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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0704/2007, ingiven av Elisabeth Walsh (irländsk medborgare), 
för Gruppen för innehavare av mjölkkvoter, om påstådd 
åldersdiskriminering av innehavare av mjölkkvoter

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot ett internt avtal mellan den irländska jordbruksministern och de 
främsta jordbrukarorganisationerna om mjölkkvoter som han menar diskriminerar äldre 
jordbrukare och godtyckligt undanhåller dem kvoter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2008.

I. Framställningen

En grupp kvotinnehavare på Irland som inte längre producerar mjölk är oroade över att de regler 
som den irländska jordbruksministern införde 2006 diskriminerar äldre kvotinnehavare. De menar 
att deras äganderätt har kränkts. De anser att det är oförenligt med kvoternas status, som de anser 
är en tillgång och som har behandlats som en tillgång i det irländska skattesystemet, att ställa upp 
villkor för försäljningen av kvoterna. De hävdar att beslutet fattades utan ordentligt samråd, vilket 
missgynnade pensionerade jordbrukare, och att hotet om att tillämpa inaktivitetsbestämmelserna 
för kvotinnehavare som varken använder eller säljer sin kvot är att pressa kvotinnehavarna till att 
sälja mot sin vilja. De ifrågasätter påståendet att systemet skulle förbättra situationen för dem som 
säljer sina kvoter.
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II. Kommissionens yttrande om framställningen

Enligt artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003, i vilken mjölkkvotssystemet regleras, får 
kvoter överföras utan någon överlåtelse av mark. Förordningen innehåller en rad mekanismer som 
medlemsstaterna kan välja för att underlätta omstruktureringen av mjölkproduktionen på sina 
territorier. Inför mjölkkvotsåret 2007/2008 införde Irland ett system som innebar att 
kvotinnehavare som sålde 30 procent av sin kvot till ett pris som fastställts av den irländska 
jordbruksministern fick lov att erbjuda resten av kvoten till försäljning till ett pris som de själv 
angav och där försäljningen organiserades genom en marknadsmässig utbytesmekanism. Om 
säljpriset var lägre eller lika med jämviktspunkten mellan bud och anbud så såldes kvoten till 
jämviktspriset, dvs. till ett pris som var minst lika högt som det pris som kvotförsäljaren begärt.

Systemet innebar en mycket väsentlig förändring av de omstruktureringsprogram som man haft i
Irland sedan 1989. Programmen innehöll regler för hur mycket en kvotinnehavare kunde få betalt
för alla kvoter som sålts utan den motsvarande marken och hur alla sådana kvoter skulle tilldelas.
Tilldelningsreglerna återspeglade hur olika kategorier av producenter prioriterades i 
omstruktureringsprocessen och ändrades varje år i enlighet med politiska förändringar och ändrade 
förhållanden i sektorn. Det övergripande förfarandet var dock oförändrat. Ändringarna gjordes i 
regel efter att ha beaktat synpunkter från de berörda parterna, företrädda av de främsta jordbruks-
och mjölkbehandlingsorganisationerna.

Det är upp till varje medlemsstat att inom ramen för de gränser som fastställs i rådets förordning 
(EG) nr 1788/2003 avgöra vilken överföringsmekanism som är lämpligast för deras 
mjölkproduktion och sektorspolitik, däribland miljöhänsyn. Enligt artikel 18.1 b i rådets förordning 
(EG) nr 1788/2003 får medlemsstaterna utifrån objektiva kriterier fastställa de villkor på vilka 
producenter får erhålla en extratilldelning av kvoter som andra producenter har frigjort.

Kommissionen anser inte att tillämpningen av det irländska systemet innebär någon kränkning av
äganderätten. Det framgår tydligt av rådets förordning att mjölkkvoter inte är någon egendom som 
innehavaren fritt kan välja att ha kvar, använda eller överföra, vare sig tillfälligt eller permanent.
Detta har bekräftats av domstolen (för ett av de senaste målen, se mål C-275/05 – Kibler). Syftet 
med mjölkkvots- eller avgiftssystemet är att bättre kunna kontrollera mjölkproduktionen och skapa 
balans mellan tillgång och efterfrågan på mjölk. Kvotsystemet är ett administrativt instrument som 
producenter tilldelas eller förvärvar i det avseendet.

Kommissionen anser att man får ta hänsyn till en producents ålder när man avgör vilka producenter 
som har företräde vid tilldelningen av kvoter till det pris som ministern fastställt. Det är förenligt 
med syftet med omstruktureringen av produktionen. Det är också förenligt med en rad politiska 
åtgärder inom landsbygdsutvecklingspelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken, där man 
gynnar yngre jordbrukare som tar över eller utvecklar jordbruksföretaget, samt med politiska 
åtgärder där man erbjuder särskilt stöd till jordbrukare i vissa åldersgrupper som upphör med
jordbruk. Det är inte fråga om någon åldersdiskriminering vid avyttringen av kvoter eftersom det 
ingenstans i systemet finns några prisskillnader på kvoter på grund av säljarens ålder.

När det gäller kritiken att varningen till kvotinnehavare om att kvoter i vissa fall kan komma att 
läggas till den nationella reserven var tänkt att pressa innehavarna att sälja kan det konstateras att 
inaktiva producenter som har kvar sina kvoter under längre perioder tydligt tas upp i rådets 
förordning (EG) nr 1788/2003. Att ha kvar sina kvoter på detta sätt strider mot kvotsystemets syfte 
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och enligt artikel 15 i förordningen måste medlemsstaterna överföra inaktiva kvoter till den 
nationella reserven. De irländska myndigheterna tycks ha använt sig av den längsta tillåtna 
perioden enligt förordningen för att avveckla eller återuppta produktionen innan kvoterna överförs 
till reserven.

III. Slutsatser

Reglerna för försäljning av kvoter utan överlåtelse av mark på Irland är inte åldersdiskriminerande. 
Med tanke på mjölkkvoternas art påverkar de inte heller äganderätten. Det system som infördes för 
perioden 2007/2008 är förenligt med de villkor som anges i den tillämpliga
gemenskapslagstiftningen och tycks vara gynnsammare än tidigare system för dem som säljer sina
kvoter.
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