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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 1064/2012Αναφορά 1064/2012, του Don Heenan, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με αναδρομική τροποποίηση των προϋποθέσεων παροχής 
επιδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος για τις μειονεκτικές περιοχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δικαιούται, ως ιδιοκτήτης μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης στην Ιρλανδία, 
επιδότηση βάσει ρύθμισης για τις μειονεκτικές γεωργικές περιοχές (Disadvantaged Areas 
Scheme). Η παροχή αυτής της επιδότησης συνδέεται με ορισμένες προϋποθέσεις αναφορικά 
με τον αριθμό των ζώων που μπορούν να διατηρούνται σε σχέση με την επιφάνεια της 
εκμετάλλευσης (μονάδες ζώων/εκτάριο). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εν λόγω 
προϋποθέσεις τροποποιήθηκαν από τις ιρλανδικές αρμόδιες αρχές με αναδρομική ισχύ. Το 
2012 ανακοινώθηκε τροποποίηση που είχε σχέση με την αναλογία ζώων/εκταρίων κατά το 
προηγούμενο έτος. Ο αναφέρων χάνει την επιδότησή του εξαιτίας προϋποθέσεων που 
τέθηκαν εκ των υστέρων, για τις οποίες ο ίδιος δεν ήταν ενήμερος και τις οποίες, ως εκ 
τούτου, δεν είναι δυνατόν να πληροί. Ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι δεν δικαιολογείται 
επιβολή τροποποιήσεων για το προηγούμενο έτος με αναδρομική ισχύ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

O αναφέρων εκφράζει παράπονα  για τις αλλαγές στους όρους όσον αφορά το σύστημα 
αντισταθμιστικών επιδοτήσεων για τις μειονεκτικές περιοχές (ΜΠ) (πληρωμές σε αγρότες σε 
μειονεκτικές περιοχές άλλες πλην των ορεινών περιοχών), σύστημα το οποίο εισήχθη στο 
πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης  2007-2013 για την Ιρλανδία βάσει της 7ης 
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τροποποίησής του. Ειδικότερα, οι τροποποιημένοι όροι για την καταβολή πληρωμών για το 
2012 απαιτούν ελάχιστη πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου  0,3 μονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά 
εκτάριο το 2011. Ο αναφέρων έχασε την επιδότηση το 2012 διότι η αγροτική του 
εκμετάλλευση δεν ανταποκρίνεται πλέον στη αναθεωρημένη ελάχιστη πυκνότητα του ζωικού 
κεφαλαίου το 2011. Ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο να πραγματοποιούνται 
αναδρομικές αλλαγές σε όρους που εφαρμόζονται στο προηγούμενο έτος.

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι αλλαγές στους όρους για καταβολή πληρωμών στους
ιδιοκτήτες αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές περιοχές, άλλες πλην των ορεινών 
περιοχών, αποτελούν αναδρομική αλλαγή. 

Οι πληρωμές στους εν λόγω αγρότες σε μειονεκτικές περιοχές, άλλες πλην των ορεινών 
περιοχών, χορηγούνται σε ετήσια βάση. 

Το γεγονός ότι ένας ιδιοκτήτης γεωργικής εκμεταλλεύσεως επωφελήθηκε από αυτές τις 
πληρωμές βάσει συγκεκριμένων όρων ένα έτος,  δεν δημιουργεί δικαίωμα για να λαμβάνει 
τις πληρωμές αυτές στα επόμενα έτη βάσει των ιδίων όρων. Αποτελεί  μόνιμη νομολογία ότι 
στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οικονομικοί χρήστες δεν δικαιολογείται να 
έχουν θεμιτές προσδοκίες όσον αφορά τη διατήρηση υφιστάμενης καταστάσεως, η οποία 
είναι δυνατόν να αλλαχθεί από τις αρμόδιες αρχές κατά την άσκηση της διακριτικής τους 
εξουσίας1.

Οι αλλαγές στους όρους για πληρωμές στους αγρότες σε μειονεκτικές περιοχές, πλην των 
ορεινών περιοχών, δεν έρχονται σε αντίθεση με την αρχή των θεμιτών προσδοκιών και της 
νομικής βεβαιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι αναγγέλλονται πριν την έναρξη της περιόδου 
εφαρμογής. 

Θεωρητικά, η διαχειρίζουσα αρχή θα μπορούσε, με τη δέουσα αιτιολόγηση, να προτείνει την 
πλήρη διακοπή του συστήματος αντισταθμιστικών πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές. Τα 
κράτη μέλη δεν υποχρεώνονται από τη νομοθεσία της ΕΕ να προβαίνουν σε πληρωμές στους 
ιδιοκτήτες γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, πλην των 
ορεινών περιοχών, και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν χορηγούν βάσει του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξής τους  πληρωμές στους αγρότες μειονεκτικών περιοχών.

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η τροποποίηση των όρων για το σύστημα αντισταθμιστικών 
πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές αποτελούσε αναδρομική αλλαγή των κανόνων, επειδή 
οι αναθεωρημένοι όροι για τις πληρωμές το 2012 βάσει του εν λόγω συστήματος, είχαν 
αναγγελθεί πριν από την έναρξη της περιόδου εφαρμογής.

Το γεγονός ότι οι πληρωμές του 2012 πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση τήρησης του 
όρου της ελάχιστης πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου 0,3 μονάδων  ζωικού κεφαλαίου ανά 
εκτάριο το 2011,  δεν αποτελεί αφ΄ εαυτού λόγο για να θεωρηθεί η αλλαγή των όρων όσον 

                                               
1 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση C-
449/08, Elbertsen, παράγραφος 45· απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009, υπόθεση C-241/07, Otsa
Talu., παράγραφος 51.
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αφορά το  εν λόγω σύστημα αναδρομική αλλαγή1. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι αλλαγές στους όρους για πληρωμές στους αγρότες σε 
μειονεκτικές περιοχές, άλλες πλην των γεωργικών περιοχών, αποτελούσε αναδρομική 
αλλαγή. Η Επιτροπή δεν θεωρεί επίσης ότι εγκρίνοντας την πρόταση για την 7η τροποποίηση 
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ιρλανδία παραβίασε τις αρχές 
της θεμιτής προσδοκίας και της νομικής βεβαιότητας. 

                                               
1 Βλέπε υπόθεση C-241/07, Otsa Talu, στην οποία οι όροι για την επιλεξιμότητα
αγροπεριβαλλοντικής ενίσχυσης στο έτος 2005 τροποποιήθηκαν στις αρχές του 2005 με 
σκοπό να περιορισθεί η κατηγορία  των επιλέξιμων αιτούντων σε αυτούς τους ιδιοκτήτες 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων τους οποίους  ήδη αφορούσε απόφαση για τη χορήγηση 
παρόμοιας ενίσχυσης κατά το προηγούμενο δημοσιονομικό έτος. Το Δικαστήριο αποφάσισε 
ότι τα κράτη μέλη δεν κωλύονται να περιορίσουν την κατηγορία αποδεκτών ενίσχυσης 
γεωργικής ανάπτυξης κατά παρόμοιο τρόπο.


