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EU-dom går imod italiensk
fordeling af mælkekvoter
Italien kan ikke erstatte EU-reglernes krav
om forholdsmæssig
fordeling med et
kriterie, som favoriserer producenter i bjergrige eller økonomisk
ugunstige egne.
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Sagen, der omtales i denne
artikel, omhandlede Azien
da Agricola Barausse Anto
nio e Gabriele – Società sem
plice, der er et mælkeprodu
cerende selskab med hjem
sted i Italien (herefter
benævnt ”selskabet”). I pe
rioden fra 1. april 2000 til 31.
marts 2001 havde selskabet
overskredet sine individuel
le mælkekvoter.
Overskridelsen udløser
pligt til betaling af en afgift.
Da andre italienske virksom
heder ikke havde udnyttet
deres kvoter fuldt ud, øn
skede selskabet at modtage
en andel heraf med henblik
på at reducere tillægsafgif
ten.
Ved afgørelse af 26. juli
2001 meddelte Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura,
som er et italiensk agentur
for tildeling af støtte til land
brugssektoren (herefter
”AGEA”), hvilke mælkepro
ducenter der var udvalgt til
at modtage en omfordeling
af de uudnyttede individuel
le mælkekvoter.
Selskabet var ikke en af de
producenter, der blev be
gunstiget af disse omforde
linger. Udvælgelsen af de
virksomheder, som kunne
opnå yderligere kvote, var
sket efter kriterier opstillet
af de italienske myndig
heder. Ikke efter EU’s regler.
Selskabet indbragte derfor
afgørelsen for Tribunale am
ministrativo regionale del
Lazio – sede di Roma (for
valtningsdomstol for Lazio,
Rom, Italien). Selskabet
mente nemlig, at de regler i
den italienske lovgivning,
der var blevet anvendt i for
bindelse med omfordelin
gen, var i strid med de EU
retlige bestemmelser i den
omhandlede EUforordning.
Bestemmelserne i EUfor
ordningen foreskrev, at der,

såfremt medlemsstaterne
valgte at omfordele uudnyt
tede individuelle mælkekvo
ter, skulle anvendes et ufra
vigeligt kriterie om lighed og
proportionalitet. Ifølge de
nationale italienske regler
indgik som kriterier bl.a. at
tage særligt hensyn til pro
ducenter i bjergrige områder
eller områder med særlige
økonomiske behov.
Efter at forvaltnings
domstolen havde forkastet
sagen, iværksatte selskabet
en appel for Consiglio di Sta
to (Italiens øverste domstol i
forvaltningsretlige sager).
Denne domstol var imid
lertid i tvivl om, hvorvidt
EUforordningen skulle for
tolkes således, at omforde
lingen skal ske på et lige og
forholdsmæssigt grundlag,
eller om medlemsstaterne er
tillagt beføjelser til at identi
ﬁcere kategorier af begunsti
gede mælkeproducenter ud
fra en prioritering. På denne
baggrund besluttede den at
forelægge spørgsmålet præ
judicielt for EUDomstolen.
EU-Domstolen indledte med
at henvise til sin egen faste
retspraksis vedrørende for
tolkning af EUretlige be
stemmelser. Ifølge denne
retspraksis skal der ved for
tolkningen ikke alene tages
hensyn til ordlyden af den
pågældende EUretlige be
stemmelse. Der skal også ta
ges hensyn til den sammen

hæng, hvori bestemmelsen
indgår, samt til de mål, der
forfølges med den ordning,
som den udgør en del af.
For så vidt angår ordlyden
af den relevante EUretlige
bestemmelse i EUforord
ningen, som regulerer mu
ligheden for, at medlems
staterne kan omfordele uud
nyttede individuelle mælke
kvoter, henviste EU
Domstolen til de forskellige
sprogversioner af bestem
melsen. Ifølge EUDomsto
len fremgik det klart af alle
sprogversionerne, at omfor
delingen af de uudnyttede
individuelle mælkekvoter
skal ske »i forhold til hver
producents reference
mængde«.
Logikken er, at eftersom
den enkelte producents bi
drag til betalingen af den
skyldige tillægsafgift fast
lægges i forhold til den på
gældende producents over
skridelse, skal også de gun
stige kvoter fordeles på den
ne måde. Størrelsen af en
parts uudnyttede kvoter
modsvarer dermed partens
andel i betaling af tillægs
afgift. Således fastlægger
EUreglen et kriterium for
omfordelingen – nemlig at
den skal være forholds
mæssig.
Videre bemærkede EU
Domstolen, at eftersom be
stemmelsen hverken næv
ner andre kriterier eller hen
viser til medlemsstaternes

kompetence til at fastlægge
deres egne kriterier, skal
dette kriterie om forholds
mæssig fordeling anses for
at være det eneste, der kan
udgøre grundlaget for om
fordelingen.
Denne læsning af bestem
melsen støttes, ifølge EU
Domstolen, også af den
sammenhæng, hvori be
stemmelsen indgår. Mulig
heden for, indenfor rammer
ne af anvendelsen af denne
bestemmelse, at foretage
omfordeling i medfør af
andre kriterier kan nemlig
ikke udledes af andre be
stemmelser i den omhandle
de EUforordning.
Herudover støttes denne
læsning af bestemmelsen,
ifølge EUDomstolen, yder
ligere af selve målet med
den ordning, som forfølges
med EUforordningen. Ud
over at tillægsafgiften har til
formål at forpligte mælke
producenterne til at over
holde de referencemængder,
der er tildelt dem, forfølger
den et økonomisk formål,
idet den skal tilvejebringe de
nødvendige midler for EU til
afsætning af den produk
tion, som mælkeproducen
terne har skabt.
EUDomstolen bemærke
de herefter, at selv om med
lemsstaterne i henhold til
EUforordningen er indrøm
met en mulighed til at om
fordele uudnyttede indivi
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duelle mælkekvoter, kan
medlemsstaterne ikke frit
beslutte, hvorledes denne
omfordeling foretages. Dette
fordi EUlovgiver med den
pågældende EUforordning
allerede har opstillet ram
merne for udøvelsen af
denne mulighed ved at fast
sætte betingelserne herfor.
Herved afskæres medlems
staternes skønsbeføjelse til
selv at fastlægge kriterierne
for omfordelingen, fordi EU
reglerne har forrang.
I den forbindelse bemærke
de EUDomstolen, at med
lemsstaterne ved udøvelsen
af deres skønsbeføjelse des
uden er forpligtede til at
iagttage de almindelige prin
cipper i EUretten. Det gæl
der herunder proportionali
tetsprincippet, retssikker
hedsprincippet og princip
pet om beskyttelse af den
berettigede forventning.
Det betyder, at der gælder
et krav om forholdsmæssig
hed samt om, at EUborgere
og EUvirksomheder skal
kunne forudsige deres rets
stilling.
På baggrund heraf konklu
derede EUDomstolen sam
menfattende på det stillede
spørgsmål, at den omhand
lede EUforordning skal for
tolkes således, at omforde
ling af de uudnyttede indivi
duelle mælkekvoter skal ske
mellem de producenter, der
har overskrevet deres refe
rencemængder i forhold til
de referencemængder, som
hver producent råder over.
Altså skal den ske forholds
mæssigt.
Dommen viser, at med
lemsstaternes skønsbeføjel
se begrænses i tilfælde, hvor
EUretten, herunder EU
forordninger, fastsætter be
stemte kriterier for anven
delsen af EUretlige bestem
melser. Desuden er med
lemsstaternes nationale
myndighedsudøvere, i hen
hold til princippet om EU
rettens forrang, forpligtede
til at anvende EUretlige
bestemmelser forud for
bestemmelser i national lov
givning. For EUretlige be
stemmelser i EUforordnin
ger gælder, at de ikke skal
implementeres i national
ret, men har direkte virk
ning. Det betyder, at EU
borgere og EUvirksomheder
kan påberåbe sig sådanne
EUretlige bestemmelser
direkte ved de nationale
domstole.
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