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γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ σε αεροπορικές εταιρείες για τα γεύματα που 
σερβίρονται κατά τη διάρκεια της πτήσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με δημοσιευμένα άρθρα και τηλεοπτικές εκπομπές, μεγάλες ευρωπαϊκές 
αεροπορικές εταιρείες λαμβάνουν γεωργικές επιδοτήσεις για τα γεύματα που προσφέρουν 
κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι παραπάνω προβάλλουν ως δικαιολογία ότι τα εμπορεύματα 
που αγοράζονται στην ΕΕ σερβίρονται ως γεύματα εκτός των συνόρων της ΕΕ και ότι, 
συνεπώς, τα τελευταία συγκαταλέγονται στις εξαγωγές. Ο αναφέρων αντιτίθεται στην εν 
λόγω πρακτική και ζητεί από το Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση για τον τερματισμό της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

«Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρίες ενώ υπερίπτανται πάνω από 
αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρουν στους επιβάτες τους γεύματα τα οποία εν μέρει 
επιδοτούνται από τα γεωργικά ταμεία της ΕΕ. Κατά την άποψή του, οι αεροπορικές εταιρίες 
πραγματοποιούν κέρδη πέραν από το επίπεδο επιδότησης, και οι αρχές της ελεύθερης αγοράς 
θα πρέπει να εμποδίζουν αυτές να χρηματοδοτούνται από τα γεωργικά ταμεία της ΕΕ που 
προορίζονται για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα ενεχόμενα γεωργικά ταμεία της ΕΕ δεν προορίζονται για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά 
για την σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών της Ένωσης σύμφωνα με την κοινή γεωργική 
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πολιτική (ΚΓΠ). Βάσει των άρθρων 38 έως 44 της Συνθήκης, ένας Κανονισμός του 
Συμβουλίου για την Ενιαία Κοινή Οργάνωση των Αγορών1 προβλέπει επιστροφές κατά την 
εξαγωγή οι οποίες λειτουργούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να καταστήσουν δυνατές 
τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων βάσει των ποσοστώσεων ή τιμών της παγκόσμιας αγορά. 
Με άλλα λόγια, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να δημιουργούν ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τα γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγονται στην ΕΕ καθώς και για 
γεωργικά προϊόντα τρίτων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής2 διευκρινίζει ότι οι 
ποσότητες οι οποίες παραδίδονται ως εφόδια (για την παροχή τροφής σε αεροσκάφη ή πλοία) 
από γεωργικά προϊόντα σε αεροσκάφη σε διεθνείς πτήσεις, αποτελούν εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων που δικαιούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι 
επιχειρήσεις τροφοδοσίας έχουν εναλλακτικές λύσεις για τη χρησιμοποίηση γεωργικών 
προϊόντων που παράγονται στην Ένωση. Μπορούν παραδείγματος χάρη να αποφασίσουν να 
αγοράσουν προμήθειες εφοδιασμού σε επίπεδο τιμών της παγκόσμιας αγοράς σε τρίτες χώρες 
όπου το αεροσκάφος προσγειώνεται ή απογειώνεται.

Οι μεταρρυθμίσεις μετά το 2003 και οι επακόλουθες οικονομικές εξελίξεις έχουν ήδη 
πρακτικά προκαλέσει την σταδιακή κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών για ανεφοδιασμό. Όταν οι επιστροφές 
επαναδραστηριοποιήθηκαν προσωρινά στον γαλακτοκομικό τομέα ως ένα μέτρο κρίσεως το 
2009, οι επιστροφές εξαιρέθηκαν όσον αφορά γαλακτοκομικά προϊόντα για εφοδιασμό.  
Σήμερα, σε έξι από τους οκτώ επιλέξιμους τομείς, δεν υφίστανται καθόλου επιστροφές κατά 
την εξαγωγή· μόνο για ορισμένα προϊόντα στους τομείς των πουλερικών και αυγών, 
παραμένουν διαθέσιμες επιστροφές κατά την εξαγωγή3.

Συμπέρασμα

Σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της πολιτικής επιστροφών κατά την εξαγωγή της ΚΓΠ, οι 
επιστροφές παραμένουν διαθέσιμες μόνο για πολύ λίγα προϊόντα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει 
να ελέγχει με αυστηρά κριτήρια κατά πόσο το μέσο επιστροφών κατά την εξαγωγή σε 
οιονδήποτε τομέα και για οποιονδήποτε προορισμό, συμπεριλαμβανομένων της τροφοδοσίας, 
εξακολουθεί να παραμένει χρήσιμο ως μέσο σταθεροποίησης των γεωργικών αγορών.
Επιπλέον, οι εν λόγω επιστροφές υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις του διεθνούς εμπορίου που 
θα μπορούσαν περαιτέρω να μειώσουν την ήδη περιορισμένη χρήση τους.

                                               
1 Άρθρο 162 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ.1.
2 Άρθρο 33, παρ. 1 α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009, ΕΕ L 186, 17.7.2009, σ.1.
3 Βλέπε παραδείγματος χάρη Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 535/2012 ή 341/2012.


