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Subiect: Petiţia nr. 0704/2007, prezentată de Elisabeth Walsh, de naţionalitate 
irlandeză, în numele asociaţiei Grupul deţinătorilor cotelor de lapte, privind 
presupusa discriminare pe bază de vârstă împotriva beneficiarilor cotelor de 
lapte

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se opune unui acord intern între ministrul agriculturii din Irlanda şi principalele 
organizaţii de fermieri cu privire la cotele de lapte, acord care îi discriminează pe fermierii 
mai în vârstă, refuzându-le acestora cotele în mod arbitrar.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

I. Petiţia

Un grup de deţinători de cote de lapte din Irlanda care nu mai sunt producători de lapte sunt 
îngrijoraţi de faptul că regulile introduse de ministrul agriculturii din Irlanda sunt discriminatorii 
faţă de deţinătorii vârstnici de cote de lapte. Aceştia consideră că le este încălcat dreptul de 
proprietate. În opinia acestora, stabilirea de condiţii privind vânzarea cotelor de lapte nu respectă 
statutul cotelor, pe care aceştia le consideră bun din proprietatea lor şi care sunt tratate ca atare în 
sistemul fiscal irlandez. Ei susţin că decizia a fost luată fără o consultare adecvată, ceea ce a 
dezavantajat fermierii pensionaţi şi că ameninţarea cu folosirea prevederilor privind inactivitatea 
deţinătorilor de cote de lapte care nici nu folosesc şi nici nu vând cotele pe care le deţin ar putea să 
îi forţeze pe deţinătorii de cote de lapte să le vândă împotriva voinţei lor. Aceştia contestă afirmaţia 
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conform căreia Schema ar îmbunătăţi situaţia celor care vând cotele.

II. Comentariile Comisiei privind petiţia 

Transferul cotelor fără teren aferent este reglementat de Articolul 18 al Regulamentului (CE) nr. 
1788/2003 al Consiliului, care se referă la sistemul cotelor de lapte. Acesta prevede o gamă de 
mecanisme care pot fi alese de statele membre pentru a facilita restructurarea producţiei de lapte pe 
teritoriul lor.  În ce priveşte cotele de lapte pentru anul 2007/2008, Irlanda a implementat o Schemă 
prin care deţinătorilor care vând 30% din cota lor la un preţ stabilit de ministrul agriculturii din 
Irlanda li se permite să ofere restul cotelor spre vânzare la preţul specificat de aceştia, vânzările 
fiind organizate într-un sistem de „schimb” de piaţă. Dacă preţul oferit era mai mic sau egal cu 
punctul de echilibru al cererilor şi ofertelor, atunci cotele erau vândute la preţul de echilibru, adică 
la un preţ cel puţin la fel de mare ca cel cerut de vânzătorul de cote.

Această Schemă a reprezentat o modificare foarte semnificativă faţă de Schemele de Restructurare 
puse în practică în Irlanda începând cu 1989. Acestea specificau preţul maxim pe care deţinătorul 
de cote putea să îl primească în schimbul tuturor cotelor vândute fără teren aferent şi specifica 
modul în care toate aceste cote urmau să fie alocate. Aceste reguli de alocare reflectau prioritatea 
asociată diferitelor categorii de producători în procesul de restructurare şi erau modificate anual în 
funcţie de schimbările politicilor şi ale condiţiilor din sectorul de resort, dar abordarea de ansamblu 
a rămas constantă. Modificările aveau loc în general după analizarea opiniilor părţilor interesate, 
reprezentaţi de principalele organizaţii de producţie şi de procesare a laptelui. 

Fiecare stat membru este chemat să decidă în cadrul parametrilor stabiliţi de Regulamentul (CE)  
nr. 1788/2003 al Consiliului ce mecanism de transfer reprezintă cea mai adecvată metodă de 
transfer pentru structurile sale de producere a laptelui şi pentru politicile sale sectoriale, inclusiv 
din consideraţii legate de mediu. Articolul 18.1 litera (b) al Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al 
Consiliului prevede că statele membre vor determina, pe bază de criterii obiective, condiţiile în 
care producătorii pot obţine realocarea cotelor înstrăinate de alţi producători. 

În ceea ce priveşte posibila încălcare a drepturilor de proprietate prin aplicarea Schemei irlandeze, 
Comisia nu consideră că există o astfel de încălcare. Rezultă cu claritate din Regulamentul 
Consiliului că o cotă de lapte nu este o proprietate asupra căreia deţinătorul să aibă discreţie 
nelimitată privind păstrarea, folosirea sau transferul, fie cu titlu temporar, fie permanent. Acest fapt 
a fost confirmat de Curtea de Justiţie (a se vedea, pentru unul din cele mai recente cazuri, C-275/05 
– Kibler). Scopul sistemului de cote de lapte/impozitare este acela de a controla mai bine producţia 
de lapte şi echilibrarea ofertei de lapte cu cererea. Cota este un instrument administrativ alocat 
producătorilor sau obţinut de producători în acest context. 

În ceea ce priveşte alocarea cotelor de lapte la un preţ stabilit de ministru, Comisia consideră că 
vârsta unui producător poate fi luată în considerare pentru a determina prioritatea cu care acesta 
poate avea acces la cote. Acest fapt este în spiritul obiectivului restructurării raţionale a structurilor 
de producţie. Este, de asemenea, în spiritul unui număr de politici care operează în cadrul pilonului 
Dezvoltării Rurale al PAC, care garantează tratamentul favorabil al fermierilor mai tineri care 
preiau şi/sau extind ferme, precum şi al politicilor care prevăd plăţi speciale pentru fermierii care 
aparţin unor anumite categorii de vârstă şi care se retrag din activitate. Chestiunea discriminării pe 
bază de vârstă în legătură cu libera utilizare a cotelor nu apare aici, deoarece nu se face nici o 
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diferenţiere între preţurile cotelor în vreuna din componentele Schemei pe baza vârstei 
vânzătorului.

În ceea ce priveşte plângerea că avertizarea deţinătorilor de cote asupra posibilităţii de a adăuga 
cota în rezerva naţională în anumite condiţii a fost menită să exercite presiune asupra deţinătorilor 
de cote pentru ca aceştia să le vândă, se poate observa că păstrarea cotelor de către categorii non-
producătoare pentru orice perioadă suplimentară este precizată în mod explicit de Regulamentul 
(CE) nr. 1788/2003 al Consiliului. O astfel de păstrare este contrară scopului schemei cotelor şi 
Articolul 15 al Regulamentului prevede cerinţa ca statele membre să adauge cotele inactive la 
rezerva naţională corespunzătoare. Se pare că autorităţile irlandeze au folosit perioada maximă 
posibilă permisă de Regulamentul pentru transferul sau reluarea producţiei înainte de adăugarea 
cotei la rezerva naţională. 

III. Concluzii

Regulile care ţin de vânzarea cotelor fără teren aferent în Irlanda nu discriminează pe criterii de 
vârstă şi nici nu au - dată fiind natura cotelor de lapte - implicaţii asupra drepturilor de proprietate.  
Schema introdusă pentru perioada 2007/2008 este conformă cu condiţiile stipulate de legislaţia 
comunitară relevantă şi pare a fi mai avantajoasă decât schemele anterioare pentru cei care vând 
cote. 
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