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Betreft: Verzoekschrift 0704/07, ingediend door Elisabeth Walsh (Ierse nationaliteit), 
namens de “Milk quota owners group”, over vermeende discriminatie op 
grond van leeftijd van begunstigden van de melkquotaregeling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen een interne overeenkomst tussen de Ierse minister van 
Landbouw en de belangrijkste boerenorganisaties over melkquota en de discriminatie van 
oudere boeren, die op basis van willekeur geen quota krijgen toegekend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008.

I. Het verzoekschrift

Een groep quotabezitters in Ierland die geen melkproducent meer zijn is verontrust omdat men van 
mening is dat de regeling die in 2006 door de Ierse minister van Landbouw is geïntroduceerd 
oudere quotahouders discrimineert. Zij vinden dat hun eigendomsrechten worden geschonden. Zij 
vinden dat het stellen van voorwaarden voor de verkoop van quota onverenigbaar is met de status 
van quota, die zij als een vermogensbestanddeel beschouwen en die in het Ierse belastingstelsel 
ook als zodanig wordt gezien. Zij betogen dat het besluit zonder gepast overleg is genomen, 
hetgeen gepensioneerde boeren heeft benadeeld, en dat de dreiging om gebruik te maken van de 
bepalingen met betrekking tot inactiviteit voor quotahouders die hun quota niet gebruiken en ook 
niet verkopen bedoeld is om quotahouders tegen hun wil in tot verkoop te dwingen. Zij betwisten 
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de bewering dat deze regeling een verbetering zou inhouden van de situatie van degenen die hun 
quotum verkopen.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De overdracht van quota zonder grond is bepaald in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 
1788/2003 van de Raad, waarin het melkquotastelsel is geregeld. Hierin worden diverse methoden 
geboden die lidstaten kunnen kiezen om de herstructurering van de melkproductie op hun 
grondgebied te faciliteren. Voor het melkquotajaar 2007/2008 heeft Ierland een regeling ingesteld 
waarin het quotahouders die 30% van hun quotum voor een door de Ierse minister van Landbouw 
bepaalde prijs verkochten was toegestaan het restant van hun quotum te koop aan te bieden voor 
een door hen zelf te specificeren prijs, waarbij de verkopen via een marktuitwisselingsmechanisme 
tot stand werden gebracht. Indien de geboden prijs lager was dan of gelijk was aan het 
evenwichtspunt van vraag en aanbod, dan werd het quotum verkocht voor de evenwichtsprijs, 
d.w.z. voor een prijs die minstens zo hoog was als de prijs die de verkoper van het quotum wilde 
hebben.

Deze regeling hield een zeer aanzienlijke wijziging in van de herstructureringsregelingen die sinds 
1989 in Ierland van kracht waren. Daarin werd de maximumprijs gespecificeerd die een 
quotahouder voor alle quota die zonder de bijbehorende grond werden verkocht kon ontvangen en 
werd de manier gespecificeerd waarop alle dergelijke quota moesten worden toegewezen. Deze 
regels voor toewijzing weerspiegelden de voorrang die diverse soorten producenten binnen het 
herstructureringsproces genoten en werden jaarlijks aangepast aan de wijzigingen in het beleid 
voor en de situatie van de sector, maar de benadering bleef in grote lijnen hetzelfde. De 
wijzigingen werden meestal doorgevoerd nadat de standpunten van de belanghebbenden, zoals 
vertegenwoordigd door de belangrijkste boeren- en melkveehoudersorganisaties, in beschouwing 
waren genomen.

Het is aan elke lidstaat om, binnen de grenzen die in Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad 
zijn gesteld, zelf te bepalen welke overdrachtsmethode het meest gepast is in verband met de 
structuren van haar melkproductie en haar sectorieel beleid waarbij rekening wordt gehouden met 
milieukwesties. Artikel 18, lid 1, letter b van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad stelt 
dat lidstaten aan de hand van objectieve criteria kunnen bepalen op welke voorwaarden een 
producent toewijzing van door andere producenten vrijgemaakte quota kan verkrijgen.

Wat betreft de vermeende schending van eigendomsrechten door toepassing van de Ierse regeling 
is de Commissie niet van mening dat er sprake is van een dergelijke schending: uit de verordening 
van de Raad blijkt duidelijk dat een melkquotum geen eigendom is waarvan de houder onbeperkt 
mag besluiten het te behouden, te gebruiken of over te dragen, zowel op tijdelijke als op 
permanente basis. Dit is bevestigd door het Hof van Justitie (voor een van de meest recente 
gevallen zie C-275/05 – Kibler). Het doel van het melkquota- en heffingenstelsel is een betere 
beheersing van de melkproductie en het in evenwicht brengen van de vraag naar en het aanbod van 
melk. De quota vormen een beheersinstrument dat binnen deze context aan producenten wordt 
toegewezen of door producenten wordt verworven.

Met betrekking tot de toewijzing van quota voor de door de minister bepaalde prijs is de 
Commissie van mening dat bij het vaststellen of een producent met voorrang toegang tot een 
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quotum krijgt de leeftijd van de producent in beschouwing kan worden genomen. Dit is 
verenigbaar met de doelstelling van een rationele herstructurering van productiestructuren. Het is 
ook verenigbaar met een aantal maatregelen die worden uitgevoerd onder de pijler 
plattelandsontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en die een gunstige 
behandeling inhouden van jongere boeren die een boerenbedrijf overnemen en/of uitbreiden 
alsmede maatregelen waarin speciale toelagen worden toegekend aan boeren binnen bepaalde 
leeftijdsgroepen die zich uit het boerenbedrijf terugtrekken. De kwestie van discriminatie op grond 
van leeftijd in verband met het overdragen van quota is niet aan de orde, omdat er binnen deze 
regeling op geen enkele wijze onderscheid wordt gemaakt in de prijs van quota op grond van de 
leeftijd van de verkoper.

In verband met de klacht dat de waarschuwing aan quotahouders over de mogelijkheid dat quota in 
bepaalde omstandigheden aan de nationale reserve konden worden toegevoegd bedoeld was om 
quotahouders tot verkoop te dwingen, kan opgemerkt worden dat het langdurig behouden van 
quota door niet-producenten nadrukkelijk behandeld wordt in Verordening (EG) nr. 1788/2003 van 
de Raad. Een dergelijk behoud is in strijd met het doel van het quotastelsel en in artikel 15 van de 
verordening worden lidstaten verplicht inactieve quota aan hun respectievelijke nationale reserve 
toe te voegen. Het blijkt dat de Ierse autoriteiten de maximaal onder de verordening mogelijke 
termijn hebben aangehouden voor terugtrekking of hervatting van de productie voordat de quota 
aan de nationale reserve werden toegevoegd.

III. Conclusies

De regeling met betrekking tot de verkoop van quota zonder grond in Ierland houden geen 
discriminatie in op grond van leeftijd, en hebben, gezien de hoedanigheid van melkquota, ook geen 
implicaties met betrekking tot eigendomsrechten. De voor de termijn 2007/2008 geïntroduceerde 
regeling is conform de voorwaarden die in de relevante EU-wetgeving worden bepaald en blijkt 
gunstiger te zijn voor de degenen die quota verkopen dan in vorige regelingen.


