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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0704/2007, którą złożyła Elisabeth Walsh (Irlandia), w imieniu 
„Grupy posiadaczy kwot mlecznych”, w sprawie rzekomej dyskryminacji 
beneficjentów kwot mlecznych ze względu na wiek

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zgłasza sprzeciw w związku z wewnętrznym porozumieniem zawartym 
pomiędzy irlandzkim ministrem rolnictwa a najważniejszymi organizacjami rolniczymi, które 
dotyczy kwot mlecznych i dyskryminuje starszych rolników, arbitralnie odmawiając im 
przyznania kwot.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

I. Petycja

Grupa posiadaczy kwot z Irlandii, którzy nie produkują już mleka, jest zaniepokojona tym, że 
zasady wprowadzone w 2006 r. przez irlandzkiego ministra rolnictwa dyskryminują starszych 
posiadaczy kwot. Składający petycję utrzymują, że naruszono ich prawo własności. Uważają oni, 
że ustalanie warunków sprzedaży kwot jest niezgodne ze statusem kwot uznawanych przez nich za 
aktywa i tak też traktowanych przez irlandzki system podatkowy. Składający petycję twierdzą, że 
przedmiotową decyzję podjęto bez odpowiednich konsultacji ze szkodą dla emerytowanych 
farmerów, a groźba zastosowania przepisów dotyczących bezczynności wobec posiadaczy kwot, 
którzy nie korzystają ani nie sprzedają kwot, miała na celu wymuszenie sprzedaży wbrew ich 
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życzeniu. Kwestionują oni zapewnienia, iż rzeczony system poprawia sytuację osób sprzedających 
kwoty.

II. Uwagi Komisji do petycji

Transfer kwot bez transferu gruntu jest dopuszczalny na podstawie art. 18 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1788/2003, które reguluje system kwot mlecznych. Wprowadza ono mechanizmy, które 
państwa członkowskie mogą zastosować w celu ułatwienia restrukturyzacji produkcji mleka na 
swoim terytorium. W odniesieniu do kwot mlecznych na lata 2007/2008 Irlandia wdrożyła 
konkretny system. Na jego podstawie posiadacze kwot, którzy sprzedali 30% kwot po cenie 
ustalonej przez irlandzkiego ministra rolnictwa mogą wystawić na sprzedaż pozostałą część kwot 
po własnej cenie, przy czym sprzedaż zorganizowana jest w oparciu o mechanizm „wymiany” 
rynkowej. Jeżeli cena oferowana jest niższa bądź równa cenie ofertowej, wówczas kwota 
sprzedawana jest po cenie równowagi tj. cenie co najmniej tak wysokiej, jak cena żądana przez 
sprzedawcę kwoty.

System ten stanowi bardzo znaczącą zmianę w porównaniu z systemem restrukturyzacyjnym, który 
obowiązywał w Irlandii od 1989 r. Określał on maksymalną sumę, jaką posiadacz kwoty mógł 
otrzymać przy sprzedaży bez transferu gruntu, i określał sposób alokacji takiej kwoty. Zasady 
alokacji odzwierciedlały priorytet przyznany niektórym kategoriom producentów w procesie 
restrukturyzacji. Były one zmieniane co roku zgodnie ze zmianami w polityce oraz warunkami 
w sektorze, jednak ogólne podejście było stałe. Modyfikacje wprowadzano zazwyczaj po 
rozważeniu opinii zainteresowanych stron reprezentowanych przez główne organizacje rolnicze 
i mleczarskie. 

To w gestii poszczególnych państw członkowskich leży określenie w ramach parametrów 
zdefiniowanych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1788/2003, które mechanizmy transferu są 
najbardziej odpowiednie w kontekście ich własnej struktury produkcji mleka oraz polityk 
sektorowych uwzględniających aspekty środowiskowe. Art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1788/2003 umożliwia państwom członkowskim określanie na podstawie obiektywnych 
kryteriów warunków, na jakich producenci mogą uzyskać ponową alokację kwot, z których 
zrezygnowali inni producenci. 

W odniesieniu do ewentualnego naruszenia prawa własności w związku z zastosowaniem 
irlandzkiego systemu, Komisja nie uważa, by do takiego naruszenia doszło: z rozporządzenia Rady 
jasno wynika, że kwoty mleczne nie są własnością, którą posiadacz, czasowo bądź trwale, może 
w sposób nieograniczony rozporządzać w zakresie zachowywania, wykorzystywania bądź 
transferu. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości (patrz: jedna z ostatnich spraw: C-275/05 –
Kibler). System kwot/opłat mlecznych ma na celu skuteczniejszą kontrolę produkcji mleka oraz 
zrównoważenie podaży z popytem. Kwota to instrument administracyjny nadany lub uzyskany 
przez producenta w tym kontekście. 

W odniesieniu do alokacji kwot po cenie ustalonej przez ministra Komisja uważa, że wiek 
producenta może być brany pod uwagę przy określaniu kolejności dostępu do kwot. Jest to zgodne 
z celem racjonalnej restrukturyzacji produkcji, jak również pewną liczbą polityk realizowanych w 
ramach filaru WPR „rozwój obszarów wiejskich”, który preferencyjnie podchodzi do młodych
farmerów przejmujących i/lub poszerzających swoje gospodarstwa, a także z polityką specjalnych 
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wypłat dla farmerów z pewnych kategorii wiekowych, którzy rezygnują z działalności rolniczej. 
Problem dyskryminacji ze względu na wiek nie występuje w odniesieniu do przyznawania kwot, 
ponieważ żaden fragment systemu nie różnicuje cen ze względu na wieku sprzedawcy.

W odniesieniu do skargi na to, iż ostrzeżenie posiadaczy kwot o możliwości włączenia w pewnych 
okolicznościach kwot do rezerw krajowych miało na celu wymuszenie na nich sprzedaży, należy 
zauważyć, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 wyraźnie reguluje utrzymywanie kwot 
przez dłuższy okres przez osoby niezajmujące się produkcją. Postępowanie takie stoi 
w sprzeczności z celami systemu kwotowego, natomiast art. 15 rozporządzenia nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek włączania niewykorzystywanych kwot do właściwych rezerw krajowych. 
Wydaje się, że przed włączeniem kwot do rezerwy władze irlandzkie wykorzystały maksymalny 
okres, jaki przedmiotowe rozporządzenie dopuszcza na zaprzestanie lub wznowienie produkcji. 

III. Wnioski

Zasady dotyczące sprzedaży kwot bez transferu gruntu w Irlandii nie dyskryminują ze względu na 
wiek, ani – biorąc pod uwagę charakter kwot mlecznych – nie mają skutków w odniesieniu do 
praw własności. System na lata 2007/2008 jest zgodny z warunkami określonymi w odnośnym 
prawodawstwie wspólnotowym i wydaje się bardziej korzystny dla sprzedających kwoty niż 
poprzednie systemy. 
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