija għad-detenturi tal-kwota, dwar il-possibbiltajiet li l-kwota tiġi 
miżjuda mar-riserva nazzjonali, f’ċerti ċirkostanzi kienet maħsuba sabiex toħloq pressjoni fuq id-
detenturi tal-kwota biex ibiegħu, jista’ jiġi nnotat li ż-żamma tal-kwoti minn dawk li mhumiex 
produtturi għal kwalunkwe perjodu mtawwal hija indirizzata espliċitament fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1788/2003. Tali żamma tkun kontra l-iskop ta' l-iskema tal-kwota u l-Artikolu 15 
tar-Regolament jistabbilixxi rekwiżit fuq l-Istati Membri li kwoti inattivi jiġu miżjuda mar-riserva 
nazzjonali rilevanti. Jidher illi l-awtoritajiet Irlandiżi użaw il-perjodu massimu possibbli permess 
skond ir-Regolament għall-kontroll jew qbid mill-ġdid tal-produzzjoni qabel iż-żieda tal-kwota 
mar-riserva. 

III. Konklużjonijiet 

Ir-regoli li jappartjenu għall-bejgħ tal-kwoti mingħajr art fl-Irlanda ma joħolqux diskriminazzjoni 
fuq il-bażi ta’ età, u lanqas - minħabba n-natura tal-kwoti tal-ħalib - ma għandhom xi 
implikazzjonijiet fir-rigward tad-drittijiet tal-proprjetà. L-Iskema introdotta għall-perjodu 
2007/2008 trid iżżomm mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti u 
tidher li toffri aktar vantaġġi għal dawk li biegħu l-kwota minn skemi preċedenti. 


