ARREST VAN HET HOF

VAN 5 JULI 1977 1

Bela-Mühle Josef Bergmann KG
tegen Grows-Farm GmbH & Co. KG
(verzoek om een prejudiciële beslissing,
ingediend door het Landgericht Oldenburg)
„Magere-melkpoeder"

Zaak 114/76

Samenvatting

1. Landbouw — Gemeenschappelijke marktordening — Communautaire regeling —
Opgelegde lasten — Discriminerende verdeling over de verschillende landbouwsec
toren — Ontoelaatbaarheid

(EEG-Verdrag art. 39, art. 40, lid 3, 2e alinea)

2. Landbouw — Gemeenschappelijke marktordening — Magere-melkpoeder in het
bezit van de interventiebureaus — Verplichting tot aankoop — Verordening
563/76 van de Raad — Ongeldigheid

1. Een communautaire regeling die neer
komt op een discriminerende verde
ling van lasten over de verschillende

2. Verordening 563/76 van de Raad van
15 maart 1976, inzake de verplichting
tot aankoop van magere-melkpoeder

landbouwsectoren, is in het kader van

dat in

de verwezenlijking van de doelstellin
gen van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid niet gerechtvaardigt.

tiebureaus

het bezit is van
en

wordt

de

interven

bestemd

voor

vermenging in diervoeder, is ongel
dig.

In de zaak 114/76,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van
het Landgericht Oldenburg, in het aldaar aanhangig geding tussen
FIRMA BELA-MÜHLE JOSEF BERGMANN KG, Langförden (Duitsland),
en

FIRMA GROWS-FARM GMBH & CO. KG, te Langförden (Duitsland),
1

—

Procestaal: Duits.
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om een prejudiciële beslissing over de geldigheid van verordening 563/76 van
de Raad van 15 maart 1976 inzake de verplichting tot aankoop van mageremelkpoeder dat in het bezit is van de interventiebureaus en wordt bestemd
voor vermenging in diervoeder (PB L 67, blz. 18),
wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: H. Kutscher, president, A. M. Donner en P. Pescatore,
kamerpresidenten, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie
Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco en A. Touffait, rechters,

advocaat-generaal: F. Capotorti
griffier: A. Van Houtte

het navolgende

ARREST

Ten aanzien van de feiten

Overwegende dat de feiten van de zaak,
het procesverloop en de krachtens artikel
20 van 's Hofs EEG-Statuut ingediende
schriftelijke opmerkingen kunnen wor
den samengevat als volgt:

komt in aanzienlijke voorraden mageremelkpoeder.

I — De feiten en
loop

Raad van

1.

het procesver

in

de

zuivelsector

omvat

een

prijzenstelsel dat onder meer is gebaseerd
op een richtprijs voor melk en op inter
ventieprijzen, in de eerste plaats voor bo
ter en magere-melkpoeder.
Ondanks dit prijzenstelsel is er in de
Gemeenschap een overproduktie van
melk ontstaan, die met name tot uiting
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15 maart 1976 inzake de ver

plichting tot aankoop van mageremelkpoeder dat in het bezit is van de in

De gemeenschappelijke ordening der

markten

2. Om deze voorraden weg te werken,
hebben
de
gemeenschapsinstellingen
verschillende
maatregelen
genomen,
waaronder verordening 563/76 van de

terventiebureaus en wordt bestemd voor

vermenging in diervoeder (PB 1976, L
67, blz. 18).
Bij deze verordening werd een verplich
ting ingevoerd tot aankoop van mageremelkpoeder dat in het bezit is van de in
terventiebureaus en wordt bestemd voor

voeding van andere dieren dan jonge kal
veren (artikel 1).

BELA-MÜHLE / GROWS-FARM

len zouden worden doorberekend aan de

Om de nakoming van deze verplichting
af te dwingen, werd bepaald dat de toe
kenning van steun voor bepaalde plant
aardige voeders (koolzaad, raapzaad, soja
bonen, enz.) afhankelijk was van het stel
len van een waarborg of het overleggen

Het door verzoekster aan verweerster ge
leverde produkt heeft als voornaamste
grondstoffen maïs en sojaschroot. Ver

van

zoekster

een

document

naar

communautair

model opgemaakt door de bevoegde in
stantie

van

de

Lid-Staat

die

belast

was

met het toezicht op het denatureren,
hierna te noemen „aankoop- en denatu

reringsbewijs" (artikelen 2 en 6).
Voor het in het vrije verkeer brengen in
de Gemeenschap van ingevoerde plant
aardige voeders (zoals oliehoudende za
den, meel daarvan, bepaalde voederpro
dukten, enz.) werd overlegging van een

„eiwitcertificaat" voorgeschreven (artikel
3, lid 1).
Dit

certificaat

werd

door

de

Lid-Staten

afnemer.

betrekt

deze

beide

hoofdcom

ponenten van verschillende importeurs.
Overeenkomstig
verordening
563/76
hebben deze importeurs waarborgen voor

de afgifte van „eiwitcertificaten' gesteld
en de bedragen hiervan doorberekend
aan verzoekster die harerzijds van ver
weerster deswege in totaal DM 6 522,68
terugverlangt.

Op verweersters weigering dit bedrag te
betalen, daagde verzoekster haar voor het
Landgericht Oldenburg, alwaar verweer
ster concludeerde tot verwerping van het

beroep op grond dat verordening 563/76
ongeldig zou zijn.

afgegeven aan iedere gegadigde die daar
om

verzocht,

op

voorwaarde

dat

een

waarborg werd gesteld of een „aankoop-

of denatureringsbewijs" werd overgelegd
(artikel 3, lid 2).

Bij contracten, gesloten vóór de dag van
inwerkingtreding der verordening, wer

4. Het Landgericht besloot bij beschik
king van 8 september 1976 de procedure
te schorsen en het Hof van Justitie
krachtens artikel 177 EEG-Verdrag te
verzoeken om een prejudiciële beslissing

over de vraag „of verordening 563/76
rechtsgeldig is“.

den de lasten, verbonden aan de in de

verordening vastgestelde regeling, gedra
gen door de successieve kopers van de in
de artikelen 2 en 3 bedoelde produkten
of de door verwerking daarvan verkregen
eiwithoudende produkten (artikel 5).

De op 15 maart 1976 in werking getre
den verordening is toegepast tot en met
31 oktober 1976 (artikel 11).

3. Verzoekster
in
het
hoofdgeding
(hierna te noemen „verzoekster") heeft
een

fabriek

van

voederconcentraten

en

levert aan verweerster in het hoofdgeding
(hierna te noemen „verweerster"), die een
legbatterijbedrijf exploiteert, de door deze
benodigde voederprodukten.

Tussen partijen was contractueel over
eengekomen dat prijsverhogingen voor
de gebruikte grondstoffen als gevolg van
nationale of „supranationale" maatrege-

5.
Verweerster in het hoofdgeding be
twist voor het Landgericht met name dat
verordening 563/76 de produktiviteit in
de landbouw doet toenemen, de rationele

ontwikkeling van de landbouwproduktie
bevordert en bijdraagt tot stabilisatie van
de markten (artikel 39, lid 1, sub a) en c),
EEG-Verdrag). Magere-melkpoeder is als
eiwitprodukt rond zes maal zo duur als
sojaschroot. Door de aankoopverplichting
wordt de mengvoederfabricage aanzien
lijk duurder, en wel ten laste van bepaal
de groepen in de landbouwsector, die de
prijsstijgingen voor de produkten niet op
hun beurt kunnen doorberekenen.

De aankoopverplichting leidt ook tot on
gelijkheden in de markt. De mengvoe
derindustrie wordt gedwongen dure ma
gere-melkpoeder bij te mengen, hoewel
plantaardige eiwitcomponenten onverge
lijkbaar veel goedkoper zijn.
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Sojaschroot kost circa DM 50 per 100 kg.
tegen magere-melkpoeder DM 317. Met
de EEG-steun komt de magere-melk
poeder op ongeveer DM 150. Het pla
fond in de vrije markt wordt gevormd
door de prijzen van vergelijkbare plant
aardige eiwitstoffen, dat wil zeggen rond
DM

50. Het hieruit resulterende verlies

wordt opgevangen door de verplichte
bijmenging. Aldus wordt in feite echter
een nieuwe gemeenschapsbelasting inge
voerd, hetgeen indruist tegen de beginse
len van het Verdrag, en met name ook
tegen de verdragsbepalingen inzake de
financiering (de artikelen 199 e.v.).

deling van de melkproducent ten koste
van de veehouder niet te rechtvaardigen.

Aangezien verordening 563/76 derhalve
onwettig is, kan de hierop steunende
vordering niet slagen.
6. De kwestie van de geldigheid van
verordening 563/76 is ook het kernpunt
in de beroepen tot schadevergoeding in
de gevoegde zaken 83 en 94/76 en 4 en
15/77, Bayerische Vermehrungsbetriebe
GmbH & Co. KG en anderen tegen de
Raad en de Commissie, en in de prejudi
ciële zaken 116/76, Granaria BV tegen
Hoofdproduktschap voor Akkerbouw

produkten en Produktschap voor Marga
Verordening 563/76 is echter eveneens
in strijd met de Duitse grondwet, met
name artikel 12. Een aankoopverplich
ting, die in het Duitse economische recht

rine, Vetten en Oliën, en 119 en 120/76,

Kurt

A.

Becher

tegen

Hauptzollamt

Bremen-Nord en Ölmühle AG tegen
Hauptzollamt Hamburg-Waltershof.

en ook in de communautaire marktorde

ning voorheen onbekend was, vormt een
aantasting van het recht van vrije be
roepsuitoefening. Een belasting op be
paalde personen is slechts geoorloofd bij
inachtneming van het evenredigheidsbe
ginsel en bij een objectief verband tussen

de begunstigde en de belaste persoon.
Aan het evenredigheidsbeginsel zou hier
slechts zijn voldaan als het doel van ver
ordening 563/76 — het wegwerken van
de magere-melkpoedervoorraden — niet
zou zijn te bereiken met andere minder
knellende maatregelen.
Voor de doelstellingen van de verorde

ning was het zeker niet nodig een aan
koopverplichting in te voeren. De voor
raden magere-melkpoeder had men ook
kunnen wegwerken door die tegen con
currerende marktprijzen aan te bieden.
De

hieruit voorvloeiende verliezen voor

de Gemeenschap zouden uit de algeme
ne begroting moeten worden bekostigd.
Dit is een zaak van algemene begrotings
politiek.
Ook ontbreekt enig objectief verband
tussen de begunstigde en de belaste per
soon. De aankoopverplichting strekt tot
voordeel van de melkproducent die ver
zekerd is van de interventieprijzen voor
zijn produkten. Objectief is deze bevoor1214

7. De verwijzingsbeschikking van het
Landgericht Oldenburg is op 2 december
1976 ingeschreven ter griffie van het
Hof.

De Raad, ten deze vertegenwoordigd
door zijn juridisch adviseur B. Schloh, als
gemachtigde, en de Commissie, ten deze
vertegenwoordigd door haar juridisch ad
viseur P. Gilsdorf, als gemachtigde, heb
ben krachtens artikel 20 van 's Hofs EEG-

Statuut schriftelijke opmerkingen inge
diend.

Het Hof heeft, op rapport van de rechterrapporteur en gehoord de advocaatgeneraal, besloten zonder instructie tot
de mondelinge behandeling over te gaan.

II — Bij
het
Hof
ingediende
schriftelijke opmerkingen

De Raad en de Commissie verwijzen, al
vorens in te gaan op de prejudiciële
vraag, naar hun opmerkingen in de ge
voegde zaken 83 en 94/76 en 4 en 15/77.
1. a) Volgens de Raad is verordening
nr. 563/76 niet in strijd met de doelstel
lingen van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid, zoals vermeld in artikel 39,

BELA-MÜHLE / GROWS-FARM

lid 1, sub a), b) en c), EEG-Verdrag. Er
kend is dat de Raad aan een of meer dier

mene rechtsbeginselen welker eerbiedi
ging door het Hof wordt verzekerd (arrest

doelstellingen tijdelijk voorrang mag ge

van 14 mei 1974 in de zaak 4/73, Nold,

ven. In casu heeft de Raad terecht voor

Jurispr. 1974, blz. 491).

rang gegeven aan de sub c) genoemde
doelstelling om „de markten te stabilise

ren". Verordening 563/76 moet overigens
worden bezien in het algemene verband
van de prijsbesluiten van de Raad voor
het verkoopseizoen 1976-1977. In dit
licht gesteld, is de verordening naar het
oordeel van de Raad niet in strijd met ar
tikel 39 EEG-Verdrag.

De vrijheid van bedrijfsuitoefening wordt
niet „als zodanig", buiten ieder econo
misch, sociaal en juridisch verband, be
schermd. Zij is veeleer onderworpen aan
beperkingen in het algemeen belang.
Ook het evenredigheidsbeginsel hangt
niet zomaar in

de

lucht, doch laat de

wetgever verregaand vrij in zijn beoorde
ling van de doeltreffendheid van een wet

b) De Raad acht de verordening even
min strijdig met het discriminatieverbod

telijke maatregel in een bepaalde context.

van artikel 7 en artikel 40, lid 3, tweede

In casu beperkt de verordening noch de

alinea, EEG-Verdrag. De verplichting tot
aankoop van magere-melkpoeder geldt in
beginsel voor alle personen die eiwitvoe
ders voor dieren gebruiken: pluimvee

vrije

houders, varkenshouders en rundveehou

ders, welke laatsten deze voeders gebrui
ken als bijvoeding voor runderen.
c) Volgens de Raad gaat het in casu niet
om de invoering van een gemeenschaps
belasting maar om een waarborg ter na
koming van de verplichting tot aankoop
van magere-melkpoeder. De waarborg
stelling heeft derhalve betrekking op
deze verplichting. Het Hof heeft zich
reeds in vroegere zaken over een derge
lijke waarborgregeling moeten uitspreken
en die toen geoorloofd verklaard.
d) Omtrent de beweerde schending van
artikel 12 van de Duitse grondwet meent
de Raad dat het Hof zich niet kan uit

spreken over de verenigbaarheid van ge
meenschapshandelingen met nationaal
recht. De geldigheid van handelingen
van
gemeenschapsinstellingen
kan
slechts aan het gemeenschapsrecht wor
den getoetst: arrest van het Hof van 17
december 1970 in de zaak 11/70, Inter

nationale
1970,

blz.

Handelsgesellschaft
1125).

De

(Jurispr.

door verweerster

voorgedragen middelen zijn echter ook

beroepskeuze

noch

de

vrije

be

roepsuitoefening. De aankoopverplich
ting is veeleer een beperking die de wet
gever op gronden van openbaar belang
heeft ingevoerd. De getroffen regeling
was vereist om de vrij snel gegroeide

„magere-melkpoederberg" voor een deel
te kunnen wegwerken. Gezien uit het
oogpunt van het evenredigheidsbeginsel,
was de regeling niet alleen geschikt om
de
enorme
hoeveelheid
mageremelkpoeder met een 300 000 à 400 000
ton te verminderen, maar ook noodzake

lijk omdat zonder die verplichting niet
zoveel van de

overschotten

had kunnen

worden geloosd. De gebezigde middelen
waren derhalve adequaat aan het doel van
de regeling.
De Raad meent dan ook dat met veror

dening 563/76 geen grondrechten
geschonden.

zijn

e) Wat betreft verweersters opmerking
dat de voor de denaturering van de ma
gere-melkpoeder voorgeschreven toevoe
gingen van koper en ijzer in strijd zijn
met de Duitse bepalingen, meent de
Raad dat het Hof zich ook op dit punt
niet kan uitlaten over de verenigbaarheid
van het gemeenschapsrecht met natio
naal recht.

zo op te vatten dat zij door het Hof on

derzocht wil zien, of de verordening niet
in strijd is met bepaalde grondrechten,
die immers deel uitmaken van de alge

2. a) De Commissie merkt aangaande
de beweerde schending van artikel 39,
lid 1, EEG-Verdrag op dat gelet op de
1215
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ruime formulering en het respectief ge
wicht van de in dit artikel genoemde
doelstellingen slechts in extreme gevallen
kan worden vastgesteld dat een regeling
van een gemeenschapsinstelling duidelijk
de perken van de doelstellingen te buiten
gaat. Het Hof heeft reeds uitgemaakt dat
het niet altijd mogelijk is deze doelstel
lingen in concrete gelijktijdig na te stre
ven en dat de gemeenschapsinstellingen
derhalve tijdelijk voorrang aan bepaalde
doelstellingen boven andere kunnen ver

sen vraag en aanbod te herstellen. Bijge
volg moeten de gemeenschapsinstellin
gen de mogelijkheid hebben voorlopig
niet-orthodoxe maatregelen te treffen,
voor zover die voor de bevordering van
de afzet onontbeerlijk zijn.

lenen.

sub a)-c), vermelde doelstellingen valt,
voor zover men die maatregel in een
breder verband plaatst en niet alleen be
ziet op zijn effect in de veredelingssector.

Bij de vraag of de regeling binnen het
raam van de doelstelling van artikel 39,
lid 1, sub a), valt, gaat het om een inge
wikkeld
waarvoor

economisch
een

ruime

waardeoordeel

discretionaire

be

voegdheid geldt: voor een rechterlijke
toetsing dient minstens sprake te zijn van
ernstige fouten in de beoordeling van
economische feiten. Voorts is de betrok

ken regeling een louter complementaire
maatregel die uit de toepassing van een
bepaald marktbeleid voortvloeit. Aan dit
beleid ligt sedert jaren een streven naar
rationalisatie en structuurverbetering ten
grondslag.
Bovendien mag bij de beoordeling van
de wettigheid van het globale beleid,
waarvan de litigieuze maatregel deel uit
maakt, niet worden uitgegaan van be
schouwingen achteraf over de mate van
zijn doeltreffendheid; rechtens volstaat
het, wanneer de maatregel op het tijdstip
waarop hij wordt genomen, niet duidelijk
ongeschikt voorkomt voor de verwezen
lijking van het gestelde doel.

De regeling is een consequentie van het
prijssteunbeleid en draagt derhalve ertoe
bij het inkomen van hen die in de land
bouw werkzaam zijn, te verhogen (artikel
39, lid 1, sub b)).
De

litigieuze

maatregel

beantwoordt

vooral aan het doel van de marktstabilisa

tie (artikel 39, lid 1, sub c)). Daarbij moet
de zuivelsector in zijn geheel en onder
alle aspecten worden bezien. Het is zeer
moeilijk een bevredigend evenwicht tus1216

Samenvattend merkt de Commissie met

betrekking tot de op artikel 39 steunende
middelen op dat de bij verordening
563/76 getroffen maatregel in het alge
mene kader van de in artikel 39, lid 1,

b) De Commissie geeft omtrent de be
weerde
schending
van
het
nondiscriminatiebeginsel te kennen dat de
betrokken regeling praktisch de gehele
veevoedersector omvat". Ook de melkpro
ducenten zijn bij de regeling betrokken,
voor zover zij diervoeders op basis van
plantaardige eiwitstoffen gebruiken.
Bovendien bepaalt geen enkel beginsel
dat de lasten waartoe de oplossing van de
problemen van een bepaalde sector aan
leiding geeft, uitsluitend en alleen door
deze sector moeten worden gedragen. Er
moet een zekere verbondenheid bestaan

tussen de „belaste" en de „begunstigde"
sector. Een dergelijke verbondenheid be
staat fundamenteel tussen alle sectoren in

de landbouw en in het bijzonder tussen
de markt voor plantaardige en die voor
dierlijke eiwitstoffen.

Aangezien er ook geen uitwijkmogelijk
heden naar goedkopere veevoeders be
staan, mag worden aangenomen dat in
het algemeen de last op afnemers en
eindverbruikers kan worden afgewenteld.
Geen enkel rechtsbeginsel zegt dat in
een dergelijk geval de gezamenlijke be
lastingsplichtigen de uit het marktbeleid
voortvloeiende extra last moeten dragen.
Zeker kan er geen sprake zijn van een
willekeurige en discriminatoire bijzonde
re behandeling van een bepaalde groep
marktdeelnemers.

BELA-MÜHLE / GROWS-FARM

Wat betreft de beweerde schending
van financieringsregels, zegt de Com

c)

missie dat de regeling van de aankoop
verplichting geenszins als een gemeen
schapsbelasting mag worden aangemerkt,
daar zij besparingen mogelijk maakt. De
regeling heeft trouwens niet ten doel
eigen inkomsten te scheppen maar over

schotten aan magere-melkpoeder weg te
werken. Eigen inkomsten dienen daaren
tegen zonder onderscheid voor de finan
ciering van alle begrotingsuitgaven: arti
kel 5 van het besluit van 21 april 1970
betreffende de vervanging van de finan
ciële bijdragen van de Lid-Staten door
eigen middelen van de Gemeenschappen
(PB L 94, blz. 19). De in de verordening
voorgeschreven waarborgen vormen geen
doel op zich, maar zijn bedoeld om de
aankoop te verzekeren. Het gaat hier
derhalve om aanvullende maatregelen
van zuiver subsidiaire aard ten opzichte
van de hoofdmaatregelen.

ting geen willekeurige en onduldbare last
vormt.

De Commissie geeft, onder verwijzing
naar haar opmerkingen over het nondiscriminatiebeginsel, met name nog te
kennen dat de regeling wel degelijk ade
quaat en noodzakelijk was in zoverre zij
in belangrijke mate ertoe kon bijdragen
de overschotten magere-melkpoeder weg
te werken door aan grote hoeveelheden
hiervan een nieuwe gebruiksbestemming
te geven.

Dat de voorraden nog gedurende enige
tijd na de inwerkingtreding der verorde
ning zijn toegenomen, doet aan haar
doeltreffendheid niets af, daar die toene

ming in ieder geval geringer was dan
hetgeen dank zij de verordening kon
worden geloosd.
Naar de mening der Commissie laten
de verschillende denatureringsmethoden
volgens verordening 753/76 der Com

Zelfs al zou men in de waarborgbepaling

missie van 31 maart 1976 houdende uit

een zekere overeenkomst met een belas

voeringsbepalingen inzake de verkoop
van magere-melkpoeder bestemd voor
verwerking in diervoeder in het kader
van verordening 563/76 (PB L 88, blz. 1),
zoals nadien gewijzigd bij verordeningen
1131/76 van 14 mei 1976 (PB L 127, blz.
42) en 1409/76 van 18 juni 1976 (PB L
158, blz. 29), voldoende mogelijkheden
open om bij de denaturering de nationale
bepalingen op het gebied van diervoeders

ting zien, dan doet dit nog niets af aan
haar geldigheid. De Gemeenschap is
krachtens artikel 43 EEG-Verdrag be
voegd belastingen van verscheiden aard
te heffen.

d) De klacht over de schending van ar
tikel 12 van de Duitse grondwet moet
volgens de Commissie worden opgevat
alsof verweerster stelt dat de gemeen
schapsregeling schending oplevert van de
in het gemeenschapsrecht besloten lig
gende grondrechten of met grondrechten
gelijk te stellen waarborgen.
Zoals het Hof in de zaak 4/73, Nold,

heeft gezegd, is het recht op vrije be
roepsuitoefening in de Lid-Staten, en
daarmee ook in het gemeenschapsrecht,
„slechts

onder

voorbehoud

van

in

het

openbaar belang voorziene beperkingen

gewaarborgd".
In casu is het algemene beginsel van de
evenredigheid het enige criterium voor
de vraag of met de aantasting van dit
grondrecht een op zich aanvaardbaar
doel wordt nagestreefd, of dit doel daar
mee kan worden bereikt en of die aantas-

in acht te nemen.

De regeling inzake de aankoopverplich
ting was ook noodzakelijk, omdat er geen
enkele andere mogelijkheid was om snel
tot de beoogde resultaten te komen.
Samenvattend,

stelt

de

Commissie

het

Hof als antwoord voor dat bij onderzoek
der gestelde vragen niet is gebleken van
gegronde bezwaren tegen de geldigheid
van verordening 563/76.

III

— Mondelinge behandeling

De Raad, ten deze vertegenwoordigd
door zijn juridisch adviseur B. Schloh, als
gemachtigde, en de Commissie, ten deze
vertegenwoordigd door haar juridisch
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adviseur P. Gilsdorf, als gemachtigde,
hebben ter terechtzitting van 3 mei 1977
mondelinge opmerkingen gemaakt.
Het Hof had de Commissie en de Raad

verzocht ter zitting gegevens en dienstige
toelichtingen te verstrekken over de kos
ten van het indrogen van magere-melk
en de kosten van denaturering van mage
re-melkpoeder in verband met het ver

plichte gebruik hiervan voor diervoeding,
een en ander vergeleken met de waarde
van die melk als voedermiddel.

Verzoeksters in de gevoegde zaken 83 en
94/76

en

4

en

15/76

verklaarden

ten

deze dat de kosten van indrogen, opslag
en denaturering in totaal omstreeks 27
r.e. ofwel DM 95 per 100 kg bedragen,
terwijl de waarde van 100 kg mageremelkpoeder als voedermiddel op om
streeks DM 50 tot 65 kan worden gesteld.
Volgens de Commissie bedragen de fabri
cagekosten van magere-melkpoeder ge-

middeld 15 r.e. per 100 kg. De in het be
trokken stelsel vereiste denaturering kost,
afhankelijk van de toegepaste methode, 1
à 3 r.e. per 100 kg. De voedingswaarde
van magere-melkpoeder loopt uiteen al

naar gelang het produkt wordt gebruikt
voor de voeding van kalveren dan wel
van varkens en pluimvee. In het eerste
geval wordt de marktwaarde bepaald door
de zijdens de Commissie voor dit gebruik
vastgestelde verkoopprijs, die in het be
trokken tijdvak 52 r.e. per 100 kg be
droeg. In het tweede geval wordt de
marktprijs bepaald door de voedings
waarde van het produkt vergeleken met
die van vervangingsprodukten, in het bij
zonder sojakoeken. Tijdens de geldig
heidsduur van verordening 563/76 lag de
prijs van sojakoeken rond 18 r.e. per 100
kg. Thans ligt zij bij 25 r.e. per 100 kg.
Overwegende dat de advocaat-generaal
ter terechtzitting van 7 juni 1977 conclu
sie heeft genomen.

Ten aanzien van het recht

1

Overwegende dat het Landgericht Oldenburg bij beschikking van 8 septem
ber 1976, ingeschreven ten Hove op 2 december 1976, krachtens artikel 177
EEG-Verdrag het Hof heeft verzocht om een uitspraak over de geldigheid van
verordening 563/76 van de Raad van 15 maart 1976 inzake de verplichting tot
aankoop van magere-melkpoeder dat in het bezit is van de interventiebureaus
en wordt bestemd voor vermenging in diervoeder (PB L 67, blz. 18);

dat dit verzoek is gedaan in een civiel geding over de uitvoering van een con
tract voor de levering van diervoeders tussen een fabrikant van krachtvoerpro
dukten — verzoekster in het hoofdgeding — en de eigenaar van een legbatte
rijbedrijf — verweerster in het hoofdgeding —;
dat verzoekster in het hoofdgeding naast de contractueel overeengekomen
prijs betaling vordert van een bedrag ter hoogte van de lasten die voortvloeien
uit verordening 563/76, waarvan de geldigheid echter wordt betwist door ver
weerster in het hoofdgeding;
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2

Overwegende dat verordening 563/76 is vastgesteld op een tijdstip waarop de
voorraden magere-melkpoeder, die door de interventiebureaus waren aange

kocht ingevolge 's Raads verordening 804/68 van 27 juni 1968 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten (PB L 148, blz. 13), zeer groot waren geworden en ondanks de maatre
gelen van de gemeenschapsinstellingen om de overproduktie van melk af te
remmen en de afzet van magere-melkpoeder te vergroten, nog voortdurend
toenamen;

dat met de regeling van verordening 563/76, welke na de eerste toepassings
periode, eindigende op 31 oktober 1976, niet is verlengd, werd beoogd de
voorraden te verminderen door een groter gebruik van de in de mageremelkpoeder voorkomende eiwitten voor de voeding van dieren;

dat met het oog daarop de verordening de toekenning van de steun voor be
paalde eiwithoudende plantaardige produkten alsmede het in het vrije verkeer
brengen in de Gemeenschap van bepaalde geïmporteerde voedermiddelen
koppelde aan de verplichting om zekere hoeveelheden magere-melkpoeder te
kopen;
dat om de naleving van
steun en het in het vrije
stellen van een waarborg
de vereiste hoeveelheden

deze verplichting te verzekeren, de toekenning van
verkeer brengen afhankelijk werden gesteld van het
of het in bepaalde vorm leveren van het bewijs dat
magere-melkpoeder waren aangekocht en gedenatu

reerd;

3

Overwegende dat blijkens artikel 1 van verordening 753/76 van de Commis
sie van 31 maart 1976, houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verkoop
van magere-melkpoeder bestemd voor verwerking in diervoeder (PB L 88, blz.
1), de magere-melkpoeder in het bezit van de interventiebureaus door deze in
het kader van de aankoopverplichting werd verkocht voor 52,16 r.e. per 100
kg, waarop in de Bondsrepubliek een coëfficiënt werd toegepast van 0,8325;

dat de denatureringskosten, die voor rekening van de koper kwamen, één tot
drie rekeneenheden per 100 kg bedroegen;
dat de marktprijs van sojakoeken, een plantaardig produkt van vergelijkbare
voedingswaarde als magere-melkpoeder bij gebruik als voeding voor andere
dieren dan kalveren, tijdens de periode van toepassing van verordening
563/76 schommelde tussen 13,30 en 20,40 r.e. per 100 kg, met een gemiddel
de van omstreeks 18 r.e. per 100 kg;
1219

ARREST VAN 5-7-1977 — ZAAK 114/76

dat dus de verplichte aankoop van magere-melkpoeder diende te geschieden
tegen een prijs overeenkomend met ongeveer driemaal de voederwaarde;

dat de waarborg, die slechts na overlegging van het bewijs van aankoop van
een bepaalde hoeveelheid magere-melkpoeder werd vrijgegeven, op een zo
hoog niveau was vastgesteld, dat het eventuele verval ervan een nog grotere
invloed had op de prijs van de diervoeders dan de prijsopslag als gevolg van
de aankoop van magere-melkpoeder;
4

Overwegende dat ingevolge artikel 5 der verordening, voor de contracten ge
sloten vóór de dag van haar inwerkingtreding, de aan de regeling verbonden
lasten door de successieve kopers van de betrokken produkten moesten wor
den gedragen;
dat de verordening geen overeenkomstige bepaling bevatte die de verbruikers
van diervoeders, zoals kippen- en varkenshouders, de mogelijkheid bood de
prijsstijging in de prijzen van hun produkten door te berekenen;

5

Overwegende dat de geldigheid van deze regeling onder meer is aangevochten
op grond van schending van de in artikel 39 van het Verdrag omschreven
doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, van het in artikel
40, lid 3, tweede alinea, verankerde discriminatieverbod alsmede van het be

ginsel van evenredigheid tussen het beoogde doel en de aangewende midde
len;

dat deze grieven, gezien hun nauwe samenhang, tezamen moeten worden on
derzocht;

6

Overwegende dat volgens artikel 39 het gemeenschappelijk landbouwbeleid
ten doel heeft de rationale ontwikkeling van de landbouwproduktie, het ver
zekeren van een redelijke levensstandaard aan de gehele landbouwbevolking,
de stabilisering van de markten, het veiligstellen van de voorziening en de
verwezenlijking van een redelijk prijsniveau bij de levering aan de verbruikers;
dat al veroorlooft artikel 39 bij het uitzetten van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid een ruime keuze van oriëntatie- en interventiemaatregelen, niet
temin volgens artikel 40, lid 3, tweede alinea, de gemeenschappelijke orde
ning van de landbouwmarkten zich moet beperken tot het nastreven van de
zo juist genoemde doelen;
dat artikel 40, lid 3, tweede alinea, bovendien bepaalt dat de gemeenschappe
lijke marktordening „elke discriminatie tussen producenten of verbruikers van
de Gemeenschap (moet) uitsluiten";
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dat aldus de formulering van de doelstellingen in artikel 39, tezamen met de
bepalingen van artikel 40, lid 3, tweede alinea, positieve zowel als negatieve
criteria verschaft waaraan de wettigheid van de ter zake genomen maatregelen
kan worden getoetst;

7

Overwegende dat de bij verordening 563/76 ingevoerde regeling een tijdelijke
maatregel was om het hoofd te bieden aan de gevolgen van een hardnekkig
gebrek aan evenwicht in de gemeenschappelijke marktordening van de sector
melk en zuivelprodukten;
dat deze regeling zich hierdoor onderscheidde, dat niet slechts aan de produ
centen in de melksector, doch ook en inzonderheid aan de producenten in
andere landbouwsectoren, een economische last werd opgelegd bestaande in
een aankoopverplichting met betrekking tot bepaalde hoeveelheden van een
voederprodukt, en dit tegen een vastgestelde prijs die driemaal zo hoog was
als de prijs van de vervangingsprodukten;
dat een aankoopverplichting tegen een zo onevenredig hoge prijs neerkomt
op een discriminerende verdeling van lasten over de verschillende landbouw
sectoren;

dat zodanige verplichting bovendien niet noodzakelijk was ter bereiking van
het beoogde doel, te weten de afzet van de voorraden magere-melkpoeder;
dat zij derhalve in het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet gerechtvaardigd was;

8

dat mitsdien moet worden geantwoord dat verordening 563/76 van de Raad
van 15 maart 1976 ongeldig is;

Ten aanzien van de kosten

9

Overwegende dat de kosten door de Raad en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof ge
maakt, niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen;
dat de procedure ten aanzien van partijen in het hoofdgeding als een aldaar
gerezen incident is te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie
over de kosten heeft te beslissen;
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HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Landgericht Oldenburg bij beschikking van
8 september 1976 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Verordening 563/76 van de Raad van 15 maart 1976, inzake de
verplichting tot aankoop van magere-melkpoeder dat in het bezit
is van de interventiebureaus en wordt bestemd voor vermenging
in diervoeder, is ongeldig.

Kutscher

Donner

Mackenzie Stuart

Pescatore

Mertens de Wilmars

O'Keeffe

Bosco

Sørensen

Touffait

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op vijf juli negentien
honderdzevenenzeventig.

De griffier

De president

A. Van Houtte

H. Kutscher

CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL F. CAPOTORTI

VAN 7 JUNI 1977 1

Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,

leen de consumptie van kaas toe. De
overproduktie van melk ging gepaard
met een grote uitbreiding van het aantal

1. De Gemeenschap heeft voortdurend
te kampen met een structureel overschot
in de sector melk en zuivelprodukten.
Deze situatie is te wijten aan een te groot
aanbod — waarvan de stijging op lange
termijn wordt geschat op ongeveer 1,7 %
per jaar — tegenover een stagnerend ver
bruik. Om precies te zijn is in de laatste
jaren het verbruik van boter gedaald, is
dat van melk betrekkelijk constant doch

fabrieken voor de verwerking van melk
tot magere-melkpoeder. Zodoende zijn
de voorraden van dit produkt bij de in

Tegelijk

met een dalende tendens, en neemt al-

voorraden is ook de interventieprijs voor

1

— Vertaald uit het Italiaans.
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terventiebureaus zeer snel gegroeid. Van
160 000 ton omstreeks 1 januari 1973
kwamen zij op 1 100 000 ton omstreeks
1 januari 1976 en zij bleven in de eerste
helft van dat jaar voortdurend toenemen.

met deze

toeneming van

de

