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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0699/2011 του Fermin Laguarda Cardona, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas, σχετικά με τη μέθοδο 
υπολογισμού των άμεσων ενιαίων ενισχύσεων από την Ισπανία για τα 
γκρέιπφρουτ

1. Περίληψη της αναφοράς

Πρόκειται για έκκληση προς την Επιτροπή ώστε να λάβει υπόψη την άποψη των 
καλλιεργητών γκρέιπφρουτ στη Βαλένθια της Ισπανίας στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
κανονισμού 1234/2007/ΕΚ - 1782/2003. Φαίνεται ότι αποτέλεσμα του ισχύοντος κανονισμού 
είναι μια παράλογη κατάσταση κατά την οποία η συγκομιδή γκρέιπφρουτ από τη Βαλένθια 
δεν είναι ελκυστική για τις εταιρείες επεξεργασίας στη Murcia και καταλήγει, ως εκ τούτου, 
να αποστέλλεται για κομποστοποίηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 33 (1)(β)(iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/20091 του Συμβουλίου, 
δικαιώματα ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης χορηγούνται για τους τομείς 
των οπωροκηπευτικών, των πατατών κατανάλωσης και των φυτωρίων βάσει των κανόνων 
που θεσπίζονται στο Παράρτημα IX του ιδίου κανονισμού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Α, σημείο 1, δεύτερο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΧ, οι γεωργοί στους 
                                               
1 ΕΕ L 30, 31.1.2009, σ.16.
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προαναφερθέντες τομείς λαμβάνουν δικαίωμα ενίσχυσης ανά εκτάριο, το οποίο υπολογίζεται 
με τη διαίρεση του ποσού αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 2 δια του αριθμού εκταρίων 
που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 3.

Το σημείο 2 ορίζει ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στο ποσό αναφοράς κάθε γεωργού με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

Παραδείγματα του τι αποτελεί αντικειμενικό και αμερόληπτο κριτήριο παρατίθενται, μεταξύ 
των οποίων «α) το ποσό που έλαβε ο γεωργός, άμεσα ή έμμεσα, για μέτρα στήριξης της 
αγοράς όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, τις πατάτες κατανάλωσης και τα φυτώρια».
Τα εισπραχθέντα ποσά λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με αντιπροσωπευτική περίοδο, η οποία 
μπορεί να διαφέρει ανά προϊόν, για μία ή περισσότερες από τις περιόδους εμπορίας αρχής 
γενομένης από την περίοδο εμπορίας που έληξε το 2001 και, στη περίπτωση των νέων 
κρατών μελών, από την περίοδο εμπορίας που έληξε το 2004 και μέχρι την περίοδο εμπορίας 
που λήγει το 2007.

Σύμφωνα με το σημείο 2, η εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στο σημείο αυτό 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα διάφορα οπωροκηπευτικά, τις πατάτες κατανάλωσης και 
τα φυτώρια, αν αιτιολογείται δεόντως και με αντικειμενικό τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην καθορίζουν τα ποσά που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς και τα σχετικά εκτάρια δυνάμει του παρόντος σημείου 
πριν από το τέλος μεταβατικής τριετούς περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

Εφαρμόζοντας κατ’αναλογία το Παράρτημα ΙΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου, το ισπανικό υπουργείο γεωργίας έκρινε ότι τα ποσά αναφοράς που θα 
λαμβάνονται υπόψη για την αναγνώριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα υπολογίζονται 
σύμφωνα με τα ποσά ενίσχυσης για τη μεταποίηση τα οποία έλαβαν οι αγρότες στον τομέα 
των εσπεριδοειδών. Συγκεκριμένα, βασίστηκαν στον μέσο όρο των ενισχύσεων για την 
μεταποίηση που έλαβαν για τα έτη συγκομιδής 2003/04, 2004/2005 και 2005/2006 οι αγρότες 
σε όλους τους υποτομείς του κλάδου των οπωροκηπευτικών. Τούτο μπορεί να θεωρηθεί ως 
αντικειμενικό και αμερόληπτο κριτήριο, σύμφωνα με την σαφή διατύπωση του στοιχείου α) 
σημείο 2 του Παραρτήματος ΙΧ. Επιπλέον της εφαρμογής αυτού του κριτηρίου, 
αποφασίστηκε επίσης να διαχωριστεί ο υπολογισμός για τον τομέα των λεμονιών από εκείνον 
για τον τομέα των γκρέιπφρουτ, όπως προβλέπεται στο σημείο 2 του Παραρτήματος ΙΧ. 

Η ισπανική μέθοδος υπολογισμού των ποσών αναφοράς για την παραχώρηση δικαιωμάτων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για τους παραγωγούς γκρέιπφρουτ 
συνάδει με τους κανόνες που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου διότι βασίζεται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Το αίτημα του αναφέροντος περί επανεξέτασης, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης 
του νομικού κοινοτικού πλαισίου για την γεωργία, των ποσών αναφοράς που λαμβάνονται 
υπόψη για τους παραγωγούς γκρέιπφρουτ, δεν συνάδει με το πνεύμα του νέου κανονισμού 
για τις άμεσες ενισχύσεις1 που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 12 Οκτωβρίου 2011 
και επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την σύγκλιση του επιπέδου ενίσχυσης 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Ένα ενιαίο καθεστώς για ολόκληρη την ΕΕ, 
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το λεγόμενο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, προορίζεται να αντικαταστήσει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης και το καθεστώς της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης από το 2014 και 
έπειτα. Το καθεστώς θα λειτουργήσει με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλους τους γεωργούς με βάση τα επιλέξιμα εκτάριά τους 
κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής. Μεταξύ των κυρίων στόχων είναι η επίτευξη, σε βάθος 
χρόνου, μιας ενίσχυσης ανά εκτάριο με την οποία θα εξισωθούν οι διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων τομέων και γεωργικών καλλιεργειών.

Τέλος, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που περιγράφονται στην αναφορά, 
πρέπει να επισημανθεί ότι οφείλονται στα προβλήματα διάρθρωσης και ανταγωνισμού που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των γκρέιπφρουτ στην υπό συζήτηση περιοχή και ότι δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν άμεσα από την ενίσχυση που παρέχει η ΕΕ με τη μορφή των άμεσων 
ενισχύσεων.


