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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0704/2007, внесена от Elisabeth Walsh (с ирландско 
гражданство), от името на „Група на притежателите на млечни квоти” 
относно предполагаема възрастова дискриминация срещу получатели 
на млечни квоти

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу вътрешното споразумение между 
ирландското министерство на селското стопанство и основните организации на 
селскостопанските производители относно млечните квоти и дискриминацията срещу 
по-възрастните селскостопански производители, лишавайки ги произволно от достъп 
до някои млечни квоти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

I. Петицията

Група от притежатели на квоти в Ирландия, които вече не са производители на мляко, 
изразяват загриженост, че правилата, въведени през 2006 г. от ирландския министър на 
селското стопанство, са дискриминационни срещу по-възрастните притежатели на квоти.  
Те считат, че техните права на собственост са били нарушени. Те считат, че поставянето на 
условия на продажбата на квоти не е в съответствие със статуса на квотите, които те считат 
за актив и които се третират като актив за целите на ирландското данъчно облагане. Те 
твърдят, че решението е било взето без съответната за случая консултация, което е 
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поставило пенсионираните селскостопански производители в неравностойно положение, и 
че заплахата за използване на разпоредбите за неактивност за притежатели на квоти, които 
не използват и не продават квотите, е с цел оказване на натиск върху притежателите на 
квоти да продават против желанията си. Те възразяват срещу твърдението, че тази схема 
подобрява ситуацията за лицата, които продават квоти.

II. Забележки на Комисията по петицията

Прехвърлянето на квоти без земя е обхванато от член 18 от Регламент (ЕО) № 1788/2003 на 
Съвета, който ръководи системата на млечни квоти. Той предвижда редица механизми, 
които държавите-членки могат да изберат за улесняване на преструктурирането на 
производството на мляко на техните територии.  За 2007/2008 година на млечни квоти, 
Ирландия е приложила схема, според която притежателите на квоти, които продадат 30% от 
своите квоти на цена, определена от ирландския министър на селското стопанство, имат 
право да предложат останалата част от квотата за продажба на цена, която те сами 
определят, като продажбите се организират чрез механизъм за пазарен „обмен”. Ако 
предложената цена е по-ниска или равна на равновесната точка между наддаванията и 
офертите, квотата се продава на равновесната цена, т.е. на цена, която е поне толкова 
висока, колкото цената, която продавачът на квотата е посочил.

Тази схема представлява много значителна промяна в схемите за преструктуриране, които 
са били в сила в Ирландия от 1989 г. насам. Те са определяли максималната цена, която 
притежател на квота може да получи за продажбата на цялата квота без съответната земя и 
са посочвали начина, по който следва да се разпределят всички такива квоти. Тези правила 
за разпределяне са отразявали приоритета, установен за различните категории
производители в процеса на преструктуриране и са били изменяни всяка година в 
съответствие с променящата се политика и обстоятелства в сектора, но цялостният подход е 
останал постоянен. Като цяло модификациите са били осъществявани след отчитане на 
възгледите на заинтересованите страни, представлявани от основните организации на 
животновъди и производители на мляко и млечни продукти. 

Всяка държава-членка сама определя, в параметрите на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на 
Съвета, кой механизъм за прехвърляне представлява най-подходящият метод за 
прехвърляне по отношение на нейните структури и секторни политики за производство на 
мляко, като взема предвид и съображенията за околната среда.  Член 18, параграф 1, буква
б) от Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета предвижда държавите-членки да определят въз 
основа на обективни критерии условията, при които производителите могат да получат 
преразпределение на квотите, освободени от други производители. 

По отношение на предполагаемото нарушение на правата на собственост чрез прилагането 
на ирландската схема, Комисията не счита, че е налице такова нарушение:  От регламента на 
Съвета става ясно, че млечната квота не е собственост, върху която притежателят има 
неограничени права за задържане, използване или прехвърляне, било то временно или 
постоянно. Това беше потвърдено от Съда (вж. едно от последните дела: C-275/05 – Kibler). 
Целта на системата за млечни квоти/такси е по-добър контрол на производството на мляко и 
уравновесяване на производството на мляко с търсенето. Квотата е административен 
инструмент, който се предоставя на производителите или се получава от производителите в 
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този контекст. 

Що се отнася до разпределението на квотите на цената, определена от министъра, 
Комисията счита, че възрастта на производителя може да бъде взета предвид при 
определяне на техния приоритетен достъп до квотите. Това е в съответствие с целта на 
рационалното преструктуриране на производствените структури. То е в съответствие и с 
редица политики, провеждани по стълба на ОСП за развитие на селските райони, които
третират по благоприятен начин по-млади селскостопански производители, които поемат 
и/или разширяват селскостопанско предприятие, както и политики, които предвиждат 
специални плащания за селскостопански производители в определени възрастови категории, 
които се оттеглят от селското стопанство. Въпросът с възрастовата дискриминация във 
връзка с разпореждането с квоти не възниква, тъй като няма диференциация в цената на 
квотите в която и да е част от тази схема въз основа на възрастта на продавача.

Във връзка с жалбата, че предупреждението към притежателите на квоти относно 
възможността квотите да се добавят към национални резерв при определени обстоятелства е 
имало за цел да окаже натиск върху притежателите на квоти да ги продадат, може да бъде 
отбелязано, че задържането на квотите от лица, които не са производители, за 
продължителен период е разгледано изрично в Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета. 
Такова задържане противоречи на целта на схемата за квоти и член 15 от регламента налага 
изискване за държавите-членки, гласящо, че неактивните квоти се добавят към съответния 
национален резерв. Изглежда, че ирландските органи са използвали максималния възможен 
период, разрешен в съответствие с регламента, за продажба или повторно започване на 
производството преди да добавят квотата към резерва. 

III. Заключения

Правилата, касаещи продажбата на квоти без земя в Ирландия, не са дискриминационни на 
основание възраст, нито – предвид естеството на млечните квоти – имат последици във 
връзка с правата за собственост.  Схемата, въведена за периода 2007/2008 г., е в 
съответствие с условията, определени в съответното законодателство на Общността, и 
изглежда е по-благоприятна за тези, които продават квоти, отколкото предишните схеми. 
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