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Sammendrag af dom
1. Landbrug —fælles markedsordning — mælk- og mejeriprodukter — tillægsafgift på mælk —
»udnyttelse« — begreb — bortforpagtede landbrugsproduklionsenheder — ingen indretning
til mælkeproduktion — omfattet
[Rådets forordning nr. 857/84 art. 12, litra d)J
2. Fællesskabsrets — principper — grundlæggende rettigheder — begrænsninger — lovligbed
— betingelser —forpagtere af en landbrugsejendom —forpagtningens udlob —forpagterens
ret til erstatning for udbyttet af sin arbejdsindsats og sine investeringer — gennemførelse af
ordningen om en tillægsafgift på mælk — alternativ muligbed indrømmet medlemsstaterne
(Rådets forordning nr. 857/84)
3. Landbrug —fælles markedsordning — mælk og mejeriprodukter — tillægsafgift på mælk —
regler om overførsel af referencemængder efter ændringer i ejendoms- eller besiddelsesforholdene — anvendelsesområde — tilbagegivelse ved forpagtningens ophør af en bedrift uden
mælkeproduktion ved forpagtningsaftalens indgåelse — omfattet
(Kommissionens forordning nr. 1371/84, art. 5, nr. 3)
2609
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1. Udtrykket »bedrift« i artikel 12, litra d), i
forordning nr. 857/84 om anvendelse af
tillægsafgiften på mælk omfatter en samling produktionsenheder inden for landbruget, der er bortforpagtet, selv om
disse enheder, da de blev bortforpagtet,
hverken var forsynet med malkekøer eller
med de tekniske installationer, der er
nødvendige ved mælkeproduktion, og
forpagteren ikke i henhold til forpagtningsaftalen var forpligtet til at producere mælk.

2. De grundrettigheder, som Domstolen
anerkender og beskytter, har ikke uindskrænket gyldighed, men skal ses i sammenhæng med deres samfundsmæssige
funktion. Udøvelsen heraf kan derfor underkastes begrænsninger, især inden for
rammerne af en fælles markedsordning,
såfremt disse begrænsninger faktisk tilgodeser de fællesskabsformål, der tjener almenvellet, og ikke i lyset af det tilsigtede
formål udgør et uforholdsmæssigt og urimeligt indgreb, som berører disse rettigheders egentlige indhold.

På baggrund af disse kriterier er fællesskabsbestemmelser, der bevirker, at forpagteren ved forpagtningens udløb uden
erstatning fratages udbyttet af sin arbejdsindsats og af de investeringer, som
han har foretaget i den forpagtede bedrift, uforenelig med de i fællesskabsretten gældende principper for beskyttelse
af de grundlæggende rettigheder. Disse
principper er også bindende for med2610

lemsstaterne, når disse gennemfører fællesskabsbestemmelserne.

I forbindelse med forpagtningen af en
landbrugsejendom og tilbagegiveisen ved
forpagtningens udløb af referencemængder uden tillægsafgift på mælk, som er
knyttet til bedriften, giver forordning nr.
857/84 de kompetente nationale myndigheder den fornødne frihed ved anvendelsen heraf, således at de kan tilgodese
principperne om beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, nemlig enten ved
at give forpagteren mulighed for at beholde referencemængden helt eller delvis,
hvis han ønsker at fortsætte med sin
mælkeproduktion, eller ved at yde ham
godtgørelse, såfremt han forpligter sig til
endeligt at ophøre med en sådan produktion.

3. Artikel 5, nr. 3, i forordning nr. 1371/84
om overførsel i forbindelse med ordningen om tillægsafgift på mælk af referencemængder uden afgift ved ændring af
ejendoms- eller besiddelsesforholdene
omkring bedriften skal fortolkes således,
at den omfatter en samling produktionsenheder inden for landbruget, der er
bortforpagtet, selv om disse enheder, da
de blev bortforpagtet, hverken var forsynet med malkekøer eller med de tekniske
installationer, der er nødvendige ved
mælkeproduktion, og forpagteren ikke i
henhold til forpagtningsaftalen var forpligtet til at producere mælk.

