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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 704/07, Elisabeth Walsh, Irlannin kansalainen, (”Milk quota 
owners group” -ryhmän puolesta,) väitetystä ikään perustuvasta syrjinnästä 
maitokiintiöitä saaneita tuottajia kohtaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Irlannin maatalousministerin ja tärkeimmän 
maataloustuottajajärjestön maitokiintiöistä tekemää sisäistä sopimusta, jolla syrjitään 
iäkkäämpiä maataloustuottajia epäämällä heiltä mielivaltaisesti maitokiintiöitä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008

I. Vetoomus

Maidon tuottamisen lopettaneiden irlantilaisten maitokiintiöiden haltijoiden ryhmä on huolissaan 
siitä, että Irlannin maatalousministerin vuonna 2006 käyttöönottamilla säännöillä syrjitään 
iäkkäämpiä kiintiöiden haltijoita. Kiintiöiden haltijoiden mukaan heidän omistusoikeuksiaan 
rikotaan. He katsovat, että ehtojen asettaminen kiintiön myynnille on ristiriidassa kiintiön aseman 
kanssa, koska he pitävät sitä omaisuutena. Myös Irlannin verotuksessa sitä on käsitelty 
omaisuutena. Heidän valituksensa koskee sitä, että päätös tehtiin ilman kunnollista neuvottelua, 
mikä asetti eläkkeellä olevat maanviljelijät epäedulliseen asemaan. Lisäksi kiintiöiden haltijoihin 
on uhattu soveltaa toimettomuutta koskevia lausekkeita, mikäli he eivät käytä tai myy kiintiöitään, 
ja näin heitä on painostettu myymään vasten tahtoaan. He kiistävät vakuuttelut siitä, että tämä 
järjestelmä parantaisi tilannetta niiden kohdalla, jotka myyvät kiintiönsä.



PE406.077v01-00 2/3 CM\723218FI.doc

FI

II. Vetoomusta koskevat komission huomiot 

Kiintiöiden siirrosta ilman maa-aluetta säädetään maitokiintiöjärjestelmän hallinnointia koskevan 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 18 artiklassa. Siinä esitetään järjestelmiä, jotka 
jäsenvaltiot voivat valita helpottaakseen maidontuotannon rakenneuudistuksia omalla alueellaan.  
Maitokiintiökautta 2007–2008 varten Irlanti toteutti järjestelmän, jonka puitteissa ne kiintiöiden 
haltijat, jotka myivät 30 prosenttia kiintiöstään Irlannin maatalousministerin määrittämällä 
hinnalla, saivat tarjota loput kiintiöstään myytäväksi itse määrittelemällään hinnalla. Myynti 
järjestettiin markkinoiden ”vaihdantajärjestelmän” puitteissa. Mikäli hintatarjous oli alhaisempi tai 
sama kuin kaikkien osto- ja myyntitarjousten tasapainopiste, kiintiö myytiin tasapainopisteen 
hinnalla eli hinnalla, joka on vähintään yhtä korkea kuin kiintiön myyjän pyytämä hinta.

Tämä järjestelmä oli erittäin merkittävä muutos rakenneuudistusjärjestelmiin, jotka olivat olleet 
käytössä Irlannissa vuodesta 1989 lähtien. Niissä määrättiin enimmäishinta, jonka kiintiön haltija 
voisi saada kaikista ilman maa-aluetta myymistään kiintiöistä, ja käytäntö sille, kuinka kaikkien 
tällaisten kiintiöiden jakaminen toteutetaan. Jakamista koskevat säännöt osoittivat, että useat 
tuottajaryhmät ovat etuasemassa rakenneuudistusjärjestelmässä. Sääntöjä muokattiin vuosittain 
alan menettelytapojen ja olosuhteiden muutosten mukaisesti, mutta yleinen menettelytapa on 
pysynyt samana. Muutoksia tehtiin yleensä sen jälkeen, kun tärkeimpien maataloudesta ja 
maitotuotteiden käsittelystä vastaavien järjestöjen edustamien sidosryhmien näkemyksiä oli 
pohdittu. 

Kukin jäsenvaltio määrittää neuvoston asetuksella (EY) N:o 1788/2003 säädettyjen muuttujien 
puitteissa ne siirtomekanismit, jotka soveltuvat parhaiten siirtomenetelmiksi sen omiin 
maidontuotannon järjestelmiin sekä alakohtaisiin politiikanaloihin ja ympäristönäkökohtiin. 
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 18 artiklan 1 kohdan b alakohdalla säädetään, että 
jäsenvaltiot määrittävät puolueettomin perustein edellytykset, joilla tuottajille voidaan myöntää 
kiintiöitä, jotka ovat vapautuneet muilta tuottajilta.

Väitteisiin siitä, että Irlannin järjestelmän soveltaminen rikkoisi mahdollisesti omistusoikeuksia, 
komissio toteaa seuraavin perustein, että tällaista rikkomusta ei tapahdu: Neuvoston asetuksesta 
käy selkeästi ilmi, että maitokiintiö ei ole sellaista omaisuutta, jonka säilyttämisestä, käytöstä tai 
siirrosta haltija voisi päättää ilman mitään rajoituksia, oli kyse sitten väliaikaisista tai lopullisista 
toiminnoista. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän (esimerkki sen äskettäin käsittelemistä 
asioista: C-275/05 – Kibler). Maitokiintiön/maksujärjestelmän tarkoituksena on parantaa 
maidontuotannon valvontaa ja saattaa maidon tarjonta tasapainoon kysynnän kanssa. Kiintiö on 
hallinnollinen väline, joka osoitetaan tuottajille tai jonka tuottajat hankkivat tässä yhteydessä.

Kun kysymyksenä on kiintiön jakaminen ministerin määrittämillä hinnoilla, komissio katsoo, että 
tuottajan ikä voidaan ottaa huomioon, kun kiintiöiden myöntämisessä määritetään etusijalla olevia 
tuottajia. Tämä on tuotantorakenteiden järkevän rakennemuutoksen tavoitteen mukaista. Tämä on 
myös useiden YMP:n maaseudun kehittämistä koskevan pilarin puitteissa toteutettujen 
toimintatapojen mukaista: nuoremmille maanviljelijöille, jotka ottavat maatilan haltuunsa ja/tai 
laajentavat sitä, myönnetään etuuskohtelu, ja tiettyyn ikäluokkaan kuuluville maanviljelyn 
lopettaville maanviljelijöille tarjotaan erityismaksuja. Ikäsyrjintää koskeva kysymys ei siten ole 
olennainen kiintiön luovuttamisen yhteydessä, sillä kiintiön hintoja ei eritellä missään järjestelmän 
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kohdassa myyjän iän perusteella.

Kiintiöiden haltijoita varoitettiin, että tietyissä tapauksissa kiintiö voitaisiin lisätä kansalliseen 
varantoon, ja vetoomuksessa väitetään, että kiintiöiden haltijoita painostettiin näin myymään 
kiintiöitään. Tähän komissio toteaa, että neuvoston asetuksella (EY) N:o 1788/2003 säädetään 
selkeästi tuotantoa harjoittamattomien tahojen pidempiaikaisesti hallussaan pitämistä kiintiöistä. 
Tällainen hallussapito on kiintiöjärjestelmän tarkoituksen vastaista, ja asetuksen 15 artiklan 
mukaan jäsenvaltioita vaaditaan lisäämään käyttämättömät kiintiöt asianmukaiseen kansalliseen 
varantoon. Vaikuttaa siltä, että Irlannin viranomaiset sovelsivat asetuksella säädettyä pisintä 
mahdollista ajanjaksoa, joka sallitaan tuotannon lopettamiselle tai uudelleen aloittamiselle, ennen 
kun kiintiö on siirrettävä varantoon.

III. Päätelmät

Säännöt, jotka koskevat kiintiöiden myymistä ilman maa-aluetta Irlannissa, eivät ole syrjiviä iän 
perusteella. Kun otetaan huomioon maitokiintiöiden luonne, säännöt eivät myöskään vaikuta 
millään tavalla omistusoikeuksiin. Kaudella 2007–2008 käyttöönotettu järjestelmä on asiaa 
koskevalla yhteisön lainsäädännöllä säädettyjen ehtojen mukainen, ja vaikuttaa siltä, että se on 
edullisempi kiintiöitä myyville kuin edelliset järjestelmät.
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