
CM\911556EL.doc PE494.724v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.8.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1214/2011, του Baudilio Ros Prat, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Institut Agrícola Català de Sant Isidre, σχετικά με ισπανική 
νομοθεσία η οποία παραβιάζει την οδηγία 2006/123/EΚ, οδηγία για τις 
υπηρεσίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος του Institut Agrícola Català de Sant Isidre, επισημαίνει δύο 
νομοθετικά κείμενα της αυτόνομης κυβέρνησης της Καταλονίας τα οποία παραβιάζουν την 
οδηγία 2006/123/EΚ, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, οδηγία για τις 
υπηρεσίες. Πρόκειται για το διάταγμα 392/2006, το οποίο ρυθμίζει το σύστημα παροχής 
συμβουλών για τον γεωργικό τομέα, και το διάταγμα AAM/171/2011, το οποίο καθορίζει 
τους κανόνες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε φορείς παροχής συμβουλών στον γεωργικό 
τομέα. Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι το διάταγμα 392/2006 δεν έχει τροποποιηθεί 
προκειμένου να μεταφέρει ορθά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μολονότι επισημαίνει ότι 
υφίσταται σχέδιο διατάγματος. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων αμφισβητεί τη νομιμότητα του 
διατάγματος AAM/171/2011, διότι χορηγεί κρατικές ενισχύσεις σε φορείς σύμφωνα με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο διάταγμα 392/2006. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο φορέας 
που εκπροσωπείται από τον αναφέροντα φέρεται να υφίσταται παράνομες διακρίσεις. 
Επιπρόσθετα, ο αναφέρων επισημαίνει τα άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καθορίζουν τους απαραίτητους κανόνες ανταγωνισμού για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εθνική νομοθεσία μέσω της οποίας εφαρμόζονται οι 
κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τους φορείς παροχής συμβουλών στον γεωργικό τομέα στην 
Καταλονία (Decreto 392/2006, de 17 de octubre, por el que se regula el Sistema de 
asesoramiento agrario de Cataluña), δεν έχει ακόμα τροποποιηθεί ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με την οδηγία για τις υπηρεσίες1 (οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα κριτήρια του συστήματος 
για τη χορήγηση αδείας σε φορείς παροχής συμβουλών στον γεωργικό τομέα, τα οποία 
ορίζονται στο ανωτέρω διάταγμα, εγείρουν ζητήματα συμμόρφωσης με την οδηγία για τις 
υπηρεσίες. Ειδικότερα, ο αναφέρων κάνει λόγο για την υποχρέωση δημιουργίας 
συγκεκριμένου αριθμού γραφείων ανά περιοχή. Προκύπτει ότι, εξαιτίας της εν λόγω 
υποχρέωσης, ορισμένες επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν ούτε από τα κονδύλια 
του ΕΓΤΑΑ που χορηγήθηκαν στις εν λόγω υπηρεσίες από τις περιφερειακές αρχές.

Η Επιτροπή μελέτησε τις προαναφερθείσες διατάξεις του νομικού συστήματος της Ισπανίας. 
Προκύπτει ότι το διάταγμα 392/2006 τροποποιήθηκε πρόσφατα με το διάταγμα 9/2012 
(Decreto 9/2012, de 17 de enero, relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña). 
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης ήταν η προσαρμογή των διατάξεων εκείνων που 
επισημαίνει ο αναφέρων στις αρχές της οδηγίας για τις υπηρεσίες και στον κανονισμό 
73/2009 της 19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και σχετικά 
με τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. Το σύστημα χορήγησης 
αδείας, το οποίο απαιτούνταν στο παρελθόν για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 
γεωργικό τομέα, έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα προηγούμενης δήλωσης, ενώ πλέον 
δεν ισχύει η υποχρέωση περί ελάχιστου αριθμού γραφείων ανά περιοχή, για την οποία 
διαμαρτύρεται ο αναφέρων.

Οι διατάξεις, τη νομιμότητα των οποίων αμφισβητεί ο αναφέρων, τροποποιήθηκαν 
προσφάτως από τις ισπανικές αρχές, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμόρφωσή 
τους με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Συνεπώς, εφόσον φαίνεται να έχουν επιλυθεί τα 
προβλήματα του αναφέροντος, δεν δικαιολογείται η λήψη μέτρων επιβολής εκ μέρους της 
Επιτροπής.

                                               
1   ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 3.


